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Bevezetés 

 

Doktori disszertációm célja a kecskeméti református közösségnek a város kora újkori 

társadalmában elfoglalt helyének vizsgálata, az egyháztörténeti megközelítés mellett 

társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténeti szempontú elemzése. A témaválasztást 

indokolja, hogy a Duna-Tisza köze egyik legjelentősebb mezővárosa, Kecskemét a 16. 

század óta jelentős protestáns lakossággal rendelkezik. A téma időhatárainak kijelölését 

részben az általánosan elfogadott köztörténeti (1526-1790), illetve egyháztörténeti 

korszakhatárok (1520 körül-1781/1791), részben a forrásadottságok határozták meg. A 17. 

század végétől kezdve egyre több forrás maradt fenn a kecskeméti református 

egyházközség életéről, ennek ellenére a gyülekezet és a helyi református lakosság 16-18. 

századi történetéről eddig nem készült monografikus igényű, teljes körű és részletes 

feldolgozás. Az egyházközség történetéről csupán rövidebb összefoglalások születtek, 

melyek alapvetően Kecskeméti Selymes János lelkipásztor 18. századi eleji, az 

egyházközség I. számú anyakönyvében fennmaradt egyháztörténeti művére támaszkodtak, 

mely a 19. század második felében Szilágyi Sándor közlésében a Sárospataki Füzetek 

hasábjain látott napvilágot. Szintén 19. századi munka Polgár Mihály lelkész értékes 

adatokat közlő történeti összefoglalása.  

 Ezen alapmunkák mellett számos publikálatlan levéltári forrás feltárása és 

feldolgozása segítette a kutatást, melyhez a legtöbb, legnagyobbrészt a 18. századból 

fennmaradt forrásanyagot a kecskeméti református egyházközség levéltára nyújtotta. 

Ennek legértékesebb része a korszakból fennmaradt két anyakönyv (I. 1712-1777, II. 1777-

1803) és az egyházközigazgatási iratanyag, mely különböző, a gyülekezet egészét érintő 

ügyekben keletkezett okiratokat, határozatokat, levelezéseket foglal magában. Emellett az 

egyház gazdálkodására vonatkozó gondnoki naplók, számadáskönyvek sorozata és egyedi 

gazdasági iratok, végrendeletek és hozzájuk kapcsolódó hagyatéki iratok, valamint az 

egyház iskolájával kapcsolatos iratanyag alkotja a rendelkezésre álló forrásbázist.  

 A református levéltár mellett a városi levéltár iratanyaga is kiegészítő forrásokkal 

szolgál, annak ellenére, hogy jelentős része elpusztult a II. világháború során. 

Felhasználhatók viszont a tanácsi jegyzőkönyvek nyomtatásban megjelent kivonatai, 

illetve fennmaradtak 18. századi levelezések, városi összeírások, valamint testamentumok. 

Hasonlóképpen fontos forrásértékkel bírnak a Helytartótanács és Pest-Pilis-Solt vármegye 

helyi ügyekkel kapcsolatos vizsgálatai és döntései. A Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Levéltárának iratanyagában a 19. századtól maradtak fenn különálló 
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egyházlátogatási jegyzőkönyvek, azonban a Báthory Gábor és Szász Károly-féle vizitációk 

protokollumaiból éppen a kecskeméti egyházmegyére vonatkozó anyag hiányzik. Az 

egyházkerületi jegyzőkönyvek sorozata és a szálas iratanyag azonban további 

forrásfeltárásra is ad lehetőséget.  

 A katolikus eredetű források is sok értékes részlettel gazdagítják eddigi tudásunkat, 

így a váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek, a kecskeméti ferences rendház historia 

domusa, sőt a prédikációs irodalom is. Itt elsősorban Blahó Vince ferences szerzetes város- 

és rendtörténeti összefoglalást adó búcsúbeszéde említhető, melyet 1772-ben, a ferencesek 

által működtetett plébánia világi papságnak való átadása alkalmából tartott. Hasonlóan 

értékes, eddig kiaknázatlan adalékokat szolgáltatnak Telek József úrnapi beszédei a 

felekezetek múltjáról és egymáshoz való viszonyáról.    

 Az eddig megjelent helytörténeti szakirodalomból máig alapvető munka Hornyik 

János 1860 és 1866 között megjelent várostörténeti monográfiája, amely kiemelkedő 

értékű, mára már részben elpusztult forrásanyagot is közölt. A kutatómunkához nagy 

segítséget jelentenek Iványosi-Szabó Tibor összefoglaló írásai és résztanulmányai, 

valamint az általa szerkesztett forráskiadványok, hasonlóképpen Novák László Ferenc 

elsősorban néprajzi szempontú vizsgálatokon alapuló művei a Három Városról. Az 

irodalomtörténetre a közelmúltban elhunyt Orosz László, az építészettörténetre, és főként a 

temetőkre vonatkozóan Juhász István munkái adnak alapvető tájékoztatást.   

 A kecskeméti reformátusság történetét nem elszigetelt eseménysorként, hanem 

esettanulmányként, nagyobb összefüggésekbe helyezve vizsgálom. Ezért a református 

egyházközség kialakulását és fejlődését a város korabeli történetébe ágyazva, a városi 

közigazgatás, a helyi társadalom tagolódásának bemutatásával kívánom elemezni, olyan 

köztörténeti kérdések érintésével, mint a mezővárosi autonómia és a földesúri jogok 

érvényesülése a török hódoltság alatt, a hódoltsági mezővárosok viszonya az oszmán és a 

királysági hatóságokhoz, majd a visszafoglaló háborúk utáni visszailleszkedés a magyar 

feudális viszonyok közé. Ezzel együtt a reformáció magyarországi, kiemelten hódoltsági 

elterjedésének, a helvét irányzat térnyerésének, illetve az önálló református 

egyházszervezet kialakulásának kérdéseit is áttekintem. Az egyes események, jelenségek 

vizsgálatakor a párhuzamok, a más országrészekben és főleg a környező településeken 

megfigyelhető hasonlóságok és különbségek bemutatására is törekszem.  

 Kecskemét azért érdemel figyelmet a magyarországi felekezetszerveződés 

történetének vizsgálata szempontjából, mivel azon kevés település közé tartozik, ahol a 

középkori katolicizmus továbbélt és a kora újkorban is folyamatos volt a katolikusok 
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jelenléte. Bár a városban számottevő protestáns, a 16. század végére egyértelműen 

református gyülekezet jött létre, a lakosság egy része katolikus maradt, és a hódoltsági 

katolicizmus egyik legerősebb közösségét alkotta. A két felekezetnek így egymás mellett 

élésre kellett berendezkednie, viszonyukat az időnként megjelenő konfliktusok ellenére 

alapvetően a békés együttélés és az együttműködés jellemezte, mely a város érdekében a 

külső körülmények kényszere alatt létrejött kompromisszumokon nyugodott.  

 Jól mutatják ezt a kettősséget a templomokat érintő megállapodások és a református 

templom építésének körülményei, valamint a városvezetésben bevezetett kettős irányítás. 

A templomok és az azokat övező temetők elkülönítése hosszabb távon rendezte a 

felekezetek viszonyát, azonban a török kiűzése után is jelentkeztek konfliktusok a 

katolikusok és a reformátusok között, ami beleillik a csendes ellenreformáció országosan 

megfigyelhető jelenségeibe. A hétköznapok során időnként jelentkező kisebb 

összetűzéseken, a várostól nyert illetményföldek használatát érintő nézeteltéréseken és 

gyermekek erőszakos elvételén túlmenően a 18. század második felében komolyabb 

konfliktusokat váltott ki a katolikus és a református céhtagok (országos szinten nem 

egyedülálló) vallási vitája és a halálra ítéltek vigasztalása körül kibontakozott vita. 

 Az eseménytörténeti áttekintés mellett, főként a 18. század vonatkozásában a 

református közösség külső és belső viszonyait is tárgyalom. A felekezetközi viszonyt 

elsősorban a konfliktusok felől közelítem meg, mivel természetszerűen ezekről keletkeztek 

nagyobb számban források, másrészt árnyalni kívántam a városról mint a felekezeti 

tolerancia mintájáról élő hagyományos képet, amelynek természetesen van igazságtartalma 

a hosszú távon érvényesülő békés együttélés (vagy legalábbis egymás mellett élés), és a 

szükség esetén történő összefogás jelenségét illetően.  

 A további nagyobb fejezetek a reformátusoknak a városi társadalomban elfoglalt 

helyét vizsgálják, a demográfiai és migrációs viszonyok, a közigazgatásban való részvétel, 

a jeles családok szerepe, valamint a társadalmi térfoglalás és térhasználat vonatkozásában. 

Az egyház és mentalitás témakörében a belső viszonyok, a közösség önmagáról alkotott 

képe, a lelkészeknek a gyülekezetben és a helyi társadalomban elfoglalt helye, az egyház 

anyagi alapjai, az egyházfegyelmezés, a családi élet, a szegénygondozás, valamint a halálra 

készülés és a temetkezési szokások kerülnek tárgyalásra. Külön fejezetek mutatják be az 

egyház oktatási-kulturális szerepét, a kecskeméti, illetve innen elszármazott vagy idekerült 

reformátusok művelődés- és művészettörténeti jelentőségű alkotásait. 

 Itt szeretném megköszönni a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és 

Levéltára munkatársainak, Bán Magdolnának, Szabó Zsuzsannának és Petrányi 
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Lajosnénak, a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára nyugalmazott 

munkatársának, a régi kecskeméti városi levéltári részleg vezetőjének, Péterné Fehér 

Máriának, valamint Nagy Editnek, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Levéltára igazgatójának a kutatásban nyújtott segítséget. Köszönöm témavezetőm, Molnár 

Antal tanácsait, javaslatait. Hasznos észrevételekkel segítette még munkámat Blázy Árpád, 

Csepregi Zoltán, Fogarasi Zsuzsa, Ősz Sándor Előd, Szabó András, Székely György, 

Székelyné Kőrösi Ilona, és az ELTE BTK Kora Újkori Magyar Történeti Doktori 

Programjának oktatói, G. Etényi Nóra, Horn Ildikó, valamint R. Várkonyi Ágnes, aki 

sajnos már nem érhette meg disszertációm megszületését. Mindezért nekik is szeretném 

köszönetemet kifejezni. Külön köszönöm disszertációm előopponenseinek, Ács Pálnak és 

Fazekas Istvánnak hasznos tanácsait és kritikai észrevételeit, melyek segítették dolgozatom  

formába öntését.
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I. Kecskemét a 16-18. században 

 

Kecskemét város a Duna-Tisza köze középső részének gazdasági és kulturális központja. 

Sajátos fejlődése és népi kultúrájának alapja számos közös vonást mutat más alföldi 

nagyvárosokkal (Debrecen, Hódmezővásárhely, Szeged). Környékén a honfoglalás óta él 

magyar népesség, mely a tatárjárás után bizonyíthatóan folytonos. A település 

elnéptelenedett királyi birtoklású falvak között jött létre, 1368-ban már oppidumként 

említik.  

 A korábbi királynéi birtok a 15. század közepétől teljesen magánföldesúri tulajdon 

lett, de birtokosai gyakran változtak, és kisebb részbirtokokra tagolódott. Erzsébet királyné 

1439-ben ezt a városát – a magyar végvárrendszer erősítése érdekében – több más 

birtokával együtt zálogba adta a Káthai testvéreknek, majd 1452-ben a város első tényleges 

földesura Péró János lett.
1
 Ő viszont néhány évvel később kénytelen volt tartozásai fejében 

átengedni Hunyadi Jánosnak, akinek özvegye és fiai később a Hunyadi-ház régi hívének, a 

Lábathlan családnak adományozták a birtokot, de Péró János özvegye a század végén 

visszaváltotta. A város a 16. század elején leányági örökségként a Pathócsi család 

tulajdonába került, de miután János király mellé álltak, 1556-ban I. Ferdinánd elkobozta 

tőlük. Ekkor a tulajdonjog egyik fele a Vízkeleti testvérek, majd Sárkándi Pál tulajdonába 

került, a másik fele pedig Liszthi Jánosé lett, és az ő része 1565-ben már újabb négy főúri 

család között oszlott meg. Pelényi Bálint nyolcad résznyi birtoka 1580 táján Szentmária 

György és unokatestvére Ferenc tulajdonába került. Ajándékozások és leányági örökösödés 

révén a 17. század elején a gágyi Báthori Gábor és fia, László tulajdonába jutott, majd a 

család kihalása után Koháry Istvánnak adományozta az uralkodó. A Pászthói Ferencnek 

jutott nyolcad rész után járó szolgáltatások 1680 táján Fáy György és Vay Ábrahám 

birtokát növelték. Balai István rövid ideig birtokolta a város rá eső nyolcad részét, és ennek 

a résznek a tulajdonosa hamarosan Vezsenyi Gáspár lett, akinek halála után Rudolf király 

Rákóczi Zsigmondnak ajándékozta ezt a hányadot. Így lett e birtokrész egyik felének 

tulajdonosa I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és annak leszármazottai, illetve a másik 

résznek testvére, Rákóczi Pál és utódai. A fejedelem egykori részét 1676-tól Koháry István 

zálog-birtokként szerezte meg. Rákóczi Pál hagyatéka pedig a század utolsó harmadában 

                                                 
1
 Kecskemét földesurairól és a mezőváros megváltakozásáról Hornyik János készített átfogó és részletes 

feldolgozást: Hornyik 1860-1866. III. 3-69. Ezt egészítette ki Lipótzy 1935. Ezek alapján újabb áttekintést ad 

Iványosi-Szabó 2010c. 11-14. 



7 

 

leányágon az Erdődy grófok öröksége lett. A Gémesi Ferenc földesúr birtokában levő 

nyolcad rész többszörös leányági öröklődés révén a Bosnyák família kezébe került, és így 

lett végül a 17. század derekán a Koháryak családi birtoka. Bár Sárkándi Pál tulajdonában 

maradt a város eszmei birtokának fele része, ezen már 1584-ben két lánya osztozott. 

Sárkándi Anna hozománya révén így lettek a város földesurai a Wesselényiek, akik 

Kecskemét egy negyed részének birtokába jutottak. Birtokrészüket 1670-ben Koháry 

István zálogba vette, majd a következő század elején az uralkodótól ajándékként megkapta. 

Sárkándi Erzsébet révén a 17. század elején Kecskemét másik egy negyed eszmei értéke a 

Csáky grófok tulajdonába került. Mivel a család két leánya a pozsonyi klarissza 

apácazárdába vonult, a század második felében a zárda kapta a város censusából a családra 

eső részt. Végeredményben Koháry István lett a város legjelentősebb, többségi birtokot 

élvező vagyis potior földesura, ami a város életére is a hatással volt.
2
   

 A török hódoltság kezdetétől a földesurak sosem laktak a városban, s bár a jobbágyi 

függés alól a lakosság nem szabadult föl, a Mohács utáni évtizedekben a birtokosoknak 

kevés lehetőségük volt a település belső életének irányítására. Mindez a 17. század 

második felére változott meg. A hódoltsági mezővárosok önállósága az elmúlt 

évtizedekben historiográfiai vita tárgya lett. Hornyik János nyomán Majlát Jolán dolgozta 

ki az erős mezővárosi autonómia koncepcióját, Szakály Ferenc ezzel szemben azt 

hangsúlyozta, hogy a földesúri hatalom a hódoltság utolsó évtizedeiben szinte 

akadálytalanul tudta érvényesíteni akaratát.
3
 

 Kecskemét a török hódoltság első időszakában a budai pasa irányítása alatt álló 

budai vilájet, azon belül pedig a közvetlenül a beglerbég vezetése alá tartozó budai 

szandzsák része volt. Az Oszmán Birodalom részévé vált terület központja a korábbi 

királyi székhely, Buda lett. Az itt székelő legfőbb tisztviselő, a budai beglerbég 

diplomáciai érintkezésben betöltött kulcsszerepe miatt sokkal nagyobb hatalommal 

rendelkezett, mint a legtöbb rangtársa a birodalomban. A beglerbégek gyorsan váltották 

egymást, ennek ellenére hasonló szellemben és egységes, a kinevezésükkor a szultántól 

vagy a nagyvezírtől kapott irányelvek szerint irányították a rájuk bízott vilájetet. Szerepük 

fontossága és hatáskörük nagysága miatt a budai pasákat mindig gondos mérlegelést 

követően választották ki.
4
 

                                                 
2
 Koháry életéről l. Illésy 1885; Komárik 1891; Vékony 1914/1915, kecskeméti birtoklásáról újabban 

Iványosi-Szabó 2004c és Péterné Fehér 2015 
3
 A vitát összefoglalja Kisfaludy 1992. 6-10. a török uralom és az alföldi mezővárosok kapcsolatáról l. 

Szakály 1986 és Hegyi 1986, Kecskemét török kori helyzetéről Szekér 1968 
4
 Kerekes 2010. 84-87. A budai pasák névsorát és főbb életrajzi adatait ismerteti Gévay 1841 
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  A budai szandzsákon belül a város a kecskeméti náhijéhez tartozott. A náhijék 

megszervezése is egyértelművé teszi, hogy a hódítók e téren is igyekeztek figyelembe 

venni a korábbi állapotokat, a korábbi szervezeti kereteket. A kecskeméti náhijén belül 66 

helyet, települést vettek nyilvántartásba, amelyeknek egy része viszont ekkor már puszta 

volt. 

 Kecskemét egészen 1597-ig kádiszékhely volt, ami jelezte a megszálló hatalomnak 

a magyar alattvalók mindennapi életének irányítására tett kísérletét.
5
 A kádi szerepe széles 

körű volt, a törvények vallásjog alapján való értelmezésétől a helyi adminisztratív ügyek 

intézéséig (joga volt boltok megnyitására és bezárására engedélyt adni, ők ellenőrizték a 

súlyokat és mértékeket, a szabott árak mértékét ők adták meg stb.), mindenféle feladatot 

elláttak, ugyanakkor egyfajta közvetítő szerepet játszottak az állami vezetés és a helyi 

termelő erők között. A kádinak további segítői is voltak.
6
 A magyarországi tartományban 

azonban ennél korlátozottabb szerepet tudtak betölteni, illetve feladataikhoz igénybe vették 

a helyi hatóságok segítségét. A tizenötéves háború után önálló közösségként való 

elismerése megnyilvánult török részről is, khász-birtokként, vagyis szultáni 

magánbirtokként kezelték.
7
  

 Mindez elősegítette belső önkormányzatának megerősödését egészen 1687-ig. A 

16. század végén Kecskemét a szomszédos Nagykőrössel és Cegléddel szorosabb 

együttműködést alakított ki. Bizonyos közös érdekekben együtt léptek föl a külső 

hatóságokkal szemben, és közösen törvénykeztek is. A Hornyik által kialakított „három 

város törvényszéke” koncepciót azonban az újabb kutatás felülvizsgálta, rámutatva arra, 

hogy a fogott (convocatus) bírák intézményében nem csupán a két szomszédos város, 

hanem távolabbi települések lakói is részt vettek.
8
 

 A mezőváros viszonylagos autonómiája a Buda elfoglalása után létrejött hatalmi 

vákuum, illetve a magyar hódoltság sajátosságaként kialakult kettős királysági-oszmán 

uralomból, kondomíniumból eredő kényszerhelyzet eredménye. A világi (elsősorban a 

földesurak és a vármegye) és egyházi hierarchia a megszállt területen is fenntartotta jogait, 

de egy ideig csak korlátozottan tudta azokat érvényesíteni. Másrészt a város az oszmán 

jelenlét alatt is folyamatosan magyar lakosságú maradt, oszmán katonaság sem 

állomásozott a városban, így kulturálisan és gazdaságilag a királysági területhez igazodott, 

                                                 
5
 Hegyi 1976. 119-124., különösen 122., uő 1995. 131-145. 

6
 Kerekes 2010. 24. 

7
 Kecskemét török kori történetét összefoglalja Szekér 1968, Káldy-Nagy 1970; újabban Kocsis 2002 és 

Békés 2013 
8
 Bálintné 1979. 26-27.; Kisfaludy 1992. 9. A három város történeti fejlődéséről és etnográfiai arculatának 

kialakulásáról l. Novák 1986 
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szemben a muszlim és délszláv népességűvé vált területekkel. Az oszmán uralom így 

nagyrészt kimerült az adók és a különböző szolgáltatások követelésében és behajtásában, 

ami a földesurak részéről is megnyilvánult. Jellemző erre a helyzetre, hogy a közel 

felerészben protestánssá váló város a török uralom alatt is rendszeresen megfizette a váci 

püspöknek járó tizedet.
9
 Ebben mindkét részről támaszkodtak a mezőváros saját 

helyhatósági szervezetére. Az így létrejövő kettős adóztatásnak a város igyekezett 

megfelelni és sajátos köztes helyzetéből előnyt kovácsolni. A békésebb időszakokban a 

gazdasági fellendülés ezt lehetővé is tette, a háborús pusztítások azonban évekre, vagy akár 

évtizedekre visszavethették a fejlődést. A legnagyobb megpróbáltatásokat az 1526 

szeptemberében, a közvetlenül Mohács után történt török felprédálás, a tizenötéves háború, 

majd az elhúzódó visszafoglaló
10

 és kuruc háborúk okozták a korszakban. A várost ért 

legnagyobb csapást a Rákóczi-szabadságharc idején, 1707. április 3-án bekövetkezett 

váratlan és kegyetlen rác támadás jelentette.
11

  

 A tizenötéves háború után elpusztult az addig még élő középkori 

településszerkezet, és a környező falvakból elmenekülő népesség megnövelte a város 

lélekszámát. Kecskemét lakossága a 16. század elején mintegy 1500 lelket számlált, ami a 

század folyamán több mint 5000 főre emelkedett, majd a század végére 2000 főre esett 

vissza. Ez a szám tekintélyesnek mondható a hódoltsági mezővárosok között, a hódoltság 

peremvidékén fekvő Gyöngyös és a dunántúli Tolna hozzávetőleg 4000 lakost számlált, a 

szomszédos Nagykőrös és Cegléd pedig kisebb volt Kecskemétnél.
12

 Az elhagyott 

települések helyén létrejött pusztákat a város bérbe vette és kiterjedt rideg állattartást 

folytatott. A ferencesek historia domusa egyenesen úgy fogalmaz, hogy „Ahol a föld kövér, 

nemcsak a vetést hozza, hanem a szép termést is, a legelők a jószágok számára a lehető 

legjobbak, ezért az állatok csodálatosan termékenyek, különösen a szarvasmarhák és a 

lovak. Nem kevesen vannak olyanok, akik ezt a földet az állattartók paradicsomának 

hiszik.”
13

 A pusztákon folytatott gazdálkodás jelentőségét Bél Mátyás is kiemeli: „A 

városnak ezt a részét, amely a homoki bejárattól egészen a csongrádi bejáratig nyugatról, 

északról és keletről a várost körülveszi, széltében-hosszában szőlők és faültetvények 

borítják; ezeken túl vannak a mezők, amelyeket részben gabonatermesztésre, részben 

                                                 
9
 Szarka 2008. 71., 83-85., 95-97., 121., 157., 165., 215., 247., 276., 280-286.,308., 327., 330., 338-344., 

350., 371-381., 387., 417-420., 425-448.  
10

 Wellmann 1987; Varga J. 1987; Fenyvesi 1987 
11

 Kosáry 1965; Petróci 1965; Iványosi-Szabó 2006c 
12

 Bácskai 2002. 71. A három város 16. századi lélekszámára a török adóösszeírások adnak támpontot, l. 

Káldy-Nagy 1977, uő 1985. 164., 347., 388.; Erdélyi 2004. 11-12. 
13

 Szabó At. 2004a. 11. 
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kaszálóknak és legelőknek használnak. Egyébként a város kijelölt területe nagyságához 

képest viszonyítva sokkal kisebb. Ezért a város lakosai évenként bérbe vett pusztákon és 

pusztaságokon termékeny és gyümölcsöző földművelést folytatnak. [...] Ki-ki minél 

nagyobb földet tud bevetni, minél gazdagabb termést tud elérni, a pusztaságokon minél 

számosabb barmot, akár ökröt, akár lovat tud felnevelni, annál több becsületet érdemel ki 

mind a köz-, mind a magánügyekben. [...] A földművelésnek ezt a szeretetét jó néhányan 

kiválóan kapcsolják össze az állattenyésztés hasznával. [...] Tudniillik nagy számban 

tartanak a pusztaságokon pásztorokat, és ez az emberfajta [...] a mezei szokás szerint az 

életét a nyári és téli szállásokon tölti.”
14 

A város kiterjedt birtokállományát érzékelteti, 

hogy Evlia Cselebi 1663-ban Buda és Pest leírásánál többször is említi Kecskemét 

síkságát, Kecskemét völgyét, melyre ellátni a budai várból és határos Pest városával, 

kiemelve termékenységét: „E város tiszta földjében, Pest, Kecskemét és Kile síkságain, Ó-

Buda tanyáin igen sok fű, lóhere, lucerna, másféle réti fű, foghagyma, metélő-hagyma és 

vöröshagyma terem.”
15

 Magáról a városról szólva a következőket írja: „A katonaság felét 

mellém vettem és sivatag helyeken 16 órán át menve Kecskemét pusztáin vízben szegény 

helyeket láttam s ezen éjjel szabad ég alatt mi is szomjan feküdtünk le. A következő nap 

reggelén 5 órán át délkelet felé menve Nagy-Kecskemét városába értünk. Nagy-Kecskemét 

városa. A budai vezírnek birtoka; nagy síkságon fekszik. Ezernél több náddal födött 

magyar háza, három temploma s itt-ott boltjai vannak. Felső-Magyarország egész 

lakossága idejön takarmányért. E Kecskemétnek szép magyar lányai és híres kertjei 

vannak. Kormányzója a bíró, ki kezében ezüst botot hord; előkelő hivatala van. Ebbe a 

városba ha vendég érkezik, nem mondják neki: »Muszulmán és magyar városrész van«, 

hanem akárhova megy örülnek neki s a muszulmán mellé kísérőket adnak s mindenesetre 

szívességet tesznek vele.”
16

 

 A magyar és török területek közötti közvetítő kereskedelemben, a szarvasmarha és 

a nyugati iparcikkek ellenirányú forgalmában a hódoltsági magyar kereskedők játszottak 

fontos szerepet. A Hódoltságban török alattvalóként, azon kívül pedig magyarként és 

keresztényként viszonylag teljes mozgásszabadságot élveztek. Az áruforgalom haszna 

azonban részben a felvidéki magyar, részben a Hódoltságban párhuzamos struktúrákat 

                                                 
14

 Bél 1982. 15-16.; a 16. század közepi gazdasági élet részletes elemzését adja Mészáros L. 1979. A város 

gazdasági életét hosszabb távon elemzi Hornyik 1927; Lakos 1913; a 18. század végéig Fördős 1934; Balanyi 

1968, újabban a 19. század közepéig Iványosi-Szabó 1994. A rideg szó eredetileg a magányosan élő 

pásztorokat jelölte, közülük sokan idegen, főleg rác származásúak voltak, l. erről Szabó Kálmán: A 

kecskeméti pásztorok nemzetisége. In: uő 1986. 223-229. 
15

 Evlia Cselebi 1985. 287., l. még uo. 272-273., 281., 293. Az utazóról l. legújabban Fodor 2011 (2015) 
16

 Evlia Cselebi 1908. 214., idézi Békés 2013. 9. 
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működtető raguzai (kisebb számban velencei), török és a legfőbb hitelezőként 

tevékenykedő zsidó kereskedőknél csapódott le. Itt ugyanis az etnikai-kulturális 

változásokat követve a 16. században három jelentősebb kereskedelmi szervezet jött létre, 

a magyar, a zsidó és a raguzai, amihez később a bosnyák, a rác (görögkeleti) és a török 

kereskedők hálózatai társultak.
17

 A 17. században a marhakereskedőknek jelentős 

versennyel kellett számolniuk a királyságban kialakult monopóliumok miatt. A 

marhakereskedelemből az udvar már a 16. században sokat lefölözött, részben itáliai 

vállalkozóknak (appaldátoroknak) adta bérbe, részben pedig kölcsönök fejében 8-10.000 

marha vámmentes kihajtására adott jogot német kereskedőknek.
18

 Ezekkel az állami 

monopóliumokkal párhuzamosan magánvállalkozók is kaptak évről évre jogot bizonyos 

mennyiségű marha felvásárlására.
19

 A monopóliumokkal szemben birodalomszerte heves 

ellenállás bontakozott ki, 1651-1652-ben a Kayserliche Ochsenhandlung magyarországi 

működése váltott ki országos ellenállást és szabotázst, ami magasabb felvásárlási, és így 

eladási árakhoz vezetett. Ez utóbbiakról tanúskodik a bécsi mészárosok és a legfőbb 

felvevőpiacnak számító német városok, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Württemberg, 

Strassburg egybehangzó panasza. Ráadásul a csökkenő forgalom miatt visszazuhant a 

vámjövedelem is. A Rákóczi-szabadságharc első éveiben a háború költségeit biztosítandó, 

több kereskedelmi monopóliumot vezettek be. Azonban ezek, így a marhakereskedelem 

monopóliuma ellen is ugyanolyan nagy volt a társadalmi felháborodás, mint korábban a 

császári monopóliumokkal szemben, ezért a szabadságharc második felében ezeket 

lazították, majd föloldották.
20

 A kecskeméti tőzsérek a város legvagyonosabb és 

legbefolyásosabb személyiségei közé tartoztak. A külföldre irányuló marhakereskedelem 

viszont a nagy jövedelem lehetősége mellett is kockázatos vállalkozás volt, ezért hosszabb 

távon csak kevesen vállalkoztak rá.
21

 Helyi szinten viszont fontos szerepe volt az 

                                                 
17

 Szakály Ferenc: Aki a török Budát elsiratta. [Schulhof Izsák emlékirata]. In: Schulhof 1979. 57-86., 81-

85.; Molnár A. 56-66.  
18

 1623-ban császári rendelet kimondta, hogy a marhakereskedés kizárólagos joga a Landesverlegerische 

Viehcompagniet illeti, ennek bukása után 1624 őszén az Ochsen- und Haut Compagnie lépett a helyére. 

1651-ben megújították a marhakereskedelem általános monopóliumát: a felvásárlás és eladás joga egyedül a 

Kayserliche Ochsenhandlungot illeti meg. végül az 1667-ben megalakuló Keleti Kereskedelmi Társaság 

(Orientalische Handelskompanie, Orientalische Compagna/Compagnie) kapta meg a német városokba és 

Ausztriába, Itáliába irányuló marhakereskedés jogát. 
19

 Így például 1674-ben Lelio de Luca, az Orientalische Compagnie előző évben lemondott korábbi konzulja 

– miután Bécsben 100.000 forintot lefizetett – 50.000 marha szabad (Maut- und Aufschlagsfrei) kihajtására 

kötött öt évre szóló appaldo-szerződést. A magyar területekről Itáliába hajtatta ki a jószágokat, és mivel a 

harmincadnak csak a felét kellett megfizetnie, a magyar kereskedőknek és a Magyar Kamarának is nagy 

károkat okozott. R. Várkonyi 1978a. 122-123.; Kerekes 2010. 108. 
20

 R. Várkonyi 1978a. 122-125., 129. 
21

 Iványosi-Szabó 2007, uő 2010d, 2012, a lótartásról Rusvay 1976 
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árucserének, mivel a kereskedelmi utak találkozásának köszönhetően nemcsak hetipiacot, 

hanem évente három, majd több országos vásárt is tartottak.
22

 

 A lakosság megélhetését az állattenyésztés mellett a várost körülvevő területen 

folytatott szőlőművelés, valamint a szántóföldi növénytermesztés adta.
23

 Ennél kisebb 

jelentőséggel bírt a gazdasági életben – a foglalkoztatottságot is tekintve – a céhes keretek 

közt működő kézművesipar, de a tárgyi ellátottságban és az árucserében jelentős szerepet 

töltött be.
24

 A 16-17. század folyamán Kecskeméten hat céh tudott kiváltságlevelet 

szerezni. A legelső céhlevél, mely a város levéltárában fennmaradt, 1557-ben keletkezett, a 

Szegedről idemenekült ötvösök kérték meg a debreceni ötvös céhtől.
25

 1559-ben kaptak 

közös céhlevelet a szűcsök és a szabók, amit viszont csak száz évvel később erősítettek 

meg. Az utóbbiak már 1585-ben önálló céhet alakítottak, de a teljes önállóságot időközben 

elveszítették. Wesselényi Ferenc nádor ezután 1660-ban adott számukra céhszabályt, amit 

1730-ban erősített meg Pest-Pilis-Solt vármegye. Ezután 1772-ben a pozsonyi szabóktól 

kértek új szabályzatot, amit 1778. március 6-án kaptak meg.
26

 A szűcsök saját céhe végül 

1726-ban alakult meg a pesti társaiktól kapott magyar nyelvű kiváltságlevél alapján, amit 

III. Károly és az év június 21-én Koháry István is megerősített.
27

 Ugyancsak régi 

kiváltsággal rendelkezett a szappanos céh, mely a nagykőrösiekkel együtt 1642-ben nyerte 

el a debreceni privilégiumot, amit 1730-ban újított meg a vármegye.
28

 A csizmadiák 1656-

ban Ráckevétől kaptak szabadalmat. Új kiváltságlevelüket 1744-ben a pesti társaiktól, 

majd 1774-ben Mária Teréziától kapták.
29

 A kovácsok, lakatgyártók és csiszárok céhe 

1653-ban Nagyváradtól kölcsönözte az artikulusokat.
30

 A lakatosok önálló céhe 1743-ban 

alakult meg a pesti kiváltság átvételével, a kovácsoké 1773-ban.
31

 1778-ban egy közös 

                                                 
22

 A piacról és a vásárokról l. legújabban Sárosi 2011, a város által működtetett kocsmáról és mészárszékről 

Iványosi-Szabó 2009c, uő 2010b 
23

 Szabó K. 1934; Iványosi-Szabó 1988, uő 1993b, újabban Iványosi-Szabó 2006b, uő 2010a-b. A város 

gazdasági életéről áttekintést ad uő 1991b, a hódoltság utáni időszak vonatkozásában uő 1994 
24

 Az alföldi mezővárosok céheiről Eperjessy 1967, további forrásokról l. Éri – Nagy – Nagybákay 1975-

1976. A kecskeméti céhes életről l. a vallási vitákról szóló fejezetet, az ötvös céhről a művészettörténeti részt.  
25

 MNL OL HL. AM. 1. No. 3., közli: Hornyik 1860-1866. I. 73-79. Szabó L. 1933. 3. Munkáikról l. az 

ötvösségről szóló fejezetet. 
26

 1660: MNL OL HL. AM. 1. No. 17. 1/2.; 1772: MNL OL MKL. Art. Caeh. II/622. Szádeczky 1913. II. 

270. szerint 1744-ben is kaptak újabb céhlevelet. 
27

 MNL OL HL. AM. 1. No. 15. 1/4. 
28

 MNL OL HL. D. C. 
29

 1656: MNL OL HL. AM. 1. No. 5.; 1774: Egyetemi Könyvtár XX/25.; MNL OL HL. Dep. Civ. 1808/5/2. 

és 1811/2/57.; Szabó L. 1933. 12-15. 
30

 MNL OL HL. AM. 1/8. 
31

 1742-ben Ruz Mihály főcéhmester kezdeményezte a különválást. Levelüket Koháry András erősítette meg.    

1743: MNL OL HL. D. C.; 1773: MNL OL HL. AM. 1. No. 29.; MNL OL HL. Dep. Civ. 1808/5/2. és 

1811/2/57. 
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puskaműves, órás, lakatos és sarkantyúcsináló céh jött létre, amelyhez az utóbbiak 1788-

ban már nem csatlakoztak.
32

    

 A hódoltsági időszak és a kuruc háborúk utáni békésebb években a céhszerveződés 

egy újabb hulláma indult el. A borbélyok céhe 1723-ban a győriek (1649-ben III. 

Ferdinándtól kapott) szabadalmát vette át, amit még 1716-ban kértek meg.
33

 A szíjgyártók 

1724-ben megalakult céhe a Bars megyei Oszlántól kapott artikulusokat.
34

 A takácsok 

1725-ben kelt magyar nyelvű céhlevele a Budától kapott szabályzatot rögzíti. Ezt 1767-ben 

és 1775-ben is megújították.
35

 Az asztalosok csak 1742-ben Pesttől vették át német nyelvű 

artikulusaikat.
36

 A gombkötők céhe 1744-ben kapta meg a budai szabadalmat.
37

 A 

kőművesek 1779-ben alakították meg saját céhüket Mária Terézia jóváhagyásával.
38

 A 

kerékgyártók már 1785-ben folyamodtak céhszabályzatuk megerősítése végett, végül 

1800-ban a megyétől nyerték el a pesti privilégiumot.
39

 Így a 19. század előtt összesen 16, 

a 19. században már csak 12 céh működéséről van adat Kecskeméten, ami bizonyos fokú 

visszafejlődést jelez.
40

    

 A 18. századi Kecskemét mezővárosként földesúri joghatóság alatt állt, de a 

jobbágyfalvaknál kedvezőbb helyzetben volt, lakói évente egy összegben adóztak és 

élvezték a szabad birtokhasználat és végrendelkezés jogát. A városnak több földesura volt, 

közülük azonban messze kiemelkedett a Koháry-család, amely a 17-18. század fordulóján 

lett a város legnagyobb birtokosa, miután Habsburg-hűsége jutalmaként megkapta a 

Wesselényi-család kecskeméti birtokrészét. A Koháryak soha nem költöztek Kecskemétre, 

felvidéki birtokaikon éltek, de onnan mindig figyelemmel kísérték birtokaik ügyeit s 

következetesen érvényesítették földesúri jogaikat, behajtották járandóságaikat, 

Kecskemétre küldött inspektoraik segítségével. A török hódoltság megszűnte után a 

                                                 
32

 1778: MNL OL HL. AM. 1. No. 33.; 1788: MNL OL HL. AM. 1. No. 34.; MNL OL HL. Dep. Civ. 

1811/2/57. 
33

 MNL OL HL. AM. 1. No. 6. III. Károly 1718-ban hagyta jóvá a kérelmet, majd 1723-ban erősítette meg a 

céhlevelet. Ezt hirdette ki a vármegye is. Szabó L. 1933. 15-16. 
34

 MNL OL HL. AM. 1. No. 12.; C. A/100.. 
35

 1725: MNL OL HL. AM. 1. No. 20. 1/2. Miután Koháry Ferenc elfogadta szabályzatukat, ez év 

szeptember 19-én hirdette ki a vármegyei közgyűlés.; 1767: MNL OL HL. AM. Lad. a.; Egyetemi Könyvtár 

LX/35.; a Mária Teréziától kapott változat: MNL OL MKL. Art. Caeh. I/769.; 1775: Budától, MNL OL HL. 

D. C. 
36

 MNL OL HL. D. C.; MNL OL HL. Dep. Civ. 1808/5/2. és 1811/5/57.; Szabó L. 1933. 11-17. 

Privilégiumukat 1826-ban megerősítették. 
37

 MNL OL HL. D. C. 
38

 MNL OL HL. AM. 1. No. 33. A céhlevél német nyelvű, sőt 1829-ig a jegyzőkönyveiket is németül 

vezették.  
39

 MNL OL HL. Dep. Civ. 1808/5/2. és 1811/5/57. Iványosi-Szabó Tibor szerint ekkor nem járhattak 

sikerrel, mert 1801-ben a Helytartótanácshoz fordultak a szabályzatért, majd még 1845-ben is kérvényezték a 

céhalakítást. Iványosi-Szabó 1994. 155. 
40

 Eperjessy 1965. 254., 280. 
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Koháryak 1702-ben felállították saját úriszéküket, de meghagyták a város belső 

autonómiáját, a főbírók és senatorok választásának hagyományos módját, valamint a 

szabad statútumalkotás jogát.
41

 Ez volt jellemző egészen a 19. század első felében történt 

megváltakozásig. 

 A város hódoltsági viszonyok közti magára maradottsága eredményezte az önálló 

közigazgatás megszerveződését, és ezzel együtt az írásbeliség szerepének erősödését: „A 

mohácsi vész előtti korból nincsenek írott emlékeink. Legrégibb okmányunk, a napló 

módra szerkesztett városi jegyzőkönyv, a XVI-ik század legutolján kelt; de ezen 

jegyzőkönyv szerkesztése, irálya és a benne megörökített események már határozottan arra 

vallanak, hogy a török hódítás előtt jóval, a művelődés magasabb fokán állottak a város 

lakosai.” – írta Kada Elek későbbi polgármester a Hornyik János emlékére kiadott 

albumban 1894-ben.
42

 A tanácsi jegyzőkönyvek (illetve megmaradt töredékeik) valóban 

értékes forrást jelentenek a város életére és magára a városi magisztrátus működésére 

vonatkozóan. A városi tanács látta el, élén a főbíróval, a közigazgatás és bíráskodás 

feladatait. Megfigyelhető, hogy a város elöljárói többször kerültek ki nemes famíliák tagjai 

közül, míg jobbágyi állapotú személyek legfeljebb egy-egy évre kaptak megbízatást.
43

 A 

főbíró mindig vagyonos és tekintélyes embernek számított, leggyakrabban és legtöbbször 

nemesi rangú családokból választották. A főbírói tisztségek (perceptor, exactor) többségét 

is a nemesek töltötték be évtizedeken át. A magisztrátus tagjai (különösen a török időkben) 

felelősségteljes munkájuk miatt megbecsült személyeknek számítottak. A 18. század első 

felében ezt tapasztalta Bél Mátyás: „A tisztségviselők a város lakosai számára szinte 

családtagok. Köztük a vallások különbözősége miatt két bíró és több esküdt van. Ezek jelen 

vannak a bírák mellett, és gyakran vannak a tanácsházán, hogy kéznél legyenek, ha valami 

hirtelenül adódik a közügyek intézésénél. Mindegyiküknek régi erkölcsűnek, azaz 

komolynak és feddhetetlennek kell lenniük. Hajdan többnyire hosszú, fehér szakállukkal 

tiszteletre méltó öregek voltak. A népet teljesen fegyelemben és egyetértésben tartják, és 

erősen azon vannak, hogy gonosztevők se a városban, se kint a mezőkön el ne 

                                                 
41

 Révész L. 1956. 18.; Kisfaludy 1992. 36-37. 
42

 Kada 1894. 46. 
43

 1669-1719 között a 38 szenátort adó családból 24 volt nemesi. 49 főbírót adó családból 31 volt nemes. 

1712-1746 között 34 család adta a főbírót, a második bírót és az adószedőt. A 18. század első felében a 

Kalocsa, a Bede és a Szabó famíliák uralták a legfőbb tisztséget, majd a század második felében a szintén 

nemes Deák és Ferenczy család adta a legtöbb bírót. A Kalocsa és a Kis család 9, a Bíró família 7, a Horvát 

és a Szentkirályi család 6-6, a Szabó család tagjai közül pedig 5 alkalommal került valaki ezen tisztségekbe. 

Ez idő alatt ők adták a tisztségviselők csaknem felét. L. részletesebben Rácz I. 1986; Kisfaludy 1992 
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hatalmasodjanak.”
44

 A vezetők tisztelete mellett az is jellemző, hogy a közigazgatás 

irányítói is igyekeztek a közterhek kiosztása és behajtása során a lehetőségek és a 

körülmények szerint figyelembe venni a lakosok személyes helyzetét, nehézségeit, ami a 

közösségi összetartozás megerősödését eredményezte.
45

   

 A város népességének társadalmi tagolódására jellemző, hogy a lakosok többsége 

jobbágyi jogállású volt, mezőgazdaságból élt, de egy összegben adózott. A jogilag 

egységes gazdatársadalom viszont fokozatosan differenciálódott, kialakult egy vagyonos, a 

nagyállattartást és -kereskedelmet irányító, a város és az egyházak életére is jelentős 

befolyással bíró csoportja.  

 Egy jóval szűkebb réteget alkottak a céhes iparosok, akik a kézműves munka 

mellett mezőgazdasággal is foglalkoztak.
46

 Ez abból fakadt, hogy a szabad királyi városok 

polgáraitól eltérően a mezővárosok iparosai jogilag jobbágyok voltak, éppen ezért minden 

fontosabb jogi aktust, így az új céhek alapítását is földesuraik tudtával és belegyezésével 

kezdeményezhettek. A földesúri hozzájárulás megkövetelése megmaradt az 1761., 1805. és 

1813. évi királyi rendeletek után is.  

 A városban élő nemesek a helyi társadalom szintén csekély részét alkották, részben 

a nemességet szerző tekintélyes és vagyonos gazdák közül kerültek ki, részben beköltöző 

nemesek voltak. A városi tanács és a beköltöző nemesek egy része között vitákhoz 

vezetett, hogy bár lemondtak kiváltságaikról, időnként megtagadták az adófizetést és 

ügyeik intézésében a városi hatóságok illetékességét.
47

 Ebben azonban a földesurak sem 

támogatták őket, mivel a szolgáltatások behajtásán túl a társadalmi béke megőrzése is 

érdekükben állt. 

                                                 
44

 Bél 1982. 15-16. A városi tanács működéséről l. Bálintné 1979 és Kisfaludy 1992, újabban részletes 

elemzést nyújt Iványosi-Szabó 2010c. Különösen nagy tiszteletben állt Csáktornyai Ferenc jegyző, aki 

számos végrendeletben tanúként is szerepel. Hornyik János: Egy elfeledett ember sírja. In: uő 1935. 11-17. 
45

 Iványosi-Szabó 2013 
46

 A kecskeméti céhek helyben fennmaradt iratai a régi városi levéltár anyagában találhatók MNL BKML 

IX.6 jelzet alatt. A kecskeméti céhes iparról áttekintést ad Szabó L. 1933., újabban Iványosi-Szabó 1994. 

152-180., a céhalakulásokról 153-155. 
47

 Révész L. 1956; az Alföld egészét átfogó kitekintéssel Rácz I. 1988  
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II. A reformáció Magyarországon és a református egyház kialakulása 

 

 

II.1. A reformáció megjelenése Magyarországon  

 

Az újabb történetírás, elsősorban a német kutatás eredményei alapján átértékelte a 

hagyományos reformáció-ellenreformáció ellentétpárt, majd a Hubert Jedin által 

kidolgozott a reformáció-ellenreformáció-katolikus megújulás szintézist, és kidolgozta a 

főkén Heinz Schilling és Wolfgang Reinhard nevével fémjelzett konfesszionalizáció, 

vagyis felekezetszerveződés, felekezetképződés elméletét. Ennek lényege az, hogy a 

középkori katolikus egyház megújítására irányuló törekvések egy tőről fakadnak, egy 

részük az egyház szervezetén belül maradt, míg a protestáns reformáció a Szentszék 

elutasítása miatt kiszakadt a katolicizmusból és új egyházak szerveződésének lett az alapja. 

Így egymással versengő felekezetek jöttek létre, melyek viszont hasonló eszközökkel, 

hasonló formában épültek föl. Ennek eredményeként az egy állam-egy felekezet elv 

alapján megszervezett és ellenőrzött társadalom révén elindult a modern államok 

kialakulásának folyamata.
48

 Az elmélettel szemben komoly kritika fogalmazódott meg, 

főként annak a német területeken kívüli, így az összetett közép-európai, és benne a 

magyarországi viszonyokra való alkalmazhatóságát vitatták. Ugyanakkor 

megtermékenyítően hatott az egyház(ak), társadalomszerveződés, kultúra és modernizáció 

viszonyának újragondolására, az egyháztörténetírás művelését pedig kiemelte a 

hagyományos felekezeti keretek közül.
49

       

 A magyarországi reformáció a nyugat-európai terjedésével szinte egy időben indult 

meg, majd valamennyi irányzata megjelent benne, ami jelzi a hazai kultúra európai 

beágyazottságát. Sajátossága ugyanakkor, hogy más országoktól eltérően nem alakult ki 

egy nemzeti egyház, mint a skandináv és északnémet tartományok evangélikus, a skót, 

holland és egyes svájci kantonok református egyházai vagy az anglikán államegyház 

Angliában, illetve később a katolikus egyház sem tudta olyan mértékben visszaszerezni 

befolyását, mint Franciaországban, Ausztriában vagy Lengyelországban. A bekövetkező 

egyházszakadás következtében a magyar nyelvterület vallásilag megosztottá vált és 

mindmáig az is maradt. A nemzeti identitás ezért ettől kezdve nem kötődött egyetlen 

                                                 
48

 Péter Katalin: A katolikus megújulás és a protestáns reformáció. In: uő: 1995. 5-14.; historiográfiai 

áttekintést ad Tusor 2004. 9-20.; Molnár A. 2005. 5-13. 
49

 A vitát részletesen bemutatja Balázs 2014, l. még Hersche 2006 
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hitfelekezethez, hanem egymással versengő egyházak időben változó arányban fedték le a 

magyarságot és a vele együtt élő népeket. Ugyanakkor mindegyik felekezet kialakította a 

maga viszonyát a népi-nemzeti identitáshoz és új színekkel gazdagította azt. Ennek 

különösen a török hódítás, illetve az önálló államiság korlátozottsága során volt 

jelentősége.      

 A reformáció megjelenése és térhódítása egybeesett a katolikus vallásosság egyik 

lendületes időszakával, ez a látszólagos ellentmondás a nyugat-európai folyamatokkal 

összhangban a megújulás iránti igényre és a laikusok fokozottabb egyházias érdeklődésére 

mutat rá.
50

 A kezdeti időszakban ráadásul a tanítások és a gyakorlatok keveredése 

jellemző, a lutheranizmus még nem szakadt el véglegesen a katolicizmustól, ahogyan egy 

ideig párhuzamosan terjedt az erazmista humanizmussal is.
51

 A központi hatalom 

összeomlása kedvezett a reformáció terjedésének, így mindhárom országrészben 

számszerű többségbe jutottak az új egyházak hívei a 16. század során. Az 1520-as években 

elsősorban az ország német nyelvű vidékein terjedtek gyorsan Luther eszméi. A magyar 

nyelvterületen viszont csak az 1530-as évektől jelent meg a reformáció, amiben Buda 

1541-es török elfoglalása hozott áttörést.
52

 A protestánssá váló ország vezetői ugyanakkor 

katolikusok maradtak és mereven szembefordultak a lutherizmussal, de mind Szapolyai 

Jánosnak, mind I. Ferdinándnak szüksége volt a reformációval rokonszenvező főurak és 

nemesek támogatására. Ráadásul a török háborúk miatt a Habsburgok a végvári katonák 

vallásszabadságát is biztosítani kényszerültek, a tanult, részben német nyelvű főtisztek 

pedig lelkészek, diákok patrónusaként közvetítő szerepet is játszottak.  

 A reformáció befogadásában a helyi prédikátoroknak volt meghatározó része, 

akiket az egyes világi vezetők, városi elöljáróságok vagy földesurak támogattak. Az 

értelmiség mellett az előkelők voltak a legnyitottabbak az új irányzatokra, a köznemesség 

fokozatosan vált lutheránussá, majd a 16. század végére nyugaton inkább evangélikus, 

keleten református többségű lett. Összetettebb kérdés a mezővárosi polgárság és a 

jobbágyság önálló döntési lehetősége. Az ő felekezeti hovatartozásuk többségében a 

birtokosokét követte, különösen ott, ahol a földesúr kezdeményezőleg lépett föl valamelyik 

irányzat mellett. Több esetben viszont a kegyurak a prédikátorok behelyezésén túl 

általában nem szóltak bele közvetlenül a vallási kérdésekbe. Péter Katalin az erdélyi román 

ortodoxok példáján keresztül arra mutat rá, hogy a kegyúri jog alapján a földesurak 
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 Péter Katalin: A reformáció Magyarországon. In: uő: 1995. 15-30. 
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 Ritoókné Szalay 2002. 31-32. 
52
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vallástól függetlenül voltak a birtokaikon lévő templomok patrónusai. Jellemzően a szabad 

papválasztás jogával rendelkező települések maguk dönthettek vallási kérdésekben.
53

 A 

török által megszállt területeken pedig egyáltalán nem érvényesült a földesúri befolyás 

ilyen téren, így a tehetős kereskedőrétegek által irányított hódoltsági mezővárosok saját 

elhatározásukból váltak a protestantizmus hívévé,
54

 de ugyanígy választhatták a 

katolicizmust is.
55

  

Újabban merült föl a végvári reformáció koncepciója a magyar történetírásban. 

Egyrészt Pálffy Géza hívta föl a figyelmet arra, hogy a török háborúk miatt 

Magyarországra került német-osztrák katonák és különösen jól képzett parancsnokaik 

jelentős szerepet játszottak a reformáció meghonosításában és terjesztésében.
56

 Másrészt 

Őze Sándor hangsúlyozta a ferencesek óta jelenlévő apokaliptikus gondolkodás 

jelentőségét a helvét fordulatban. A török hódítás miatt a beszűkült tér és a kitágult idő 

érzete fogékonyabbá tette a végvári katonákat és a mindenkori határzónákban élő 

lakosságot a predesztináció elfogadására.
57

      

 Az 1550-1575 közötti szerveződési időszakban az új egyházak tanításai 

megszilárdultak, kialakultak hosszú időre érvényes szervezeti kereteik, a katolikus egyház 

visszaszorult. A 16. század közepére túlnyomórészt lutheránussá vált országban az 1560-as 

évek elejére már a svájci reformátorok tanításait követő helvét irányzat került többségbe a 

magyar nyelvterületen, jelentős részben Kálmáncsehi Sánta Márton erdélyi és debreceni 

működése révén. 1567-ben Debrecenben a II. Helvét Hitvallás átvételével nemzetközi 

háttér támogatását élvezve létrejött a magyarországi református egyház.
58

 Lengyel 

közvetítéssel Erdélybe érkezett és gyorsan elterjedt a reformáció radikális ága, a 

felekezeteken kívüli nemzetközi humanista elithez kötődő antitrinitarizmus is. A 

Szentháromság-tagadó irányzat a hódoltságban és a királyságban is missziót folytatott, 

tartós eredmény nélkül, Erdélyben viszont magyar sajátosságként máig megmaradt, önálló 

unitárius egyházzá szerveződve.
59

 A másik radikális irányzat, a gyermekkeresztséget 

elvető anabaptizmus a cseh-morva területekről érkező menekültek révén volt jelen az 

országban, de csupán zárt, elszigetelt kis közösségekben. 
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 A viták révén az egyes felekezetek korán és határozottan elváltak egymástól. A két 

legnagyobb hitújító felekezet Luther és Kálvin János tanításaira épült, de a magyar 

viszonyok között az egyes, formálódó felekezeteken belül is jellemző a szellemi nyitottság, 

a többirányú tájékozódás. Az evangélikusok esetében Philipp Melanchthon, a 

reformátusoknál Zwingli és Béza (de Bèze) hatása is kimutatható, de a wittenbergi 

reformátor-professzor is jelentősen befolyásolta a magyar református egyház formálódását. 

A kezdetben szakramentáriusnak is nevezett helvét irányzat maga is sokkal erősebb 

szálakkal kötődött Zwingli, mint Kálvin eszméihez. A magyarországi protestantizmus 

végeredményben rendkívül színes lett, emellett a két új főfelekezet közel azonos társadalmi 

súllyal bírt.
60

 A protestáns egyházszervezetek az egész országot behálózták, legmagasabb 

szintű egységei a fokozatosan (a tiszáninneni reformátusoknál csak a 18. században) 

kialakuló, hagyományosan szuperintendenciáknak hívott püspökségek lettek, melyek 

egymással nem álltak szervezeti kapcsolatban, a formálisan végig fennálló katolikus 

hierarchia egyházmegyéivel területileg nem estek egybe. Ugyanakkor sem mindhárom, 

sem egy-egy országrészre teljességgel kiterjedő protestáns nemzeti egyházkormányzat nem 

jött létre, bár Erdélyben a református egyház a protestáns fejedelmek alatt lényegében 

államegyházi helyzetet élvezett.
61

 

 Az új egyházak szervezete Erdélyben vált a legbonyolultabbá, mivel nemcsak a 

felekezeti, hanem a nyelvi hovatartozás is szabályozhatta. Kezdetben külön püspök 

irányította a német és 1577-ig a magyar lutheránus közösséget, ezután a magyarok egyházi 

téren reformátusnak, a szászok evangélikusnak számítottak (noha náluk is van példa a 

helvét irányú tájékozódásra), illetve az egyes felekezetek is nemzeti, pontosabban nyelvi-

kulturális karaktert öltöttek. A református egyház sem korlátozódott a magyarokra, hanem 

a szász lutheránus kísérletek után létrehozták a saját püspök vezette dél-erdélyi román 

egyházat, mely egészen a fejedelemségkor végéig működött.
62

 A legsokszínűbbé a 

fejedelemség gazdasági és kulturális központjának számító Kolozsvár vált, ahol a magyar 

és német nyelvű polgárság körében minden lehetséges vallásváltoztatás bekövetkezett, 

ráadásul éppen a szász egyházi vezetők, Kaspar Helth/Heltai Gáspár és Franz Hertel/Dávid 

Ferenc játszottak kiemelkedő szerepet az erdélyi magyar református, majd unitárius egyház 

megalapozásában.
63

 Az 1568-as tordai országgyűlésnek a lelkészek számára az evangélium 

meggyőződésük szerinti hirdetését biztosító és a közösségek szabad 
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prédikátorválasztásának szabadságát kimondó határozatával Erdély később a felekezeti 

tolerancia példájává vált, bár ez a korabeli viszonyok között inkább a központi hatalom 

kudarcát jelentette. János Zsigmond a születő fejedelemségben eredendően egy 

államvallást kívánt bevezetni, ennek kiválasztását viszont a teológusokra bízta. Végül az 

antitrinitarizmus mellett döntött, de ekkorra már a többi felekezet is olyan erőssé vált, hogy 

elismerésükre kényszerült. A katolicizmus viszont kifejezetten hátrányos helyzetbe került, 

és a katolikus Báthory-fejedelmek sem tudták visszahelyezni a kitiltott erdélyi püspököt és 

a jezsuitákat, a katolikus nemesek viszont létrehozták az évszázadokig működő Katolikus 

Státust az erdélyi katolikus papság és hívek közös érdekvédelmi szervezeteként.
64

 A 

székelység hagyományos társadalmi rendjének fokozatos felbomlása miatt vallásilag is 

megosztottá vált, erős református és unitárius közösségek alakultak ki köztük, de Csík és 

Felső-Háromszék a csíksomlyói ferenceseknek köszönhetően folyamatosan megmaradt 

katolikusnak. 

 Az oszmán-török megszállás alá került területeken Sztárai Mihály, majd tanítványa, 

Szegedi Kis István végzett jelentős térítő és szervező tevékenységet, aki később Ráckevén 

működő püspökként, már a helvét irányzat híveként a Kelet- és Dél-Dunántúlra, valamint a 

Duna-Tisza közére kiterjedő dunamelléki református egyházkerület létrejöttét segítette 

elő.
65

 Munkáját tanítványa, Skaricza Máté folytatta. A magyarországi reformáció nemzeti 

identitásra gyakorolt hatása a hódoltságban volt a legjelentősebb. A magyar feudális állam 

képviselőinek elmenekülése és az új hatalom vallási közömbössége elősegítette a 

megújított hit terjedését, központi oszmán valláspolitika hiányában pedig vallási viták 

során számos esetben a protestánsok javára döntöttek, de mindig a helyi erőviszonyok 

vagy anyagi előnyök alapján.
66

 A hatalmi önkény a protestánsokat sem kímélte, az új 

berendezkedést pedig a katolikusokhoz hasonlóan saját kultúrájuktól teljesen idegennek 

érezték. Thuri Farkas Pál tolnai élményei alapján hosszú távon az erőszakos iszlamizációt 

is valóságos veszélynek érezte.
67

 Az oszmán birodalomban utazó, minden felekezettel 

szemben kritikus Hans Dernschwam is hangsúlyozta, hogy a népet a lutheránusok tartják 

meg keresztény hitében a magyar nyelvű istentisztelettel, hirdetve, hogy Isten meg fogja 

oltalmazni őket a török hitetlenségtől.
68

 A Bocskai István titkáraként a hódoltságba 

látogató Bocatius János folyamatos idegenkedésével határolta el magát a kényszerű 
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szövetségestől, és érzékeltette, hogy a török Budán a magyar protestánsok is erős korlátok 

közt élnek. Kecskeméti István református lelkésszel való találkozása viszont a közös hit és 

humanista műveltség összetartó erejét jelezte a különböző országrészek magyarsága 

között.
69

 

 

II.2. A helvét irányzat elterjedése Magyarországon és a protestáns felekezetek különválása 

 

Egységes protestáns egyház sohasem létezett, mivel Luther wittenbergi fellépésétől és a 

nyomában az 1520-as évektől német területeken kialakuló tartományi egyházaktól 

függetlenül indult el a svájci kantonok reformációja. A német Svájcban a Zürichben 

működő Huldrych (Ulrich) Zwingli,
70

 majd halála után Heinrich Bullinger, a francia 

Svájcban Jean Calvin, magyarosan Kálvin János és utóda, Theodore de Bèze, magyarosan 

Béza Tódor dolgozott ki önálló teológiai rendszert, illetve egyházkormányzati szervezetet. 

Magyarországon azonban viszonylag rövid időn belül mindkét nagyobb irányzat 

megjelent, melyek egymás mellett, az 1560-as, 1570-es évekig egy egyházszervezeten 

belül éltek, ezért a hazai egyháztörténetírásban elfogadottá vált a protestantizmus kifejezés 

használata ennek a korai korszaknak a megjelölésére. Az első református lelkészek is a 

lutheri reformáció központjában, Wittenbergben tanultak, majd a hazai lutheránus egyház 

keretein belül működtek. A többirányú tájékozódásnak köszönhetően a teológiai 

sokszínűség jellemző, akár egy-egy lelkész munkásságán belül is. Ráadásul a vezető 

személyiségek közül is többen végigjárták életútjuk során ezeket az irányzatokat és a 

lutheri szellemű kezdetek után idővel csatlakoztak az újabban érkező helvét irányzathoz, és 

annak képviselői, irányítói lettek. Így azt sem könnyű mindig eldönteni, hogy egy adott 

időszakban egy lelkész melyik irányvonalat támogatta. 

   Az 1550-es évek vége, az 1560-as évek eleje a felekezeti elhatárolódás 

folyamatának döntő időszaka, ami a magyarországi reformáció életében kulcsszerepet 

játszó keleti és északkeleti országrészben indult meg a leghamarabb. Itt a jobb 

forrásadottságok révén a folyamat társadalmi beágyazottsága is jobban megfigyelhető. A 

nemesség meghatározó, de nem kizárólagos szerepet játszott, a nagybirtokosok eltérően 

reagáltak a felekezeti szerveztek különválására. Az első nemzedék, Perényi Péter, 

Sárospatak ura és Serédi Gáspár, a tokaji uradalom birtokosa pártfogolták a reformációt, de 
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még nem tekinthetők valódi híveinek.
71

 Péter fia, Perényi Gábor és Serédi unokaöccse, 

Alaghy János már csatlakoztak a lutheri irányzathoz, és ki is tartottak mellette. Velük 

szemben Némethy Ferenc (az egyik Serédi fiú gyámjaként Tokaj birtokosa), Bebek 

György és neje, Patócsy Zsófia (Szendrő urai), Mágocsy (Mágóchy) Gáspár (Torna 

birtokosa, egy időben egri főkapitány) és unokaöccse, András, valamint a Varannó 

központtal Zemplén vármegyében birtokos ecsedi Báthory György és fia, István, illetve 

Homonnai Drugeth István támogatták a kialakuló református egyházat. A Göncön és 

Telkibányán, valamint Ung vármegyében birtokos Dobó István, és különösen felesége, 

Sulyok Sára, és annak testvérei, Anna (Balassi János felesége, Balassi Bálint édesanyja) és 

Krisztina (Bocskai György felesége, Bocskai István édesanyja) is a helvét irányú 

egyházszervezés támogatói voltak. Öccsével, Dobó Domokossal együtt támogatta Károlyi 

Gáspárt, aki 1562-ben nekik köszönhetően lett gönci lelkész.
72

 

 A Sárospatakon működő Kopácsi István zempléni esperes és az ottani rektorok, 

Thuri Farkas Pál, később sajószentpéteri lelkész, majd Szikszai Fabricius Balázs 1558-ban 

kezdték meg egy svájci teológiát elfogadó egyház megalapítását, ami 1561-ben a tarcali 

gyűléshez, majd 1562-ben ugyanitt (kisebb módosításokkal) Béza hitvallásának 

elfogadásához vezetett. Mivel ezt a szöveget a következő évben Tordán tartott zsinatukon 

az erdélyiek is elfogadták, Tarcal-Tordai hitvallásként vonult be az egyháztörténetbe. 

Ugyancsak 1562-ben született meg a Debrecen-Egervölgyi hitvallás. Miután a 

reformációval rokonszenvező végvári katonaságot és polgárságot eretnekséggel vádolta 

meg a helyben lakó Verancsics Antal püspök, az egriek Debrecentől kértek és kaptak 

segítséget. A debreceni teológusok által összeállított és a cívis városban nyomtatott 

hitvallást az egriek sajátjukként terjesztették I. Ferdinánd király és Miksa főherceg elé.
73

 

Perényi Gábor a Sátoraljaújhelyen tartott gyűlésen, majd a wittenbergi és lipcsei 

egyetemek véleménye alapján kötelezte a birtokain élő lelkészeket az evangélikus 

hittételek megtartására, de 1567-ben bekövetkezett halála és Sztárai Mihály távozása után a 

lutheránus szigetként megmaradt Sárospatak is reformátussá vált. Ugyanakkor a zempléni 

részeken bizonyos szimbiózis még a 17. század első felében is kimutatható. Az egri 

püspökség nyomására viszont egységes református egyházszervezet nem alakult ki ezen a 

területen, hanem középkori hagyományok alapján az esperesek (seniorok) tanácskozó 

testülete, collegiuma irányította az itteni református egyházközségek életét.  
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 A Tiszántúlon Melius Juhász Péter püspöknek volt oroszlánrésze a helvét irányzat 

térnyerésében és a református egyházszervezet kialakulásában.
74

 A létrejövő tiszántúli 

egyházkerület területe megoszlott Erdély, a Hódoltság és a Habsburg-országrész között. 

Döntő lépést jelentett, hogy 1564-ben az erdélyi országgyűlés kimondta a helvét irányzat 

egyenjogúságát, valamint Melius is külön felhatalmazást kapott tanainak szabad 

terjesztésére, ami a lutheránusok visszaszorításával járt együtt. Valószínűleg ezért távozott 

ekkor Sztárai Mihály Gyuláról Sárospatakra – aki korábban komoly vitát folytatott 

Meliusszal –, majd 1565-ben Sibolti Demeter/Benedek rektor Csepregre.
75

 A lutheri 

irányzatot védelmező, vándorprédikátorként működő Augustini Péter ugyanebben az évben 

alulmaradt a Meliusszal való hitvitában.
76

 1566-ban még előfordult, hogy néhol 

kovásztalan kenyeret használtak az úrvacsorában, de ez helvét irányúak között is 

megtörtént. Az erélyes püspök működésének köszönhetően a régió döntő többségében a 

helvét irányzathoz csatlakozott, bár elszórtan még maradtak kisebb katolikus csoportok, a 

legtovább Váradon, ahol a székes- és társaskáptalan feloszlatását az 1566-os tordai 

országgyűlés mondta ki.  

Ugyanakkor ebben az időszakban jelentkezett az Erdélyből kiinduló 

antitrinitarizmus a Tiszántúlon is, mely már a reformátusok rovására terjeszkedett. Erre a 

kihívásra válaszolva hívták össze 1566-ban az egyházkerület zsinatát, majd az 1567. 

február 24-26. közötti debreceni zsinatot, mely a szentháromságtan védelme mellett az 

egyházszervezet kiépítése, az egyházi élet rendezése szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű volt, hosszú távra meghatározva a református egyház kereteit. A 14 tiszántúli 

egyházmegye mellett a tiszáninneniek is képviseltették magukat az ungi egyházmegye 

kivételével. A zsinaton elfogadták a II. Helvét Hitvallást, ezzel kijelölték a létrejövő 

református egyház dogmatikai és egyházalkotmányi kereteit. Emellett intézkedtek még két 

hitvallás elkészítéséről, melyek főbb pontjait általánosságban elfogadták, de a részletes 

kidolgozást a zsinatot követően végezte Melius, így azok a tiszáninnenieknek már nem 

váltak hivatalos hitvallásukká. 

 A II. Helvét Hitvallás debreceni elfogadásától számítják a Tiszántúli Református 

Egyházkerület, egyúttal a Magyarországi Református Egyház megalakulását. Ebben az 

időszakban viszont még nem lehet egységes egyházról beszélni, csak önálló 

egyházmegyék és egyházkerületek laza szövetségéről. Legkésőbb, a 16. század végén a 
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Dunántúlon ment végbe a református és az evangélikus egyház szervezeti különválása. A 

Duna-Tisza közén nem tartottak külön zsinatot a dogmatikai keretek lehatárolásáról, itt 

alapvetően a tiszántúli fejlemények hatása jelentkezett. Az 1560-as évektől kezdve, a 

Tiszáninneni Esperességekkel, a Tiszántúli és Erdélyi Egyházkerülettel egy időben itt is 

megindult a helvét fordulat, de a szervezeti szabályokat csak 1576-ban, a hercegszőllősi 

zsinaton fogadták el, mely a következő évben nyomtatásban is megjelent.
77

  

 

II.3. A Duna-Tisza köze reformációja 

 

A Duna két partját övező széles területen, amely magába foglalta a Duna-Tisza közét, a 

fentebb említett triász munkássága teremtette meg a lutheri, majd a helvét irányú egyház 

alapjait. Sztárai Mihály a reformáció első nemzedékének tagjaihoz hasonlóan az egykori 

középkori országterület jelentős részét végigjárta. Huzamosabb időt Dél-Baranyában 

töltött, amely az északkelet-magyarországi Tokaj-hegyaljához hasonló központja lett a 

reformációnak. Laskó, Kopács, Hercegszőllős, Vörösmart mellett a Somogy vármegyei, de 

Baranyához tartozó Kálmáncsa is az egyházi-kulturális központtá váló mezővárosok közé 

emelkedett, a legjelentősebb művelődési szerepre Tolna és Decs tett szert.
78

 Sztárai több 

kortársától eltérően végig lutheránus maradt, és emiatt többször is szembekerült a helvét 

irányzat felé tájékozódó teológusokkal. 

 A hódoltsági területre vonatkozóan jóval csekélyebb forrásanyag maradt fenn, csak 

szórványos adatok szólnak az egyes mezővárosok reformációjáról. Ezért kiemelkedő 

értékű forrás Skaricza Máté Szegedi Kis Istvánról írt latin nyelvű életrajza (Szegedini vita), 

amelyben mestere élettörténetéhez kapcsolódva saját pályáját is bemutatja. Ebben Sztárait 

úgy nevezi Skaricza, mint „a maga Baranyájának püspöke”, aki 1554-ben Laskón ebben a 

minőségében szentelte lelkésszé Szegedi Kis Istvánt és másokat. Ez a megállapítás kérdést 

vetett föl a dunamelléki egyházszervezet felépítésével kapcsolatban. Zoványi Jenő és 

Kathona Géza szerint viszont az episcopus szóval jelölt egyházkormányzati tisztség a 16. 

századi protestáns gyakorlatban az esperesi tisztet jelölte, különösen azokon a vidékeken, 

ahol a püspöki, szuperintendensi tiszt még nem volt megszervezve. Így Sztárai is a 

Tolnában és Alsó-Baranyában alakult protestáns egyházszervezet élén püspöki jogkörrel 

működő esperes volt, aki lelkészeket is szentelt.
79

 Röviddel ezután viszont azt közli, hogy a 
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Wittenbergben szerzett, tanítói hivatását kifejező magisteri, vagyis mesteri címét letevő 

Szegedit egyhangúan egyszerre doktornak és egész Baranya főszuperintendensének 

választották a pécsi püspökség területéről egybegyűlt papok (valószínűleg szintén 1554-

ben, Laskón) tartott zsinatán. Kathona Géza szerint ez a kettősség a kálvini 

egyházalkotmányra vezethető vissza, mely megkülönbözteti a doktorok és pásztorok 

(doctores et pastores) rendjét. Mindkettő igehirdetői feladatot lát el, de a doktorokat 

megkülönbözteti magas felkészültségük és széles körű tudásuk. Ez Szegedi esetében 

kétségtelenül megvolt, emellett a püspöki tiszttel együtt egyházdoktori jelleget is adott a 

titulus, vagyis az egyházi tanítás tekintetében a többi lelkész fölé emelte. Ezt a címet a 

laskói zsinat óta (de előbb nem) nyolcszor is említi Skaricza. Az igehirdetői tisztségek 

megkülönböztetése szerepel Szegedi Loci Communesében, amiben Kathona Szegedi korai 

helvét fordulatának, Kálvin rá gyakorolt hatásának bizonyítékát látta. Egyúttal a tolna-

baranyai reformáció átmeneti jellegét vélte felfedezni abban, hogy a lutheránus Sztárai 

jelenlétében, Szegedi tanításának hatására a kálvini egyházalkotmány jellegzetes 

részletkérdése kerül elő és nyer hivatalos formát. Szegedi püspöki tiszte elfoglalásakor a 

lutheranizmushoz ragaszkodókra való tekintettel egy átmeneti jellegű 55 szakaszos 

törvénykönyvet vezetett be. Ugyanígy jó viszonyban maradt Sztáraival, aki 1558-ban a 

laskói egyházban még zökkenőmentesen utóda lehetett.
80

 Keveházi László azonban 

vitatkozik ezzel az érveléssel. Szerinte Sztárait törvényes zsinaton választották püspökké, 

így nem „képzelt”, hanem valóságos püspökként kormányozta egyházmegyéjét. Azt is 

hangsúlyozza, hogy tanítványaként még Szegedi Kis István is lutheri szellemben végezte 

tanítói és lelkipásztori szolgálatát, és csak később, török fogsága után vált a svájci irányzat 

hívévé és terjesztőjévé.
81

 

 Skaricza tudósít a két Baranya püspökei, Eszéki István és Veresmarti Illés közötti 

vitáról is, melyet 1566 elején Szegedi rendezett el Decsen. Kathona szerint ebben az 

esetben is esperesekről van szó, Eszéki a tolnai, Veresmarti pedig az alsó-baranyai 

egyházmegye vezetője volt.
82

 Szegedi Kis István pályája kezdetén is, rövid ceglédi 

működésétől eltekintve, a dél-dunántúli területeken fejtette ki tevékenységét, Tolna mellett 

Laskón és Kálmáncsán.  

 Szegedi 1563-ban viszont Ráckevére jövetelével kiterjesztette püspöki hatáskörét a 

váci katolikus püspökség Duna-Tisza közi területére, valamint a veszprémi püspökség és a 
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kalocsai érsekség, később pedig az egri püspökség közel fekvő részeire, ezzel lényegében 

létrehozta a Dunamelléki Református Egyházkerületet. Ebben legalább hat egyházmegye 

és ezekben száznál jóval több egyházközség működött. Egy félreértés miatt a korábbi 

egyháztörténeti irodalom úgy tartotta, hogy Szegedi 35 egyházat kormányzott Ráckevéről, 

aminek forrása Paksi Cormaeus Mihály 1573-ban Simler Józsiáshoz írt levele, melyben 

arról számol be, hogy a püspök közel 35 éve irányítja az egyházakat. A Lampe – Ember-

féle egyháztörténetben (pag. 100.) viszont ennek egy csonkult szövege jelent meg, melyből 

kimaradt az „annis” kifejezés.
83

 

 Az Alföld és a Dunántúl között fekvő, a kereskedelemben fontos közvetítő szerepet 

betöltő, szerb-magyar vegyes lakosságú Ráckevén is voltak már előzményei a 

reformációnak, amiről Fejértói János feljegyzései tudósítanak. Eszerint Sztárai 1551-ben 

részletes tájékoztatást nyújtó levélben számolt be Tétényi Miklós ráckevei jegyző előtt az 

alsóbaranyai török hódoltság területén végzett reformációs tevékenységéről. E levelet 

Tétényi elküldte Bécsbe Fejértóinak, aki 1551. október 10-én Bullingerhez írott leveléhez 

mellékelte azt. Ugyancsak Fejértói János még 1551. május 10-én írta Wolfgang Musculus 

Dusanus berni tanárnak, hogy őt egy ráckevei polgár Bécsben személyesen felkereste, és 

elbeszélte neki, hogy a török elöljárók és parancsnokok Magyarországon mindenhol 

előmozdítják a reformáció terjedését. A reformáció ráckevei úttörőit sajnos nem ismerjük, 

de e levelek tanúsága szerint az 1540-es évek végére már számottevő közösség alakult ki a 

város magyar nyelvű lakói körében.
84

 

 Ugyancsak Ráckevén működött Szegedi mellett, majd a városi lelkészségben és a 

püspökségben is Skaricza Máté. Ő három nemzedék egymásra épülő munkájának 

beteljesítője. Míg Sztárai a küzdelmeket is vállaló alapító, az ő művét, már az újabb 

teológiai áramlatok szellemében folytatta és teljesítette ki Szegedi, a kialakult 

egyházkerületet pedig Skaricza szilárdította meg a szervezeti keretek rögzítésével és 

megvédve a közösség teológiai identitását. A három nemzedék idejében, ahogy az ország 

többi részén is, változtak a küzdelmek hangsúlyai. Az úttörő és hamar többségbe kerülő 

lutheranizmus a katolicizmuson belül és azzal szemben jelent meg az 1530-as, 1540-es 

években, majd rövid időn belül saját szervezetén belül a helvét irányzat (itt is több teológus 

tanítása) nyert teret, amely a katolikus egyház korai visszarendezési kísérleteivel és a 

lutheránus ellenállással szemben határozta meg magát az 1550-es évek végétől, majd az 
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1570-es években már a terjeszkedő antitrinitarizmus jelentett számára kihívást. Skaricza 

nevéhez fűződik a kor egyik legjelentősebb hazai teológiai szintézisének, Szegedi Loci 

Communesének bázeli kiadatása (ehhez készítette el a mester arcképét és bevezetésként az 

említett életrajzot), ami egyszerre szolgálta a létrejött egyházi közösség dogmatikai 

körülhatárolását és a nemzetközi szellemi vérkeringésbe való beágyazódását. Skaricza 

irodalmi tevékenységével is szolgálta egyházát, Sztáraihoz és Szegedihez hasonlóan 

jelentős énekköltőként tartották számon, de a neki tulajdonított zsoltárok többségét nem ő 

írta. Fennmaradt viszont 1581-ben szülővárosáról írt magyar nyelvű verses leírása (Kevi 

várasárúl írt széphistória), mely helytörténeti értéke mellett a humanista-protestáns 

patriotizmus és a reformációnak (az ősi hit és tiszta tanítás hordozása révén) a különböző 

vallások integrálására való képességét hangsúlyozó óprotestáns szemlélet 

megfogalmazása.
85

     

 A Duna-Tisza közéről is van tudósítás protestáns püspök működéséről. Bakonyi 

Albert Skaricza híradása szerint a ceglédi egyházban lelkipásztor és püspök volt. Kathona 

szerint ő is püspöki hatáskörrel működő esperesként vezette a ceglédi egyházmegyét.
86

 

Ceglédnek nem csupán Szegedi Kis István itteni tevékenysége miatt jutott fontos szerep a 

távolabbi régiók reformációjában. Itt működött az a Balázs pap, akit Radán Balázs 

énekszerzővel szoktak azonosítani, nevét az 1546-ban készült török adóösszeírás is említ. 

A hagyomány szerint ő prédikált először helvét szellemben Magyarországon, miután előbb 

katolikus papként, majd lutheránus prédikátorként szolgált. Később Beregszászon 

működött, ahol esperessé, majd püspökké választották, 1553-ban pedig a vallási viták 

áldozatává vált.
87

  

 A térségben ugyanakkor nem tekinthető egyértelműnek, illetve azonnalinak a 

reformáció, majd a helvét irányzat győzelme, mivel maradtak katolikus szigetek, így 

például egy ideig Tolnán, a közvetlen oszmán uralom alatt álló Pesten és Budán vagy a 

török kor végéig Kőrösön. Amint az alábbiakban látható lesz, Kecskeméten folyamatos 

volt a katolikusok jelenléte, ahogy Tolna és Baranya belsőbb, a harcoktól megkímélt 

részein is fennmaradtak egyházközségeik. Még a püspöki központtá vált Ráckevén is 

megfigyelhető a későközépkori szerb ortodox közösség továbbélése mellett egy kisebb 

katolikus gyülekezet jelenléte is, igaz, többségét a raguzai kereskedők alkották. A Duna 

mentén a Felső-Kiskunság és a szomszédságában a hódoltságot átvészelő nemesi község, 
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Tass a 17. század óta bizonyosan folyamatosan fennálló református tömböt alkot. Az Alsó-

Kiskunságban Halas vált református központtá. Azonban itt is sokáig kimutatható a 

katolikus lakosság jelenléte. 1630-ban Keresztesi Máté gyöngyösi plébános, hódoltsági 

vizitációjáról visszatérve jelentette Pázmány Péternek, hogy a halasiak többször is papot 

kértek tőle, különben a kálvinisták elfoglalják a templomot és prédikátort szegődtetnek 

belé (1632-től volt lelkészük). Ekkor licenciátust küldött hozzájuk, illetve a szegedi 

ferenceseket és a kecskeméti plébánost bízta meg a lakosok minél gyakoribb látogatására 

és lelkigondozására. Eszerint a többször elpusztult Halas 16. századi lakói, majd újjáépítői 

is katolikusok voltak, akik később távoztak vagy váltottak felekezetet.
88

    

   A kiindulópontnak számító Délkelet-Dunántúl és a Duna-Tisza köze a 

későbbiekben is szoros kapcsolatban állt egymással. Ez megmutatkozott egyrészt az 

egyházkormányzati beosztásban, a tolnai esperesség ugyanis a Duna mindkét partjára 

kiterjedt, melynek része volt például Halas is. Másrészt a lelkészek közötti szoros 

kapcsolatok jelzik, hogy a hivatalos kereteket a személyes érintkezések töltötték meg 

tartalommal. 1674-ben és 1675-ben a decsi senior például Halason járt és vizitációt is 

tartott. Kölkedi (Kölykedi) János halasi lelkész 1673-ban az alsó-baranyai püspökhöz, 

1675-ben a ráckevei alsó-dunamelléki püspökhöz utazott különböző papi összejövetelekre. 

A Duna-Tisza közén belüli kapcsolatok jele, hogy Kölkedi 1678-ban Kecskemétre ment, 

ahol második pap lett Lenti (Lenthei) János mellett, aki aztán 1679-ben seniorként vizitált 

Halason. A tolnai-baranyai kötődéseket időnként erősítette a migráció is. A tizenötéves 

háború, majd a visszafoglaló háborúk idején sokan menekültek a Duna-menti hadiút mellől 

a hódoltság biztonságosabb belső területeire, így 1599-1600-ban a tolnaiak Kecskemétre, 

de később több hullámban telepedtek le Kunszentmiklóson vagy Halason is.
89

      

 Az 1663. szeptember 10-én és november 18-án Halason megpihenő I. Apafi Mihály 

erdélyi fejedelem, Érsekújvár alól visszafelé vonultában, „látván a vallásán lévő szép 

gyülekezeteket”, elégedetten nyilatkozott az alsó-dunamelléki református egyház 

állapotáról. Egy évtizeddel később viszont a királyságban az erőszakos rekatolizációt 

támogató államhatalom itt is érvényesíteni kívánta akaratát. A protestáns egyházak 

megtörésére Szelepcsényi György prímás vezetésével Pozsonyban összeült rendkívüli 

törvényszék (judicium delegatum) a hódoltságban működő lelkészeket is maga elé idézte. 

A fennmaradt jegyzőkönyv megőrizte a beidézett prédikátorok névsorát és működési 

helyét. Eszerint a perbefogott lelkészek közül mintegy százan török területen működtek, 
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ami arra utal, hogy őket a magyar hatóságok (meglehetősen optimistán) megjelenésre 

kényszeríthetőnek gondolták. A prédikátorperek névsoraiból tehát a hódoltsági 

ellenreformáció maximális területi programjának határai rajzolódnak ki: a Dunántúlon a 

Siótól északra fekvő, nagyrészt Fejér megyei, illetve 1663-ban török uralom alá került 

Esztergom és Komárom megyei falvak, a Dunától keletre pedig a váci püspökség északi 

felének, valamint az egri egyházmegye hevesi és jászsági területeinek települései 

szerepelnek a jegyzőkönyvekben.
90

 A halasi lelkész és iskolamester – bár név szerint nem 

idézték be őket – Szegedre menekültek, előrelátóan már felfegyverkezve, majd a baranyai 

Vörösmarton és az innenső parti Szeremlén bujdostak. A kecskeméti prédikátorokat 

elfogták ugyan, de a kurucoknál fogvatartott ferencesekért cserébe elengedték őket.
91

 Az 

igények összefüggnek a királysági világi intézmények és a magyar katolikus hierarchia 

jelenlétével, mégha a hódoltság mélyebben fekvő részein nem is volt okvetlenül tényleges 

lehetősége a kényszerítő, ellenreformációs intézkedések foganatosítására. 

 Ez a helyzet természetesen gyökeresen megváltozott a visszafoglaló háborúk után. 

Ezzel a felszabadított területek mintegy automatikusan a királyságban nemrég hozott 

vallásügyi törvények hatálya alá kerültek. Az egykori székhelyeikre, birtokaikra visszatérő 

római katolikus hierarchia tagjai pedig – a központi kormányzat hivatalnokaival karöltve – 

gondoskodtak arról, hogy a protestánsok ellen szóló törvényeket mindenki a 

legszigorúbban betartsa. A protestánsok így meglehetősen ellentmondásos helyzetbe 

kerültek, hiszen az új berendezkedés a török uralom és a hosszas háborúskodás után az 

újrakezdés és a gazdasági fellendülés időszakát hozta el, másrészt viszont folyamatosan 

megalázó egyéni és közösségi sérelmek közt éltek.      

 III. Károly, majd Mária Terézia egyházpolitikáját a katolikus hitélet látványos 

újjászerveződése és fölvirágzása mellett a csendes ellenreformáció jellemezte. Vagyis 

igyekeztek visszaszorítani a protestánsokat, de kerülték a nyílt erőszakot, tekintettel a 

leányági örökösödést, így a királynő legitim uralmát elismerő protestáns nagyhatalmakra, 

Angliára és Hollandiára. A vallásügy terén királyi rendeletek, a két Carolina Resolutio 

(1731, 1734) konszolidáltabb helyzetet teremtett. A Dunamelléki Református 

Egyházkerületet is hivatalosan a II. Carolina Resolutio hozta létre. III. Károly 1734-ben 

adott engedélyt arra, hogy mind a reformátusok, mind az evangélikusok lelkészei négy-

négy püspököt válasszanak, közülük mindkét egyház egy-egy püspöke a volt hódoltságba 
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került. Protestáns politikusok hosszadalmas közbenjárással érték el, hogy az udvar, ha csak 

közvetlenül is, engedélyezze a protestáns vallásgyakorlatot. A protestáns püspököket és 

minden református és evangélikus egyházi cselekményt katolikus ellenőrzés alá helyeztek, 

de magát az istentiszteletet a királyi akarat, 1723-tól ennek letéteményeseként a 

Helytartótanács már nem korlátozta.  

 A gyülekezetek túlnyomó többsége ezt az időszakot is túlélte. Az egyházkerület 

akkori állapotáról fennmaradt ifjabb Pathai János püspök 1731-ben készült listája.
92

 

Eszerint sok, korábban templomot fenntartó település teljesen lakatlanná vált (nem tudni, 

hogy a háborúk vagy az üldözések miatt), három helyen „kiirtották”, hét helyről, köztük 

Pestről és Budáról elűzték a reformátusokat. Mintegy 229 gyülekezetben szolgált lelkész 

vagy lévitának nevezett, prédikálásra feljogosított tanító. Csupán négy település leírásából 

lehet arra következetni, hogy a helyi reformátusok többsége katolizált, így például 

Jászberényben.    

 Másként viszonyult a protestánsokhoz II. József. Szakítva a megelőző évszázadok 

felfogásával, mely a vallási egységben látta az állam erejének biztosítékát, úgy vélte, 

felekezeti különbség nélkül mindenki az állam hasznos polgára lehet. Ezért az osztrák 

tartományok után 1781-ben Magyarországon is bevezette türelmi rendeletét (edictum 

tolerantiae). Ez a protestáns egyházak történetében is fordulatot hozott, mivel a 

gyászévtized nyílt üldözése, majd a csendes ellenreformáció hátrányos megkülönböztetése 

után szabadabb életet, több lehetőséget engedett számukra, bár teljes egyenlőséget még 

nem. A türelmi rendeletnek köszönhetően számos egyházközség jöhetett létre vagy 

alakulhatott újjá, fogadhatott lelkészt, kántort, tanítót, építhetett templomot (1786 óta már 

toronnyal is) és iskolát.
93

 

 A türelmi rendelet lehetővé tette a protestánsok és a görögkeletiek számára is a 

hivatalviselést, így a legnagyobbrészt protestánsokból kikerülő felvilágosult értelmiség a 

kalapos király politikájának támaszává válhatott. Ugyanakkor a nemzeti hagyományok 

mellőzése, majd különösen a nyelvrendelet bennük is ellenérzéseket váltott ki, ami viszont 

végső soron a magyar nemzeti mozgalom elindulásához, a nyelvújításon keresztül a 

modern magyar irodalmi nyelv és nemzeti kultúra létrejöttéhez vezetett.  

 Az intézkedés vegyes visszhangot váltott ki, a protestánsok természetes örömével 

szemben a katolikus oldalon sokakban nagy felháborodást keltett. A felülről bevezetett 

reformok és az erőltetett központosítás miatt végül II. József politikája kudarcba fulladt. A 
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türelmi rendelet viszont maradandó tettének bizonyult, melyet halálos ágyán sem vont 

vissza, az 1790/1791. évi országgyűlés pedig törvényerőre is emelte. 

 

III. A református egyház kialakulása és helyzete a hódoltságkori Kecskeméten 

 

III.1. A reformáció megjelenése Kecskeméten 

 

Kecskeméten a török hódoltság alatt, a 16. század közepén találtak termékeny talajra a 

reformáció eszméi. Erről az időszakról sajnos kevés forrás maradt meg, ezért találóan 

fogalmazott Veöreös Imre kecskeméti evangélikus lelkész, amikor a város reformációjának 

400. évfordulóján ködbevesző évtizedekről beszélt: „Kecskemét reformációját köd takarja, 

a történelem sűrű homálya elfedi előttünk. Nem maradtak ránk adatok, amelyek mutatnák: 

hogyan indult el és hogyan terjedt Luther tanítása ebben a városban. A magyar 

reformátorok működéséről elég sok emlékünk van; egyik sem vonatkozik Kecskemétre. 

Mintha sziget lenne a város és környéke az evangélium árjában, annyira jeltelen ez a hely 

a reformáció történelmében.”
94

  

 Hasonlóképpen vélekedett várostörténeti monográfiájában Hornyik János is, 

feltételezve Buda közvetítő szerepét: „Itt vidékünkön, nevezetesen Budán a fővárosban, 

még a török uralom előtt, láttuk az evangyéliomi tanoknak a királyi udvar körébeni 

terjeszkedésüket; 1546-ban már Debrecenben, Gyulán, Békésen, Mezőtúron, Szegeden, 

Tolnán, sőt tövünkben Cegléden virágzó egyházközségeit találjuk a megújított vallásnak; 

és ismét felötlő: hogy Kecskemétről e tekintetben történetkönyveink s egyháztörténelem 

iróink a 16-dik századból semmit sem említenek; holott nem is feltételezhető, hogy a 

fővároshoz egy napi járat távolában levő s azzal már akkor is a fő országút vonalon 

szakadatlan közlekedésben álló Kecskemét, a hitújítás terén történetekről [sic] jó eleve 

teljesen értesülve s csak tudvágyból [sic] is azzal megismerkedve ne lett volna.”
95

 Halála 

után megjelent munkájában a források pusztulásával magyarázta a város- és 

egyháztörténeti adatok hiányát: „legrégibb vallásos följegyzéseinket elseperték az ellenség 

dúlásai, újabb följegyzéseinket megemésztette az 1678-ik évi tűzvész.”
96

 A Budán működő 

reformátorok kisugárzását feltételezte Kecskeméti Selymes János is, kiemelve Simon 
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Grynaeus és Vitus Winsemius (Vinschemius Vidal) 1525-re datált tevékenységét.
97

 A helyi 

evangélikus hagyomány alapján, valószínűleg ezt a szöveghelyet félreértve, már arról 

számoltak be az egyházlátogatási jegyzőkönyvek, hogy 1525-ben Budáról jött 

reformátorok a város egész lakosságát megnyerték Luther Márton tanainak.
98

 Ez az állítás 

azonban túlzónak tűnik és pontosításra szorul. A szakirodalom sokáig arról sem volt 

meggyőződve, hogy Grynaeus járt-e egyáltalán Budán, a ma ismert források azonban ezt 

megerősítik.
99

 Blázy Árpád disszertációja pontosította Grynaeus (akkor még Simon Griner) 

budai tartózkodásának időtartamát is, szerinte 1520 decembere és 1521 nyara között 

érkezett Bécsből Budára, ahol a Boldogasszony templomhoz tartozó városi német 

plébániai iskola rektoraként működött 1523 elejéig, ekkor Bécs érintésével Wittenbergbe 

távozott, ahol április 17-én beiratkozott az egyetemre.
100

 Korábban Zoványi Jenő is 1521-

1523 közé tette Grynaeus és Winsemius budai működését, összefüggésbe hozva 

távozásukat a lutheránusok elleni törvényekkel (1523: LIV. tc.),
101

 bár az újabb kutatás, 

legutóbb Blázy Árpád sem talált arra vonatkozó forrást, hogy Grynaeus-szal együtt 

Winsemius is a királyi székvárosba jött volna. Az viszont egyértelműen állítható, hogy 

1525-ben már Grynaeus sem tartózkodott Magyarországon, így Kecskeméten sem járhatott 

akkor. Arra vonatkozó forrást sem ismerünk, hogy kétéves budai működése alatt járt volna 

a városban.
102

 Ezzel együtt logikusnak tűnik Hornyik gondolatmenete Buda és Kecskemét 

kapcsolatáról és nem zárható ki, hogy a hitújításról tájékozódhattak a Duna-Tisza közi 

mezővárosban is. Annak viszont nincs nyoma, hogy Mohács előtt lutheri szellemű 

igehirdetők működtek és ezáltal a reformációhoz csatlakozó közösség alakult volna. Blahó 

Vince szintén említi „Grine Simons” 1523-ra tett iskolamesterségét mint a magyarországi 

reformáció korai eseményét, de nem tud kecskeméti tevékenységéről.
103

 Nagy István, aki 

szintén említi Grynaeus budai működését és hangsúlyozza szerepét a helvét irányú 

úrvacsoratan megalkotásában, azt tartotta legvalószínűbbnek, hogy Buda és Szeged török 
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megszállása, tehát 1541-1543 után terjedt el Kecskeméten és környékén a reformáció.
104

 

Ezt egy alább ismertetésre kerülő forrás is megerősíti, mely a protestantizmus terjedésében 

nem tud az 1520-as évekből származó előzményekről.  

 Az első emlék, amely fényt vet a kecskeméti reformáció gyökereire, már a század 

második feléből származik. 1563-ban két itteni diák tanult a wittenbergi egyetemen, 

Benedictus Cyka (talán Cika vagy Csikai Benedek) és Johannes Agricola (magyarul 

valószínűleg Szántó vagy Mező János). Cyka Benedek két év után, 1563 nyarán 

hazaindult, tanulótársa és gyermekkori barátja, Agricola János még egy évre kint maradt. 

Az utóbbi a korabeli egyetemi szokás szerint latin nyelvű búcsúverset (carmen 

propempticon) írt hazatérő társához, mely ugyanebben az évben nyomtatásban is 

megjelent.
105

 Egyetlen ismert példányát a brassói Honterus Gimnázium könyvtárából írta 

le Julius Groß, majd Szabó Károly, a mű tartalmát Marton Sándor irodalomtörténész, 

főiskolai tanár publikációiból ismerjük.
106

 

 A vers három tanult és művelt személy bátor küzdelmét adja elő, melyet a 

reformáció terjesztéséért folytattak az akkor már török hódoltság alá tartozó Kecskeméten. 

Mindhárman városi polgárok voltak, név szerint Ambrosius Agricola (magyar neve Szántó 

vagy Mező Ambrus lehetett), az ő fia volt a versszerző, Franciscus Cyka (Csikai Ferenc), 

vélhetően Cyka Benedek apja vagy más rokona és Sebastus Abbas (magyarul Abai, Apáti 

vagy Pap Sebestyén). Ők voltak az elsők, akik Mehmed budai pasa engedélyével 

terjesztették a reformáció tanait Kecskeméten. Hazafelé jövet megnyerték a közelben lakó 

tekintélyes reformátort, hogy beszéljen nekik és a városban élőknek a tiszta bibliai 

tanításról. Bár a nép lelkesen fogadta őket, a régi egyházzal szolidáris városi magisztrátus 

halálbüntetésre méltó eretnekséggel vádolva száműzte őket.
107

 Ekkor megint a pasához 

fordultak, aki méltányosnak tartotta kérésüket, hogy saját felfogásuk és rítusuk szerint 

tisztelhessék Istenüket. A három polgár egy menlevéllel tért vissza, melyben a pasa 

elrendelte a városi hatóságnak, hogy pártfogoltjainak biztosítani kötelesek szabad 

vallásgyakorlatukat, polgári jogaikat nem csorbíthatják és keményen megtiltotta 
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bántalmazásukat. Az illetékesek kénytelenek voltak megengedni szabad mozgásukat, de 

megtiltották nekik a nyilvános tanítást. Egyre növekvő számú híveikkel ezért Cyka Ferenc 

házánál gyűltek össze, ahol istentiszteleteket is tartottak. Az új hit terjedése aggasztotta a 

városi tanácsot, ezért Fráter György váradi püspökhöz fordultak támogatásért. Az általa 

küldött követ börtönnel, veréssel és pénzbírsággal fenyegette meg a reformáció híveit, 

Cyka Ferencet fogságba is vetették. Társai azonban ismételten a budai pasa segítségét 

kérték, aki újabb parancsot adott ki, megtiltva az újhitűek üldözését. Ezután már szabadon 

szerveződhetett a reformált közösség, de megkülönböztetést jelentett számukra, hogy csak 

a város peremén, a középkori Homoki kápolnában tarthattak nyilvános istentiszteletet. Az 

akkori Csikay-ház telkével együtt ez az épület vált a protestáns hitélet központjává.
108

 

 A tudósítás ugyan nem jelöl meg időpontokat, a történetben szereplő nevek 

azonban segítik az események kronológiai elhelyezését. Fráter Györgyöt Czibak Imre 

váradi püspök meggyilkolása után, 1534-ben nevezte ki János király Várad püspökének és 

Bihar megye örökös főispánjának, ezt a hivatalt egészen haláláig, 1551-ig viselte.
109

 A 

versben említett Mehmet pasa nagy valószínűséggel azonos Jahjapasazade Muhammed 

(Jáhiogli Mehemet) budai pasával, aki harmadikként töltötte be ezt a hivatalt 1543-1548 

között.
110

 Ez alapján erre az időszakra esett a három kecskeméti polgár működése is. 

További támpontot adhat a krakkói egyetem anyakönyve, ahol 1522-ben egy Ambrosius de 

Khechkemeth nevű diák szerepel az „…artium magistri huius florentissimi studij…” 

csoporton belül, aki valószínűleg azonos az említett Ambrosius Agricolával.
111

 

Elképzelhető, de nem bizonyos, hogy őt említik az 1546-os kecskeméti török 

adóösszeírásban Szántó Ambrusként, ugyanez a név az 1559-es összeírásban Tóbiás fiával, 

majd 1562-ben még egy fiával, Pállal együtt szerepel, de János nevű fiát nem említik.
112

 

1546-ban és 1559-ben jelenik meg egy Szántó János nevű polgár, akit 1562-ben Pál nevű 

fiával együtt írtak össze, de egyik összeírásból sem derül ki, rokoni kapcsolatban áll-e az 
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ugyanott szereplő Szántó Ambrussal.
113

 1559-ben már egy másik, 1546 után beköltözött 

Szántó Jánost is összeírtak.
114

 Egyikükről sem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy 

azonos lenne az említett Johannes Agricolával (Az RMK-ban Kecskeméti Szántó János). 

Elég valószínűnek tűnik viszont, hogy Franciscus Cyka azonos az 1546-ban összeírt Csika 

Ferenccel, akinek egy Ambrus nevű testvére is volt.
115

 Marton megjegyzi, hogy a 16. 

század végi városi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Csika virágzó kecskeméti család volt, 

de a 17. században nyomuk vész. Ugyanakkor a későbbiekben is feltűnik a Csikay család. 

A Pap család szintén a 16. században virágzott, esküdteket és egyháziakat adtak a 

városnak. 

 Ez alapján tehát a három kecskeméti polgár működése és a reformáció itteni 

megjelenése az 1545 körüli évekre tehető. Izgalmasabb kérdés, hogy ki lehetett az a Buda 

és Kecskemét környezetében élő híres reformátor, akit meghívtak a városba. 

Feltételezhető, hogy Szegedi Kis Istvánról van szó, aki Skaricza Máté által írt életrajza 

szerint 1545-1548 között Cegléden működött akkor még lutheri szellemű lelkipásztorként, 

illetve az iskolamester mellett tanítóként, ahonnan könnyen átjárhatott a közeli 

Nagykőrösre és Kecskemétre, bár sem ő, sem más forrás nem tud ilyen látogatásról.
116

 

Szegedi Kis életútját áttekintve viszont nem lenne meglepő egy ilyen vállalkozás, hiszen 

igen sokat utazott és aktív missziós tevékenységet folytatott. A kecskeméti református 

kollégium történetét megíró Nagy István kéziratos műve sem zárja ki, hogy Szegedi 

eljutott a városba, emellett felveti az 1547-ben szintén Cegléden működő, püspökként is 

emlegetett Bakonyi Albert (mellette töltötte be a tanítói tisztet Szegedi Kis),
117

 illetve az 

1544-ben Wittenbergből Szegedre érkezett Abádi (Dinper) Benedek kecskeméti hatásának 

lehetőségét is.
118
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 A tudósítás rendkívüli értékkel bír, hiszen ezen kívül nem rendelkezünk közel 

kortárs és hiteles forrással a reformáció kecskeméti kezdeteiről, nem maradtak ránk a budai 

pasa által kiadott, a versben említett okiratok sem. Ráadásul a benne leírtak emléke a helyi 

hagyományban sem maradt fenn, Nagy István is csak a két említett diák nevét ismeri 

Laskai Csókás közlése alapján, Agricoláról annyit tud még, hogy 1583-ban Tolnán volt 

professzor.
119

 Ő maga a versben távozó barátjának gyermek- és ifjúkoruk együtt töltött 

éveire hivatkozik, közös emlékeik, reményeik és örömük legkiemelkedőbb és legújabb 

mozzanatául beszéli el szülővárosuk reformációját.
120

 Tehát az általa leírt eseményekről a 

családi elbeszélések mellett mindkettejüknek lehettek személyes élményeik is a korai 

reformált közösség életéről. A vers közlései országos viszonylatban is fontos adalékokkal 

egészítik ki a felekezetszerveződésről, a hitújítás térnyerésében szerepet játszó tényezőkről 

való ismereteinket. A budai pasa hangsúlyos szerepe az oszmán hatóságok rokonszenvét 

vagy legalábbis közönyét mutatják, ami nem meglepő, mert ez mindig az adott helyzet 

függvénye volt. Hasonló esetet Tolnáról ismerünk ebből az időszakból. Eszéki Imre 1549. 

augusztus 3-án Flacius Mátyáshoz írt leveléből kiderül, hogy az evangélikus tanítás 

terjesztőinek sok konfliktusuk volt a katolikusokkal, de a török vezetők védelmükbe vették 

őket. 1548-ban Keresztelő Szent János napja körül (június 24.) a tolnai bíró a budai 

Kászim pasához (1548-1551)
121

 utazott, hogy Szigeti/Eszéki ellen panaszt tegyen, és kérje 

kivégzését vagy elűzetését, kérésének aranyakkal is súlyt akarva adni. De a tolnaiak 

néhány embere a pasa figyelmébe ajánlotta ügyüket, erre a pasa megengedte a 

protestánsoknak, hogy szabadon taníthassanak és mindenki szabadon hallgathassa őket. 

Sőt végül a pasa a feljelentőt büntette meg.
122

 Ugyanakkor a protestánsok sem számíthattak 

minden esetben az oszmánok támogatására, sőt egyértelműen jelzi az ő kiszolgáltatott 

helyzetüket is, hogy néhány évvel korábban, 1544-ben ugyanez a pasa négy protestáns 

lelkészt hurcoltatott Konstantinápolyba.
123

  

 Annál feltűnőbb viszont, bár a fenti példa alapján nem egyedülálló a városi 

magisztrátus magatartása, amely itt nem hogy nem kezdeményezőként, hanem éppen 

elutasítólag lép föl a hitújítással szemben. Emögött valószínűleg a város lelki egysége 

megőrzésének szándéka állt, amiben a tanács a közösség megmaradásának biztosítékát 

láthatta. A várost későközépkori felfogás szerint üdv-közösségnek tekintették, ebből 
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következően a város vezetősége felelősséget viselt a város üdvösségéért. Ezért segítettek 

elő és vittek véghez reformátori intézkedéseket több helyen is a városi tanácsok, a 

közösség üdvösségét keresve és a helyesnek elfogadott igehirdetésről gondoskodva, ahogy 

erre Kolozsvár esetében Szegedi Edit rámutatott.
124

 Kecskeméten ugyanez a gondolkodás 

éppen fordított eredménnyel járt, a városi vezetőség a katolicizmushoz való 

ragaszkodásban látta elérhetőnek a város lakóinak üdvösségét. Hasonló volt a helyzet a 

hódoltsági katolicizmus bástyáinak számító Szegeden, Gyöngyösön vagy Jászberényben. 

 Hitelesnek tűnik Fráter György álláspontjának bemutatása is. Mind János király, 

mind a kincstartójának
125

 is kinevezett váradi püspök a katolicizmust támogatták, bár nem 

tudták megakadályozni, hogy az 1530-as évek elején Erdélybe is eljussanak az új eszmék. 

1543-ban a gyulafehérvári országgyűlés bántatlanságot engedélyezett az eretnekség 

vádjával maga elé idézett brassói prédikátoroknak, György barát élete végén, 1550-ben 

pedig a tordai országgyűlés protestáns rendjei már kivívták az evangélikusok 

vallásszabadságát, kimondván, hogy ki-ki maradjon meg vallásában és egyik vallás hívei a 

másikat ne zavarják.
126

 Fráter György azonban a maga eszközeivel, mint váradi püspök 

földesúri hatalmával is igyekezett mindent megtenni a hitegység fenntartása érdekében, 

amire Bunyitay Vince váradi püspökségről szóló monográfiája is felhívta a figyelmet, bár 

Hornyik szerint csak néhány adat mutat arra, hogy a nagyhatalmú államférfi színleg 

akadályozni igyekezett a reformáció terjedését.
127

 Az 1538-as segesvári hitvita után 

kezdeményezte a királynál a lutheránus felet képviselő Szántai István mester megégetését, 

aki Szapolyai tanácsára Kassára menekült. Egy másik, Váradon történt esetben is erélyesen 

járt el. Egy egyházfi megütött egy szentkép előtt imádkozó nőt, ami miatt a nagyrészt még 

katolikus váradi polgárság elégtételt követelt, az ügy a püspök elé került, aki az 1523. évi 

törvényeket alkalmazva máglyahalálra ítélte a vádlottat.
128

 Jelentős szerepe volt az 1545. 

évi debreceni országgyűlés XXVI. törvénycikkének elfogadtatásában is, mely elrendelte, 

hogy a lutheránusokat senki meg ne tűrje birtokain és őket a kincstartó, vagyis maga Fráter 

György vagy a kapitány (Petrovics Péter) engedelmével mindenki üldözhesse és 
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megfoghassa. Ennek a törvénynek lehetett következménye, hogy a váradi püspökség 

szomszédságában, Tasnádon (Kathona Géza szerint Csanádon) lelkészkedő Szegedi Kis 

Istvánt megvesszőztette és könyveit elvétetve kiutasította János király országából, ezután 

került Gyulára, majd onnan Ceglédre.
129

 Fráter Györgynek ugyanakkor Kecskeméten nem 

volt sem egyházi, sem világi joghatósága, hiszen a város a váci egyházmegyéhez, illetve 

Pest vármegyéhez tartozott, az 1540-es években pedig már a Szapolyai-országrésznek sem 

volt része. János király halála után az országrészt úgy osztották föl János Zsigmond 

gyámjai között, hogy a váradi és a csanádi püspökségek, illetve a Tisza és az Erdély 

közötti részek (Szatmár, Bihar, Arad, Szolnok és Békés megyék) György barát kezén 

maradtak. A Duna-Tisza köze azonban nem tartozott bele ebbe a területbe, bár befolyását 

innen könnyen érvényesíthette, mivel Szolnok vára 1552-ig magyar kézen volt. Korábban 

is kapcsolatba kerülhetett a kecskemétiekkel, amikor Gritti kincstartósága alatt budai 

udvarbíróként működött, ebben a minőségében a királyi udvar és székváros ellátásának 

biztosítása volt a feladata. A városi tanács az 1540-es években valószínűleg a Portával való 

jó viszonya miatt fordult a baráthoz, hogy török kapcsolatait felhasználva hasson a budai 

pasára a protestáns mozgalom elfojtása érdekében. Ez a későbbiekben jellemzővé vált 

helyzetre mutat példát, a kialakuló hódoltsági viszonyok közt ugyanis gyakran kérték a 

helyi vezetők a Keleti Magyar Királyság vezetőinek segítségét.
130

    

 A homoki kápolna protestáns használatáról szóló híradás is hitelesnek látszik, mivel 

az épület 1658-ig a református egyház tulajdonában volt és a 19. század közepéig a régi 

református temető is az egykori kápolna körül terült el. Ezt megerősíti az a Nagy István 

által közölt tanúvallomás, melyet 1657-ben tett a Tasson lakó, akkor 74 éves Balás Deák. 

Eszerint családjával Kecskeméten, a kápolnához közel laktak, mely mindig a kálvinistáké 

volt, oda és körülötte temetkeztek, sőt először ott prédikálták a kálvinista vallást.
131

 Marton 

megjegyzéséből kiderül, hogy a tősgyökeres református lakosság még a 20. század elején 

is a régi kápolna környékén lakott.
132

 

 Agricola nem tesz említést a földesurak szerepéről, valószínűleg azért, mert 

korábban sem éltek a városban és a hódoltság korai időszakában még nem tudták 
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érvényesíteni hatalmukat a királysági területekről sem. Egy kései hagyomány tud csak 

földesúri beavatkozásról. Hajnal János kecskeméti evangélikus lelkész 1821-ben megírta a 

gyülekezet történetét az egyházközség első jegyzőkönyvében, melyben özvegy Jaksics 

Péternének, a város földesurának tulajdonítja a város reformációját. Ez azonban téves adat, 

mert a Jaksics-birtok az akkori Csanád megyében terült el, a Maros vidékén.
133

 Bod Péter 

egyháztörténete a reformáció ügyét előmozdító nemes családok között méltatja a 

Jaksicsokat, köztük Péter feleségét, Annát, aki az 1530-as években több tehetséges ifjú – 

köztük Balsaráti Vitus János – németországi egyetemi tanulmányait támogatta, de ő is 

leírja, hogy a család birtokai a Körös és a Maros között feküdtek.
134

 Kecskemét birtokosai 

a Patócsy (Patóchy, Patócsi) testvérek voltak az 1536-os egyezség alapján, az ő 

pártfogásukról nincs megbízható forrás.
135

 A többi földesúrhoz hasonlóan ők sem laktak a 

városban, birtokaik nagy része Békésben feküdt.
136

 Az egyik testvér, Miklós fia, Ferenc 

tiszántúli nemesként Izabella királyné tanácsosa volt, a Szapolyai-ház egyik legelszántabb 

híve. 1534-ben népfölkelést hirdetett a Gritti-párt ellen nagybátyja és János király egyik 

legtekintélyesebb támogatója, Czibak Imre váradi püspök meggyilkolása miatt, 1553-ban a 

Habsburg-ellenes erdélyi mozgalom egyik vezéralakja lett, ezért I. Ferdinánd király 

elkoboztatta javait.
137

 Feltehető, hogy még gyulai várkapitányként feleségével, Thurzó 

Margittal támogatta az 1545-ben a városban lelkészkedő Szegedi Kis Istvánt.
138

 Lánya, 

Patócsy Zsófia az Északkelet-Magyarországon birtokos pelsőci Bebek György felesége 

lett, szendrői várukból irányították borsodi és gömör-kishonti birtokaikat, amíg 1562-ben 

Bebek török fogságba nem esett és távollétében a királyi katonaság lefoglalta a javait, így 

Szendrő királyi vár lett. Ők már szorosan kötődtek a reformációhoz, közelebbről annak 

helvét irányvonalához, mivel számos református könyv megjelenését támogatták, 

valószínűleg ennek köszönhető, hogy Melius Juhász Péter többek között Patócsy Zsófiának 

ajánlotta Sámuel és a Királyok két-két könyveinek 1565-ben megjelent fordítását.
139

 

Másokkal együtt támogatta Meliusnak a Jelenések könyvéről szóló, 1568-ban Váradon 

kiadott magyarázatát.
140

 Báthory Kristóf feleségével, Bocskay Erzsébettel együtt Patócsy 
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Zsófia biztatta Károlyi Pétert, Melius utódját a tiszántúli püspökségben a Heltai Gáspár 

által le nem fordított ószövetségi könyvek magyar nyelvre ültetésére, aki 1575-ben kezdett 

neki a munkának, de egy évvel későbbi halála megakadályozta a befejezésben.
141

 A 

születőben lévő református egyház iránti elkötelezettségét jelzi, hogy egy másik 

nagybirtokos asszonnyal, Mágocsy Gáspárné Massai Euláliával együtt védelmébe vette a 

lutheránus Perényi Gábor előtt Thúri Farkas Pál sajószentpéteri lelkészt, aki 1564-ben 

kenyérrel osztotta az úrvacsorát.
142

 Patócsy Zsófiát 1583-ban bekövetkezett halála után az 

erdélyi Küküllővár református templomában temették el, síremlékét veje, ifjabb somlyói 

Báthory István krasznai főispán (az erdélyi fejedelem és lengyel király unokaöccse) 

állíttatta.
143

 Egyházpártoló tevékenységének viszont Kecskeméten már nem lehetett 

közvetlen hatása, hiszen Erdély Habsburg-megszállása és a török előrenyomulás miatt 

tiszántúli birtokait sem tudta megtartani a család. 1556-ban Kecskemétet is elkobozta tőlük 

I. Ferdinánd, így befolyásukat itt sem tudták érvényesíteni.  

 Kecskeméti Selymes János Geleji Katona István Praeconium evangelicum című 

munkájának (Gyulafehérvár, 1638-1640) ajánlólevelére hivatkozva azt állítja, hogy a 16. 

század 30-as, 40-es éveiben Bálint és Máté nevű papok működtek a városban.
144

 A régebbi 

irodalom szerint 1522-1530 között működött egy Bálint nevű pap Pápán, aki enyingi Török 

Bálint támogatásával Egerben, majd Radán Balázzsal együtt Debrecenben hirdette a 

reformáció tanait, Selymes feltételezése szerint eközben esetleg Kecskemétre is 

eljuthatott.
145

 Ez az állítás visszavezethető Gönci György beszámolójára, aki 1586-ban, a 

Félegyházi Tamás által készített és általa befejezett és kiadott Újszövetség-fordítás 

előszavában említi a Török Bálint által Pápáról Debrecenbe hozott Bálint papot.
146

 

Szatmárnémeti Mihály 1677-ben kiadott prédikációinak előszavában is azt írja, hogy 1531-

ben Bálint pap reformálta Pápát, majd Debrecenben folytatta művét. Ezt a hagyományt 
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vette át Tóth Ferenc pápai gyülekezettörténete is.
147

 Lampe 1728-ban megjelent műve 

alapján Blahó is említi Bálint papot, de nem köti működését Kecskeméthez.
148

 Ezt a Bálint 

papot később azonosították Földvári (Mészáros) Bálint deákkal, Török Bálint egyik 

szervitorával. Ez azonban alaptalannak bizonyult, mivel ha 1531-ben papi címet és 

méltóságot viselt volna, akkor azt később nem cserélte volna föl a jóval csekélyebb 

presztízsű deák titulussal. Ráadásul biztosan tudható róla, hogy katonaember volt, a pápai 

gyalogos hajdúk kapitánya, aki nem is hagyta el a Dunántúlt, hanem Török halála után 

Zrínyi Miklós szolgálatába állt. Más vélemény szerint Illési Bálint volt ferences 

szerzetessel lenne azonos. Megpróbálták Szikszai Hellopoeus Bálinttal is azonosítani, aki 

Debrecenben Melius utóda lett, ez azonban megint csak kétes kísérlet, mivel pápai 

működéséről semmilyen adat nincs.
149

 Születése és tevékenysége az észak-magyarországi 

térséghez köti (Egerben rektor, majd református lelkész, borsodi esperes), ráadásul az 

1530-as évek korainak tűnik reformátori tevékenységéhez, mivel csak 1562-ben iratkozott 

be a wittenbergi egyetemre. Igaz, az egri és debreceni szolgálat együttes említése 

valószínűleg az ő emlékét őrzi, ami összekapcsolódott egy korábbi prédikátor személyével. 

A Pápán tevékenykedő Bálint pap létezését tehát jelenleg nem lehet egykorú forrásokkal 

igazolni, a város ismert plébánosai között nem említik.
150

 Az 1531-es évszámot is csak a 

pápai főiskola két régi, de később öntött kis harangjának felirata őrizte meg: „Scholae 

reformatae Papensis 1531”.
151

 Az újabb kutatás szerint viszont már igen korán valóban 

működött egy lutheri szellemű iskolamester Pápán, Gyzdavith Péter, aki 1534-ben 

„ludimagister oppidi Papa, capellanus, sed non papisticus”-ként írt levelet Nádasdy 

Tamáshoz.
152

 Ekkor viszont még nem Török Bálint, hanem Thurzó Elek volt a város 

földesura, akivel 1535-ben cserélte el a birtokot a nyitrai püspökségért, ezután sem 

Gyzdavith további működéséről, sem a reformáció további terjedéséről nincs adat 1543-

ig.
153

 Az áttörés az 1560 körüli években következett be.
154
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 Maga Török Bálint több történetíró állítása szerint már az 1520-as években 

csatlakozott a reformációhoz, s az ő fellépésének köszönhetően terjedt el birtokain az új 

hit. Ezt azzal szokás alátámasztani, hogy gyakran foglalt el vagy kapott adományba 

egyházi birtokokat, de ez még nem jelenti a reformáció támogatását, csupán vagyonának és 

hatalmának növelését.
155

 Nem üldözte az egyházi személyeket, saját birtokain pedig 

folyamatosan gyakorolta kegyúri jogait. Török reformáció iránti elkötelezettségére Gyalui 

Torda Zsigmond 1545-ben Melanchthonnak írt levelének konstantinápolyi fogságáról 

szóló része is fölmerült bizonyítékként, ám az valójában Török fogolytársáról, Maylád 

(Majláth) István erdélyi vajdáról mondja, hogy mindennap evangéliumi énekeket hallgat, 

és felesége révén megengedte a joghatósága alatt álló egyházak reformációját.
156

 

Bornemisza Péter tudósítása is azt mutatja, hogy Török a katolikus hitet követte, igaz, 

korántsem volt tökéletes a keresztény élet gyakorlásában.
157

 Bod Péter viszont már a 

reformáció pártfogói között említi az enyingi Török családot, főként Török Bálint 

feleségét, Pemfflinger Katalint.
158

 Ez a később is többek által elfogadott állítás Szerémi 

Györgyre vezethető vissza, aki jó lutheránusnak, lutheránus nőstény oroszlánnak nevezi 

Katalin asszonyt, ami viszont a negatív beállításból fakadóan csak egyszerű szitkozódás, a 

latornő (latroncula) szinonímája. Arra viszont több adat is mutat, hogy Pemfflinger Katalin 

szoros kapcsolatot ápolt a ferencesekkel.
159

 Testvére (Szeréminél apja), Pemfflinger Márk 

szebeni ispán, királyi tanácsos már valóban a reformáció híve volt, de nincs megbízható 

                                                                                                                                                    
(valószínűleg a már említett Bálint pap) is működött: MPEL 1977. 637. Török Bálint 1535. augusztus 23-án 

kelt adománylevelét közli: Kiss I. 1908. 171-173., 15. tétel 
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forrás dunántúli tartózkodására és ottani birtokainak reformálására.
160

 A reformáció 

terjesztésében valójában nem Török Bálint és felesége, hanem gyermekeik, Ferenc és 

János játszottak jelentős szerepet.
161

 Az előbbi 1550-től Pápán, az utóbbi Debrecen 

földesuraként különösen 1557-től vett részt aktívan az egyházi ügyekben.  János támogatta 

Melius Juhász Pétert, de a helvét irányzattal szembefordult. Azt csak a harmadik 

nemzedék, Török István, Ferenc fia fogadta el.
162

 

 Hitelesebbnek tűnik Máté pap említése. Selymes őt Skaricza Mátéval azonosítja, 

ezt azonban már Nagy István kétségbe vonta, mivel Skaricza csak 1544-ben született és 

1572-ben tért haza Magyarországra. Valószínűleg arról a Máté deákról lehet szó, aki 1545-

1547 között Szegedi Kis István tanítványaként szolgált Cegléden. Skaricza Szegedi-

életrajza szerint Máté és Mihály deákok, teljes nevükön Tiszavarsányi Kincses Máté és 

Literátus Mihály kísérték egyes útjain és az ő tanácsukra ment Ceglédre is.  

 Egy másik, megbízhatóbb, de nem perdöntő adat is utalhat a helyi reformáció 

gyökereire. Az 1546-os török összeírás említ egy bizonyos Márton Papot, aki „nős”, tehát 

feltehetően a reformáció híve. Ezt azonban nem lehet egyértelműen kijelenteni, mivel erre 

a későközépkorból is van példa, és a budai szandzsák településein több helyen is előfordul, 

hogy a papot házas, sőt gyermekes emberként írták össze, olyan helyeken is, ahol 

katolikusok voltak többségben. Szakály Ferenc szerint az 1562-ben összeírt húsz, pappal 

bíró helységben (az összes lakott helység 6,2 %-a) még katolikus szórványok lehettek. 

Szerepel még egy István Pap is az összeírásban, akit 1546-ban hozzátartozók nélkül, de 

„diákkal” említenek, 1562-ben viszont már nem esik róla szó, valószínűleg ő lehetett a 

város plébánosa.  

   

III.2. Lazarus von Schwendi Kecskeméten? 

 

A kecskeméti ferencesek 1759-től vezetett historia domusa a mohácsi csatát közvetlenül 

követő évek belharcaihoz köti a reformáció kecskeméti megjelenését: „Minthogy 

Kecskemét várost a mohácsi vész idejétől teljesen beborította az eretnekség szennye, csak 

egy hit hatalma kérkedett. Rövid idő alatt kimondhatatlanul megváltozott és különböző 

ellenségeskedések veszedelmes fordulata következett, mert a vészt hozó lutheri szekta 1564 
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 A fiatal Melius Pápán az enyingi Törökök támogatását élvezte, mivel gyámja, Tengöldi Bornemissza 

János Török Bálint familiárisaként szolgált. Melius 1564-ben megjelent Az egész szent Írásból való igaz 

tudomány című munkáját (RMNy I. 279.) enyingi Török Ferencnek ajánlotta. Botta 1978. 34-39., 133. 
162

 Tóth E. 1941. 27.; Botta 1978. 132-134. 



44 

 

körül nemcsak a várost, hanem a katolikusok Istennek szentelt templomát a lakosok 

egyetértésével protestánssá tette, megfertőzte [...] Kecskemét mezőváros is – ahová ez 

Svendius Lázártól érkezett – mélyen fertőzött lett.”
163

 Blahó Vince ferences szerzetes 1772-

ben tartott búcsúbeszéde szintén a hadvezérhez köti a protestantizmus előretörését: „E 

tájba, Maximilian tsászár alatt, jött Sigmond János erdélyi fejedelem ellen küldetett német 

hadaknak vezére, Schvendi Lázár, lutheranus, a régi igaz vallásunknak kárával; mert a 

tisza-melléki katolikus papokat kikergetvén, helyekbe eretnek prédikátorokat állított.”
164

   

 Ez a figyelemreméltó híradás kevés figyelmet kapott a helytörténeti és helyi 

egyháztörténeti irodalomban, noha összhangban van azokkal az újabb kutatási 

eredményekkel, melyek szerint a reformáció magyarországi elterjedésében fontos szerep 

jutott a törökellenes hadszíntéren szolgálatot teljesítő német-osztrák főtiszteknek. Ez 

alapján joggal vetődik föl a kérdés, hogy Lazarus Freiherr von Schwendi, a magyar 

történeti köztudatban elterjedt nevén Schwendi Lázár (1522-1584) játszott-e szerepet a 

magyarországi, ezen belül a kecskeméti reformáció történetében. Lazarus von Schwendi 

korának egyik legjelentősebb hadvezére és hadtudósa volt, aki többször megfordult a 

magyarországi hadszíntéren és valóban vezetett hadjáratot János Zsigmond ellen (1564-

1568).
165

 Az ausztriai születésű zsoldosvezért Ferdinánd hívta Németalföldről Bécsbe, 

1564-től pedig II. Miksa császár (I. Miksa néven magyar király) hadainak fővezére, az 

Udvari Haditanács tagja, egyúttal felső-magyarországi (kassai) főkapitány. Az 1565-ös 

hadjárat, majd az 1566-os török hadjáratot lezáró drinápolyi béke után Schwendi 1568-ban 

átadta a felső-magyarországi hadügy irányítását utódának, Hans Ruebernek és a katonai 

szolgálattól Bécsbe vonult vissza.   

 Vallási meggyőződését tekintve a felekezetek közötti megbékélés híve volt, és a 

német vallásháborúk megszüntetését szorgalmazta a birodalom egységének megőrzése 

érdekében. A különböző felekezetek közötti kiegyensúlyozott magatartása miatt sokan 

protestánsnak vélték, pedig emögött valójában egy humanista magatartásforma húzódott 

meg, személy szerint katolikus maradt, és vallását alapítványokkal is támogatta.
166

 

Magyarországon is lutheránusnak tartották, neki tulajdonítva a Hernád-völgyében a 

reformáció elindítását és a jezsuiták kiűzését is, ez azonban nem igazolható. Az viszont 
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igaz, hogy a Szentháromságról tartott kassai zsinat után, Melius Juhász Péter és Károlyi 

Gáspár kieszközölték Schwendinél az antitrinitárius Egri Lukács börtönbe zárását.
167

 Ezzel 

valószínűleg a protestantizmuson belüli újabb szakadásokat, így pedig egy újabb, a 

birodalom és a törökellenes harc szempontjából is káros belső vallásháború kialakulását 

kívánta megakadályozni. 1567-ben a Sárospatakról Perényi Gábor halála és jövedelmeitől 

való megfosztása miatt távozó Sztárai Mihályt ért sérelem ügyében indított vizsgálatot, 

valószínűleg éppen Sztárai panaszára.
168

 Vagyis a katolikus hadvezér valóban pártolta a 

lutheránusokat, megtűrte a helvét irányúakat, de üldözte az antitrinitáriusokat.   

 Schwendi vallási toleranciája igazodott a Miksa udvarában megfigyelhető 

szellemiséghez. I. Ferdinánd politikai kényszerűségből, Miksa belső meggyőződésből 

szemet hunyt a vallási különállás felett.
169

 Ennek köszönhetően a császár tanácsadói 

többnyire művelt, vallásilag pedig leginkább erazmistának tekinthető emberek voltak, 

köztük Lazarus von Schwendi, aki nemcsak hadügyi, hanem vallási kérdésekben is 

segítette az uralkodót. Magatartásukat bírálta a bécsi egyetem katolikus rektora, Georg 

Eder udvari tanácsos provokatív hangvételű Evangelische inqusition. Wahrer und falscher 

Religion című, 1572-ben Dilingenben megjelent vitairata: „[az udvari ember] félig 

lutheránus, félig pápista, de igazából egyik sem [...] lutheránussal lutheránus, pápistával 

pápista [...] röviden, az egyik vallás olyan neki, mint a másik.”
170

 Így érthető, miért tartotta 

Schwendit is gyakran lutheránusnak a kortárs közvélemény és az utókor is.  

 Hozzájárulhatott ehhez az is, hogy a magyarországi hadjárat idején Schwendi 

engedélyezte a tábori papoknak a két szín alatti áldoztatást, IV. Piusnak a magyar főpapok 

többsége által kihirdetett, ideiglenes jellegű határozata alapján. Ez vált később 

félreérthetővé, és adhatott alapot Schwendi lutheránus voltának bizonyítására, amire 

Istvánffy Miklós híradása is utal: „Mert az Svendy, azmint azután történék, az katholika 

anyaszentegyház végezésitől elhajlottnak lenni nem véletik vala.”
171

 Arra vonatkozóan 

viszont nincs adat, miért vált a ferences hagyományban éppen Kecskeméten a reformáció 

meghonosítójává, annak ellenére, hogy fentebb említett hadjárata során nem járt az akkor 

már oszmán uralom alatt álló Duna-Tisza közén. Igaz, a tiszántúli végvárakból elérhető 
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volt a térség, amiről a gyulai katonák bugaci kalandos portyázásáról szóló, 1561-ben 

keletkezett, Szép ének a gyulai vitézekről című históriás ének is beszámol.
172

 Ráadásul 

addigra már gyökeret vert a reformáció a városban és térségében. 

 Blahó Schwendire vonatkozóan Florimundus Roemond (helyesen de Raemond 

vagy Remond, Rémond), latinos formában Florimundus Raimundus munkájára hivatkozik. 

A Párizsban tanult Florimond de Raemond (1540-1602) bordeaux-i városi vezető volt, 

fiatalon csatlakozott a reformációhoz, de később rekatolizált és hevesen üldözte a 

hugenottákat. A már konvertitaként az eretnekségekről írt könyve nagy népszerűségre tett 

szert a katolikus történetírásban, az eredetileg franciául írt művet
173

 lefordították latinra, 

németre és hollandra is. Az 1746-ban megjelent német fordítást már Blahó is olvashatta, 

annál is inkább, mert ebben már a magyarországi eretnekségekről is szó esik.
174

 

Valószínűbb azonban, hogy Blahó a latin változatot használta, a hivatkozás is a Kölnben 

1655-ben kiadott, majd 1695-ben és 1717-ben újra megjelent latin nyelvű munkára 

vonatkozik (a felhasznált kiadás évét nem jelölte meg).
175

 Blahó megjegyzése viszont csak 

kortörténeti adalékként, az 1564-es templomegyezség kapcsán hivatkozik Schwendi 

tevékenységére. Az már a historia domust összeállító Telek József invenciója, hogy 

Schwendi lutheránusságának és a reformáció terjesztésében vitt szerepének hagyományát 

Kecskemétre is kiterjesztette. Remond ugyanis éppen azzal folytatja beszámolóját, hogy az 

elűzött katolikus papok a Hódoltságba menekültek, mivel a mohamedánok – igaz, 

korlátozásokkal és az iszlám hit magasabbrendűségének hangoztatásával – eltűrték a 

működésüket. Ez azért is figyelemreméltó, hiszen a törökök vallási türelme a protestáns 

egyháztörténet-írásban szokott hangsúlyt kapni.
176
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III.3. A közös templomhasználat és az 1564-i templomegyezség 

 

A város lakosságának fokozatosan egyre nagyobb része fogadta el a megújított hitet, de 

teljes egészében soha nem vált protestánssá. A növekedést jelzi, hogy a lutheránus 

istentiszteletek helye áttevődött a kápolnából a középkori plébániatemplomba, ezáltal a 

reformált közösség a város szimbolikus terében is a perifériáról a központba került. Az 

öreg kő templomnak nevezett Szent Miklós templomot azonban nem birtokolták teljes 

egészében, hanem közösen, felváltva használták a katolikusokkal. Kecskeméti Selymes 

János egyháztörténeti feljegyzései szerint eleinte a középkori plébániatemplom teljesen a 

protestánsok tulajdonába került, a közös használat későbbi fejlemény: „azt már e 

helységnek öregei ugy referálták, hogy oly nagy erőben lött legyen ez helyben a 

reformatio, hogy a régibb templom is, mely most ismét a catholicusoké, a reformatusoké 

volt egészlen a 1500-nak utolja felé, hanem változván az állapat, a fel s alá menő pusztitó 

hadak miatt lött az emlitett templom közössé ez helyben szaporodni kezdett 

catholicusokkal, ugy hogy egyik fél elébb s a másik az után ment s járt belé isteni 

szolgálatra.”
177

  

 A megosztott használat módjáról megőrződött emlékezet valószínűleg hiteles, mert 

1555-ben a szemtanú Hans Dernschwam hasonló helyzetről számol be Budáról: „A 

Magdolna-templom azonban a keresztényeké maradt, akik azonban hitükben 

meghasonlottak. Két őszbe csavarodott öreg pap a régi kárhozatos módon misézik, míg 

ketten-hárman lutheránus – részben zwingliánus – istentiszteletet tartanak. Ezért a 

templomot belül deszkafalakkal részekre osztották. A szentély a pápistáké; itt tartják 

miséiket, amelyek egyébként gyéren látogatottak, és itt zengik zsolozsmáikat. 

 Amikor a mise vagy a vecsernye véget ér, akkor kezdik meg a templom hajójában a 

lutheránusok a saját szertartásaikat és énekeiket, magyar nyelven. Ezeken sok a nép, és a 

szertartásokat tiszteletreméltóan végzik. [...] 

 A lakosság többé-kevésbé tudja, mikor kell elindulnia a templomba. És mikor a 

pápisták befejezték énekeiket, akkor a többiek – és ezek vannak többségben – indulnak el 

oda. Ehhez egyébként az egyik oltár mellett elhelyezett csengettyű ad jelt.”
178
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 E sajátos, konfliktusokkal járó „társbérlet” egy rövid, átmeneti időszakra volt 

jellemző. Ez nem tekinthető a korban egyedülálló jelenségnek, mivel hasonló helyzet 

máshol is létrejött. Érdemes ezért röviden áttekinteni a korszakban ismert példákat, ami a 

kecskeméti gyakorlathoz is adalékokkal szolgálhat. Annál is inkább, mivel az itteni közös 

templomhasználatról egyetlen korabeli forrás tudósít, az alább ismertetendő, nevezetessé 

vált 1564-es egyezmény, amely viszont éppen ennek a gyakorlatnak a megszüntetéséről 

intézkedik az ezzel járó konfliktusok miatt. Ezzel szemben a hódoltság más helyein, főleg 

Erdélyben a hosszabb ideig fennálló helyzet és a jobb forrásadottságok miatt jobban látható 

a szimultán templomhasználat működése, több adat mutatja be ennek a részleteit, illetve a 

megszűnés okait.  

 Az egy templomon belüli felekezeti együttélés a Német-római Birodalomban is 

kialakult az 1555-i augsburgi vallásbéke kapcsán. Ennek rendelkezései kimondták, hogy a 

katolikus kisebbségeket a protestáns birodalmi városokban meg kell tűrniük a 

protestánsoknak és fordítva (27. §.). A gyakorlatban például egy templom közös használata 

(simultaneum) esetén azonban rendkívül sok konfliktust hordoztak magukban a 

kétfelekezetű struktúrák, és inkább a felekezetek közötti ellenségességet erősítették, mint a 

toleranciát. Ezeket a rendelkezéseket nem hosszú távú szabályozásnak szánták, mivel 

akkor még mérvadó vezetők is azt remélték, hogy lehetséges megegyezésre jutni a vitás 

teológiai kérdésekben. Ezért a közös templomhasználatot eleve ideiglenes megoldásnak 

tartották.
179

  

 Magyarországon erre már a reformáció előtti időből is van példa. Ráckevén a 

magyar katolikusok és a szerb ortodoxok az utóbbiak 1487-ben felszentelt 

Nagyboldogasszony templomának elkészültéig a korábbi középkori kápolnát, a későbbi 

református templomot együttesen használták.
180

 A 16. században egy ideig Buda mellett 

Tolnán, Pécsen, Kőszegen, Szegeden és a szomszédos Nagykőrösön szintén közösen 

használták a templomot katolikusok és protestánsok. Erre a gyakorlatra utal elítélően 

Melius Juhász Péter 1562-ben Debrecenben megjelent, Az Arany Tamás hamis és eretnek 

tévelygésének meghamisítási című művében: „Hát Budán és Tolnán, ebben vétkek vagyon 

a keresztyéneknek, hogy a parázna Babylon papjaival egyszersmind együtt kiáltsanak az 

hitetlenek az ördögnek, ezek pedig Istennek.”
181

 Az 1567-ben tartott debreceni zsinaton 
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elfogadott törvénykönyv is határozottan elutasította ezt az állapotot, amit Erdély és a 

Hódoltság egyes helyein a szükség hozott létre, a katolikus egyházzal még a temetőt sem 

engedte közösnek, ahogy ez Kecskeméten sokáig fennállt.
182

  Csak azt engedélyezte, hogy 

a régi templomokat használatba vehessék, ha előzőleg megtisztították őket a 

katolicizmushoz tartozó tárgyaktól. Ezeket a határozatokat viszont csak a tiszántúli 

egyházmegyék fogadták el magukra nézve kötelezőnek, ahol a reformáció, majd ekkorra 

annak helvét irányzata már túlsúlyba jutott és így az ottani gyülekezetek már nem 

kényszerültek a többi felekezettel osztozni a templomokon. 

 

III.3.1. A közös templomhasználat a Hódoltságban 

 

Tolna esetében is hasonló folyamat vezetett ehhez az átmeneti megoldáshoz, mint 

Kecskeméten, amiről viszont több forrás áll rendelkezésre az események követéséhez. Az 

1540-es években Eszéki/Szigeti Imre és Tövisi Mátyás, majd az 1550-es években Sztárai 

Mihály tevékenysége nyomán a város lakosságának kisebb, de jelentős és befolyásos része 

csatlakozott a reformációhoz. Kezdetben, amíg a katolikusok voltak többségben, 

megtartották a központi templomot, a lutheránusok pedig a temetői Bertalan-kápolnát 

használták. A reformáció híveinek növekedésével a lutheránusok a főtemplomban kértek 

és kaptak helyet, közösen használva azt a katolikusokkal, majd egy újabb fordulat 

eredményeként a lutheránusok teljesen birtokukba vették a templomot és a kisebbségbe 

került katolikusok szorultak ki a kápolnába.
183

  

  Az 1543 után kialakult pécsi közös templomhasználatról Stanislaus Hosius püspök 

és pápai követ tudósít Zsigmond Ágoston lengyel királyhoz intézett levelében: „Midőn a 

császár ő felsége udvarában voltam, emlékszem, hallottam, hogy Pécs városában, melyet a 

török foglalt el, az egyik templomot részint a zwingliánusok vagy lutheránusok, részint 

pedig a keresztyének [római katolikusok] bírják, úgy hogy egyaránt tisztelik abban 

Krisztust és Beliált, ami hogy igazán mimódon történhetik, azt nem értem, minthogy 

Krisztusnak és Beliálnak semmi köze sincs egymáshoz. Megtörtént abban a templomban, 

hogy egy valaki a lutheránusok közül nem ölte ugyan meg az áldozó papot, de az oltári 

szentséget kiragadta a kezéből, földre dobta és összetaposta. Feljelentették azt, aki ily 

gonoszságot cselekedett, a város elöljárójának s ez megismervén az ügyet, a vétkest 
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minden késedelem nélkül ott nyomban kivégeztette.”
184

 Történetileg tehát igazolható, hogy 

a pécsi templomot is közösen használták a lutheránusok és a régi egyház hívei, a levél 

pedig azt is mutatja, hogy Meliushoz hasonlóan katolikus részről is elítélték ezt a 

gyakorlatot, természetesen a protestánsokat tartva a hamis tanítás követőinek. A levél 

bizonytalanságot vagy egyenértékűséget kifejező „zwingliánusok vagy lutheránusok” 

megfogalmazása a protestáns felekezetszerveződés megítélésében is óvatosságra késztet.   

 Kőrösön, a hitújítást hamar befogadó, majd reformátussá váló városban a 

katolikusok kisebbségbe szorultak, ennek ellenére a templomot eleinte közösen használták, 

úgyhogy először a katolikusok, majd utána az evangélikusok tartották benne 

istentiszteleteiket. Később olyan megállapodás született, hogy a középkori templomot 

visszaadták a katolikusoknak, a protestánsok pedig hozzáépítettek egy másik templomot, 

pontosabban oratóriumot kőből.
185

 A 17. század folyamán fennállott ez a közös használat, 

a Rákóczi-felkelés alatt vagy még korábban viszont a reformátusok foglalták el és onnantól 

kezdve kizárólag ők használták. A református egyházközség anyakönyve szerint 1681-ben 

egy, az reformátusokat ért vallási sérelem miatt a számonkéréstől tartó katolikusok egy 

része elmenekült a városból, a helyben maradtak viszont elfogadták a reformációt, és így a 

templom is protestánssá vált.
186

 1675-ben Pongrácz György váci püspök jelentése a 

teljesen kálvinista, prédikátorral és nyilvános vallásgyakorlattal rendelkező mezővárosok 

között sorolta föl Kőröst, ami valószínűvé teszi, hogy ekkorra már lezajlott a templom 

átvétele. A ferences Telek József egyik kecskeméti úrnapi prédikációjában 1668-ra tette a 

katolikusok templomból való kiszorításának dátumát.
187

 Dvornikovich Mihály püspök 

1700-ban készült jelentése, majd a későbbi 18. századi vizitációs jegyzőkönyvek (1718, 

1726, 1744) csak annyit említenek, hogy kálvinista temploma egykor a katolikusoké 

volt.
188

   

 Budán az oszmán hatóság közreműködésével alakult ki a megosztott 

templomhasználat. 1546-ban a katolikus pap és a lutheránus lelkész között kibontakozott 

vitában nem foglalt állást az erre felkért pasa, de megoldotta a templomkérdést, amikor a 

jóval népesebb, két-három lelkészt is tartó protestáns gyülekezetnek ítélte egy régi 
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templomból a főhajót, a kisebb számú, egy plébánossal bíró katolikusoknak pedig a 

szentélyt.
189

 Ez a korábban a magyar polgárság által használt Mária Magdolna templom 

lehetett, mert 1555-ből Hans Dernschwam idézett útinaplójának köszönhetően van arról 

adat, hogy ott katolikus mise és protestáns istentisztelet is folyik. A közös használatot 

pontosan szabályozták. Vasár- és ünnepnapokon először a katolikusok tartottak misét a 

kórusban, majd ezt követően a protestánsok a hajóban. A megállapodás ellenére sem 

lehetett zökkenőmentes az együttélés, ezért az 1580-as években egy deszkafallal 

választották el a katolikus és a protestáns (ekkor már nagy valószínűséggel református) 

részt.
190

 A templomközösség itt is az arányok megváltozása miatt szűnt meg, 1591-ben a 

protestánsok kerültek döntő többségbe, a katolikusok pedig kiszorultak a templomból, 

valószínűleg már 1589-ben, mert a nagyrészt raguzai és itáliai kereskedőkből álló katolikus 

közösség káplánja, Vincenzo di Augustino kénytelen volt visszatérni Raguzába.
191

 1596-

ban ezt a templomot is elvették az oszmánok, és mint Fethije dzsámi, más néven Szaát 

dzsámi lett muszlim imahely. Erről az átalakított templomról ír 1663-ban Evlia Cselebi is 

Fethia dzsámi néven, más nyugati keresztény templomról nem tud, csak három oláh, 

vagyis ortodox templomot említ Budán.
192

 Órával ellátott tornyát és harangját említi 

Dernschwam János,
193

 Mitrovicei Vratislav Vencel leírása szerint a 16. század végén már 

nem használhatták a keresztények, valószínűleg minaret céljára foglalták le a 

muzulmánok,
194

 Evlia Cselebi tudósítása szerint viszont pontos ütőóráját ők is 

használták.
195

   

 Pesten csak feltételezhető a belvárosi plébániatemplom közös használata, mert 1541 

után ez maradt meg egyedül egy ideig keresztény templomként, így mindkét felekezet ezen 

volt kénytelen osztozni. Ezt viszont a városban járt utazók nem említik, elképzelhető, hogy 

valamelyik felekezet egy jelentéktelennek tűnő magánházban vagy régi rendházban tartotta 

istentiszteleteit. A későbbiekben van adat egy megosztott templomhasználatra. Az 1633-

1635 között működő ferences misszió épített egy kápolnát a katolikusok számára, mely 
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valószínűleg a mai Gerlóczy utcában állhatott.
196

 A szerzetesek, fra Filip Kamengrađanin 

(Camengradanin) és Paolo a Clamice távozása után a protestánsok foglalták el az üressé 

vált templomot és egészen az 1650-es évek elejéig használták, amiről 1656-ban Benlich 

Máté jelentése tudósít mint a ferencesek Szent József templomáról, mely korábban a 

kálvinistáké volt. Éles vita során a reformátusok visszakövetelték a templom felét. Az 

együttélés itt sem lehetett kiegyensúlyozott, ezért eladták a részüket a defterdárnak, aki 

mecsetté alakíttatta volna az épületet, de a katolikusok összegyűjtötték a másik fél 

megváltásához szükséges összeget.
197

 1663-ban Evlia Cselebi már nem említ keresztény 

templomot Pest leírásában.
198

  

 Szegeden az alsóvárosi ferencesek Havi Boldogasszony-kolostortemplomát 

használták közösen a katolikusok és a reformáció hívei, az 1543 körüli évektől egészen 

1562-ig.
199

 A városban a 15. század második felétől jelenlévő obszerváns ferencesek 

korábban a bogumil és huszita eretnekmozgalmakkal szemben védték a katolikus hitet, a 

16. században a lutheri hitújításnak is ők voltak a legfőbb ellenfelei. Gyalui Torda 

Zsigmond szerint a város reformátora, az oszmán hatóság támogatását élvező Abádi 

Benedek 1545-ben sikeres hitvitát folytatott a szerzetesekkel, ám később a 

templomhasználat körüli vitában a törökök a barátok javára ítéltek. A közös 

templomhasználat itt sem lehetett mindig harmonikus, de mégis meg kellett férniük 

egymás mellett a ferenceseknek és a protestáns prédikátoroknak, mivel az oszmánok a 

megszállás előtti 11 (egyes források szerint 17) templomból csak egyet hagyott meg a 

keresztényeknek. A Gyalui Torda által említett vita után mind a protestánsok, mind a 

barátok igyekeztek rábírni a másik fél kiűzésére a török hatóságot.
200

 Szeged történetírója, 

Reizner János szerint a barátok és az új tanok hirdetői közötti élénk viták az utóbbiak 

híveinek számát növelték, akik már többségbe kerülve az előbbieket katolikus híveikkel 

együtt a templomból teljesen kiszorítani akarták. Ekkor az ügy a pasa elé került, aki előtt a 

két fél ünnepélyes vitát tartott, hogy a templomhoz való kizárólagos jogot megszerezze.
201

 

Ennek az eseménynek máig élő gazdag, mondai hagyományai vannak, amelyek több 
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változatban maradtak ránk. Az anekdotikusnak tűnő feljegyzés szerint a barátok ügye már 

veszendőnek látszott, amikor tanulatlan kuktájuk azt kérdezte a már győztesnek látszó 

ellenféltől, hogy hányan vannak az evangélisták. A komolytalannak tartott kérdésre a 

prédikátor felsorolta a négy evangélistát, ám a kukta ehhez hozzátette a nagytekintélyű 

muszlim vallási író, Recsep nevét is (más változatban, melyet Balla Gergely Nagykőrösi 

Krónikája örökített meg, a próféták száma a kérdés és Mohamedet teszi hozzá a barát).
202

 

A prédikátor erre hahotában tört ki, amire a pasa és a három kádi megsértődött, és így a 

barátok kapták meg az alsóvárosi templomot.
203

 A történet legkorábbi nyomtatásban 

megjelent leírását Telek József Tizenkét Tsillagú Korona című, 1772-ben Vácott megjelent 

prédikációja adja, ami a későbbi szerzők forrása lett, később Mikszáth Kálmán, Palotás 

Faustin és Gárdonyi Géza novellái is feldolgozták.
204

 Balla Gergely 1758-ig terjedő 

kéziratos munkája még korábbi leírás, mely történeti munkák hiányában hangsúlyozottan a 

szájhagyományra hivatkozik. A szegedi ferences háztörténetet is szerkesztő hitszónok több 

éves történeti kutatásainak eredményeit dolgozta be népszerűsítő formában máriás 

beszédgyűjteményébe, kiemelve a város, a szerzetesek és Mária kapcsolatának török kori 

vonatkozásait.
205

 Ebben a formában viszont ez egy 18. századi anekdota, melynek történeti 

magja – ahogy Szakály Ferenc kimutatta – az, hogy a pasa utasításában szereplő személyt 

(„tied a templom, pap gazda”), Eszéki Sebestyén gvárdiánt, aki a kolostor vezetője volt 

1548-ig, beemelhették a történetbe.
206

 Ez az esemény alapvetően változtatta meg a szegedi 

protestantizmus helyzetét. Az oszmánok döntésének hátterében itt is a felekezeti viszonyok 

figyelembevétele húzódott meg, a fenti példáktól eltérően ugyanis Szegeden a katolikusok 

kerültek többségbe. Ebben az akkor már jelentős múlttal rendelkező ferencesek helyben 

maradása és aktív missziós tevékenysége mellett a várost ért megpróbáltatások is nagy 

szerepet játszottak. Bár Abádi biztató helyi előzményeken építkezhetett, és működése 

révén virágzó lutheránus gyülekezet alakult, mely hamarosan – feltehetően a Kálvinnal 

kapcsolatban álló Belényesi Gergely révén
207

 – helvét irányultságúvá vált, az 1552-es 

szegedi veszedelem megtörte a kezdeti lendületet. Tinódi beszámolója szerint a katolikus 

érzelmű Tóth Mihály főbíró hajdúival megkísérelte visszafoglalni Szegedet, ami rövid 
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 Kovács é. n. 148-149. 
204

 Bálint 1975. 140., 148. jegyzet 
205

 Molnár 2002b. 189-190. 
206

 Szakály 1983. 649. 
207

 1545-ben információt intézett Kálvinhoz, melyben leírta a törökök megszállta Szeged kiszolgáltatott 

helyzetét. Beszámolt Szeged elestéről, ami őt hazatérésre készteti. Bálint 1975. 87., 151.: 332., 335. jegyzet 
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időre sikerült is, ekkor a „Jámbor prédikátort városból kiküldék.”
208

 A török csapatok 

azonban kiűzték őket és újra elfoglalták a várost, ekkor a protestantizmus támaszát adó 

gazdag szegedi polgárok nagy része elmenekült. Ez vezetett oda, hogy kerek tíz évvel 

később a protestánsok kiszorultak a templomból. A számbeli túlsúlyban lévő katolikusság 

mellett azonban egy kis helvét gyülekezet túlélte a hódoltságot, és csak a 18. század elején 

enyészett el.
209

 A szegedi helyzet tehát annyiban volt hasonló, mint a kecskeméti, hogy a 

középkori templomot itt is a katolikusok tarthatták meg, közel egy időben, mint 

Kecskeméten, de nem közös megegyezés, hanem egyértelműen az oszmán beavatkozás 

eredményeként. 

 

III.3.2. A közös templomhasználat Erdélyben 

 

Erdélyben a felekezeti sokszínűség következtében szintén kialakult, sőt több helyen sokáig 

fennmaradt a közös templomhasználat, nemcsak katolikus-lutheránus, katolikus-

református, hanem református-evangélikus, református-ortodox (a 18. század elejétől 

református-görögkatolikus), illetve református-unitárius viszonylatban is. 1563-ban 

törvény mondta ki, hogy ahol csak egy templom, de többféle pap van, előbb az egyik 

prédikáljon, azután a másik. Ez legfőképpen a Székelyföldre vonatkozott, ahol a 

katolicizmus a legtovább megőrizte pozícióit. Ugyanígy határoztak később Karánsebesen 

is.
210

  

 A sajátos helyzetű dél-erdélyi Hátszeg-vidéken egészen a 18. századig figyelhető 

meg hasonló jelenség, ahol a románok irányába fejedelmi támogatással kibontakozó 

reformáció eredményeként az 1560-as évek végére létrejött a román nyelvű református 

egyház, de az itteni románság nagy része végig megtartotta görögkeleti hitét, amit a 

későbbi bevándorlás is erősített.
211

 Ezért a református gyülekezetek több helyen az 

ortodoxokkal közösen használták a középkori templomokat. A református egyház támaszai 

a korábban már többnyire katolizált nemesek voltak. Ők voltak a református egyházközség 
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alapítói és fenntartói, egyben a templom kegyurai, így a közös templomhasználat is az ő 

akaratukból történt. Ez a gyakorlat megfigyelhető például Demsuson,
212

 Fehérvízen,
213

 

Felsőfarkadinban,
214

 a helyi emlékezet szerint Macesden (1964-től Zavoly),
215

 

Zeykfalván,
216

 Felsőszilváson,
217

 Borbátvízen
218

 és Őraljaboldogfalván.
219

 A közös 

templomhasználat legtöbbször a reformátusok megfogyatkozása miatt szűnt meg, vagy 

éppen annak lett következménye, mint feltehetően Felsőszilváson, ahol az 1665-ben még 

református (ma ortodox) templomot az 1770-es évek után kezdték görögkeleti rítus szerint 

átrendezni. A jelenség külső beavatkozás és konfliktus következtében történt 

megszűnéséről Galac esetében szól forrás, ahol a görögkatolikus egyház ellenezte a 

kialakult gyakorlatot.
220

  

 A szintén dél-erdélyi és a román reformáció szervezésében kulcsszerepet játszó 

Szászváros vegyes, szász-magyar nemzetiségi összetételével összefüggésben ugyancsak 

kétfelekezetű lett, így a 16. század közepétől kezdve itt is közösen használták a középkori 

templomot a reformátusok és az evangélikusok. Ezzel együtt a lelkészi jövedelmeket is 

megosztották.
221

 1726-ban közös esperességet is szerveztek, amelynek két évig református, 

két évig evangélikus lelkész állt az élén. Az időnként kitörő viták miatt az evangélikusok 

1820-1823 között fölépítették mai templomukat közvetlenül a régi mellett, mely 

kizárólagos református használatba került.
222
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 A közös templomhasználatra a Székelyföldön is van példa, ami az antitrinitarizmus 

elterjedésével függ össze. Keresztúrfalva (Udvarhelyszék Keresztúr fiszéke, ma 

Székelykeresztúr része) középkori eredetű Szent Kereszt-templomát a reformáció óta a 

reformátusok és a többséget alkotó unitáriusok közösen használták a különálló református 

templom 1631-1642 közötti felépítéséig.
223

 A szomszédos Fiatfalván viszont napjainkban 

is egy templomot használnak közösen a reformátusok és az unitáriusok.
224

 A közös 

templomhasználat 1783-ból származó szabályzata nagy valószínűséggel a korábbi 

szokásrendet foglalta írásba. A helyzet megváltoztatására csak 1796-ban történt kísérlet, 

amikor Bethlen Sámuel özvegye, Nemes Klára (a fiatfalvi önálló református egyházközség 

megalapítója) sikertelenül kezdeményezte az unitárius egyháznál a különválást, feltehetően 

azért, mert a földesúri igény nem találkozott egyik felekezet akaratával sem. 

  

III.3.3. Az 1564-i templomegyezség és a felekezeti szervezetek megszilárdulása 

 

A közös templomhasználat Kecskeméten 1564-ig tartott, amikor Kecskeméti Vég Mihály 

főbíró házánál megszületett az a megegyezés, amely szerint a templomot végleg 

átengedték a katolikusoknak, és a (későbbiekben reformátussá lett) protestánsok a 

közelben egy fatemplomot építettek, a katolikusokkal közös temetőben.
225

 Az egyezséget 

írásba foglalták és a város 1517. évi pecsétjével erősítették meg. A dokumentumot 

feltehetően mindkét érintett fél megkapta, valószínűleg a katolikusoknál lévő példány 

alapján közölte szövegét Telek József egyik úrnapi prédikációjában
226

 és Blahó Vince 

1775-ben, prédikációjának első mellékleteként.
227

 Később Hornyik János publikálta a 
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református levéltárban őrzött eredeti irat alapján.
228

 Ez azonban megsemmisült, a ma 

ismert okiratot az 1940-es években – rejtélyes körülmények között – kapta a református 

egyház, mely az eredeti 17. századi átirata. A dokumentum jelentőségét növeli, hogy ez a 

kecskeméti református egyházközség első fennmaradt hivatalos irata, ráadásul az egyetlen 

a 16. századból. A szerkezetében és megfogalmazásában a középkori okleveleket követő 

iratot a városi tanács bocsátotta ki, ezért szerepel rajta a város pecsétje. A szövegből 

kiderül, hogy ekkor még a tanács tagjai mind katolikusok voltak, az egyezményt is a 

katolikus esküdt bírák és polgárok, illetve a „Pápista” lakosság nevében adták ki. Az irat 

hitelességét erősíti, hogy a benne említett bírák közül többen szerepelnek a korabeli török 

adóösszeírásokban,
229

 akárcsak a keltezésében említett Végh Mihály főbíró, akit az 55. 

zsoltár fordításának szerzőjével szokás azonosítani.
230

  

 A kezdeti nézeteltérésekre, konfliktusokra utal az alábbi részlet: „Annak felette más 

szerzésünk ez, hogy az eddigh való szóbeszéd a kétféle népek közöt, szitok és egyéb 

egymáshoz való szó, az mind letétetett; hogy abból senki egymást ne kereshesse, se 

törvénnyel, se egyébképpen.”
231

 Hasonló helyzetkép olvasható ki Kecskeméti Vég Mihály 

1561-ben írt zsoltárparafrázisából is, ha a korabeli viszonyokra vonatkoztatjuk a biblikus 

szöveget: 

 

 „Egész ez város rakva haraggal, 

 Egymásra való nagy bosszússággal. 

 Elhíresedett az gazdagsággal, 

 Hozzá fogható nincsen álnoksággal. 

 

 Gyakorta köztök gyűlések vagynak, 

 Özvegyek, árvák nagy bosszút vallnak, 

 Isten szavával ők nem gondolnak, 

 Mert jószágokban felfuvalkodtanak. 
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 [...] 

 Ezeknek szájok zsírosb az vajnál, 

 Síkosb ajakok az faolajnál, 

 Élesb az nyelvek az éles kardnál, 

 Szájokban nincsen egyéb álnokságnál.”
232

   

 

A ferences háztörténet is beszámol a felekezeti ellentétekről: „a méreg felütötte a fejét, a 

lutheri alvilági szörny magasra nőtt, olyannyira, hogy 1564-re már Kecskemét városban is 

a katolikusok és lutheránusok közt felmerült a viszály, magát a plébániatemplomot is a 

lutheránusok csaknem erőszakkal elragadták.”
233

 Ezzel ellentétes hagyományt közöl 

Selymes János: „Az után sok időre jobban jobban szaporodván s erőt vevén a catholicusok, 

a földes uraknak is kedvezése hozzájuk járulván a reformatusokat kitutták s kinyomták 

azon templomokból egészlen, mind az által azon templom keritésében meghagyták, holott 

is szép fatemplomot és fatornyot is épitettek a reformatusok magok számára”.
234

 

Elképzelhető, hogy a török pusztítás miatt Kecskemétre menekülő környékbeli vagy 

távolabbról érkező lakosság növelte meg a katolikusok számát. A növekvő katolikus 

népességről szóló értesülés azonban ellentmond a többi forrásnak és a nincs adatunk a 

templomegyezség kapcsán a földesurak szerepéről sem. Abban azonban hitelesnek tűnik a 

hagyomány, hogy 1564-ben a katolikusok lehettek nagyobb számban, illetve 

rendelkezhettek erősebb pozíciókkal (hiszen a tanácsban is kizárólag ők képviseltették 

magukat), mivel az egyezség nekik kedvezett. Már Marton Sándor is felfigyelt a lemondó 

fél akaratnyilvánításának és garanciaadásának hiányára a megállapodásban, szerinte a 

protestánsok hallgatólagos képviselője a feleket megbékítő főbíró lehetett.
235

 Az 

egyezséglevél mindenesetre bizonyítja a városi hatóságok szerepét a formálódó felekezetek 

közti viszony szabályozásában, és innentől kezdve kimutatható, hogy a tanács a vallási 

béke fenntartására törekedett.
236

     

 A kecskeméti megállapodással közel egy időben a hódoltság más jelentős 

városaiban, Budán, Tolnán és Nagykőrösön (1553) kívül Pécsett (1555) és Gyöngyösön is 

hasonló egyezmény született, aminek hátterében a vallási viták lecsillapodása és az 
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egymásrautaltság felismerése állt.
237

 Gyöngyösön a középkorból örökölt egyházi 

ingatlanok hovatartozásáról szóló vita lezárásaként 1553-ban a reformátusok megkapták a 

beginák Szent Lélek kápolnáját, 1555-ben pedig a hatvani kádi nekik adta a Szent Orbán 

templomot (más néven Krisztus Teste kápolnát), a jóval jelentősebb Szent Bertalan 

plébániatemplom és a ferencesek Sarlós Boldogasszony temploma pedig a katolikusok 

tulajdonában maradt. Ezt az egyezséget 1566-ban Arszlán budai pasa is megerősítette, így 

ez a dokumentum lett a felekezetek közti viszony jogi alapja.
238

 

 Erdélyben is létrejöttek templomokat érintő kompromisszumok, amit az etnikai 

sokszínűség is befolyásolt. Nagyenyeden a várban két templom épült, körülöttük egy 

magyar és egy német nyelvű egyházközség jött létre. A reformáció idején a végül 

reformátussá lett magyarok 1597-ben megkapták a kistemplomot, a lutheránusok pedig a 

nagytemplomot, melyet viszont mindkét fél használhatott. 1698-ban a reformátusok 

többségbe kerülése miatt megfordult a helyzet.
239

 A folyamat hasonló a Kecskeméten 

történtekhez, a megállapodások ideiglenes jellege lehetővé tette későbbi 

megváltoztatásukat, figyelembe véve a mindenkori többségi elvet. 

 Kolozsvárott a városi tanácsnak volt kezdeményező szerepe az egyházi ingatlanok 

rendezésében. 1568-ban tört ki vita a szász és magyar nemzet között az egyházi 

intézmények paritásos használata, valamint a plébánosi hivatal betöltése körül. Ennek a 

város irányításáról a két nemzet közötti 1458-as unió megújítása által született sajátos 

megoldása egy időbeli megosztás által. Ez alapján a Szent Mihály plébániatemplom 

birtoklása a bíró nemzetisége szerint évente cserélődött, vagyis a bírót adó nemzet 

ideiglenes, de az adott időre kizárólagos használatába került a főtemplom. Egyúttal azt is 

kimondták, hogy ezentúl nemcsak a szász nemzet soraiból választják a plébánost, ugyanígy 

az iskolában is egy magyar és egy szász rektort alkalmaznak, ami a magyar polgárságnak 
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kedvezett. A paritás elvét a városi közigazgatás mintájára így az egyházi életbe is 

beillesztették, ami végső soron a tanács tulajdonává tette a főtemplomot.
240

                 

 Kecskeméten nincs adat az oszmán hatóságok közreműködésére a 

templomhasználatról, de elképzelhető, hogy a nagyobb tekintély kedvéért az egyezséget 

megerősíttették a kádi vagy a pasa előtt. Az 1564-ben kötött templomegyezség nemcsak 

lezárta a reformáció megjelenése után kialakult vitákat és rendezte a kialakuló felekezetek 

helyzetét, hanem a korban kivételes példája a különböző vallások békés egymás mellett 

élésének is.
241

 Ez nem azt jelentette, hogy többé nem fordultak elő viták, hanem abban 

jelentett fordulatot, hogy mindkét fél tudomásul vette a kialakult helyzetet és elismerte a 

másik közösség létjogosultságát a város egészének működőképessége és belső kohéziója 

érdekében. Ennek nyomatékosítására szankcióról is rendelkeztek (1000 forint 

pénzbüntetés), ha valamelyik fél, elsősorban a lutheránusok, a törvény előtt meg akarná 

bontani az egyezményt. A városban sajátos patthelyzet alakult ki, mivel eltérően a fentebbi 

példáktól, egyik felekezet sem tudott túlnyomó többségbe kerülni. Kecskemét azon kevés 

hódoltsági település közé tartozott, ahol a középkori katolicizmus továbbélt és a kora 

újkorban is folyamatos volt a katolikusok jelenléte, a reformáció megjelenését és terjedését 

mégsem tudták meggátolni és Gyöngyössel és Szegeddel ellentétben itt egy számottevő 

protestáns, a 16. század végére egyértelműen református gyülekezet jött létre, mely 

folyamatosan fenn is maradt. Ugyanakkor a másik oldalról nézve a protestantizmus sem 

tudta a város a lakosságát teljes egészében vagy döntő részben megnyerni, mint Tolnán, 

Kőrösön vagy Cegléden. A két felekezetnek így egymás mellett élésre kellett 

berendezkednie és a kétfelekezetűség a későbbiekben is jellemző maradt a városra. Az 

egyezmény megfogalmazásakor azonban ezt a helyzetet valószínűleg még – itt is – 

átmenetinek tartották és a rendezését is ideiglenes jellegűnek szánták, amire a „míglen 

kétfelé leszünk” fordulat utal, vagyis, bíztak még a megegyezésben, vagy abban, hogy 

valamelyik felekezet meg tudja győzni a másikat, így megszűnhet a város megosztottsága. 

 Az evangélikus, későbbi református egyházközség szervezetének megszilárdulását 

fejezte ki az önálló templom építése, igaz, még ugyanazon a telken, ahol a katolikus 

                                                 
240

 Szegedi 2007. 42-43., 50-51. 
241

 Érdemes ezzel összevetni Kapi Gábor gyöngyösi jezsuita 1693-ban kelt értékelését a hódoltsági felekezeti 

viszonyokról. Fenesy Györgynek írt levelében (idézi Molnár 2005. 195.) hangsúlyozta, hogy a helyi 

református és katolikus lakosság állandó ellentétben élt egymással, és kemény szavakkal vádolta meg a 

reformátusokat a törökkel és a kurucokkal való folyamatos összejátszással, aminek csak a katolikusokkal 

való leszámolás volt a célja. A hasonló egykorú vélemények rámutatnak arra, hogy a hódoltsági, akárcsak 

viszonylagos felekezeti békéről vallott nézetek nem állják meg a helyüket. Ugyanakkor azt is figyelembe kell 

venni, hogy a gyöngyösi reformátusok a kecskemétiekkel szemben kisebb létszámú, de befolyásos 

közösséget alkottak. A két felekezet közti kisebb-nagyobb konfliktusokról l. még Molnár 2005. 193-194.   



61 

 

templom állt. Erre a helyzetre utalt később Pongrácz György váci püspök 1675-ös jelentése 

is: „[a váci egyházmegye] katolikus falvainak vizitációjából kitűnik, hogy nem mindegyik 

színkatolikus, hanem némelyikben nem katolikusok is élnek, de nincs nyilvános eretnek 

vallásgyakorlás. (Kivéve Kecskemétet, ahol a ferences atyáknak van rendháza és 

temploma, amelyhez a kálvinistáknak is van kapcsolata istentisztelettel.)”
242

 Hasonló 

megoldásra, a templomkerítésen belüli közös temetőben felépített új templomra példaként 

említhetők a fentebbi, bár későbbi erdélyi esetek (Fehérvíz,
243

 Szászváros,
244

 

Nagyenyed
245

). A fatemplom egyszerű építmény lehetett, mert 1642-ben a kecskemétiek 

200 tallért fizettek a töröknek, hogy düledező harangtornyukat megtámogathassák 

gerendákkal. A fatemplomnak ezután kő vagy vakolt részei is lehettek, mivel 1653-ban a 

Nazur bég 15 ezüst piaszter lefizetése fejében engedélyezte a templom bevakolását.
246

 

 

III.4. Református felekezetszerveződés, az egyházközség létrejötte 

 

Az 1564-i templomegyezség nagy lépést jelentett az önálló lutheránus, majd helvét 

irányzatúvá váló egyházközség intézményesülése irányában, Marton Sándor egyenesen a 

református egyház alapító okmányának nevezi, mivel ez mondta ki hivatalosan is a teljes 

elszakadást a katolikus egyházszervezettől.
247

 Ettől kezdve nem a viták kerültek előtérbe, 

hanem az önálló intézményrendszer kialakítása és az új közösség életének megszervezése.  

Nincsenek viszont pontos ismereteink arról, mikor vált a város lutheránus lakossága 

reformátussá, az azonban valószínű, hogy a Debrecen-Egervölgyi hitvallás (1562), illetve a 

II. Helvét Hitvallás debreceni elfogadása (1567) után.
248

  

 Szakály Ferenc azonban felveti annak lehetőségét, hogy a kecskeméti protestánsok 

esetleg már 1564-ben a helvét irányzat felé orientálódtak, mivel török forrásokban 

általában minden protestánst Luther követőjének neveztek. Így történt Gyöngyösön is, ahol 

az említett 1553-as megállapodás során a felekezetek vitájában eljáró Mehmed budai 

fődefterdár azoknak „a gyöngyösi keresztények”-nek a javára ítélt, „kiket ti Lutheroknak 

mondtok”, noha az ottani protestánsok többségéről tudható, hogy már reformátusok voltak, 
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sőt 1606-ban a törökök még mindig „Luther keresztények”-ként említették őket.
249

 Szakály 

Nagymaros példáján arra is rámutat, hogy a reformátussá vált környezetben is maradhattak 

evangélikus szórványok.
250

 Ha tehát a kecskeméti egyezséglevél török hatóság előtt 

keletkezett volna, akkor joggal merülhetne fel kétség az itteni közösség evangélikus volta 

fölött. Mivel azonban az egyezséglevelet a kecskeméti magisztrátus bocsátotta ki, 

elfogadható, hogy a helyi protestánsok ekkor még lutheránusnak tartották magukat, hacsak 

nem azért nevezték így őket, mert a városban székelő kádihoz is be kellett nyújtani a 

levelet megerősítés végett.   

 Megfontolandó az a szempont is, amit eddig nem hangsúlyozott a szakirodalom, 

hogy az egyezséglevelet formailag a katolikusok adták ki, nem a két közösség képviselői 

együttesen, ezért a „Luther-keresztény” megnevezés nem önmegjelölés, hanem a 

katolikusok által használt jelző, ami minden Rómától elszakadt közösségre, akár 

reformátusokra is vonatkozhat. A helvét fordulat mindenesetre több éves folyamat 

eredménye lehetett, mivel 1560-1561 táján még magában Debrecenben sem történt meg 

egyöntetűen a reformáció ezen ága melletti elköteleződés, egymás mellett élt lutheránus 

liturgia és helvét úrvacsorai ének.
251

 Ahogy fentebb látható volt, Sárospatakon 1567-ig 

fennállt egy lutheránus sziget, a Beregszászon 1593. szeptember 13-án összeült részzsinat 

határozatai alapján – melyekben tiltakoztak a wittenbergi egyetem helvét orientációjú 

hallgatókkal szembeni eljárása miatt – pedig Zoványi Jenő szerint feltételezhető, hogy még 

ekkor is voltak az egyházmegyében a lutheri irányzathoz ragaszkodó lelkészek.
252

 

Dernschwam fentebb idézett budai tudósítása alapján Kecskeméten is elképzelhető a 

lutheránusok és a helvét irányultságúak együttes jelenléte a gyülekezetben, ami az utóbbiak 

fokozatos hegemóniára jutásához vezetett. Az sem kizárható, hogy a református 

többségűvé vált közösségen belül is maradhattak még egy ideig lutheri beállítottságú 

hívek. 
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 A helyi katolikus hagyomány viszont jóval későbbre helyezi a felekezetváltást. A 

templomegyezséget közlő levélhez fűzött jegyzetében Blahó Vince a kecskeméti 

protestánsok helvét irányzathoz való csatlakozásáról is megemlékezett: „Bizonyossan ezen, 

Szent Miklós temploma felől [történt az egyesség]. Ezt el nem nyerhetvén a lutheránusok, 

ugyan emellett éjszaki részre mást építettek fából. Minekutánna pedig az erdélyi és tisza-

melléki magyarok Luthert megunván, Calvinus mellé, ki nagyobb szabadsággal 

kedveskedett, állottak vólna ennek tudományát a ketskeméti lutheránusok is béfogadták, a 

templomotskát mindazonáltal megtartották.”
253

 A kecskeméti református gyülekezet 

megalakulását a ferences háztörténet a 16. század végére, illetve a 17. század első felére 

teszi: „A törökök és a pártoskodók zavaros viszálykodása közben, előbb Luther, majd 158... 

[olvashatatlan az utolsó szám] körüli évektől Kálvin pártütői, az egyedüli igaz hitű 

katolikusokat, Jézus nyáját megrontották [...] Végül a lutheránusok fából építették meg a 

templomukat a Szent Miklós templom oldalához, amely fatemplom kevéssel utána a 

rendkívüli módon megnövekedett kálvinistáké lett a Bocskai- és a Bethlen-féle lázadások 

alatt. [...] Az évszázad ezen szerencsétlen, eszelős idejében a kecskeméti népnek a fele, 

amelyik nemrég lutheránussá lett, végül kálvinista hitre tért és a Szent Miklós Templom 

oldalában a kerítésen belől épített fatemplomot, ahol a várost hamuvá tevő tűzvészig 

böfögte szokásos énekét.”
254

 Pontos dátumot a ferences hagyomány sem tudott, de az iskola 

megalakulásához kötötte a helvét irányzat térnyerését: „Az áttérítő igehirdetők kezdetben 

még nem érkeztek ide, valójában az iskolamesterek fertőzték meg a népet Kálvin tanaival. 

[...] Ez idő alatt vajon Buzás Mihály lutheránus, vagy kálvinista volt-e? Ez bizonytalan, 

mivel ez a mezőváros leginkább a Bocskai és Bethlen hadjáratok alatt, valamint az ezt 

követő években fertőződött meg a kálvinizmus erősödése következtében.”  

 A hagyomány szerint 1564-től működő református iskola ugyanis 1599-ben 

befogadta a tolnai református kollégium menekülő diákjait, élükön Buzás Mihály 

lelkipásztor rektorral, ezáltal a város átvette a tizenötéves háború során lehanyatlott 

dunántúli református művelődési központ szerepét.
255

 A tolnaiak betelepülése minden 

bizonnyal létszámában és hitvallásában is erősítette a református közösséget, ezért 

maradhatott meg a helyi emlékezetben és kapcsolódhatott össze a felekezetváltással. A 

protestantizmus elterjedéséről és a tolnaiak befogadásáról beszámolt a ferences történetíró, 

Blahó Vince beszéde is: „Az ujságot hintegető mestereknek tanítványi, kik a ketskeméti, 
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néha tisztán katolikus nép közé, nem tudom kinek hívásából s melly ajtón jövén bé, 

egyeledtek. 4. jegyzet: Elébb ugyan a lutheristák. Ezek 1564-ben már templomot akartak 

foglalni. Erről vagyon, a beszéd végén, az I. Levél. Utánnok jöttek a kalvinisták. Első 

predikátorjok, mellyet feltalálhattam, 1600-dikban Buzás Mihály vala. Bár konkolyt ne 

hintegetet vólna.”
256

 Búzás Mihály többször is szerepel városi dokumentumokban. Buzás 

1600-ban a tanácsi jegyzőkönyvekben a bírák közt is szerepel: „433-434. lapokon / egy 

halálos ítéletet hozott Városi közgyűlésben a két predikátor.” Hornyik János megjegyzése: 

„Két Prédikátor Buzás Mihály és Gergely pap más röndön”.
257

 A bigámiával vádolt Chun 

Gáspár ügyében hozott ítéletben is szerepel a neve: „az Predicator uram Búzás Mihály, 

Bírák uraim, és tanácsbeli Jámbor szömélök akarattyából elszakasztották. / Első Búzás 

Mihály Predicatorunk...”
258

 

 Valószínűbb azonban, hogy a felekezetváltásra egy korábbi menekülthullám volt 

hatással. Bálint Sándor hangsúlyozza, hogy a művelt literátus- és kereskedőtársadalom már 

az 1540-es évek végén a helvét irányzathoz csatlakozott, majd a szegedi veszedelem utáni 

nagy kirajzás során közülük sokan a nagyobb kereskedelmi és szellemi központokban, így 

Debrecenben, Kassán, Nagyszombatban, valamint Kolozsvárott megtelepedve részt vettek 

az ottani szakramentárius gyülekezetek alapításában és fenntartásában.
259

 Mivel 

Kecskeméten is számos szegedi polgár lelt új otthonra, itt is szerepük lehetett a helvét 

fordulat előkészítésében. Példaként említhető a Szegedi nevet is viselő Kalmár János, aki 

makói és beregszászi tartózkodás után 1553-ban telepedett le Kecskeméten és a főbírói 

tisztet is elnyerte. 1581 augusztusában a városban hunyt el és a kápolna melletti 

cinteremben temették el.
260

 Unokája, Mihály egy 1600. szeptember 29-én kiadott 

bizonyságlevélben mint a város befolyásos, egyúttal az egyházközség példamutató 

tagjaként emlékezett meg róla: „az ecclesiának egy főoszlopa volt, az polgári társaságnak 

és városunknak főgondviselője, főbírája és főtámasza volt, az jóságos cselekedetekben az 

keresztény mértékletes és tiszta életben mindenekelőtt tündöklött, az jóknak szeretője, az 

gonoszoknak gyűlölője volt, az nyomorultaknak segítője, táplálója és mind haláláig 
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keresztyén hivataljának serény követője volt”.
261

 Leszármazottai, a mezőszegedi Szegedi 

család tagjai a 16. század végén és a 17. század elején a két nagy felvidéki 

kereskedővárosban, Nagyszombatban és Kassán, telepedtek meg, ahol a környező 

mezővárosok református közösségéhez tartozó rokonaikkal együtt a reformáció helvét 

irányzatát támogatták, áldozatos mecenatúrát kifejtve.
262

 Szintén a szegediek közti 

kapcsolathálóról tanúskodik, hogy 1557-ben a Szegedről Kecskemétre menekült ötvösök 

Debrecen városától kértek céhlevelet a város pusztulásakor elveszett artikulusok pótlására. 

Az ottani ötvösök, valamint a szűcs és varga céh 16. század végi rendtartásai is ö-ző 

nyelvjárásban íródtak, ami arra utal, hogy Szegedről hozott céhlevelet írtak át a részben 

szegedi származású céhtagok befolyására vagy pedig a debreceni írásbeliség korabeli ö-ző, 

szegedi eredetű gyakorlata érvényesült bennük.
263

 A szegedi kirajzás és a helvét irányú 

reformáció összefüggéseire utalhat Veresmarti Mihály katolikussá lett prédikátor, korábbi 

kecskeméti iskolamester önéletírása is, aki az 1590-es évekbeli debreceni iskolatársai 

között említ Nagy-Győrből érkezett, de nevük alapján vélhetően szegedi származású 

diákokat (David Szegedi, Joannes Szegedi).
264

  

   

III.5. A katolikus és református közösség viszonya a hódoltsági időszakban. Együttélés és 

konfliktusok 

 

Az 1564-ben kötött egyezség során a kecskeméti katolikusoknak sikerült megtartaniuk a 

város templomát, ami azt mutatja, hogy más alföldi városokhoz hasonlóan nem volt 

egyértelmű a reformáció győzelme. A templomegyezség utáni majdnem egy évszázadból 

nem tudunk komolyabb felekezeti konfliktusról, ami viszont nem jelenti azt, hogy a 

mindennapokban ne törtek volna felszínre az ellentétek. A felekezeti békét kényszerű 

kompromisszumok és a város érdekeit követő együttműködés tartotta fenn, amit Bálint 

Sándor is hangsúlyoz: „Szegedet vagy a hasonló sorshelyzetű Kecskemétet mintha kevéssé 

jellemezné a kornak a királyi Magyarországon és Erdélyben is általános felekezeti 

megátalkodottsága. A barátok és kálvinisták között valami modus vivendi alakult ki: az 

iszlám nyomasztó hatalmával szemben a jézusi hit megőrzésében, a magyar helytállás 
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szolgálatában nem egyenetlenkedhettek egymással.”
265

 Ezt a megállapítást annyiban 

árnyalni kell, hogy bár a felekezeteknek valóban nagy szerepe volt a lakosság helyben 

maradásában és magyar identitásának megőrzésében, a külső nyomás pedig 

együttműködésre (vagy legalábbis békés egymás mellett élésre) késztette őket, 

egyenetlenkedések azért előfordultak. Az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem – egyúttal a 

város egyik földesura – támogatását is élvező reformátusok például a katolikusok által 

tartott körmeneteket tartották sérelmesnek, mivel azok megkerülték a – katolikus 

templommal egy telken fekvő – református templomot is. 1630-ban a Pázmány Péter 

vizitátorával, Keresztessy Máté gyöngyösi plébánossal be is akarták tiltatni a 

processziókat.
266

 

 A város felekezeti megoszlásáról nincsenek pontos adataink, de annyi bizonyosan 

állítható, hogy a 17. századra a reformátusok kerültek többségbe. 1649-ben a vizitációja 

során Kecskemétet felkereső Marin Ibrišimović belgrádi püspök mindössze ezerre becsülte 

a katolikusok számát a református többségű városban.
267

 A ferences háztörténet számok 

nélkül csak annyit közöl, hogy „a kálvinisták [...] 40 év lefolyása alatt kevélyen 

növekedtek. [...] miközben a katolikusok kimondhatatlanul fogyatkoztak”.
268

 A hódoltság 

idején beköltözőkkel is gyarapodott a reformátusok lélekszáma. Mindazonáltal a városban 

végig megmaradt a katolikus közösség, sőt a Duna-Tisza közének és az Alföld északi 

peremvidékének a 17. század első felében Szeged, Jászberény és Gyöngyös mellett 

Kecskemét volt a legjelentősebb magyar katolikus lakossággal rendelkező mezővárosa.
269

 

A katolikus közösség azonban lelkipásztor nélkül maradt, lelkigondozását a 16. század 

második felében a jászberényi ferencesek, illetve alkalomszerűen világi papok látták el. 

1630-ban Keresztessy Máté két papot küldött, hogy egyikük a városban, a másik pedig a 

környező falvakban lelkipásztorkodjon.
270

  

 1633-ban megindult egy jezsuita misszió létesítése is, mely több mint két évig 

működött, de a református közösség ellenállása 1635-ben megakadályozta a rend tartósabb 

                                                 
265

 Bálint 1975. 88. 
266

 Pázmány 1630 derekán bízta meg intézkedési jogkörrel régi munkatársát, Keresztessy Máté nyitrai 

kanonokot és gyöngyösi plébánost a Hódoltság vizitációjával. Keresztessy már a hódoltsági jezsuita misszió 

megalapításakor szóba került mint hódoltsági missziós püspök. Megbízatásának hat hét alatt tett eleget, 

jelentése Gyöngyösön, 1630. november 22-én kelt. Ebben tájékoztatta Pázmányt a nagymértékű paphiányról 

és ennek veszélyeiről. Maga is igyekezett papokról és licenciátusokról gondoskodni a jelentősebb alföldi 

katolikus közösségek számára. Tóth I. Gy. 2002. 338-341.; Molnár A. 2002a. 267.; uő 2004. 109. 
267

 Vanyó 1971. 328.; Zach 1977. 29.; Molnár A. 2004. 107.; uő 2005. 88. 
268

 Szabó At. 2004a. 13. 
269

 Molnár A. 2004. 107.; uő 2005. 88. A hódoltságkori Kecskemét katolikus közösségének történetét 

ismerteti: Molnár Antal: Kecskemét, az alföldi katolicizmus központja. In: uő 2004a. 103-153. 
270

 Molnár A. 2002a. 267. 



67 

 

megtelepedését.
271

 A felekezeti határvonalak ekkorra már megszilárdultak, ennek ellenére 

14 reformátust sikerült megnyerniük a katolikus hitnek.
272

 Ennek emlékét a ferences 

hagyomány is megőrizte: „E kevés idő alatt is Kalvinus partolkodásárúl a közönséges szent 

hitre tizennégyet térítettek. A munkával fel nem ért a haszon számra nézve, de meghaladta 

azt, ha a lelkeknek végetlen árát igazán fontollyuk.”
273

 A plébánia átvételével a templom is 

a jezsuiták kezelésébe került, akik hozzáláttak felújításához, és egy toronyóra elhelyezését 

is tervezték. Ez azért is figyelemreméltó, mivel az iszlám által meghódított területeken a 

toronyórák használata is korlátozás alá esett, igaz, kivételek azért akadtak. Dernschwam 

beszámolója szerint Tolnán és Ráckevén is volt toronyóra.
274

 Az óra felszerelését a 

reformátusok is támogatták, de végül a torony renoválását nem engedélyezték attól való 

félelmükben, hogy a torony nyújtotta lakáslehetőség ismét a városba csábítaná a kádit.
275

 A 

kádi visszatérését, ezzel pedig a mezővárosi autonómia megszűnését a kecskemétiek ekkor 

még reális veszélynek látták. A jezsuita misszionáriusok munkájának kezdettől fogva 

nélkülözhetetlen eszközei voltak a tankönyvek és a vallásos-teológiai művek, melyeket 

általában nagyobb kollégiumi könyvtáraiból kölcsönöztek hódoltsági könyvtáralapítási 

törekvéseikhez, melyek nem voltak teljesen reménytelenek. Egy fennmaradt kölcsönzési 

jegyzék szerint a kecskeméti misszióba induló Pestvármegyei András 1634-ben nyolc 

könyvet vitt el Nagyszombatból: bibliai kommentárokat, kontroverz munkákat és 

gyóntatási segédkönyvet.
276

 A kecskeméti katolikus közösség életerejét jelzi, hogy a 

paphiány ellenére még az egyházi, sőt éppen a jezsuita utánpótláshoz is hozzá tudott 

járulni. Lovas Ferenc, a Rómában tanuló magyar jezsuita nemzedékek egyik utolsó 

képviselője a városban született 1582-ben,
277

 akárcsak később Kecskeméti János 

hitszónok, író 1633-ban.
278

     

 A jezsuita misszió megszűnését követően 1644-től a ferences rend látta el a 

kecskeméti katolikusok pasztorálását egészen 1772-ig, amikor átadták a plébániát a világi 
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papságnak.
279

 Ebből az alkalomból tartotta búcsúbeszédét Blahó Vince ferences szerzetes, 

amely 1775-ben nyomtatásban is megjelent.
280

 A beszéd a ferences történetírás kiemelkedő 

példája, mely számos adalékot tartalmaz a török kori Kecskemét egyház- és 

művelődéstörténetéről. A kecskeméti rendház alapítása illeszkedett a hódoltsági ferences 

kolostorok hálózatába. Gyöngyösön, Szegeden és Jászberényben a rend régi jelenléte, 

társadalmi beágyazottsága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság számban és 

tekintélyben súlyosabb része katolikus maradt. A három kolostor a török hódítást követően 

is fennmaradt, viszonylag tekintélyes létszámú szerzetessel, akik a környező települések 

lelkigondozását is ellátták. A kecskemétivel kiegészülve sikeresen segítették elő a 

magyarországi katolikus hierarchia hódoltsági képviseletét, ellenállva a délről terjeszkedő 

missziós intézmények behatolásának.
281

 1649. szeptember 21-én püspöki vizitációra is sor 

került, amikor Marin Ibrišimović (Ibrisimovich Marinus, Marino Ibrisimovich da Posega) 

hódoltsági útján – elődeitől eltérően – az északabbi, magyarlakta területeket, így a 

kecskeméti katolikusokat is felkereste és bérmálta a híveket. A katolikus lakosság magára 

maradottságát jól mutatja a kecskeméti hívek és ferences lelkipásztoraik 1649. szeptember 

26-án kelt, a Propaganda Fidéhez címzett köszönőlevele, melyben azt írják, hogy 135 év 

telt el az utolsó püspöki látogatás óta.
282

  

 A katolikus és református polgárság viszonya a ferencesek megtelepedése után is 

kényszer szülte kompromisszumok alapján szerveződött. 1658-ban a két felekezet ismét 

szembe került egymással a templom, a városon kívül emelt katolikus kápolna és a temető 

ügyében. A vitát a vármegye a nádorhoz, gróf Wesselényi Ferenchez utalta, aki előtt 

Pozsonyban egyezséget kötöttek. Eszerint a városi kőtemplom és a kápolna továbbra is a 

katolikusoké maradt, a fatemplom körüli telek a temetővel együtt pedig a reformátusoké 

lett, és megállapodtak a két templom közötti terület beépítésének rendjéről.
283

 Egyúttal a 

felekezetek közötti viták beszüntetéséről is megegyeztek: „soha senki egymásnak szemére 

ne vesse, ez volt, ama volt, avagy te voltál ennek az oka.” 1676-ban Erdős Atanáz füleki 

gvárdián a vármegye közgyűlésén tett panaszt a reformátusokra a ferencesek ellen 
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elkövetett sérelmek miatt. A vármegye közgyűlése kötelezte a várost a panaszok 

orvoslására kiadott királyi mandátum megtartására.
284

  

 Bár Kecskeméten a reformátusok voltak domináns helyzetben, az erősödő 

ellenreformáció a hódoltsági reformátusokat is elérte. A gályarab prédikátorok perében 

beidézték és el is ítélték Csúzi Cseh Jakab (1639-1695) lelkészt, egyházi írót, aki 1662-ben 

volt a kecskeméti iskola rektora.
285

 Az 1674-es pozsonyi vésztörvényszék elé a kecskeméti 

prédikátort, Lenti Jánost is beidézték, aki azonban nem jelent meg a bíróság előtt.
286

 

Császári csapatok viszont elfogták és csak egy újabb kalandos fordulatnak köszönhette 

szabadulását, amiről a ferences háztörténet így számol be: „1673-tól főtisztelendő Szécsény 

György (kormányzott). Ezt az elöljárót Zatkó Pacificus kulcsár atyával együtt rabló török 

pogányok elfogták, majd a Tiszához vitték. Ott a táborban miután megkorbácsolták, és 

gyötrelmesen kínozták őket, azzal a feltétellel engedték el az atyákat, hogy a császáriaknál 

fogvatartott kálvinista prédikátorokat engedjék szabadon, amit ha nem teljesítenek, 

keményebb megtorlást helyeznek kilátásba.”
287

 Az akció sikerét mutatja, hogy Lenti (Pap, 

Pápai) János volt a reformátusok lelkipásztora a templomépítés idején is. 

  

III.6. A református templom építése 

 

 

A többséget alkotó reformátusok végül csak egy szerencsétlenség, az 1678-as tűzvész után 

juthattak saját kőtemplomhoz. 1678. október 17-én, feltehetően gyújtogatás következtében, 

leégett a református fatemplom a lelkészlakkal és az iskolával együtt, valamint a 

kőtemplom is megsérült. Erről egy ezév december 20-án kelt tudósítás is beszámol: „az Úr 

Isten az mi szegény Kecskeméti Városunknak jobb részét az el múlt fölső napokban, úgy 

mint Octobernek 17 napján 1678 esztendőben az rettenetes tűz megh emésztette és el 

pusztította és ugyan ackoron Templomunkatt praedikátorok házait és Scholánkatt porra s 
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hamuva tétette, harangjainkat el olvasztatta, ki miat ßinte el fogyatkoztunk erőnkben és 

siralmas állapatunkban”.
288

 Ebben az évben más csapások is sújtották a várost. 1677-1678 

kemény telén éhínség pusztított, majd pestisjárvány szedte áldozatait, mintegy 2570 

embert.
289

 A két felekezet között vita robbant ki a templomok újjáépítésével kapcsolatban, 

amit a ferences háztörténet így ad elő: „A katolikusok ugyanazon a helyen akartak új 

templomot építeni, ahol a tűz pusztított, a kálvinisták szintén azt a régi részt követelték, a 

saját fatemplomuknak a helyét, és a szándékától egyik fél sem akart elállni. Ezután a 

ferences házfőnök és a katolikus lakosok folyamodványt nyújtottak a Magyar 

Kamarához
290

 másrészt a földesúrhoz, Koháry Istvánhoz, aki Lipót iránti hűségéért néhány 

évvel ezelőtt, a meghalt Veselényi Ferenc nádor egyik birtokát, Kecskemét mezővárost 

megkapta.”
291

 Koháry István válaszában úgy rendelkezett, hogy a régi temetőben egyedül a 

katolikus templom maradjon, a reformátusoknak pedig a „Császár Gergely boltyaitul, s az 

Praedicatornak házitul fogvast az Varos Pinczeijigh való” helyen és földön új cintermet 

jelölt ki, ahol „olly szabadsággal, és Privilegiummal, az mellyel az öszve égett Templomok 

volt” építhetik föl az új egyházukat.
292

 Egyúttal a helyi erőviszonyokat reálisan felmérve, 

engedélyezte, hogy a református templom és temető egyenlő nagyságú legyen a 

katolikuséval. Az új cinterem kerítésének megépítéséhez a katolikusoknak annyi munkával 

kellett hozzájárulnia, amennyit a régi temető kerítésének fele kitett. Azoknak pedig, akik 

„a közönséges jóknak bontogatói” lennének és a kölcsönös megegyezést megsértenék, 

büntetést helyezett kilátásba „személy válogatás nélkül, mások példájára is”, hogy „így az 

egy értelem, s békességes lakássokért várhassák Isten áldását, az Városnak épülésit, 

magoknak csendességet, s gyarapodást”.
293

 A katolikusok a munkát 2000 ezüst tallérral 

váltották meg, amiről a reformátusok 1680. december 30-án kelt, a régi temető 

átengedéséről szóló elismervénye tanúskodik.
294

 Emellett a katolikusok a Szent Miklós 

templomot a tűzvész után a plébániával és az iskolával együtt átadták a ferenceseknek az 

                                                 
288

 KREK Szálas iratok 13. Ad. E. I/16. 
289

 Szilágyi T. 1999. 24-25. A járvány áldozatainak számarányát érzékelteti, hogy a város lélekszáma a török 

korban 2000 és 5000 fő között mozgott. 
290

 A katolikusok azt kérték, hogy tiltsa meg a reformátusoknak a régi kőtemplom mellett, azaz a katolikusok 

telkén való templomépítést. A kormányszerv Koháry Istvánnak továbbította a kérést. Molnár A. 2004a. 117. 
291

 Szabó At. 2004a. 19-20. A Wesselényiek kecskeméti birtoklásáról l. Váry é. n. 108-110. Koháry 

kecskeméti birtoklásáról újabban: Iványosi-Szabó 2004c 
292

 Koháry a kecskeméti tanácsnak, Fülek, 1679. augusztus 4. A gróf már 1679. január 13-án ilyen 

értelemben utasította a kecskemétieket. Hornyik 1860-1866 II. 250-251.; Molnár A. 2004a. 117.; Holl 2004. 

9.  
293

 Hornyik 1860-1866 II. 131-137., 249-263. 
294

 KREK Szálas iratok 24., Hornyik 1860-1866 II. 252-254., 256-258., 260-261. Koháry szerepéről és az 

1680-as egyezségről: Szilágyi S. 1858. 65-78., 73-74., Polgár 1858. 46-47., újabban Péterné Fehér 2014. A 

templomépítés történetéről a váci püspöki vizitációs jegyzőkönyvek is tudósítanak, közölve Koháry két 

másik levelét is. Holl 2004. 161-164. Koháry leveleinek új kiadása: Koháry 2014 



71 

 

újjáépítésért cserébe.
295

 Koháry segítő szándéka mellett a kecskemétiek megnyerték a 

protestáns, kuruc érzelmű Wesselényi Pál földesúr pártfogását is. 1679. június 1-én a város 

polgárai előtte kötelezték magukat, hogy a templom tárgyában nem veszekednek többé,
296

 

majd november 1-én – noha Koháry szigorú büntetéssel fenyegette meg őket
297

 – a bujdosó 

kuruc földesúr előtt is kötöttek egyezséget a két templom felépítéséről.
298

 Minderről Bél 

Mátyás is beszámol: „Hajdan a ferencesek a reformátusokkal együtt ugyanabban a 

templomban egyetlen fallal elválasztva végezték az istentiszteletet. Mivel azonban ez a 

helyzet mindkettőjük számára bántó volt, ezért a földesuruktól, Koháry István gróftól 

kieszközölték, hogy ezek (ti. a reformátusok) a saját költségükön egy másik templomot 

építhessenek. Ez az 1681-1683. évben épült a ferencesekével egyenlő hosszúra és szélesre; 

alig száz lépésnyire van távol az előbbitől; homlokzatával nyugat felé fordul, bár az előbbi 

kelet felé néz.”
299

 Hasonlóképpen adja elő a templom építésének körülményeit 

Korabinszky János Mátyás is: „van [...] a reformátusoknak pedig templomuk és iskolájuk. 

Ezek régen a jelenlegi katolikus templomot a katolikusokkal közösen bírták; csak egy fal 

választotta el őket. 1681 és 1682-től kezdve azonban földesuruknak, gróf Koháry Istvánnak 

az engedélyével mindegyik felekezet kezdte az istentiszteletet elkülönítve tartani.”
300

 

Mindkét leírásból kimarad a templomegyezség és fatemplom bemutatása, ugyanakkor 

megőrizte a közös templomhasználat emlékét. A templom térbeli felosztása a korábban 

ismertetett példák alapján valószínűnek tűnik, de tudni lehet, hogy a közös telken is 

húzódott egy elválasztó sövénykerítés a két temetőrész között. 

 A református templom felépítéséhez azonban nem csupán földesúri, hanem szultáni 

engedély is szükséges volt. A kecskemétiek küldöttsége végül a sztambuli udvarban 

magától IV. Mohamedtől (1648-1687) kapta meg az okiratot.
301

 A reformátusok 1679-ben 

Arnavut (Arnót, Arnaud, vagyis albán) Uzun Ibrahim budai pasától csak a templom régi 

helyén, igaz, kőfalakkal való újjáépítésére kaptak engedélyt.
302

 Ezért fordultak a 

szultánhoz, két küldöttük, Kovács István és Mohácsi Halász Miklós hetekig fáradoztak a 
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Portánál. A sejküliszlám fetvát (vallási véleménylevelet) adott ki, melyben nem ellenezte a 

muszlim lakossággal nem rendelkező, az iszlám szent helyeitől távol fekvő városban 

keresztény templom építését.
303

  

 Ez a döntés azért figyelemreméltó, mert elviekben az iszlám által meghódított 

területeken nem lehetett keresztény templomot építeni. Gyurgyevics Bertalan 1544-ben 

megjelent, túlzásoktól sem mentes beszámolója is hangsúlyozza az oszmán uralom alatt élő 

keresztények hátrányos megkülönböztetését, bár ez leginkább a korábban meghódított 

területeken, a birodalom belsejében élő viszonyokra utal: „Minden harangot, orgonát és 

más templomi hangszert elvisznek, a templomokat megszentségtelenítik, és Mohamednek 

szentelik. A keresztényeknek a legnyomorúságosabb, ütött-kopott templomokat hagyják 

meg, de azokban sem tarthatnak nyilvános istentiszteletet, csak titkos, csendes misét. Nem 

szabad újjáépíteni ezeket a templomokat, ha földrengésben összedőlnek vagy tűzben 

elemésztődnek, csak ha nagy pénzösszeget fizetnek értük.”
304

 A Hódoltságban élő 

protestánsok is hasonló feltételekkel építhettek vagy akár csak javíthattak templomot, 

akkor is jelentős korlátozásokkal, Thuri Farkas Pál leírása szerint: „Templomot építeni új 

helyeken annyira nem lehet, hogy bizonyára nincs is olyan elöljáró, aki ezt meg merné 

engedni. Bármi okból leégett templomok újraépítését csak nádból engedik meg, de torony, 

óra és harangok mellőzésével, és ezt sem nagy összegű pénz és ajándék lefizetése 

nélkül.”
305

 Hozzáteszi még azt az esetet, amikor az Alsó-Baranyában fekvő Karancson az 

egyházfit pusztán azért kényszerítették hat forint bírság fizetésére, mert a főtiszt engedélye 

nélkül erősítette meg egy faszeggel a templom elernyedt ajtaját. 

 Az utóbbi évtizedek kutatása árnyalta ezt a negatív képet, rámutatva, hogy Matteo 

Benlich belgrádi missziós püspök hódoltsági tevékenysége nyomán épültek katolikus 

templomok, többnyire fából.
306

 1659-ben írt jelentésében arról számolt be, hogy összesen 

24 templomon végeztek munkálatokat, néhányat újonnan építettek, másokat 

helyreállítottak. 1669-ben arról tudósított, hogy Tökölön 16 éve (tehát 1653-ban) új 

templom épült, ezt átalakították, tetejét deszkával fedték. A pozsegai Nasicában új 

fakápolna épült, emellett öt templomot építettek. 1673-ban arról adott hírt, hogy az előző 

négy és fél évben (1668-1672 folyamán) négy új szentegyház készült el, hatot pedig 

                                                 
303

 A fetva és a szultán engedélye más török iratokkal együtt megtalálható a református egyházközség 

levéltárában, 19. századi magyar fordításaikkal együtt. KREK Szálas iratok 21., közli Hornyik 1860-1866 II. 

258-260. 
304

 Gyurgyevics 1976. Első könyv, 167. 
305

 Kathona 1974. 97.; Zoványi 2004. I. 32. 
306

 Vanyó 1971; Borsa – Tóth I. Gy. 1989. 126-127.; Tóth I. Gy. 2007. 28-67., 257-309. 



73 

 

újjáépítettek.
307

 A hódolt Szlavóniában és a Szerémségben az egyházlátogatások és a 

kamarai összeírások tanúsága szerint a 17. században a középkorból megmaradt 

kőtemplomokat is használták a terület új, délszláv eredetű katolikus lakosai, ezek 

újjáépítése elé nem gördítettek akadályt az oszmánok.
308

 1647-ben a pesti keresztény 

magyar lakosság épített egy templomot az említett pesti ferences kápolna helyén, amire a 

nagykőrösi református egyház mellett maga az uralkodó, I. Lipót is adakozott 1300 

forinttal a kamarai pénztárból, mivel ez volt az egyetlen keresztény templomocska a 

pogányok között. Ezt az új templomot is valószínűleg közösen használták, mivel sajátos 

módon maga a gyülekezet is mind a két valláshoz tartozó tagokat foglalt magába.
309

 

 Az egymásnak ellentmondani látszó híradások értelmezéséhez figyelembe kell 

venni, hogy az oszmán-török hatóságok a keresztény kultuszhelyekhez a seriat, az iszlám 

vallásjog elvei alapján viszonyultak, mely csak a meglévő templomok változatlan anyagból 

és méretben történő helyreállítását engedélyezte. Ezt azonban a helyi viszonyokhoz 

igazodva, gyakorlati megfontolások szerint alkalmazták. Általában jellemző, hogy a 

közigazgatási és katonai központokban akár erőszakkal is elvették a keresztények 

templomait, míg a falvakban sokszor maguk a török katonák és hivatalnokok segítették elő, 

akár anyagi támogatással, ingyenmunkával vagy nyersanyaggal a régi templomok 

felújítását vagy éppen újak építését.
310

 Ez utóbbi mögött természetesen nem elsősorban az 

esetleges rokonszenv vagy lehetséges anyagi haszonszerzés,
311

 hanem a népességmegtartó 

szándék állt. A kultusz zavartalan működése helyben tartotta a lakosságot, biztosítva ezzel 

a termelés, és így az adófizetés folyamatosságát. Ezzel magyarázható, hogy az oszmán-

török hatóságok nem akadályozták a nagykőrösi református kőtemplom felújítását,
312

 a 

hódolt Dunántúlon a szpáhik támogatták a jezsuita missziók templomépítéseit,
313

 és 

hasonló gyakorlatról Gyöngyös vonzáskörzetéből is vannak adatok.
314

  

                                                 
307

 Vanyó 1971. 327. 
308

 Molnár A. 2010 
309

 A reformátusok jelenlétére utal, hogy 1610-ben a pesti magyar keresztény gyülekezet vállalt kezességet 

Chudi Anna bucsai református lelkészné ügyében, majd 1628-ban a protestáns Calixus család hagyatéki 

ügyében a pesti magyar gyülekezet tagjai tanúskodtak. Tóth K. 2006. 47-48. 
310

 Molnár A. 2002. 30-36. 
311

 Az építési engedélyek illetékei, vagy az egymással vetekedő keresztényektől remélhető ajándékok adott 

esetben szintén nem elhanyagolható szempontnak számítottak. Jól mutatja ezt a bonyolult balkáni közegben 

kibontakozó belgrádi kápolna-viszály az 1620/1630-as években. A raguzai katolikus kápolna mellé a 

bosnyák ferencesek akartak új templomot emelni, ami a két közösség között hosszan tartó, éles vitához 

vezetett. Részletesen ismerteti Molnár A. 2002. 230-239., 265-279., újabban l. még Fodor 2015. 270. 
312

 Szakály 1998 
313

 Molnár A. 2003b. 22., uő 2003c. 97-98., 160. 
314

 Molnár A. 2005. 194-195. 



74 

 

 Ezek azonban többségében fából vagy sövényből épültek, amire a veszprémi 

egyházmegyéből is vannak példák. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint 

ezek használatban voltak a török kor végéig, majd a 18. században nagyrészt lebontották 

őket.
315

 Ritkább volt, hogy kőből újonnan építsenek keresztény templomot. A birodalom 

belső területeiről említhető a bulgáriai Pet Kladenci paulikiánus eretnek temploma, amely 

1608-ban épült a korábban lebontott fatemplom helyén.
316

 A ma is álló kecskeméti 

református kőtemplom építése ezért túlmutat helytörténeti jelentőségén, mert szinte ez az 

egyetlen eset, amikor hódoltsági területen teljesen újonnan épült keresztény templom 

építését engedélyezték az oszmán hatóságok.   

 A sejküliszlám engedélyével az elvi akadályok elhárultak, de az anyagiak még nem. 

Mint a követek 1680. június 13-án kelt levelükben írták, a közbenjáró török urak szerint ki 

kell várni, míg a padisahnak jókedve lesz, amit végül 444 arany hozott meg. A 

közbenjáróknak fizetett pénzekkel együtt 669 aranyba került az engedély. Ezért 521 arany 

és három timon kölcsönt vettek föl a német-római császár Portánál szolgáló embereitől, 

pontosabban a Keleti Kereskedelmi Társaság
317

 megbízottaitól, és erről egy többnyelvű 

(magyar, latin, német, török és héber) kötelezvényt is kiállítottak 1680. május 6-án, 

Konstantinápolyban. A fölvett összeget Kara Oglan Aron Novak (Noha) és Jonas Hirschle 

(Hreschl) budai zsidóknak kellett visszafizetni három hónapon belül, s erre az otthoniakat 

is figyelmeztették említett levelükben.
318

  

 Az eset nem számít rendkívülinek, mivel a hódoltsági magyar kereskedők hitelezői 

többnyire a budai zsidók voltak, akik a Keleti Kereskedelmi Társaságon keresztül 

kapcsolatban álltak a császári diplomáciával. 1680-tól – elődei gyors egymás utáni halálát 

követően – Georg Christoph Kuttner von Kuniz (1652-1691) lett az állandó császári követ 

Konstantinápolyban. Mivel ő is állandó pénzhiánnyal küzdött, a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően igyekezett fedezni kiadásait, mivel ebben az időszakban sem a Habsburg, sem 

az Oszmán Birodalomban nem létezett banki rendszer. Ennek megfelelően a 

konstantinápolyi rezidens a saját, valamint háza népének megélhetését, az oszmán 

vezetőknek, az őket őrző janicsároknak és csauszoknak adott összegeket vagy a futártól 
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kapta meg, vagy a konstantinápolyi keresztény, elsősorban velencei, délszláv, örmény, 

valamint a zsidó kereskedők hiteleztek neki. A 17. század második felében már nem 

egyénileg, hanem a Keleti Kereskedelmi Társaság tagjaiként adtak kölcsön a sokszor 

rászoruló követnek, illetve juttatták el hozzá az Udvari Kamara kifizetéseit a Társaság 

faktori hálózatán keresztül. Másfelől a Társaság
 
ügyeinek a mindenkori rezidensek is 

tevékeny részesei voltak.
319

 A Bécs ostroma után az Oszmán Birodalomba visszaküldött 

tolmácsok és levelezők, Giorgio Cleronome és Janaki Porphyrita 1687-ben javasolták, 

hogy a Társaságon keresztül kapják meg bérüket, mivel a Konstantinápolyban lévő 

lerakatból ki tudnák fizetni őket, de csak akkor, ha az Udvari Hadi Fizetőmesteri Hivatal 

vállalja, hogy a bécsi tagoknak az összeget megtéríti.
320

 A Haditanács ezután a Társaság 

megbízottjain keresztül továbbította az összegeket, amíg az tönkre nem ment a háborús 

viszonyok között.  

 A két birodalom közötti kapcsolatokban örmény társaikhoz hasonlóan fontos 

szerepet játszottak az oszmán fővárosban és Budán élő zsidók, akik a hírszerzésben is 

szerepet kaphattak.
321

 Az oszmánokat támogató, virágzó budai zsidó közösséget a 

visszafoglaló háború pusztította el, amiről a szemtanú és túlélő Schulhof Izsák 

emlékirata
322

 és az ostromló seregben hadmérnökként részt vevő, majd az ostrom után 

héber nyelvű könyveket is zsákmányoló Luigi Ferdinando Marsigli is beszámolt.
323

 Ezért a 

kölcsönszerződésről szóló dokumentum ennek az elpusztított közösségnek az emlékét is 

őrzi. 

 A kecskemétiek is tehát ezt az összetett kapcsolati rendszert használták ki. A 

szultáni engedély megszerzése azonban még nem jelentette minden nehézség legyőzését. 

Az uralkodó a közeledő háborús helyzetre is tekintettel a budai pasához és a kádihoz 
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küldött levelében arra figyelmeztetett: „vigyázzatok, hogy ezen hitetlenek templomépítés 

színe alatt palánkot s várat ne építsenek, mert ez esetben a gondatlanság vétke titeket 

terhelvén, bűnhődni fognátok.” Ugyanakkor 1681-ben a budai pasa kincstartója, Muszli 

effendi defterdár az építkezés során a templom lerombolásával fenyegetőzött, mert vele 

nem tárgyaltak, és 200 piaszter építési illetéket követelt. Emiatt az ő jóindulatát is el kellett 

nyerni különböző ajándékokkal. A kincstartó levelében ezt írta: „ha akartok jőni, jöjjetek, 

az dolog felől beszéllyetek velem, ha nem jöttök, emberemet kiküldöm az munkát láttatni, és 

ha csak egy makulányit építettetek is, megismeri emberem az új munkát, bizon keserű 

leszen nektek az hír nélkül való építés [...] jőjetek be tehát, ha minden jóban akartok 

kárvallás nélkül maradni”. Emiatt az ő jóindulatát is el kellett nyerni különböző 

ajándékokkal, amire Dvornikovich Mihály váci püspök 1700-ban írt jelentése is utal: „hoc 

Templum ex Annuentia Budensis Bassae fors pecunia corrupti aedificatum”.
324

 Mivel 

azonban a törökhöz fordultak a templom ügyében és erről nem értesítették a földesurat, a 

reformátusok kivívták Koháry haragját. A felekezetek egymásrautaltságát felismerve, 

maga a ferences házfőnök, Kecskeméti Gellért (Gérard Páter) vezette a földesúr 

megbékítésére indított katolikus delegációt, mely sikerrel járt. 1680. december 9-én kelt 

rendelkezésében Koháry megbocsátott, mivel belátta, hogy a „Calvinista rendnek az Török 

Császár Portajara minden hír tétel, s félelem nélkül valo tilalmas követség [...] csupán 

csak Templomok épitésének confirmatioja és annak allando volta miatt institualtatott.” 

Egyúttal elrendelte, hogy „nyakát Szakasztván az reghi gyülölségnek és veszekedésnek” a 

kétezer talléros egyességről mindkét fél állítson ki testamentális levelet, „s az közöttök költ 

Contractusok in omnibus punctis et clausibus meg tartassanak” és azt juttassák el hozzá 

is.
325

   

 Mindeközben a református istentiszteleteket a leégett fatemplom helyén, illetve a 

későbbi temetőben tartották.
326

 Az új református templom három év alatt épült fel, alapja 

1680-ban készült el. Még a szultáni engedély megérkezése előtt, 1680. február 12-én 

szerződést kötöttek a református egyház képviselői három debreceni kőművessel a 

templom munkálatairól. András, László és Máté mesterek kötelezték magukat, hogy három 

mesterlegényt véve maguk mellé, 50 sing (könyök) hosszú, 22 sing széles és 12 sing magas 

kőfalú templomot építenek, illendő vakolással, meszeléssel és kőlábbal együtt. 

Munkabérük 500 tallér, 6 pár szattyán csizma, 3 vég fehér abaposztó és három vég 
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törökvászon volt. Az építkezésen dolgozott még többek között Ács András, Üveges Imre, 

Mészkeverő Mátyás.
327

 A téglát helyben égették, a faanyagot Győrből, Veresegyházáról, 

Szokolyáról és Romhányból hozták, a meszet valószínűleg Hatvanból, az építkezéshez 

szükséges követ Orgoványról szerezték be, a finomabb követ valószínűleg a Pest melletti 

Kőbányáról, amiről az 1682-es gondnoki napló is tudósít: „Pestre küldtük az Györgyöt az 

kű bányában”.
328

  

A templom építését a helybelieken kívül több református gyülekezet is támogatta 

adományaival, valamint a szomszédos Nagykőrös város tanácsa, mely egyben az ottani 

presbitérium is volt.
329

 Az adományok közt a legkülönbözőbb felajánlásokat találjuk, a 

halasiak például egész birkanyájukat ajánlották föl, egy János nevű béres pedig két garasát. 

Az egyházközség levéltárában fennmaradt több segélykérő levél is. Egy 1680. május 19-én 

kelt levél a Solt és Pataj környéki eklézsiák segítségét kéri. A levélben a város és a 

templom leégését Isten büntetéseként fogadták el, s bibliai példákkal illusztrálták 

elkötelezettségüket az újjáépítésre.
330

 1683. január 26-án pedig egy kősóért való kérelem 

kelt Ungvári Gergely generális inspector vagyis dunamelléki püspök ajánló soraival és egy 

török nyelvű cédulával kísérve. Ez a levél összefoglalja a templomépítés nehézségeit: 

„Templomunknak építésiben az Isten bennünket sok kegyes adakozó kezek, és magunk 

serény forgolodása s kőltsége általis alkalmassan előlsegítetett; de mivel Templomunk 

helyeírt és az épitésnek szabadságának meg nyeresiért, felette nagy summákat kellet 

fizetnűnk az idegen hatalmassaknak mind távul s- mind kőzel valoknak, és az építesis Feles 

kőltséggel kelletett -s- továbbis kelletik nevelnűnk”.
331

  

Végrendeleti adományok is segítették a munkát, melyek közül több még a régi 

épület számára kelt, mások az új templom építkezéseinek befejező munkálataira 

hagyatkoztak. „Elsőben hagiok Templom épületire Istenös jó indulatomból egi tavali 

borjút” – olvashatjuk Pétör kovács 1669-ben kelt végrendeletében. A templomépületre egy 

negyedfű csődört hagyott Moré Ferenc, Szijártó Mihály pedig házát, piacon levő boltját és 
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minden portékáját az eklézsiára testálta.
332

 Tancsa Márton hagyott „az Isten házának 

építésire 3 Tehenet”,
333

 Néma Istvánné két pászta szőlőt hagyott az Isten házának 

építésére.
334

 Nemcsak a kecskemétiek, hanem a Kőrösön lakó Bende Ferenc is 

hagyatkozott (a kőrösi templom mellett) a templomépítésre: „az kecskemeti templom 

eppületire is ket tehenet egy borjut egy poharat mely k[i]t az en felesegem ennekem hagyot 

ennekem meg nem attak de vegye meg az Kecskemeti Eclesia...”
335

 A beérkező 

adományokat feljegyezték az egyház számadáskönyvébe, mely ettől az időszaktól kezdve 

maradt meg folyamatosan, noha a bejegyzések gyakorisága egyenetlen és olykor az 

időrend is keveredik (későbbi feljegyzések szerepelnek időnként korábbiak előtt).
336

 

 1683-ban került fedél a templom fölé, 1684. december 1-én pedig használatba is 

vették az épületet. A toronyra helyezett kőtáblán latin nyelvű felirat tudósít az 

építkezésről.
337

 Mára az eredeti berendezésből csak a famennyezet egyik táblája maradt 

fenn a templom falára helyezve, melyen az egyházközség címere, a fiait vérével tápláló 

pelikán alatt megörökítették az építkezés idejét és körülményeit.
338

 Az emléktábla Lenti P. 

János lelkész mellett a gondnokok között a város vezető személyiségeit is megemlíti. 

Közülük Bíró György 1663-ban és 1678-ban,
339

 Hegedűs János szintén az 1660-as 

években, Kalocsa János 1687-ben és 1713-ban, Magó Mihály 1689-ben, 1695-ben, 1703-

ban és 1709-ben, Király István 1691-ben és 1697-ben, Sárközi Pál 1693-ban, Szívós János 

1701-ben, Varga István 1705-ben, Nagy István 1711-ben volt a város főbírája, többen 

pedig később a tanács tagjai lettek.
340

 A világi gondviselők között szerepel Tar György és 

Cseh György ötvösmester is.  

 A „véres, háborús esztendők” nem kímélték a várost, ezért a templomok szükség 

esetén menedékül is szolgáltak a lakosságnak. Ezt ajánlotta Sőtér Ferenc szolgabíró is 
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1687 nyarán, amikor a badeni herceg vonult át hadával a Duna-Tisza közén Szolnok 

elfoglalására: „…az kinek az Templomoktúl messze férre vagyon az háza, semmi féltő 

portékáját házánál ne tartsa, hanem az belső kerítésben vigye, horgya késedelem nélkül s 

az Templomokban, mert ez igen csintalan nép…”.
341

 A templomok védelmi funkcióját Bél 

Mátyás is hangsúlyozza, aki még látta az őket körülvevő falakat és árkokat.
342

 Mivel 

azonban a gyakori tatár támadások veszélyeztették az egyházi épületeket is, egy 1690-ben 

hozott tanácsi határozat megtiltotta a kerítésen belülre való költözést, „hogy a templomok 

és szent egyházi eszközök föl ne predaltassanak” és „a szent ecclésiák ne violáltassanak”
343

 

1687 májusában a tanács a kecskeméti egyházak vagyonához is kénytelen volt 

hozzányúlni. Adalbrecht Rensingh, a budai kerület hadbiztosa föltörette és elkobozta a 

kecskeméti polgárok tatárok elől elrejtett és ládákban őrzött értékeit, főleg ötvöstárgyait.
344

 

A várossal együtt tehát az egyházak is megszenvedték a visszafoglaló háborúk elhúzódó 

éveinek viszontagságait. 
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IV. A kecskeméti református egyházközség helyzete a 18. században 

 

A visszafoglaló háborúk, majd a berendezkedő Habsburg-kormányzat erőszakos 

abszolutisztikus kísérlete, ennek nyomán a Rákóczi-felkelés kitörése és az újabb háborús 

évek nemcsak a város, hanem a református közösség számára is jelentős 

megpróbáltatásokat hoztak. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc utáni 

nyugalmasabb évtizedek viszont a város reformátussága számára is az erőgyűjtés időszakát 

jelentették. A 18. század második felére a kecskeméti reformátusok ugyan lélekszámban 

már alatta maradtak a katolikusoknak, de minden más téren megerősödve éltek és 

gyarapodtak, alapvetően békességben a katolikusokkal. Kisebb villongások, időnként 

feszült viták ugyan előfordultak – amelyekről a korabeli tanácsi jegyzőkönyvek és 

céhiratok is tudósítanak –, de a város és a két nagy vallásfelekezet vezetői azon 

munkálkodtak, hogy a felekezeti békességet megőrizzék. 

 

IV. A Rákóczi-szabadságharc alatt 

 

A török kiűzését követő időket a református közösség különösen nehezen élte meg, mivel 

az új berendezkedés vallásgyakorlatában is korlátozni kívánta. A török kiűzése után a 

visszaszerzett területeken is érvényesek lettek azok az intézkedések, melyek alapjaiban 

támadták a magyar protestantizmus egyházszervezeti és -kormányzati, konfesszionális és 

kulturális pozícióit. Az 1681-es soproni országgyűlés törvényei csak a tételesen felsorolt 

helységekben, az artikuláris helyeken engedélyezték a protestánsok szabad 

vallásgyakorlatát, melyeket később nem jelöltek ki a volt hódoltsági területeken. Csak ott 

tarthattak fönn templomot, papot és iskolát, de ezek felügyeleti jogát is a katolikus 

egyházszervezet gyakorolta. Az 1681-es törvényeket 1691-ben, 1714-ben és 1715-ben is 

felújították, ezek célja azonban a korábbi jogok megnyirbálása volt. E folyamatot tetőzte 

be 1731-ben a Carolina Resolutio. III. Károly rendelete megerősítette a korábban hozott 

intézkedéseket, és újabbakkal egészítette ki. A keresztelési szertartás ellenőrzését a 

katolikus egyházkormányzatnak rendelte alá, vegyes házasságot csak katolikus pap előtt 

köthettek, a katolikus ünnepeket a protestánsoknak is meg kellett tartaniuk. Iskolákat csak 

az artikuláris helyeken tarthattak fönn, de ott is legfeljebb a grammatikai osztályig 
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bezárólag, a többieket be kellett szüntetni.
345

 A visszafoglalt területek tömbreformátus 

területein azonban nem lehetett mindezt maradéktalanul érvényesíteni. 

 Még a török háborúk alatt, 1690. április 15-én Szécsényi György esztergomi érsek 

Kecskeméthez és Nagykőröshöz intézett fenyegető hangvételű levelében a református 

prédikátorok, tanítók és diákok távozására szólított föl, amelyet katonai karhatalommal 

kívánt véghezvinni. Ezt azonban egy haditanácsi rendelet érvénytelenítette.
346

 Ugyancsak 

fenyegetést jelentett, hogy 1701-ben kiadott rendeletével I. Lipót a protestánsok szabad 

vallásgyakorlatát biztosító 1681: 25. és 1687: 21. törvényeket érvénytelenítette.  

 A reformátusok számára ezért nagy megkönnyebbülést jelentett Rákóczi szabadabb 

valláspolitikája. A fejedelem a császári rendeletet egy nyílt levél kibocsátásával, majd 

1704. augusztus 12-én egy megyékhez küldött rendelettel felfüggesztette. Ezt követte a 11 

vágmelléki megye gyöngyösi követelése 1704 szeptemberében, majd 1705-ben a szécsényi 

országgyűlés. Hornyik cáfolja Fejér György azon állítását, miszerint Rákóczit 

lengyelországi száműzetéséből többek közt a kecskemétiek is hívták be, vallásgyakorlati 

sérelmeik miatt. Erre semmilyen forrásadat nincs, ráadásul a helyi megállapodások és 

Koháry földesúri intézkedései már az előző század végén biztosították a felekezeti 

nyugalmat.
347

    

 A tágabb kitekintés kedvéért azonban érdemes röviden áttekinteni a korszak 

valláspolitikáját. A II. Rákóczi Ferenc vezetésével 1703-ban kibontakozó felkelés az 

általános elégedetlenség nyomán tört ki, részben a protestáns sérelmek miatt is, de 

kifejezetten felekezeti jelleget nem öltött. Maga Rákóczi személyében egyesítette a két 

hagyományt, hiszen ősei között voltak a református fejedelmek és a katolikus Báthoryak, 

Zrínyiek is. Jezsuita neveltetése folytán – ami a birodalomfölötti eszmék jegyében politikai 

hivatástudatát is meghatározta – hithű katolikus lett, de közel került a janzenizmushoz is, 

az egyéni hitélet bensőséges megélésére és vallási türelemre törekedett.
348

 Imáiról nehéz 

eldönteni, hogy protestáns vagy katolikus gondolatkörben fogantak-e, viszont a Habsburg-

ellenes nemzeti eszme szőtte át őket.
349

 Kellő politikai bölcsességgel, szinte túlzott 

óvatossággal került minden olyan akadályt, amely buktatója lehetett a különböző vallásúak 

egységét létrehozó mozgalmának, ezért mindegyik vallás számára egyenlőséget és 
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méltányosságot kívánt biztosítani.
350

 Rendezni kívánta a létrejövő föderáció viszonyát a 

Szentszékkel,
351

 emellett a hugenotta menekültek befogadását is tervezte.
352

 A jezsuiták és 

ferencesek szolgálatát vette igénybe lelki ügyekben, titkára és diplomatája pedig a 

református Ráday Pál volt.
353

 A felkelés hátországát adó ruszin görögkatolikus területeken 

pedig biztosította a kijevi ortodox metropóliával való összeköttetést.
354

 

 A Rákóczi-szabadságharc politikai csúcspontja, a kuruc államszervezetet kialakító 

szécsényi országgyűlés 1705-ben kiemelt feladatának tartotta a vallási viták rendezését is. 

Ennek érdekében rögzítették a vallásszabadságot, bizottságot hoztak létre a 

templomelvételi ügyek rendezésére. Külön foglalkoztak a jezsuiták ügyével, a 

birtokviszonyok rendezése mellett az osztrák rendtagok kiutasításáról, egyúttal az önálló 

magyar rendtartomány létrehozásáról döntöttek.
355

 Az ezredekhez felekezetüknek 

megfelelő lelkipásztorokat rendeltek, a lelkigondozáson túl a katonák fegyelmezésére is. 

 A szabadságharc korabeli felekezeti szempontú megítélése azonban összetett. A 

kezdeti szakaszban a lelkipásztorok magatartása nem egységes. Voltak, akik beépültek a 

népi kurucság mozgalmaiba, Rákócziban látva a magyarság megmentőjét, míg mások 

fenntartásokkal fogadták a mozgalmat. Később viszont leginkább a prédikátorok 

terjesztették a hadak között a szabadságharc nemzeti eszméjét, mely szerint a katonák a 

„nemzetért” hullatják vérüket, ami szorosan összeforrt hitbeli, az egyházi kereteken jóval 

túlmenő kérdésekkel. A felkelés eszmeisége jelzi, hogy egyes csoportok a politikai célok 

érdekében felülemelkedtek a hitbeli különbségeken. A túlzott tudatosság azonban a 

tényleges lehetőségek hiányát, a vallástól független „nemzeti” gondolat és a többnyire 

vallási megoszlás alapján rendeződő politikai csoportosulások ellentmondását is tükrözi. 

Noha a mozgalomban egyaránt részt vettek mindegyik felekezet hívei, alapvetően 

megállapítható, hogy a kuruc táborban főként protestánsok harcoltak, míg a labancokat a 

katolikusok támogatták.
356

 Figyelmeztető példa Esze Tamás tragikus halála 1708-ban 

Nyitrán. Az összeverekedett katolikus és református seregrészeket szétválasztani akaró, és 

egy eltévedt ágyúgolyótól eltalált hadvezér esete mutatja, hogy ekkoriban a felekezeti 

ellentétek még könnyen fölszíthatók voltak. 
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 Helyi szinten Rákóczi személyesen vette védelmébe mindkét egyház képviselőit 

1705-ben kiadott fejedelmi védlevelében, megtiltva katonáinak és híveinek a római 

katolikus és református parókiák és az ott szolgáló személyek zaklatását és 

fosztogatását.
357

 Ez azonban a különböző átvonuló hadak követelései és erőszakoskodásai 

ellen nem nyújthatott mindig védelmet, a császári hadsereget, és különösen a vele 

együttműködő rác szabadcsapatokat pedig természetesen eleve nem kötelezte. Az 

egyháziakra hárult az a teher is, hogy mindkét hadviselő fél iránt lojalitást kellett 

tanúsítaniuk, ki kellett hirdetnük a rájuk küldött hirdetményeket, eleget kellett tenniük a 

különböző követeléseknek. A ferencesek a király hűségén voltak, ezért Bárkányi János 

házfőnököt 1706-ban és 1707-ben, egyszer a tanulóifjakkal együtt, kitiltották a városból.
358

 

A maguk eszközeivel viszont igyekeztek megmenteni a várost a sarcolásoktól és 

pusztulásoktól. 1709-ben Kis Tamás házfőnök néhány kecskemétivel, Nagy János szegedi 

házfőnök közbenjárásával felkereste a császárt, hogy kegyelmet eszközöljön ki az inkább 

Rákóczit támogató városnak. Ez sikerült is, amit igazol a szegedi parancsnok 1709. július 

25-én kelt oltalomlevele is. Rákóczit pedig, aki a hozzárendelt tanácsosokat karóba 

húzással fenyegette meg, szintén a szegedi házfőnök segítségével győzték meg a város 

hűségéről, amikor a császári katonasággal cselből elhajtatták Szegedre a kecskeméti 

lakosok marháit.
359

   

 A harcok során a legnagyobb csapást az 1707-ben bekövetkezett rácdúlás jelentette, 

melyben válogatás nélkül gyilkolták le mindkét felekezet tagjait. A lakosságnak ismét a 

templomok nyújtottak védelmet, az 1934. évi budapesti Országos Református Kiállításon 

bemutatták azt a szakállas ágyút, mely a rác betöréskor védte a református templomot.
360

 A 

pusztítás emlékét református részről Székudvari János rektor Jajhalom címen ismert 

verse
361

 mellett egy levél is őrzi. A Csekefalvi András tököli lelkészhez írt tudósítás a 

kecskeméti lakosok nevében számol be a háborús helyzetről és a rácdúlás szörnyűségeiről. 

A levél szerzője (ez sajnos nem állapítható meg az irat sérülése miatt, valószínűleg 

Kecskeméti Selymes János református prédikátor) személyes hangvétellel szólítja meg a 

nála fiatalabb címzettet. Családjáról szólva arról tudósít, hogy felesége, Mária nevű 

leánykájuk, nénje egy kocsissal és nénje öregebbik szolgálójával Gyöngyösön van, Mihály 
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diákot pedig betegen hozták Aradról, amikor Nyúzó fő lovas kapitány (Nyúzó Mihály 

ezredes) Törökországból jött három sereggel. Pál öccse a gáborjáni harcoknál halálos sebet 

kapott. A várost megtámadó rácok a református vezető személyiségek közül megölték 

Bede Jánost, Szívós Jánost és nejét, Kamarás Jánost, az utóbbi hasonló nevű fiát és Judit 

nevű lányát néhány száz emberrel együtt elhurcolták.
362

  

     Ezután az 1709. évi pestis tizedelte a város lakóit. Ennek kapcsán kirajzolódnak a 

református lakosság kapcsolatai is. Az év elején gróf Teleki Mihály vezette portai 

követséget Sőtér Tamás és Nyúzó Mihály ezredesek kísérték, akik tapasztalták az útjukba 

eső Szentesen és Vásárhelyen a járvány pusztítását. Sőtér ezért megtiltotta a kemény 

kálvinistának tartott Nyúzónak és szintén református Szatmár megyei katonáinak, hogy 

Vásárhelyet, „a nagy kálvinista fészket” meglátogassák, nehogy a pestist így Kecskemétre 

behurcolják, és ezt kérte Károlyi Sándor tábornagyhoz írt levelében is.
363

 A járvány 

azonban itt is felütötte a fejét, amiről Sőtér Tamás 1709. április 2-én Károlyihoz küldött 

levele tudósít. Ebből kiderül, hogy egy Szelei Mihály nevű kecskeméti református lakos 

lánya szolgálatra ment Vásárhelyre, majd ott férjhez is ment. Már a pestis megjelenése 

után engedély nélkül meglátogatta apját, és így ő hurcolhatta be a betegséget, melyben 

gyermekei is meghaltak. Az ezredes ezután kiutasította a városból Szeleit, de egy Takács 

Mihály nevű ember házába fogadta, és nem sokkal később családjával együtt ő is 

eltávozott az élők sorából. A szomszédságában lakó Bárán Gergely és Józan István 

családtagjaikkal együtt szintén a járvány áldozatai lettek. Az öt református háztartás 

mellett egy katolikus családban is történtek halálozások. Az ezredes vizsgálatot indított, de 

több pestises megbetegedést nem tapasztaltak, csak más, gyors lefolyású, erős fejfájással 

járó, de hasonlóan halálos kimenetelű betegségeket. 

 Ezekben az esetekben a lelkészekre hárult az információszerzés és -továbbítás, a 

járványügyi intézkedések meghozatalának és betartatásának feladata. Sőtér Tamás 

jelentése nyomán Károlyi Sándor szigorú parancsot küldött a városra, utasítván az egyházi, 

katonai és polgári elöljárókat, hogy a dögvész elleni intézkedéseket haladéktalanul 

alkalmazzák. Ezért május 16-án Kecskeméti Selymes János református prédikátor és a 

ferences atyák, Szarka István őrnagy és több tiszt a városi tanáccsal közös 

megbeszélésükön határozatot hoztak a járvány visszaszorítása érdekében. Az 

óvintézkedések ellenére sem sikerült azonban a pestis kitörését megakadályozni, tavasztól 
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augusztus elejéig jelentős pusztítást végzett a városban és környékén.
364

 Ebből az 

időszakból maradt fönn Kecskeméti Selymes János Károlyi Sándorhoz írt levele, melyben 

jelenti, hogy a gvárdiánnal és a concionator barátokkal együtt megvizsgálták a városban 

előforduló megbetegedéseket. Eszerint a pestis nincs nagy mértékben elterjedve, ezért kéri, 

hogy ne higgyen a rossz híreknek.
365

 Ugyanekkor a város bírái és lakosai is hasonló 

értelmű levéllel fordultak Károlyihoz, kérve, hogy a várost továbbra se zárják le.
366

 

Hasonlóképpen tettek jelentést a ferencesek is a Sőtér ezredessel együtt végzett 

vizsgálatokról, akik a betegek látogatásában és lelkigondozásában is hősiesen részt 

vettek.
367

 Májusban viszont már a járvány betöréséről tudósítottak a város lakói, mindkét 

egyházból 56 halottat jelentve.
368

 Ezek a megpróbáltatások tehát egyaránt érintették a város 

katolikus és református lakóit. 

 

IV.2. A csendes ellenreformáció a városban. Együttélés és konfliktusok a katolikus és a 

református felekezet között 

 

IV. 2.1. Hétköznapi viták a városi tanács ítéletei tükrében 

 

Arra a már többször említett 1564-es, majd az 1658-as templomegyezség is utal, hogy a 

különböző felekezetű városlakók között adódtak konfliktusok, amelyek személyes verbális 

összeütközésekben is megnyilvánulhattak. A jobb forrásadottságok miatt a 18. századból 

lehet többet tudni a felekezetközi konfliktusokról, így a városlakók közti hétköznapi 

szóváltásokról is. Ezekről viszont éppen a tanács általi büntetésük révén tudunk, ami 

egyértelműen jelzi, hogy a tanács nem tűrte a vallási ellentétek felszítását.  

 A tanácsi jegyzőkönyvekben rögzített esetekből nem egyszer éles személyes 

konfliktusok tűnnek elő, melyeket csak színezett az eltérő vallási hovatartozás. 1719-ben 

például Gyurász István így szidja Fazekas Jánost: „Nyisd meg az ajtot rebellis illyen adta, 
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mert meg gyujtom az házadot […] Calvinista kutya.”
369

 Hasonló kijelentések többször 

általános érvénnyel hangzottak el. 1725-ben „Mészelij andrás alias csetfel […] rút 

mocskos szitkokkal szitkozódott és a Reformátusokat Pogányoknak mondotta”, amiért 60 

korbácsot kap és reversalist kell magáról adnia, melyet ha megszeg, kicsapják a 

városból.
370

 A következő évben egy Ferencz Mester nevű borbély legény még durvábban 

fogalmazott, amikor így köszöntötte föl társát: „…Szállok kegyelmednek b… a Calvinisták 

Annyát az Eb attának…”, amiért száz pálcát kapott.
371

 1747-ben „Bódog Gergel vádoltatott 

azzal, hogy Eő Isten ellen irtóztató képen káromkodott volna, és az többi közöt ilyen Szokra 

gyakrabban fakadott: az kalvinista papok az én kutyámmal egy hiten vannak, mely 

irtóztató Isten Káromlása és Reformáta Hitt ellen lett mocskos szavai s Hites Bizonyságok 

által ellene meg bizonyítatott, ezértis mások példájára illendő Büntetésül 60 korbácsra 

itiltetett.”
372

 

 

IV.2.2. Vita az egyházi földek használata körül 

 

A 18. század második felében a városi határhasználat váltott ki vitát. Az ügy előzménye az 

volt, hogy a város mindkét felekezet számára biztosított illetményföldeket a lelkipásztorok 

és más egyházi alkalmazottak ellátására. 1776. április 26-án a kecskeméti katolikusok gróf 

Koháry Ignác földesúrnál bevádolták a reformátusokat, hogy önkényesen elfoglalták a 

nyomási földet, ezzel megsértették a földesúr jogait és a királyi parancsolatokat, egyúttal 

jelentették, hogy a reformátusok által tett árkolást bevonatták.
373

 A református 

egyházközség válaszában arra hivatkozott, hogy a meglévő két prédikátora mellé 

szükséges volt egy harmadik lelkész szolgálatba állítása is, az ő számára hasították ki a 

kérdéses földterületet.
374

 Koháry Ignác úgy rendelkezett, hogy a királyi parancsolatok és 

ősei rendelkezéseinek megfelelően nem járul hozzá a prédikátor rendkívüli behozatalához 
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és illetményföldje kijelöléséhez.
375

 Az ügyben a Helytartótanács is vizsgálatot indított, 

amely megerősítette a földesúr döntését.
376

  

 

IV.2.3. Vita a gyermekek erőszakos áttérítése körül 

 

A felekezeti konfliktusokat olykor a gyermekek is megszenvedték. Ez leginkább a vegyes 

házasságok kapcsán fordulhatott elő. Az 1760-as években református családok 

gyermekeinek erőszakos elvételére és áttérítésére volt példa. Nagy György református 

lakos két gyermekét is elvették a ferencesek. Első feleségétől született fiacskáját beadta az 

alamizsnával élő gyermekek közé, aki onnan eltűnt és egy Balogh János nevű katolikus 

lakosnál találta meg. Tőle hazavitte, de egy Páter Máté nevű szerzetes többekkel együtt 

útját állta, őt és feleségét is megverette és a gyermeket magával vitte. Nagy Györgynek egy 

kilenc éves leánykája is volt, akit Csapai Andrásnénak adott nevelni. Amikor viszont az 

asszony valami vétkéért megvesszőzte a lányt, az ijedtében elszökött, majd egy Lángi 

Erzsébet nevű asszony találta meg és vette magához, az apát és a nevelőanyát azonban nem 

értesítette. Végül Csapai Andrásné megtalálta nála a gyermeket, és hazavitte, de Lángi 

Erzsébet sikertelenül visszakövetelte. Ezután Páter Mátéval és két baráttal tért vissza, akik 

erőszakkal elvitték a lányt. Nagy György és a város református lakosai testületileg is gróf 

Esterházy Károly váci püspökhöz fordult segítségért.
377

 Az utóbbi beadványban egy Lakos 

László István nevű lakos Lydia nevű lányáról is szó esik, aki apjára megneheztelve 

korábban már katolizált és férjhez ment nővéréhez szökött, és az ő tanácsára szintén áttért 

a katolikus hitre. Ezt a gyerekes felindulásában hozott döntését azonban hamarosan 

megbánta és szülei segítségével hazatért (a férj ellenkezése után bírói segédlettel tudták 

kiszabadítani). A barátok azonban érte is eljöttek, és az előbbiekhez hasonló, szintén 

személyi sérüléssel járó tumultuózus jelenet zajlott le. A püspök vizsgálatot indított az 

ügyben.
378

 Ennek során a ferencesek támadással védekeztek, minden elképzelhető vádat 

fölhoztak a reformátusok ellen, például, hogy az összes lázadást ők indították. A konkrét 
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ügyben azzal védekeztek, hogy az érintett gyermekek katolikusnak számítanak, és ők 

különben sem rabolták el őket, hanem a kolostor azílumjoga alapján menedéket nyújtottak 

nekik.
379

 A kérelmekből az is kitűnik, hogy a városi tanács határozottan ellenezte az 

erőszakos intézkedést, és igyekezett a sértettek érdekében közbenjárni.   

 

IV.2.4. Vallási viták a katolikus és a református céhtagok között 

 

A 18. század második felében a katolikus és a református céhtagok közötti vallási viták 

jelentették az egyik komolyabb konfliktust a kecskeméti felekezetek között, ami viszont 

nem a helyi viszonyokból fakadt, hanem a helyi hatóságoknál magasabb szintű 

beavatkozás eredménye volt. A vármegyei hatóság intézkedése nyomán a református és 

evangélikus céhtagokat a katolikus ünnepek és szokások megtartására akarták 

kényszeríteni, majd egy szerintük egyoldalúan értelmezett (valójában csak a katolikusokra 

vonatkozó) királyi rendeletre hivatkozva megbírságolták őket. Többszöri tiltakozásuk 

ellenére a büntetéseket behajtották, ami többségük anyagi ellehetetlenítéséhez vezetett. Ez 

nem egyedülálló eset és beleillik a csendes ellenreformáció protestánsellenes 

intézkedéseinek sorába. Érdemes ezért áttekinteni a céhekre vonatkozó korabeli vallásügyi 

szabályozásokat. 

 

IV.2.1. A céhekre vonatkozó vallásügyi szabályozások a 18. században 

 

A 18. század középső harmadában a már közigazgatási kérdéssé vált, királyi rendeletekkel 

is szabályozott vallásgyakorlat kedvezőtlen volt a protestánsok számára. III. Károly 1731-

es (1742-ben megújított) vallásügyi rendelete, a Carolina Resolutio az 1681. és 1687. évi 

törvényeket is megerősítve megkülönböztette a nyilvános és magán jellegű 

vallásgyakorlatot.
380

 Nyilvános istentiszteleteiket a korábban kijelölt artikuláris helyekre 

szorította vissza, máshol csupán magán vallásgyakorlat keretében tarthattak 

összejöveteleket, lelkész nélkül. A protestánsok számára is kötelező volt a katolikus 

papnak járó dézsma megfizetése, házassági ügyeiket katolikus egyházi bíróság tárgyalta. A 

rendelet a katolikus ünnepek országos megünneplését is rögzítette. A Carolina Resolutio 8. 

pontja kimondta, hogy a katolikus egyház ünnepeit a protestánsoknak is külsőleg és 
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nyilvánosan meg kell ünnepelniük, a céhtagoknak pedig meg kell jelenniük a 

körmeneteken. A rendelet megszegőire kiszabott bírság az 1733-as rendelet szerint a 

katolikus templomot illette. 1745-ben annyit enyhítettek a rendelkezéseken, hogy 

amennyiben a nemkatolikus mesterek nem vennének részt a katolikus körmeneteken, 

túlságosan magas büntetésekkel nem voltak sújthatók.
381

 Mária Terézia 1747-ben a 

prédikátorokat is kötelezte a katolikus ünnepek kihirdetésére. Ha ezt elmulasztották, és 

emiatt híveik nem ünnepeltek a katolikusokkal együtt, a lelkészeket vonták felelősségre.
382

 

A királynő 1752-ben is előírta a protestánsoknak és az ortodoxoknak a katolikus ünnepek 

külsőleges megülését. 

 A 18. században a kézművesnek készülő protestánsokat két módon érintették 

hátrányosan a céhek rendelkezései. Egyfelől előfordult, hogy eleve nem vették föl őket, 

másrészt ha be is fogadták őket, kötelezték őket a római katolikus vallási szabályok és 

szertartások megtartására. A 17-18. század fordulóján a központi hatalom, a földesurak és 

a vármegyék még elég rugalmas magatartást tanúsítottak ebben a tekintetben, csak a 

püspök-földesurak jártak el szigorúan a kérdésben. Igaz, a század elején még a protestáns 

többségű városokban, például Cegléden is igyekeztek megőrizni a céhek vallási 

homogenitását.
383

 

 Már a középkori céhartikulusok elvárták a céhtagoktól, hogy saját zászlajuk alatt 

testületileg részt vegyenek a miséken, körmeneteken, a szertartásokat ájtatosan kövessék, 

védőszentjük ünnepén és évnegyedkor, „kántoronként” az esedékes gyűlés után misét 

mondassanak élő és halott céhtársaikért. A vallásos jelleg erősítését szolgálta, hogy a 

vétkes céhtagok, akik elmulasztották a misét, elaludtak, nem figyeltek, hangoskodtak, 

káromolták a szenteket, általában viaszban fizették be a büntetést.
384

  

 A század első felében viszont még jellemző bizonyos engedékenység a kérdésben. 

A török kiűzése után berendezkedő katolikus Habsburg-hatalom szükségesnek tartotta 

újraszabályozni a korabeli gazdasági életet meghatározó céhek életét, és ennek keretében a 

fellendülő barokk vallásosság jegyében a céhek vallásos jellegét is. Az új céhszabályzatok 

azonban eleinte még inkább az erkölcsös, vallásos életre helyezték a hangsúlyt, a 

másvallásúak vallásgyakorlatát vagy felvételét nem korlátozták.
385
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 A céhek a 18. században mindinkább állami ellenőrzés alá kerültek, a 

céhszabályokat a király adta ki. Mária Terézia 1761-ben kiadott céhügyi rendelkezése 

kötelezte a vármegyéket a korábbi céhlevelek beszedésére, hogy azokat egységes szövegű 

új szabályzatokra lehessen kicserélni.
386

 A céhalakítási kérelmeket az artikulusok 

tervezetével a Helytartótanácshoz kellett benyújtani, és az uralkodó engedélyezése alapján 

a céhlevelek kiállítását a kancellária végezte, ezért ezek szövege bekerült a kancellária 

Másolati könyvébe. A céh is kérhetett másolatot saját maga részére, illetve fíliáinak és a 

saját kebelén belül létrejött szervezeteknek, általában a legények társaságának saját maga 

adta ki a céhszabadalmat. A kérelmezés általános útja a helybeli tanácstól a megyéig 

(illetve kiváltságos terület vezetőjéig), onnan a Helytartótanácshoz és az uralkodóhoz 

vezetett.
387

  

 A kiváltságlevelek két fő részből állnak. Az egyik, formailag elkülönülő, de 

tartalmában összetartozó részben – a bevezető és záró formulában – az uralkodó 

engedélyezte a céh megalakulását, működését. A másik, középső rész törvénycikkekből, 

artikulusokból áll, melyek szabályozzák a céh életét. A cikkelyek záradéka minden esetben 

kilátásba helyezi, és pontosan meghatározza a bennük foglalt normák ellen vétők 

büntetését. Az ezután kiadott kiváltságlevelek szigorúan megkövetelték a katolikus és 

protestáns mesterektől a katolikus ünnepek megtartását, és az úrnapi körmeneteken való 

részvétel a vidéki mesterek számára is kötelező volt. A központi hatalom beavatkozása 

következtében tehát az addigi kiegyensúlyozott helyzet megváltozott. 

 Abban, hogy a miséken, körmeneteken való részvétel a másvallásúak számára is 

kötelező volt, a korábbi szakirodalom a protestánsok elnyomásának, illetve megtérítésének 

szándékát látta.
388

 Újabban Csukovits Anita viszont inkább a kérdés bizonytalanságát 

fogalmazta meg, szerinte nehezen megállapítható, hogy mindez mennyire takart térítési 

szándékot (vagy ha igen, ez mennyire volt hatásos), összetartozást növelő ereje inkább 

jelentősebb lehetett.
389

 Tény, hogy a katolikus ünnepek és szertartások megtartását még a 

teljes egészében protestáns összetételű céhek tagjainak is előírták, például az evangélikus 

szarvasiaknak vagy a református debrecenieknek.
390 
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 Az új privilégiumok elsőként a céh vallási funkcióit határozták meg. A céhnek saját 

költségén készíttetett és a templomban tartandó zászlaja alatt kellett az úrnapi körmeneten 

és (a helyi szokásra bízva) annak nyolcadán felvonulnia. Ezentúl quatemberkor, vagyis a 

negyedévi kántorböjtök idején, valamint a választott védőszentje napján misét kellett 

mondatnia, azon a céhtagok ájtatosan részt venni, áldozni (egyes artikulusokban az 

államiságot megtestesítő az uralkodóért imádkozni) tartoztak, a jelentékeny ok nélkül 

kimaradók számára sárga vagy fehér viasz büntetést írtak elő, melyet a templom javára 

voltak kötelesek leadni.
391

   

 Az úrnapi körmenetek társadalmi jelentőségét jelzi, hogy a 19. században is kiemelt 

eseménynek számítottak. A vallási villongások megszűntével ezen a téren is enyhült a 

feszültség a különböző felekezetű céhtagok között. Komáromban például a protestánsok 

ekkor már a céhbeli összetartozás egyik megnyilvánulásának fogták fel a színpompás 

felvonulást, ezért a céhrendszer megszűnése után is részt vettek rajta, amikor már nem volt 

kötelező.
392

 Ugyancsak figyelemreméltó, hogy napjainkig fennmaradt a váci hentesek és 

mészárosok január első vasárnapján (eredetileg Jézus nevenapján, az év első egyházi 

ünnepén) tartott miséjének szokása, melyen protestánsok, sőt még nem hívők is részt 

vesznek a szakmai összetartozás jegyében.
393

  

 Az istentisztelet ünnepélyességét emelő céhzászlók vallási jellegének erősödését 

valószínűleg éppen az úrnapi körmenet elterjedése erősítette. Az egyház még 1317-ben 

rendelte el, hogy a céhtagok az úrnapi körmeneteken zászlók alatt jelenjenek meg, amit 

például a 15. századi pesti céhszabályzatok is szigorúan előírtak.
394

 Az ellenreformáció, 

illetve a katolikus megújulás megindulásával ismét általánossá vált a körmeneteken való 

kötelező részvétel a céhzászlóval. Magyarországról a 18. századnál korábbról lényegében 

nem maradtak fönn céhzászlók, de ekkor is gyakran csak a fémből készült zászlótartó 

vasak és kereszt végződésű rudak vagy a külön vászonra festett olajképek egy része. A 

céhzászlók eredetileg a céhek városvédő, katonai kötelezettségével összefüggő hadizászlók 

voltak, majd a 17. századtól kizárólag a fölvonulások, főleg a körmenetek díszjelvényeivé 

váltak, a céhjelvények helyét egyre inkább a védőszentek képei foglalták el (így sok 

esetben csak a fölirat vagy ennek hiányában a védőszent esetleges attribútumai utalnak a 

mesterségre), maguk a zászlók pedig a céhházak helyett a plébániatemplomokban kerültek 
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elhelyezésre. A céhzászlók alakja és mérete az új funkciónak megfelelően változott meg, 

így ez többféle lehetett: a téglalap alakú, háromszög végződésű vagy fecskefarkú alakzatok 

még a hadizászlókra emlékeztetnek, de sok közülük már a zászlórúd keresztrúdjáról 

lecsüngő, három vagy öt csíkba rendezett végződésű, egyházi jellegű, kifejezetten 

körmeneti zászló. Anyaguk többnyire félselyem-damaszt, leginkább vörös, bordó, kék, 

fehér vagy zöld színűek.
395

 A rendkívül drága, ékes céhjelvények a több évtizedes 

használat során megkoptak, elszakadtak, így időnként kisebb-nagyobb helyreállításokon 

estek keresztül, a módosabb céhek a kifakult zászlókat újra cserélték. A zászlók 

elhelyezése az egyes céhek rangját, a társadalmon belül elfoglalt helyét is jelezte, ami 

időnként ellentétekhez vezetett.
396

 

 II. József uralkodása alatt enyhültek ezek az intézkedések. Az 1781. október  24-én 

kiadott türelmi rendelet 5. pontja feloldotta a protestáns mesterembereket a katolikus 

ünnepekre vonatkozó céhszabályok megtartása alól, amit az 1791: 26. tc. 5. §-a 

szentesített. Az 1805. és az 1813. évi rendeletek tovább enyhítették az 1761-es pátensek 

katolikusok érdekében hozott vallási intézkedéseit. A privilégiumokhoz nyomtatásban 

mellékelt artikulusok 29. pontja szerint a kántormiséken és az úrnapi körmeneteken csak a 

katolikus mestereknek és legényeknek volt kötelező részt venniük.
397

  

 Bár a türelmi rendelet eltörölte a vallási szempontokat a céhbe való felvételnél, a 

céhek vallási szerepe, ezzel együtt a zászlók jelentősége ezután is megmaradt, így még a 

19. században is előfordultak ezzel kapcsolatos viták a céheken belül, például Makón, 

Vásárhelyen és Szentesen (itt a céhek kései megalakulásából fakadt, hogy a felekezeti 

konfliktusok is később jelentkeztek). Végül a református mesterek engedni kényszerültek, 

és a céhek anyagi hozzájárulásukkal sorban elkészíttették zászlaikat.
398
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IV.2.4.2. A céhek vallási szerepe a kora újkorban, a céhek és a vallásos társulatok 

            

Bánkúti Imre és Szabó Zoltán tanulmánya a céheken belüli vallási ellentétek mögött 

gazdasági érdekütközéseket, vallási köntösbe bújtatott konkurenciaharcot vélt felfedezni, 

melynek célja a monopólium céhtagokkal szembeni megszerzése volt. Emögött viszont 

nem csupán gazdasági verseny húzódott meg, hanem a konfliktus rámutat a céhek vallási 

jelentőségére, a középkorból örökölt vallásos társulat szerepükre. A céheket sokszor 

nevezik a források confraternitas-nak, Bruderschaftnak, testvérületnek,
399

 ami erős vallási 

jellegükre utal. A céhek sokszor a templomok és monostorok körül szerveződő 

imaközösségek, vallásos társulatok mintájára alakultak és ez nyomot hagyott későbbi 

működésükön is.
400

 A céhek eredete és a vallásos társulatokkal való viszonya azonban 

máig sem teljesen tisztázott kérdés, az viszont bizonyos, hogy a kora középkor óta mindkét 

egyesületi forma jelen van Európában. Működésüket, céljaikat, ténykedési körüket és 

alapszabályaikat tekintve számos egybeesés található közöttük, ami kikerülhetetlen a 

céhélet vizsgálatánál. Az articulusokból kibontakozó mélyen vallásos szellem és a 

céhtagoktól testületileg megkövetelt istenfélő magatartás a társulatok tevékenységét ki is 

meríti, míg a céhek esetében csak az egyik, ám kétségtelenül határozott jellemzője.  

A céhek és a vallásos társulatok viszonya a külföldi és a magyar történetírásban is 

helyet kapott, hol pozitív, hol negatív megközelítésben. A kutatók egy része részben vagy 

egészben a vallásos társulatokból eredezteti a céhek kialakulását, mások a párhuzamos 

eredet mellett érvelnek, de gyakran hangoztatott vélemény, hogy a már kialakult céhek 

formáit vették át a létrejövő vallásos testvérületek.
401

 Szende Katalin a középkori soproni 

végrendeletek elemzése során jutott arra a következetésre, hogy a kézműves céhek 

működése a szakmai érdekvédelmet leszámítva mindenben megegyezett a vallásos 

társulatokéval.
402

 A szerzők a céheken belüli vallásos szellem mértékét a korszellemtől 

tették függővé. Gerendás Ernő ez alapján kölcsönhatást feltételezett a két intézménytípus 

között, a mindent átható vallásos érzület által létrejött vallási egyesületekből nőttek ki a 

céhek, melyek a hitélet egyik legfőbb formálói és terjesztői lettek. Hermann Egyed 

Szádeczkytől függetlenül jutott arra a megállapításra, hogy a céhek a vallásos társulatok 
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szociális irányú továbbfejlesztései, melyek eredetükhöz híven megőrizték vallásos 

beállítottságukat.
403

 

 Ezzel a felfogással szemben Bruckner Győző fogalmazott meg kritikát, majd az 

1950-es évektől kezdve a céhek mint elsősorban iparos érdekvédelmi szervezetek kaptak 

hangsúlyt, melyek a vallásos társulatoktól függetlenül, és azoknál korábban jöttek létre. 

Szűcs Jenő szerint éppen a céhek szolgáltak mintául a konfraternitások számára, melyek 

átvették azok szervezeti rendjét, majd magát a céh elnevezést is.
404

 A későbbi kutatás 

hallgatólagosan elfogadta a jámbor társulatok feltételezhető minta-szerepét, de a céhek és 

társulatok történelmi viszonyának kérdése még nem tekinthető lezártnak. Egyrészt a két 

szervezet eredetének kérdése továbbra is tisztázatlan, másrészt az egyesületek 

működésének profán és vallásos elemeinek aránya is problémaként merül föl, amit újabban 

Gyöngyössy Orsolya vizsgált az újkori Csongrád esetében.
405

     

  A vallásos társulatok a középkori emberek mindennapi életének és egyházi 

ünnepeinek fontos kifejezői voltak. Tagjai a miséken, körmeneteken közösen vettek részt, 

oltárt alapítottak és gondoztak, ellátták gyertyával és viasszal, gondoskodtak az elhunyt 

társulati tagok méltó eltemetéséről és emlékük megőrzéséről az értük mondott alapítványi 

misékkel, a belépő új tagokat pedig lakomával köszöntötték. A tagok év közben is 

rendszeresen találkoztak, mely összejövetel általában kántorböjti napra esett. A barokk 

korban felvirágzott a társulati élet, a katolikus megújulás igényei szerint szerveződő 

társulatok mellett a katolicizmus kora újkori folyamatossága esetében akár a középkori 

eredetű konfraternitások is továbbélhettek, ahogy erre Gyöngyös példáján Molnár Antal 

rámutatott.
406

 A társulati tagok a közös áhítat mellett felvállalták egy-egy oltár gondozását 

és fenntartását: az istentiszteletek költségeit, az oltárkép és a szobrok készíttetését, a 

liturgikus felszerelések vagy éppen a gyertyák beszerzését, közösen vettek részt az ünnepi 

szentmiséken és körmeneteken.  

 Emellett karitatív funkciókat is elláttak, részt vettek a szegénygondozásban, beteg 

és bajba jutott, elszegényedett társaikat segítették és megszervezték az elhunyt tagok méltó 

eltemetését, amin mindegyiküknek kötelező volt a részvétel. Ugyanúgy gondoskodtak az 

elhunyt tagok árváiról és özvegyeiről. Tágabb környezetükben is gondoskodtak a 

rászorulókról.     
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 Mindezek a tevékenységek a céhek életét is jellemzik. Ez a középkori céhek és 

társulatok megkülönböztetését eléggé megnehezíti, főleg azért, mivel a korabeli okleveles 

emlékek is gyakran szinonimaként használják a cecha, confraternitas, collegium 

kifejezéseket, másrészt a társulatokat is gyakran említik céhként. A vallásos magatartás 

különböző megnyilvánulásai a kezdetektől az 1872-es feloszlatásig végigkísérik a céhek 

történetét. A céhgyűléseket rendszerint közös imával nyitották, illetve zárták, de 

imádsággal szentelték meg az inas-felszabadulás, legénnyé és mesterré avatás 

ünnepélyességét is. Mesterlegény avatásakor keresztatyát és keresztanyát választottak, a 

céhmester esküje letételekor a Bibliára tette kezét.
407

 A céhlevelek, mesterlevelek 

megfogalmazásaiban is gyakran kérték valamelyik szent segítségét, pártfogását. A 

céhtagok mindennapi életvezetésében megnyilvánuló keresztény értékszemlélet erősítette a 

csoportszellemet, ugyanakkor megtartotta az egyensúlyt az inasok, legények és mesterek 

között. A céhek a körmenetek pompájának emelésével, a védőszent kultuszának 

gondozásával, a templomi berendezés újításával vagy kicserélésével, szegény- és 

beteggondozással, a valláserkölcs gyakorlásával és kegyes adományokkal is kifejezték 

egyházhűségüket. Ez a mindent átható vallásos magatartás azonban sosem került túlsúlyba, 

és nem oldotta fel a céhek eredeti értelmét: az iparosok közti viszony szabályozását és az 

egy szakmában dolgozók érdekvédelmét. Bár működésük példátlanul gazdag vallási 

motívumokban, a céhek alapvetően szakmai érdekvédelmi szervezetek, melyek a kor 

általános lelkiségének megfelelően szoros kapcsolatban álltak a helyi plébániával és a 

plébánossal.  

 Ugyanakkor a mindkét szervezet-típusnál hangsúlyos vallásos érzület mellett a már 

a középkortól kezdve kimutathatók a különbségek is. Kubinyi András megállapítása szerint 

a céhek és a vallásos társulatok közti legfőbb különbségek a tagok (a céhekbe kizárólag 

iparosokat, a konfraternitásokba szinte bárkit fölvettek, köztük sok nőt is), a működést 

legitimáló szervezet (céheket csak a földesúr, vármegye és a király, társulatokat a plébános 

vagy a püspök, a középkorban még a pápa vagy a pápai legátus engedélyével alapíthattak) 

és a célkitűzés vonatkozásában mutathatók ki.
408

 A vallásos polgár mestersége révén csak 

egy céh tagja volt, annak is csak egy hosszabb folyamat eredményeként és bizonyos 

feltételek mellett (inas- és legényévek kitöltése, vándorlás, remekkészítés, céhlakoma), de 
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a korban megkövetelt elemi vallási-erkölcsi normák betartásával több társulatba is 

beléphetett, melynek céljaival azonosulni tudott.
409

 

 A közösen végzett vallásgyakorlatot a vallási élet felvirágzása mellett az is 

erősítette, hogy a céhek tagjai sok szempontból kötődtek egymáshoz, a céhen belüli rokoni, 

családi kapcsolatok vagy akár az, hogy céhtagok legtöbbször egymáshoz közel, akár egy 

utcában laktak, így egy templomba jártak ünnepnapokon. Gazdagabb céhek saját 

templomot vagy kápolnát építtettek. A céhek saját védőszent választásával (aki temploma 

védőszentje volt, vagy legendájának egyes elemei, eredeti foglalkozásának vagy 

mártírhalálának eszközei révén kapcsolódott a céhtagok mesterségéhez) a mesterség 

rangját, eredetét is bizonyítani akarták, bár ez a 18. századra már elhalványult és inkább az 

általánosan tisztelt szenteket részesítették előnyben.
410

 A confraternitas-ban való részvétel 

erősítette az összetartozás tudatát a céhtagokban és testvéries, egyenlőséget hangsúlyozó 

jellege tompította a céhen belüli feszültségek élét.  

 A céhek mindennapi életét is befolyásolták vallási jellegükből eredő előírások. A 

legfontosabb az ünnepnapok tiszteletben tartása és a munka szabályozása volt. Az egyházi 

előírások a vasárnapokon, a jelentős keresztény ünnepeken és a kiemelkedő szentek 

emléknapján végzett munka tilalmáról természetesen a céhtagokra is vonatkozott. Ez a 

céhek számára anyagi szempontból előnytelen volt, hiszen ezek a napok kiestek a 

munkavégzésből, és így a mesterek kevesebb árut tudtak előállítani és eladni, a legények 

pedig kevesebb bért kaptak. Az ünnepnapokon való részvétel viszont mint a confraternitas 

tagjainak eleve kötelességük volt a céhtagoknak, ami lehetőséget adott a céhgyűlések 

megtartására, a céh közös ügyeinek megtárgyalására. Az ünnepnapok számának 

növekedésével a helyi szentek ünnepeitől függően 80 körül mozgott a munkaszüneti napok 

száma. Ezért az egyház idővel rugalmasan kezelte a kérdést és bizonyos esetekben 

engedélyezte a munkavégzést ünnepnapokon. Ilyen kivételnek számított, ha a 

legszükségesebb ruházat és élelem előteremtése érdekében dolgoztak, vagy ha aznapi 

keresetüket felajánlották a szegényeknek. Általában viszont jellemző volt a megfelelő 

indok nélküli ünnepi munkavégzés szankcionálása, tehát a 18. századi előírásoknak van 
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középkori előzménye. Az úrnap közös megünneplése is már ekkor nagy szerepet játszott, 

amint a fennmaradt céhszabályzatok mutatják.
411

 

 A céhes szervezetek vallási szerepe a középkor után a 17. század végétől 

dokumentálható ismét nagyobb mértékben, mivel a céhek egészen a 18. század végéig a 

városi társadalom felekezeti önmeghatározásának és elhatárolódásának intézményei 

voltak.
412

 Egy korai, részben felekezeti jellegű vita volt a gyöngyösi vargák Szent Mihály 

oltárának negyedrész malma körül kibontakozó viszály.
413

 Még inkább vallási színezetű 

konfliktus volt a gyöngyösi református mészárszék felállítása körüli vita, mely ugyanakkor 

nem nélkülözte a gazdasági érdekütközés szempontjait sem. A református mészárosok 

először 1577-ben Szokollu Musztafa budai pasa engedélye alapján, majd 1651-ben Pálffy 

Pál nádor és Lorántffy Zsuzsanna támogatásával kívántak egy saját, a katolikus mészáros 

céhtől független mészárszéket indítani, hogy böjti napokon is lehessen húst mérni a 

református lakosság számára, ami az utóbbi alkalommal valószínűleg sikerült is.
414

 Ebből a 

vallási funkcióból érthető meg a céhekkel összefüggő viták sora, melyek több városban, 

így Kecskeméten is a felekezetközi konfliktusok egyik jellemző formája volt.  

 

IV.2.4.3. A kecskeméti céhekben jelentkező vallási viták 

 

Az újkori Kecskeméten megalakuló és működő céhek életéről és a hozzájuk kapcsolódó 

vallási előírásokról Szabó László tanulmánya ad áttekintést, a városi levéltárban akkor még 
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teljesebben fellelhető források alapján. Ezekből kitűnik, hogy a legtöbb céh a mester 

katolikus voltához kötötte a céhtagságot. A kecskeméti csizmadiacéhbe 1760-ban nem 

akarták a más vallásúakat bevenni, különösen a protestáns mesterek ellen dolgoztak. 

Amikor pedig erre mégis sor került, arra akarták őket kötelezni, hogy a katolikus vallás 

szabályait tartsák be.
415

 A kerékgyártók szabályzata ugyanakkor valláskülönbség nélkül 

fogadta be a céhtagokat és választotta a céhmestert, akárcsak a szappanos céh szabályzata 

is, mely csak annyit mondott ki, hogy keresztény eklézsiához kell a céhtagnak tartoznia. 

Véglegesen csak a 19. századi általános szabályzatokban látható az egyes céheknél a 

törvényesen bevett vallás irányadónak vétele. Ekkor már más pontokon is lazultak az 

előírások, a kerékgyártók például 1802-ben szabályzatukba vették, hogy „a bizonytalan 

születésű” gyermekek is tanulhatják a szakmát.
416

   

 A céhek vallásos jellegéből adódott, hogy a katolikus egyház szentjeit 

védőszentekként tekintették és tiszteletükre misét mondattak, ahol büntetés terhe mellett 

minden céhtagnak kötelessége volt megjelenni. A kecskeméti szűcsmesterek védőszentje 

Páduai Szent Antal volt, 1726-ban kelt szabályzatuk szerint tiszteletére a céh költségén 

kellett oltárt építeniük.
417

 A szabó céh 1660-ban kiadott céhlevele szerint évente négyszer 

volt mise a céhtagoknak, Szent János (június 24.), Páduai Szent Antal (június 13.), Szent 

Ferenc (október 4.) és Szent Ferenc felvett sebhelyének napján (szeptember 14.), az ok 

nélkül távollevők egy forint bírságot fizettek.
418

 

 Az ismert kecskeméti céhszabályzatok tekintélyes részét is a valláserkölcsi 

vonatkozású rendelkezések képezik. A vallásosságra és a jótékonyság gyakorlására a 

mesterek, a legények és inasok egyaránt kötelezve voltak és ennek elhanyagolása esetén 

büntetésben részesültek. Az egyházi, valláserkölcsi vonatkozású vétségek, kihágások 

büntetése és megváltásaképpen, legnagyobbrészt a viaszban való büntetés szerepelt. 

Általános alapelv volt, hogy a céh minden egyes tagjának istenes és jó erkölcsös életet kell 

élnie, ahogy a kerékgyártók szabályzata is kimondta.
419

 Ez egész sor kötelezettséget 

jelentett, mind a vallásosság, mind pedig a jótékonyság gyakorlásának kereteként, melyek 

kisebb eltéréssel minden céhben hasonló rendszerben és formában jelentek meg. A 

legfontosabb kötelességnek az istentiszteleten való részvétel számított, mint például a 

csizmadiacéhben, a takácsoknál vagy a kőműveseknél, ennek elmulasztását a céhek 
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szankcionálták. A kecskeméti kovács céh artikulusai előírták, hogy minden céhtag az 

anyagi ereje szerint tartozik gyertyát gyújtani, és az e célra szolgáló zászlóval, a harangszót 

hallván, a nagymisén megjelenni.
420

 A csizmadia céhben egy font viasz volt a mester 

büntetése, hasonlóképpen intézkedett a takács céh is, a miséről elmaradó mestert egy font 

viasszal, a legényt fél font viasszal büntették, a szűcs és kovács céh a mestert két font, a 

legényt egy font viasszal. A takács, kőműves, asztalos, tímár, szabó, szűrszabó és molnár 

céh 19. századi szabályzata is még 20 krajcáros büntetést írt elő a misét mulasztó 

mestereknek. A szűcsök artikulusai azt is szigorúan elrendelték, hogy az istentiszteleten 

díszes ruhában történjék a részvétel, ellenkező esetben pénzbírság járt, első ízben 10, 

másodízben 20 krajcár. 

 Kivétel nélkül minden céh kötelezővé tette az úrnapi körmeneten való részvételt. A 

kerékgyártóknál a céhmester a tábláját kellő időben kibocsátotta, hogy idejében felhívja a 

figyelmet a processióra, amelyben zászlóval vonultak fel. A zászlóval való felvonulást a 

lakatos, takács, ács, kőműves, tímár, szabó, szűrszabó, asztalos, molnár céhek szabályai is 

kötelezővé tették. A felvonulásról elmaradt mestert egy forintra, a legényt fél forintra 

büntették. A kőműves, tímár, szabó és molnár céhek szabályai még két forint büntetés 

terhe mellett külön előírták az úrnapi istentiszteleten és körmeneten való ájtatos és 

illedelmes viselkedést is. Ha valaki ilyen fajta vétségekért keményebb büntetést érdemelt, 

akkor az ügyet az elöljárósághoz tették át és a magasabb bírságot az rótta ki. A szűcs 

céhben szokás volt, hogy úrnapján az ifjú mester tiszte volt az oltáron lévő gyertyákat 

meggyújtani és a mise befejeztével eloltani. Ha feladatáról elfeledkezett, fél font viaszt 

kellett fizetnie. A kovács céh 1653-ból származó artikulusa előírta, hogy tagjai az úrnapját 

békességes gyönyörűséggel, minden háborúság és viszálykodás nélkül kötelesek 

ünnepelni, emellett karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén és vasárnaponként is 

meggyújtott gyertyákkal tartoztak megjelenni a templomban.
421

 A csizmadiamestereknek 

ezen kívül egyes ünnepnapokon, mint húsvétkor a szent koporsónál és a hajnali misén egy-

egy font sárga viaszt kellett szolgáltatniuk.
422

 A gombkötő céh szerint a mesterré fogadott 

legénynek Boldogasszony oltárára egy forintot kellett fizetnie. 

 A céh befolyása a magánélet minden mozzanatára is kiterjedt. Az inas 

szabadidejének eltöltésétől a legények szórakozásán át a mesterek családi életének minden 

fontosabb eseményénél jelen volt a szervezet. A kereszteléstől a temetésig előírások és 
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büntetések irányították a céh minden tagjának lépését. Ez viszont nemcsak korlátokat 

jelentetett, hanem biztonságot és a nehéz helyzetekben segítséget is nyújtott. A jámborság 

és a valláserkölcs gyakorlása azonban sajnálatos módon nem zárta ki a türelmetlenséget és 

a gyűlölködést, ami több céh mindennapjaihoz hozzátartozott, és évtizedeken át belső 

feszültségek kiindulópontja lett. Az ellentétek nem csupán a katolikusok és a reformátusok 

között jelentkeztek, hanem idővel fellehetőek voltak a görögkeletiekkel és a zsidókkal is. 

Ez utóbbiak annál inkább élesek voltak, mivel nemcsak a mesterség gyakorlása során 

felmerülő érdekek ütköztek, hanem az iparosok és a kereskedők érdekellentétei is 

jelentkeztek velük kapcsolatban, akik ráadásul sokáig nem rendelkeztek polgárjoggal a 

városban.
423

 

 A reformátusok számára sérelmes volt a Werbőczy-féle dekretális eskü is, mely 

Szűz Mária és a szentek nevét is magába foglalta. Ez nem csupán a közhivatalra 

pályázókat érintette, hanem a céhes mestereket is. Ilyen volt például az az esküminta, 

melyet a kecskeméti borbélymesterek a győriektől kaptak az artikulusokkal együtt 1723. 

november 10-i keltezéssel.
424

 Korábban ebben a kérdésben is tapasztalható volt bizonyos 

rugalmasság.
425

 

 A többségében reformátusokból álló kecskeméti csizmadiacéhen belül már 1724-

ből van adat felekezeti színezetű vitára. A céhmester panaszt tett a városi tanácsnál, hogy a 

német származású Rosembergi (Rosenbergi) János csizmadiamester a céhgyűlésben egyik 

társát szidalmazta, és azt állította, hogy ha kálvinista lenne, nem büntetnék meg, amit a 

tanács előtt is hangoztatott. Emiatt húsz botütésre ítélték, és meg kellett követnie a céhet, 

hogy többé nem fogja hasonló beszéddel megbontani a vallási békét.
426

 A 18. században 

nagy számban telepedtek le a városban német iparosok, köztük és a magyar társaik között 

azonban nem mutatható ki nemzetiségi ellentét. Mivel azonban a német nyelvterületről 

(osztrák, cseh, morva tartományokból is) ideérkező kézművesek szinte kizárólag 

katolikusok voltak, a céhekben a katolikusok számát növelték, ami hozzájárulhatott a 

felekezeti viták kiéleződéséhez, különösen akkor, ha a német mesterek kezdeményezésére 

katolikus német többségű városok céheinek szabályzatát vették át.
427
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 Később az ellentétek a céh vallási kötelezettségével járó terhek ügyében törtek 

felszínre 1742-ben.
428

 A csizmadiamesterek vallási vitája vezetett a ráckevei csizmadiáktól 

kapott artikulusaik megváltoztatásához. A református vallású csizmadiamesterek gróf 

Koháry Andrástól kértek segítséget, mert szerintük katolikus társaik új szabályok 

váltásával hitükkel szembenálló szertartásokra akarták őket kényszeríteni, emellett a 

reformátusok az oltárépítés költségéhez sem akartak hozzájárulni. Emiatt elhatározták 

különválásukat, ennek érdekében új szabályzatért fordultak a földesúrhoz. Kérvényükben 

megemlítették, hogy 44 református csizmadia fölött 11 katolikus vallású csizmadiamester 

akarja akaratát érvényre juttatni.
429

 A földesúr úgy határozott, hogy amennyiben a jövőben 

nem tudnak megegyezni a legények felvételénél, maga dönt tisztjei útján. A katolikus 

mesterek (név szerint Koch Mihály, Rosenbergi János, Kapusi György, Kun János, öreg 

Csizmadia János, Kiss János, Barcza János, Nyitrai Pál, Csiszár Ernő, Horváth János, 

Belicai (Beliczai) Ferenc, Kolosi Mihály, Kovács Pál) eközben a pesti csizmadiáktól 

kértek és 1744. Boldogasszony havának 20. napján kaptak új céhszabályzatot. A vallási 

harc közben elsimult, de a pesti céhtől átvett artikulusokat megtartották. 1742. december 2-

3-án a főbíró Tót Gáspár, valamint az esküdtek (Horváth Sámuel, Takács Mihály, 

Muraközy Sámuel, Bán András, Széplaky György, Szentkirályi István, Szabó Gergely, 

Ferenczy Gergely, Kovács János, Sárközy Pál, Tóth István, Somogyi András, Bozó István, 

Lázár János, Kiss János, Biró István) előtt, a tanács közbenjárására és kérésére 

megegyeztek egymással. Kötelezték magukat, hogy 1743. január 1-jétől minden évben a 

céh jövedelemét két részre kellett felosztani a felekezetek között. A gróf Koháry 

Andráshoz írt kérelem és a hátoldalára jegyzett határozat alapján a földesúrnak évente négy 

pár csizmával és kántoronként négy polturával szolgálnak felekezetenként. Ezek annyi 

részre oszlanak, ahány mesterember van az adott valláson. Már a következő évben 

katolikus céhmestert kellett választani, a „Kiss Czéh Mester” viszont református kellett, 

hogy legyen, s a grófi utasítás szerint évenként váltva, hol katolikus, hol református 

mestert választottak. Vagyis a városvezetésben akkor már régóta sikeresen működő 

alternációs modellt vették alapul a céhen belüli felekezeti konfliktus kezeléséhez, amire a 

céheknél is látható példa, mint az aradi szűcsök esetében.
430

 A vita legfőbb forrásának 
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 Aradon a katolikus és görögkeleti szűcsök 1741-ben egyezséget kötöttek, amit 1766-ban megerősítettek. 

Eszerint bár egy céhet alkotnak, vallási szertartásaikat külön tartják meg, a közös kasszából egyenlő 

mértékben támogatják a katolikus és szerb templomot. Arról is megállapodtak, hogy a tisztségeket felváltva 



102 

 

számító ünnepek kapcsán a harmadik pont kimondta, hogy „Egyik rész a másikat maga 

rendén való s illendő czeremóniákra és szokásokra soha se kényszeríthesse, hanem 

mindenik maga rendtartásához magát szabadossan alkalmaztatván, most és jövendőben a 

szép és dicséretes harmónia mindenkor úgy fenn maradjon...”
431

 

 A remélt harmónia azonban nem sokáig tarthatott. A tanács előtt köttetett, majd a 

csizmadiacéh házánál újból megerősített egyezség után, már 1752. szeptember 12-én a 

vármegyének beadott kérelemre érkezett válasz. Eszerint a március 7-én Pesten tartott 

gyűlés alkalmával kiküldték a szolgabírót, hogy vizsgálja meg a két fél kéréseit. Kostyán 

Imre megállapította, hogy gróf Koháry András már korábban szabályozta a két 

felekezethez tartozó mesterek viszonyát, ezen kívül maguk is megállapodtak egymással. A 

református mesterek kimutatást készítettek annak bizonyítására, hogy az 1744-ben létrejött 

egyezség óta nagyobb összeggel járultak hozzá a közös költségekhez, mint katolikus 

társaik. Ezen túlmenően a zászló csináltatását 90 forinttal, három mesterebéd árával 

támogatták, „hogy katolikus mesterek szíve jobban hajoljon az egyezségre”.
432

 A 

privilégium megszerzésekor pedig fejenként 9 forintot számolva, a katolikusok 99, a 

reformátusok viszont 396 forintot adtak, tehát 297 forinttal többet, „mellyet az jó 

harmoniának, és Accordánk conditióinak szép reménsége alatt, tsak hogy Lelkünk 

esméretinek ohajtott szabadságot nyerhettünk vólna, tsendes békességgel oda engedtük.”  

 A kimutatásból viszont kitűnik, hogy a céh vezetésében megvalósult a felekezeti 

váltás. Több mester egymás után is betöltötte a vezető tisztségeket. Katolikus részről 

Nyitrai Pál 1745-ben, 1751-ben, 1755-ben, 1759-ben és 1763-ban is főcéhmester volt, 

Beliczai Ferenc 1746-ban és 1750-ben viselte a kiscéhmesterséget, míg Kovács Pál 1748-

ban viselte ezt a tisztséget és 1753-ban, majd 1757-ben lett főcéhmester. Kokovai Antal 

1754-ben és 1758-ban volt a céh második vezetője, Szabó Ferenc 1752-ben kis-, 1767-ben 

főcéhmester lett, akárcsak Majertsik András 1762-ben, illetve 1769-ben. Nagy István 

1761-ben és 1765-ben is a céh első vezetője volt, előzőleg 1756-ban betöltötte a 

kiscéhmesteri tisztet. A reformátusok közül Teleki János 1745-ben és 1751-ben volt 

kiscéhmester, majd 1756-ban főcéhmester. Fazekas István 1747-ben kis-, majd 1752-ben 

főcéhmester lett, akárcsak Mester István 1755-ben, illetve 1758-ban. Katona István két 

alkalommal, 1748-ban és 1754-ben is volt a céh legfőbb vezetője, akárcsak Kókh (Kokh) 

Mihály 1750-ben és 1766-ban. Kis György 1753-ban kis-, majd 1760-ban főcéhmester lett, 
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ahogy Kis Márton is 1761-ben második, illetve 1764-ben és 1768-ban első vezetője volt a 

céhnek. Kakas István 1767-ben betöltött kiscéhmesteri tiszte után 1770-ben lett a céh első 

embere.  

 A szolgabíró előtt megjelent református mesterek azzal a feltétellel voltak 

hajlandók egyezkedni, hogy soha többé a 22. articulusban szereplő „pápista 

czeremóniabéli eszközökre” és bármiféle szertartásokra ne kötelezzék őket, hanem 

elégedjenek meg a céhláda jövedelmének kettéosztásával. A zászló csináltatására szánt 

összeget pedig úgy teremtik elő, hogy a legények felszabadulása alkalmával szokásos 

mesterebédek közül három alkalommal pénzt kérnek. Az újabb egyezséget kálvinista 

részről Fazekas (Fazékas) István, Teleki (Teleky) János, Mester István, Vári János, pápista 

részről Szabó Ferenc, Nyitrai Pál, Deák Ferenc, Szüts István és Beliczai Ferenc írták alá.
433

 

1754-ben a városi tanács azóta elpusztult jegyzőkönyvében a csizmadia céhen belüli 

viszálykodásról készült feljegyzés, vélhetően ott is a vallási vitákról esett szó.
434

 

Fennmaradt viszont az ugyanez év februárjában a magisztrátus előtt történt megegyezés, 

mely a vallási vitákat rögzíti. A református mesterek fordultak panasszal a tanácshoz, 

amiből kiderül, hogy a katolikusok hamis esküvéssel és törvénytelen elégtétellel vádolták 

őket a földesúrnál. A katolikusok visszautasították a vádat, és azzal védekeztek, hogy 

mindezt csak a beadvány írója illesztette a szövegbe. A tanács viszont úgy ítélte meg, hogy 

a katolikusok az instanciát elküldése előtt felolvastatták, és így annak ismeretében adták 

be, hogy valótlanságot tartalmazott. Ezért a tanács elmarasztalta őket, a békeség 

helyreállítása érdekében viszont csak szóbeli feddésben részesítette őket, azzal a 

megkötéssel, hogy a további viszálykodástól mindkét fél tartózkodjék.
435

                                

1772-ben újabb nézeteltérés bontakozott ki közöttük, ekkor már a szolgabírónak is közbe 

kellett avatkoznia.
436

  

 A vallási színezetű békétlenkedés a csizmadiák mellett gyakori volt a takács, szabó, 

kovács és szűcs mesteremberek között is. Ezért Vári János csizmadia céhmester (akkori 

református főcéhmester) javaslatára a szabó-, szűcs-, borbély-, kovács- és takácscéh 

képviselői 1746. január 23-án összegyűltek a csizmadiacéh házánál, hogy megegyezésre 

jussanak. Megállapították, hogy az egyenetlenkedéseket egymás meg nem értése okozta. A 

reformátusok szerint katolikusok őket a 22. artikulus alapján oltárállításra, zászló 
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készíttetésére és egyéb ceremóniákra akarták kötelezni. A katolikusok ezt visszautasították, 

mondván, hogy ha így lenne, akkor a városi tanács előtt korábban kötött egyezségre sem 

lettek volna hajlandók. Kijelentették továbbá, hogy az akkori megegyezés 1. pontja szerinti 

jövedelemmel, vagyis a céh éves jövedelmének felével a jövőben is megelégszenek. A 

megállapodás szankciójaként meghatározták, hogy: „Valaki ennekutánna az edjességet 

csak legkissebb részecskéjében is háborgatni és bontogatni merészli az olyan minden 

kedvezés és idő halasztás nélkül a Czéhbül példássan kivettessék...” Az egymásnak 

kézadással és pecséttel megerősített egyezséget a szabócéh képviseletében Herczeg János 

és Pulai Pál, a szűcscéh nevében Bona Sámuel és Kósa Gergely, a borbélycéh küldöttei, 

Kovács B. János és Sajtó Márton, a kovácscéh részéről Kovács Márton és Palotai János, 

valamint a takácscéh részéről Paréh András és Kis Ferenc írták alá.
437

   

 A gombkötőknél is a század közepe táján jelentek meg a vallási viták. 1752. április 

8-án a református mesterek katolikus társaik ellen tettek panaszt a város tanács előtt, mivel 

elvonják tőlük a legényeket, vagy a lutheránus legényeket katolikus templomba járásra 

kényszerítik. A tanács ezt kemény határozatban megtiltotta és felszólította a feleket a 

szokások betartására, az evangélikusoknak is biztosítva a szabad vallásgyakorlatot az 

1681: 25. tc. alapján.
438

 Ez nem tartott sokáig, mert már két nap múlva a katolikus 

mesterek nevében Pakamandi Tamás és a katolikus legények az addigi szokás ellenében 

articulusuk 22. pontját a református és evangélikus legényekre is ki akarták terjeszteni. 

Ezért április 10-én is a korábbi határozatot erősítette meg a tanács, amit a plébániát 

képviselő vikárius is elfogadott, vagyis a céhszabályzat eme rendelkezése csak a 

katolikusokra vonatkozik, a lutheránus legények nem kötelesek hitükkel ellentétes 

szertartáson részt venni.
439

  

 Az említett 22. artikulushoz hasonló tartalmú a takácscéh 1767. évi 

privilégiumának 1. pontja, a szabók 1772. évi kiváltságának 1., illetve a kovácsok 1773. 

évi céhlevelének 1. pontja.
440

 A takácscéh artikulusai arra kötelezték tagjait, hogy a céh 

költségén „egy illendő Zászlót” csináltassanak, mely a parochiális templomban tartandó, és 

az alatt az úrnapi processión és ha megtartják, annak oktáváján „akármilyen hiten 

liendenek”, a római katolikus istentiszteleten jelen legyenek. A mestert mulasztás esetén 

két font, a mesterlegényt egy font fehér vagy sárga viasz megadása terhelte. A takácsoknak 

ezenkívül a négy kántornapon egy-egy szent mécset kellett szolgáltatniuk, és a 
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könyörgéseken is részt kellett venniük, és a királynő szerencsés és hosszú uralkodásáért 

kellett imádkozniuk, az inasok kivételével offertóriumra is kellett menniük. Ha elfogadható 

ok nélkül maradtak távol, a mesterek egy font, a legények fél font sárga vagy fehér viaszt 

fizettek a parochiális templomnak, az inasok büntetése mindkét esetben a legényekének a 

fele volt, melyet a mester adott meg (1. pont).
441

  

 Az említett kecskeméti céhzászlók sajnos nem maradtak fönn, a forrásokból viszont 

kitűnik, hogy a zászló közösségi szerepének megítélése nem volt egyértelmű a különböző 

felekezetű céhtagok, illetve a hivatalos szervek között. Míg a katolikusok és az őket 

támogató hatóságok a céh egészének jelképét látták a zászlóban, mely világi eseményeken 

is helyet kapott, addig a reformátusok kifejezetten a katolikus vallásgyakorlat eszközének 

tekintették, amit a plébániatemplomban való kötelező elhelyezése is erősített. Emellett a 

zászlóállítás nagy anyagi terhet, több száz forintot jelentő költségei is hozzájárultak a 

reformátusok ellenkezéséhez. 

 Az 1761. évi céhügyi szabályozás azonnal éreztette hatását. Nem csupán sérelmes 

esetek történtek, erőszakkal is a ceremóniákon való részvételre akarták rávenni a 

reformátusokat, hanem a büntető eljárások annyira szigorúak voltak, hogy a mesterek 

megélhetését részben vagy jórészt biztosító mesterségfolytatást veszélyeztették. Hiába 

hivatkoztak az érintettek az 1681. évi 25. articulusra, mely szerint hitükkel ellenkező 

szertartásokra nem lehet őket kényszeríteni. 1765-1775 között a misék és az úrnapi 

körmenet elmulasztása miatt megbírságolt református céhtagok ügye megterhelte a 

felekezetek viszonyát, ami a korban több városban is előfordult.
442

 A helyzeten annyi 

könnyítés történt, hogy a Helytartótanács 1762. június 4-én kelt rendelete szerint a 

protestáns céhtagok az úrnapi körmeneten való részvételüket megfelelő számú és súlyú 

viaszgyertyával válthatták meg.
443

  

 1764 nyarán írt levelében Kostyán Imre, Pest-Pilis-Solt vármegye szolgabírája arról 

tudósította Ferenczi Gergely főbírót, hogy a céhbeli reformátusok a vármegyéhez 

benyújtott instanciájukban a megyegyűlésig halasztást kértek a végrehajtásra. Ő azonban 

úgy válaszolt, hogy a királyi rendelkezéseket és a vármegyei határozatot tekinti 

iránymutatónak és a helyi hatóság tekintélyét sem akarja kisebbíteni, vagyis a törvényesen 

kiszabott büntetéseket végre kell hajtani, amit már tavaly is kezdeményezett, de ezen kívül 
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nincs szükség külön eljárásra. Külön kiemelte, hogy ez alól a nemesek sem vonhatják ki 

magukat, mivel a városban élő nemesek a tanács hatalma alatt állnak, egyenlően osztoznak 

a közterhekben, így a mesterek között is egyenlők. Ha kiváltságaikra hivatkozva önként 

nem akarják megadni a büntetést, akkor a levelet vivő küldötte, Balla Ignác esküdt végezze 

el a végrehajtást és segédkezzen a többi esetnél is.
444

 A szolgabíró által elrendelt 

végrehajtás meg is történt, a küldött a város kisbíráival és hajdúival végigjárta az érintettek 

házait, és 15 napon belül eladásra szánva több javaikat lefoglalta.  

 Amikor megérkezett a szolgabíró levele, melyben a miséket és úrnapi körmeneteket 

elmulasztó református céhtagok megbüntetésére szólított fel, az érintettek tiltakoztak. az 

eljárás miatt a vármegyénél és kérték mentesítésüket a végrehajtás alól. Egyfelől jogi érvek 

alapján sérelmezték, hogy márciusban a katolikus klérus által a megyéhez benyújtott, a 

körmeneteket mulasztók büntetéséről szóló királyi rendelet végrehajtása törvénytelen, 

mivel az nem az előírt úton került a megyéhez, ott nem hirdették ki és nem iktatták a 

levéltárba sem. Másrészt értelmezésük szerint a királyi parancs csak azokat érinti, akik 

korábban is részt vettek a körmeneteken, és a korábbi büntetések enyhítését kérelmezték, 

tehát kizárólag a katolikusokra, ennek eredményeként ezután csak az úrnapi processióra 

vonatkozik a szankció, és azt sem bírói, hanem az uralkodó által előírt módon kell 

végrehajtani. Harmadszor pedig jogi és anyagi helyzetüket hozták föl mentségül, mivel 

jobbágyi jogállásuk miatt nem kerülhetnek a szabad királyi városokkal egy elbírálás alá, 

ahogy írták, „Kaszank, kapánk Szantovasunk fenyesebbek mint a mūszereink.”, vagyis 

megélhetésük alapját a mezőgazdasági munka adja. Ezen túl a földesúri adók mellett a 

katonaság ellátása is terheli őket, a porció, a forspont és a kvártélyos katonák, valamint a 

főtisztek elszállásolása, nekik külön házakat is építettek. Ha ezekhez a zálogolások is 

hozzájönnek, az teljes elszegényedésüket fogja okozni. Mindezek méltánylása alapján 

kérték az elkobzott javak visszaszolgáltatását.
445

            

 A céhbeli reformátusok a városi tanácshoz folyamodtak a jogtalannak tartott 

büntetés elengedése érdekében, hivatkozva arra, hogy az evangélikusokat érintő parancsot 

sem hirdethették ki törvényesen a városi tanács tagjai.
446

 A 18. század második felében 

már több evangélikus iparos is élt a városban, erről tanúskodik, hogy nem sokkal később a 

református és evangélikus céhtagok („Helvetica és Augustana Confessión lévő 
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Cehalisták”) közösen fordultak a városi tanácshoz, kifejtve, hogy a büntetéseket előíró 

királyi rendelet csak a katolikusokra vonatkozik.
447

 Ügyükben levelet is küldtek Pestre a 

szolgabírónak, akit követük nem talált meg, így az alispánhoz fordult. Ő továbbította a 

levelet Gyömrőre, és maga is írt a szolgabírónak, aki pedig azt üzente, hogy ameddig 

döntés nem születik, addig függesszék fel a végrehajtást. Ennek értelmében erre kérték a 

tanácsot, és rajta keresztül a főbírót is.   

 Az ügyben a katolikus parókia vezetői is megszólaltak. P. Telek József 1764 körül 

a magisztrátusnak írt levelében kifogásolta a céhek ünneprontását, „mivel pedig a 

kecskeméti céh beliek tegnapi jeles napon nem tsak elmulasztották az úr napi parancsolt 

processiót, hanem magukat ő felsége parancsolatja ellen” is vétettek, vagyis még a 

protestáns iparosoktól is meg kívánta követelni a katolikus egyház ünnepeinek 

megtartását.
448

 A páter indulatos levelében a tanácsot is megfeddte. Sőt, egyik határozatát, 

amelynek szövegét a piacon kifüggesztették, letépte, és arra akarta kényszeríteni a 

testületet, hogy a jegyzőkönyvből is töröljék az 1764. szeptember 4-i határozatot. Egyben 

azt is követelte, hogy az ünnepek megszegésért kivetett pénzt az egyháznak adják át. 

 A közös fellépés mellett az egyes céhek „ágazati” szinten is törekedtek érdekeik 

védelmére. A szűcscéh katolikus mesterei 1765-ben a vármegyéhez fordultak panasszal. A 

szolgabíró válaszadásra szólította föl a református tagokat, ennek hiányában végrehajtással 

fenyegetve őket. A református mesterek haladékot kértek, arra hivatkozva, hogy sokan 

vásárokon és előre eltervezett utakon voltak. Válaszukban a lelkiismereti szabadságra 

hivatkozva elsőként felidézték az 1724-ben, a privilégium megszerzése előtt kötött 

megállapodást, mely szerint lelkiismeretükkel ellenkező szertartásokra (kántormisék, a 

céhpatrónus ünnepe, más szentek ünnepe) nem fogják kötelezni őket, és remélték, hogy az 

addigi háborítatlanság tovább fogja erősíteni a békességet. A városházán, a nemzetes bírák 

előtt kötött egyezséglevelet (accorda) ugyan nem találták meg, de azt a céh 

protocollumában is rögzítették, és „mivel mi nem annyira tanúlt Emberek vóltunk, gyenge 

értelmünk conceptusával, közönséges megegyezésbül nem tsak bé irattuk, de neveink bé 

iratásával, saját kezünk, 's 'a kik meg hóltak, azok[na]k kezek kereßt vonásával, sőtt 

Czéhünk Petséttyévelis meg erősittettük”. Ezt a dokumentumot másolatban is benyújtották, 

mely szerintük a ceremóniák eltávoztatását célozza és azok csak a katolikusokra nézve 

kötelezők. Így a második pontban kijelentik, hogy a hit és lelkiismeret ellen tenni halálos 
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vétek és a felebarát megbotránkoztatása lenne, így ők sem mehetnek kántormisékre és 

„Páduvai Sz: Antal napján efféle czeremóniákra”.  

A harmadik pontban megemlítették az 1762. június 4-én kelt intimatumot, mely 

alapján katolikus társaik szemükre hányják az ünnepek elmulasztását és tavaly arra 

hivatkozva történt végrehajtás. Ezzel szemben a Helytartótanács 1753. szeptember 3-án 

kelt intimatuma alapján védekeztek, melyet kérvényükhöz is mellékeltek. Eszerint az 

akatolikusokat sem a püspök, sem a főispánok nem háborgathatják, és vallási újdonságot 

nem lehet bevezetni királyi parancs nélkül, márpedig a katolikus szertartások 

kötelezésében azt látnak. Ráadásul a hivatkozott intimatum csak a szabad királyi városokra 

vonatkozik, míg Kecskemét mezőváros, és csak azokra érvényes, akik instáltak. Mivel 

pedig őket korábban nem zaklatták, így nem is adtak be instanciát. Az 1731-es rendeletre is 

hiába hivatkoznak, hiszen 34 év alatt senki sem kényszerítette őket hitükkel ellentétes 

szertartásokon való részvételre. Felhívták a figyelmet a várható súlyos gazdasági 

következményekre is. Ha a katolikus vallási előírásokat be nem tartó mestereket 

pénzbüntetéssel sújtják, a bírság meg nem fizetése esetén pedig zálogolnak, akkor nem 

kapnak legényeket. Nélkülük viszont a mesterséget sem lehet folytatni. Ennek 

következtében pedig a helyiek drágán tudják árulni a portékát, így a lakosok egy része a 

királyi városokban lesz kénytelen vásárolni, és végeredményben mindannyian 

elszegényednek. Ráadásul „nem annyira Mesterségbül, mint Gazdaságbul” élnek, mint a 

többi mezővárosi polgár, így a büntetések miatt a katolikusokhoz képest duplán kellene 

mindent fizetniük, és ők se tudnának megélni. Érvelésük szerint tehát a lelkiismereti 

szabadság korlátozása a közjó kárához vezet. Mindezek alapján kérik a vármegyét, 

terjessze a királynő elé az ügyet, mert királyi rendelet nélkül a vármegye sem vezethet be 

semmilyen újítást.
449

 

 A filiális céhtagok szintén kérvényt nyújtottak be a vármegyéhez, a szűcsökéhez 

hasonló érveléssel. 1764-ben őket is megbüntették az úrnapi körmenet elmulasztásáért, az 

1761. és 1762. évi intimatumok alapján. Ezzel szemben a vonatkozó jogszabályokat 

áttekintve az 1753-as helytartótanácsi rendelet mellett hivatkoztak az 1681: 25. tc-re is, 

mely kimondta, hogy a reformátusokat vallásukkal ellenkező ceremóniákra ne 

kényszerítsék, ráadásul a gyakorlat is erősíti a törvényt, mivel eddig nem is háborgatták 

őket ilyesmivel. Értelmezésük szerint a Carolina Resolutio is csak azoknak a mestereknek 

írja elő a katolikus szertartásokon való jelenlétet, akiknek a privilégiumában ez benne van. 
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Ők viszont a királyi consilium rendelete és a vármegyei determinatio alapján elestek a 

privilégiumuktól, így ceremóniákra se kényszeríthetők (a kontárokat viszont be kell 

engedniük). Ezért ők is kérik a vármegyétől régi szabadságukban való megtartásukat a 

közjó érdekében és kérvényük király elé terjesztését.
450

 

 A csizmadiák is hasonló értelmű instanciát adtak be a vármegyének, miután 

katolikus céhtársaik is ugyanott panaszt nyújtottak be ellenük, amiért nem vesznek részt a 

privilégiumban foglalt szertartásokon. Ebben felidézték a fentebb ismertetett 

megállapodásokat. Az 1742. évi egyezséget, melyet akkor a városi protocollumba is 

beírattak, most kimásoltatták és a város pecsétjével megerősítve kérvényükhöz csatolták. A 

Kostyán Imre szolgabíró előtt kötött újabb egyezséget, melyet a vármegye gyűlése is 

megerősített, a megyegyűlésen, gróf Althan Mihály váci püspök jelenlétében kiadták és 

másolatát szintén mellékelték.
451

     

 Az 1770-es évek elején a vármegye ismét jelentős összegű büntetést rótt ki azokra a 

mesterekre, akik nem vettek részt az egyes miséken, körmeneteken.
452

 A céhekben több 

református mester is volt, akiknek le kellett fizetniük a maguk 3-4 forintját. 1773-1774-re 

25 szabómester 68 forintot, 22 takácsmester 90 forint 10,5 krajcárt, 49 csizmadiamester 

129 forint 55 krajcárt fizetett bírság címén. Ugyancsak büntette a vármegye a miséket nem 

látogató kovácsmestereket. Mivel a kiszabott büntetéseket a legtöbb esetben nem tudták az 

érintettek megfizetni, zálog szedésére került sor. A kecskeméti református egyház 

levéltárában az 1764 és 1775 közötti évekből 11 jegyzék található, mely felsorolja a 

református céhmesterektől a körmenet vagy a közös mise elmulasztása miatt büntetésből 

elkobzott értékeket.
453

 Az erőszakkal összegyűjtött zálogtárgyakat később elárverezték, az 

esetleg visszajáró összegeket visszaadták annak, akit megilletett. Ebben az ügyben maga a 

plébánosi jogokat gyakorló Telek József is érintett volt. Egy keltezetlen levelében a 

református Varga János sértése miatt kért a tanácstól elégtételt, hangsúlyozva, hogy ha egy 

szappanos kedvéért felfüggesztették az úrnapi processziót mulasztók elleni végrehajtást, 

akkor neki talán ennél nagyobb tekintélye van.
454

 

 1775. május 5-én például Melcher János céhmester és még néhány polgár, valamint 

a lakatos Nagy András sorban felkeresték a szabómestereket. Lakatosra azért volt szükség, 
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hogy a ládákat „lakatos kultsal fel nyitná”. Erre akkor került sor, ha nem találtak 

zálogolásra alkalmas tárgyat. Sok esetben nem volt 4 forintot elérő zálogtárgy, így 

felnyitották Sumi István tékáját, Molnár Pál ládáját, Csete Gergely almáriumát, Pesti 

Sándornak pedig a nyakából húzták le a mentéjét. Dékány Mihály, Banó János, Szekeres 

András commissáriusok mindig 4 forintnál többet érő zálogtárgyakat vétettek el. Hasonló 

zálogolási eljárásra került sor 45 csizmadiánál, ahol Szekeres András két bakterral volt 

jelen, valamint 11 kovácsnál.    

 A csizmadiamesterektől ezekben az években elvett zálogtárgyakat tekintve 

szembetűnő, hogy többnyire ruházati darabokat vagy más textileket koboztak el. A 

forrásokban többnyire mente (előfordul ezüstgombos is), dolmány, csizma, szoknya 

szerepelnek, ritkábban paplan, öv, köpönyeg és süveg. Legényeket csak néhány estben 

említenek, de Nagy Andrásnak két legényét is megbírságolták.
455

 A kovácsmesterektől 

mesterségük folytatásához szükséges munkaeszközöket zálogoltak: 2-3 forintokat érő 

köszörűköveket, szántóvasakat, szarvas üllőt, nagy pörölyt, verőt. Előfordult még puska, 

süveg és a legértékesebb, a 6 forintot érő pálinkafőzőüst tető. Más alkalommal egy 7 forint 

értékű selyemövet vettek zálogba.
456

 A szabómesterekről készült kimutatás színesebb az 

előbbinél. A zálogtárgyak között szerepel nadrág, rékli, olló, mente, laibli, öv, ezüst 

kapcsos kamuka pruszlik, köpönyeg, szűrdolmány, süveg. Megjegyzendő, hogy a még 

megemlített kis nadrág és öreg szűr igen csekély értéket képviselt.
457

 A felsorolt 24 mester 

18 legénnyel és 15 inassal dolgozott. A takácsok majdnem mindegyikétől asszonymentét 

vettek el, illetve még néhányuktól ládájukat ruhástól. Egy új mente ára 20 forint volt, de 30 

forint értékű is szerepel, de az igen viseltes darabok nem értek többet 30 forintnál. A 

lakatosoktól sutut zálogoltak, emellett náluk könyveket is említenek, volt olyan céhtag, 

akitől Bibliát és Hübner históriáját vették el. A molnároktól vánkost, nadrágot, varratlan 

kankót, mentét, a szappanosoktól szintén mentét, valamint dolmányt, a gombkötőktől 

mentét, övet, szénavágót, az asztalosoktól megintcsak mentét és dolmányt, valamint 

süveget zálogoltak. A kovácsokhoz hasonlóan a borbélyok is inkább szerszámaiktól voltak 

kénytelenek megválni: mintától, réz és cin medencétől, szelencétől.
458
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 Az így megbírságolt református mesterek viszont még ezek után is bíztak abban, 

hogy a régi megállapodásokat sikerül újból megerősíttetni. A kovácsok például annyira 

hittek igazukban, hogy amikor Banó János commissárius a zálogtárgyakat eladatta és a 

visszajáró pénzt a céhtagoknak vissza akarták adni, nem fogadták el a felajánlott összeget, 

arra hivatkozva, hogy megvárják a dolgok kimenetelét.
459

 

 A küzdelem végül azzal zárult, hogy a Helytartótanács, egyetértésben Pest 

vármegye javaslatával, nem adott felmentést a református mestereknek a katolikus 

szertartások megtartása alól.
460

 A csizmadiamesterek esetében az említett dokumentum is 

jelzi, hogy gazdasági hatalmukat, befolyásukat az államhatalom támogatását élvező 

katolikus mesterek tudták megerősíteni református társaik rovására. A kimutatás szerint 

számuk sokkal jobban gyarapodott, mint a reformátusoké. 1745-ben az előző évhez 

hasonlóan még 11 katolikus és 44 református mester volt a céhben, a következő évi 

visszaesés (9 fő) után 1750-re fokozatosan 15-re nőtt a számuk, míg a reformátusoké 

átmeneti visszaesés után (1747: 43 fő) csak 45-re emelkedett. 1751-1752-ben ugyan már 

46-an voltak, de a rákövetkező évre számuk a kiindulásira esett vissza. 1755-ben újra 45 

református tagja volt a céhnek, és az 1758-as újabb visszaesés (ismét 43 fő) 1759-ben 

elérték a 46 főt. Ezután egy lassú csökkenés figyelhető meg (1761: 45, 1762: 44, 1763-

1764: 43), amit egy megugrás követ, az 1765-ös újabb 44-es létszám után a következő két 

évben már 47-en, 1768-ban pedig már 52-en, 1769-1770-bn 55-en voltak. Eközben viszont 

a katolikusok száma látványosabban emelkedett, 1755-ben elérték a 17, két év múlva a 18, 

majd 1758-ban már a 20 főt, ami a következő évben 22-re nőtt. Ugrásszerűnek nevezhető 

az 1760-as adat, amikor egyszerre öt újabb katolikus mesterrel bővült a céh tagsága, 

változatlanul 46, majd 1764-re már csak 43 református mester mellett. 1770-ig lényegében 

újabb folyamatos emelkedés tapasztalható (1765: 31, 1766: 33, 1767: 32, 1768-1769: 35, 

1770: 36). Bár a reformátusok végig megőrizték többségüket, arányaiban a katolikusok 

jelenléte nőtt meg, amit érzékeltet az 1744-1745. évi 11:44 és az 1770-i 36:55 létszám 

közti különbség. Ebben valószínűleg nemcsak a protestánsok céhen belüli háttérbe 

szorításának kísérlete érhető tetten, hanem a város lakosságában fokozatosan a katolikusok 

javára megváltozó felekezeti arányok is tükröződhetnek.  

 Ezt a feltevést megerősíti a lakatos céhben a századfordulón történt vita, ahol ki is 

mondták ezt a helyzetet. 1790. január 3-án a városi tanács elé került a református mesterek 

panasza, melyből kiderül, hogy a csizmadiákéhoz hasonló egyezményt kötöttek az 
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alternációs céhvezetésről, ám a katolikusok két egymás utáni évben is saját jelöltjüket 

akarták a testület élére állítani. A katolikus mesterek elismerték az évenkénti felekezeti 

váltás gyakorlatát, de azt állították, hogy csak azért választottak maguk közül céhmestert, 

mert a reformátusok megfogyatkozásával nem találtak köztük alkalmas jelöltet, aki pedig 

alkalmas lett volna, tavaly más tisztséget viselt. A magisztrátus megállapította, hogy a 

felekezetek „között volt szép egyességnek és Harmóniának meg sértésével a régi szokásnak 

fel bontására” a lakatos céhnek nem volt felhatalmazása, ezért úgy határozott, hogy az 

alternációs elvet továbbra is tartsák fenn a céhvezetésben, lehetővé téve és tanácsolva, 

hogy az előző évben kisebb szolgálatot tevő mestert is megválaszthassanak a magasabb 

tisztség viselésére.
461

 

 Mindezek az ellentétek nem számítanak egyedi esetnek, ilyenekre több példát is 

lehet találni a korból. Pozsonyban 1761. augusztus 17-én, a május 21-i úrnapi körmenet 

után érkezett a királyi rendelet, hogy azokat a pozsonyi mesterembereket, akik nem 

akarnak részt venni az úrnapi processión, zárják ki a céhből. Ez nem kevés embert érintett, 

mivel ekkor a már több, mint 40, 1780-ban már 70 céhben dolgozó iparosok száma már 

jóval ezer felé járt a városban, melynek lakosságának jelentős részét – még ha már nem is a 

többségét – minden ellenreformációs intézkedés ellenére az evangélikusok tették ki.
462

 A 

rendeletet mindenképpen helyi kérésnek kellett megelőznie, amiben szerepet játszhatott 

Michael Voigt pozsonyi jezsuita, aki nyomtatásban is megjelent úrnapi beszédeiben élesen 

bírálta az evangélikus és református úrvacsoratant. 1761-ben a Szent Szalvator 

templomban tartott hitvitázó prédikációjában az átváltoztatásban kételkedő protestánsokat 

bírálta.
463

 A következő évben azt a lutheri tanítást tagadta, hogy csak az úrvacsora 

vételének pillanatában van jelen Krisztus testének és vérének szentsége.
464

 Bár a pozsonyi 

jezsuita csak úgy említette a protestánsokat, mint akik az ószövetségi Mikolhoz hasonlóan 

kíváncsian nézik ablakaikból a processiót, és a szentséges egyházi pompát és a kíséretében 

lévő magas és alacsony rangú személyeket gúnyolják, kinevetik, ezek a beszédek is 

cselekvésre indíthatták a helyi hatóságokat.  

 A közeli Cegléden is hasonló eset játszódott le, mint Kecskeméten. 1775. március 

25-én 5 takácsmester és 7 csizmadiamester összesen 23 forint 62,5 dénár büntetést fizetett, 
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mert az „articularis processiokon”, vagyis a céh előírásai szerinti katolikus ünnepeken nem 

vettek részt.
465

 A következő évben már jóval többen mulasztották el a rárótt 

kötelezettségeiket, a két iparágból 27 mester, 5 legény és 8 inas.
466

 1777-ben a ceglédi 

református szabó, takács, csizmadia és szűcs mesterek a Helytartótanácshoz is beadványt 

intéztek a helyi plébános zaklatásai miatt.
467

 Ebben a helyzetben a református mesterek 

előtt két lehetőség nyílott: vagy abbahagyják mesterségüket, vagy betartják a céhlevél 

rendelkezéseit, így viszont saját hitük ellen cselekszenek. Többen az első megoldást 

választották. 1778. február 14-én 3 ceglédi szabómester lemondott mestersége 

gyakorlásáról, és erről kötelezvényt állított ki a szolgabírónak. Nem sokkal ezután, február 

28-án 7 szűcsmester is így döntött, mivel önálló céhet nem tudtak alakítani, a 

katolikusokkal viszont nem akartak egy céhben maradni.
468

 A többiek viszont inkább a 

másik lehetőséget választották. Ugyancsak 1778-ban, március 9-én 27 csizmadiamester és 

12 takácsmester kötelezvényt állított ki, hogy a jövőben a céhlevél vallási rendelkezéseit 

megtartja, miután az utóbbiak sikertelenül kérték a királynőtől ezeknek a pontoknak a 

módosítását.
469

  

 1777-ben Makón is folyt eljárás az ottani takácscéh református tagjai ellen, mivel 

körmenet közben nem térdeltek le és pipáztak abban a szobában, ahol a szentséget 

őrizték.
470

 A város püspöki joghatóság alatt állt, ezért a város vezetői éberen őrködtek, 

hogy a protestánsok betartsák a vallási előírásokat. 1778-ban Hódmezővásárhely Migazzi 

Kristóf által végzett püspöki vizitációjakor azt jegyezték föl az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvben, hogy a másvallású céhtagok a királyi rendelet ellenére, privilégiumaikra 

hivatkozva vonakodnak megjelenni a kántorböjti miséken. A püspök elrendelte, hogy a 

távolmaradók a királyi rendelkezés értelmében fizessenek egy font viaszt az egyháznak, ha 

pedig erre sem hajlandók, a vármegyei katonaság hajtsa ezt végre rajtuk.
471

 A június 18-ai 

vizitáció alkalmával kiadott rendelkezéseket külön feljegyzésben rögzítették, ennek 7. 
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pontja szintén szorgalmazza a céhtagoknak az előírt miséken való részvételét.
472

 Ennek 

előzménye volt, hogy 1774-től Tóth Tamás plébános négyéves tevékenysége alatt közel 

800-ra emelkedett a katolikus népesség létszáma, emellett elérte, hogy egyre több katolikus 

tisztségviselő kerüljön a tanácsba, és harcot indított azért is, hogy növekedjék felekezet 

befolyása a céhekben is.
473

 Ezzel együtt már több évtizede meg-megújuló vita zajlott a 

katolikusok egyházi ünnepeinek elismertetéséről, kevés eredménnyel. A plébánosok 

gyakori panaszai után 1777-ben újabb feljelentés után a vármegye rendelkezett, hogy a 

reformátusoknak meg kell húzniuk templomuk minden harangját, és senki nem 

merészeljen dolgozni egyházi ünnepeiken. Szőnyi Benjámin, az irodalmárként is jeleskedő 

református lelkész hiába kérte instanciában a vármegyei hatóságokat, hogy ne tegyék 

kötelezővé számukra az ünnepek megülését, lényegében a szentek tiszteletét, beadványát a 

Helytartótanács kemény hangú levélben utasította vissza. Így az ünneprontók botbüntetésre 

vagy néhány napos elzárásra számíthattak a hatóságoktól, amire még 1786-ból is van 

példa. Ahogy fentebb látható volt a szentesi céhek kapcsán, a miselátogatásra még a 19. 

század első felében is rákényszerültek a református mesterek.  

 Kecskeméten a 19. század elején is még előfordultak vallási színezetű 

nézeteltérések a céheken belül. A tanács 1816-ban kiadott határozata arról tanúskodik, 

hogy némely céhek református tagjai keltettek feszültséget az egyházi rendeléseket és a 

tanács hatáskörét feszegető, közelebbről nem részletezett beadványukkal, de ezt a városi 

tanács határozottan elutasította és erre hivatkozva rendezte a céhek működését.
474

 A 

városvezetők tehát eddigi következetességükhöz híven ezúttal is elejét kívánták venni a 

felekezeti alapú ellenségeskedésnek a városi köznyugalom megőrzése érdekében. Amikor 

ez a korábbi céhes viták során nem sikerült, az nem a tanácson múlt, hiszen az egy kívülről 

gerjesztett és országszerte előforduló konfliktus volt.  

 

IV.2.5. Viták a halálraítéltek vigasztalása körül  

 

 

1767-ben és már az előző években is a ferences szerzetesek és a református prédikátorok 

között heves vita támadt abban a kérdésben, hogy halálra ítélt híveiket a kivégzéskor 

elkísérhetik-e lelki vigasz nyújtására. A református lelkészek ezt a gyakorlatot követték, 

azután is, hogy Pest vármegye kihirdette a királyi parancsot, miszerint csak katolikus 
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papok nyújthatnak lelki vigaszt. A rendelet az 1731. évi Carolina Resolutio 2. pontja 

alapján kimondja ugyan, hogy az artikuláris helyeken a saját felekezetükön lévő rabokat a 

nemkatolikus lelkészek meglátogathatják, taníthatják és megtérésre inthetik a börtönben, 

de a vesztőhelyre csak a katolikus papok kísérhetik ki őket, és eközben négyszemközt 

beszélhetnek velük a lelki dolgokról.
475

  

 Még előző év december 30-án történt, hogy egy katolikus és egy kálvinista 

halálraítélt rabot kivégeztek Kecskeméten és mindkettőt református prédikátorok kísérték 

és látták el lelki vigasszal, és semmi időt nem hagytak a ferences atyáknak arra, hogy a 

vádlotthoz jöjjenek. A ferences háztörténet írója megjegyzi, hogy a prédikátorok ügyesen 

egymást váltották. Ők álltak mind a börtönben belül, mind a börtönön kívül is. A kocsi 

melletti kíséretet is ők adták egészen a kivégzőtér nagyobbik kapujáig, mondván, hogy a 

saját híveiket szabad kísérniük odáig. A szabálytalanságnak minősített eset miatt a megye 

vizsgálatot indított, amely megállapította, hogy ez a ferences atyák lomhasága miatt 

történhetett meg, ezért a Helytartótanácshoz nem jelentették az esetet. Egyrészt az 

atyáknak a prédikátorokat el kellett volna küldeniük, és így az elítéltnek katolikus pappal 

nyújtani lelki vigaszt. Másodszor pedig a prédikátorokkal szembe kellett volna szállniuk, 

hogy azok az elítéltek mellé a börtönön kívül ne álljanak, vagy a kivégzőtéren egy lépéssel 

hátrább kísérjék őket.  

 Augusztus 22-én, a foglyok szemléje alkalmával, ismét két kálvinista rabot ítéltek 

halálra, akiknél a ferences atyák közül való igehirdetők teljesítettek szolgálatot, de akkor 

újból hiányoztak, amikor a börtönön kívül az elítélteket a kivégzőhelyre vitték megkötözve 

szekéren. A református lelkészek odaálltak, és együtt imádkoztak, majd a ferencesek 

mellett ők is kísérték híveiket egészen a kivégzőhely kapujáig.
476

 

 Az említett tiltással lehet összefüggésben a református prédikátorok védekezése. A 

keltezetlen latin nyelvű iratban, mely a címzés szerint valószínűleg a vármegyéhez intézett 

kérvény, hosszan bizonyítják a halálraítéltek vigasztalásához való jogukat, amelyben a 

ferencesek akadályozzák őket.
477

 Előadják, hogy február 28-án küldöttség járt a 
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Helytartótanácsnál és intimatumot nyert. A királyi resolutio szerint vigasztalhatják a saját 

felekezetükön lévő foglyokat. Bibliai hivatkozások alapján szívhez szóló érvelésben fejtik 

ki, hogy ez szerintük nemcsak joguk, hanem lelkészi, sőt alapvető keresztényi 

kötelességük. Pásztorként az Úr nyájának kell gondját viselniük (ApCsel 20,28; Zsid 

13,17), amihez hozzátartozik a haldoklók vigasztalása, mert a halál közeledtét érezve a 

lelken erőt vesz a fájdalom, és ilyenkor csak a kegyelem fénye ad vigasztalást. Erre még a 

legelvetemültebb gonosztevőknek is joguk van, mert a jobb lator példája azt mutatja, hogy 

még az utolsó pillanatban is van lehetőség a megtérésre. Azt pedig még a római császári 

helytartó és a zsidó papok sem tiltották meg Jézusnak, hogy vigasztalja a megtérő bűnöst. 

A második pont szerint a Helytartótanács vizsgálatot folytatott Kecskeméten, keresve az 

érintett rabokat. A válaszból kiderül, hogy nem jegyezték föl a nevüket, de az utóbbi 

időben két református elítéltről tudtak, Dallos Gergelyről és egy Galambos nevűről. 

Hivatkoznak III. Károly 1731-ben kiadott rendeletére, melynek 2. pontja kimondja, hogy 

az artikuláris helyeken – bár Kecskemét nem az – a lelkészek látogathatják a rabokat. Ez a 

Szentírás szerint a börtönben lévők meglátogatását jelenti az irgalmasság hét cselekedete 

alapján (Mk 25,36-45), de vonatkozik az árvák és özvegyek meglátogatására és 

gondozására (Jak 1,27). Az 1742. és 1753. évi királyi rendeletek is lehetővé teszik, hogy 

minden pap és lelkész a maga híveit gondozza. Ez alapján kérik, hogy a ferencesek ne 

akarják áttéríteni a reformátusokat, mert ők sem akarják a katolikusokat reformátussá 

tenni.   

 A kérdésben a kecskemétiek a hivatalos szerveknél igyekeztek segítséget találni. 

Érdeklődésükre Nagy István 1768 februárjában arról tájékoztatta Csáktornyai Ferenc 

kecskeméti jegyzőt, hogy a rabkísérés ügyében a Helytartótanácshoz eddig még nem 

érkezett panasz a reformátusok ellen, de figyelni fogja az egyházmegye és a vármegye 

lépéseit és megteszi a szükséges intézkedéseket. Egyúttal megnyugtatta a kecskemétieket, 

hogy „azt a Felséges Consilium observalni Szokta, hogy mindenkor a másik féltis meg 

halgatya.”
478

 1769-ben Nagy Sámuel bécsi ágens segítségét is kérték, aki azt tanácsolta 

Csáktornyai Ferencnek, hogy a halálraítéltek nevében adjanak be kérvényt vagy küldjenek 

deputációt, amely a személyes kéréssel kérhetne kihallgatást.
479

 Más módot nem tud, 

                                                 
478

 Nagy István levele Csáktornyai Ferenchez, Pozsony, 1768. február 24. KREK 136. (régi jelzet: 10/1953. 

E. X/4.). A szöveg szerint Csáktornyai február 10-én kelt levelére válaszol. 
479

 Nagy Sámuel bécsi ágens levele Csáktornyai Ferenchez, Bécs, 1769. október 31. KREK 

Egyházközigazgatási iratok 137. (régi jelzet: 10/1953. E. X/5.). Az előzményekről csak annyi derül ki, hogy 

az ágens október 10-én kelt levelét, melyben információkat és tanácsokat küldött, a jegyzőnek 22-én kellett 

volna kézhez vennie. Csáktornyai 27-én írt levele, melyet Nagy három nappal a levélírás előtt kapott meg 
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szerinte ehhez is megfelelő súlyú támogatók kellenének. Nem javasolja, hogy máshová 

forduljanak tanácsért, mert más tanácsot úgysem kapnának, csak azt, hogy a meglévő 

rendeletekhez alkalmazkodjanak, különben saját gyengeségüket mutatnák, ha a fennálló 

alapelvek ellen érvelnének. 

 Az említett királyi parancsra az egész országban érvényes volt ez a rendelkezés. 

Elszórt adatokból arra lehet következtetni, hogy ez sok erőszakoskodásnak és botránynak 

lehetett forrása. Ilyen esetekre céloz Szeremlei Samu is Hódmezővásárhelyről írt művében, 

hogy egy kivégzés alkalmával a rabot áttéríteni akaró szerzetest, nyilván egy szegedi 

ferencest a lakosság erőszakkal illetett, miután a sok gyötréstől elkeserített rab lerúgta a 

barátot a kivégzésre vivő szekérről, mert „négy nap gyötrötte a pápista hittel.”
480

 Hozzá 

kell tenni, hogy a várost birtokló katolikus Károlyiakat türelmes valláspolitika jellemezte. 

Károlyi Ferenc 1752-ben kiadott oklevelében vállalta a református vallásszabadság 

biztosítását, többek között kimondta, hogy a lelkészek az úriszéken elítélt, saját vallásukon 

lévő rabokat az ítélethirdetés napján meglátogathatják, vigasztalhatják és felkészíthetik 

őket a halálra. Igaz, biztosított lehetőséget saját felekezete papjainak is, amikor hozzátette, 

hogy „megpróbálván előbb az katholikus lelkiatya”.
481

 Magát a vesztőhelyre kísérést 

viszont nem szabályozta. Ennek tudható be, hogy a város 1761. június 22-én lezajlott 

püspöki látogatásának jegyzőkönyve is érinti a kérdést, elrendelve, hogy a katolikus 

papokon kívül más nem kísérheti a gonosztevőket a vesztőhelyre, a parókusnak pedig 

nemcsak az elítéltet kell előzőleg szorgalmasan látogatnia és tanítania, hanem a 

prédikátorokat is távol kell tartania tőlük.
482

 A Helytartótanács 1774. február 10-én az ilyen 

esetekre célozva adott utasítást a katolikus pap magatartásáról: „...si ad mortem 

condemnatus Acatholicus converti noluerit, in Comitiva existentes Sacerdotes, propterea 

ad Verba inconvenientia, et invectiva publice coram nullatenus condescendant...”, vagyis 

ha a nemkatolikus elítélt nem akarna megtérni, a kikísérésnél jelenlévő papok az ige meg 

                                                                                                                                                    
(tehát október 28-án), viszont nem szól az ő korábbi leveléről. Ebben az ágens két módot ajánlott, melyeket 

az újabb levélben nem részletez. 
480

 Szeremlei 1890. 30-31., 1900-1913. V. 636.; Holl 2004. 138., 100. lj.;  Zsilinszky 1907 393. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusZsilinszkyMihalyMuvei_001_MPET_1907/?pg=426&layo

ut=s, uő név nélkül: A XVIII. század protestáns történelméből. In: Evangélikus Őrálló, 1905 (1. évfolyam) 

1905-07-07 / 28. szám. 276-278., 278. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangOrallo_1905/?pg=281&layout=s, 2015. szeptember 24.  
481

 Imre 1984. 614-615. 
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 „4
o
. Cum vi Resolutionum Regiarum ad locum supplicii malefactores (cujuscunque Religionis ii sint) 

nullus praeter Catholicos Sacerdotes educere audeat; Parochus pro re nata non tantum captivos ejusmodi 

diligenter visitabit, sed insuper Comitivam Praedicantibus denegabit, et non admittet.” Lib. VI. 17-18., idézi 

Holl 2004. 138. 
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nem hallgatása és a nép gyalázkodása miatt semmiképp ne viselkedjenek leereszkedően.
483

 A Dunamelléki Egyházkerületben máshol is előfordultak hasonló esetek, így a 

Kecskeméten történtek nem tekinthetők egyedi példának. Az 1776-1785 közötti 

egyházkerületi jegyzőkönyvek is tudósítanak a kérdés körüli vitákról. 1776-ban Bicskén 

Ónady Sámuel vértesallyai esperest eltiltatta a plébános a halálraítélt Mészáros István 

vigasztalásától, sőt, a rab feleségét megverték, gyermekeiket pedig elvették és katolikusnak 

nevelték őket. A gyűlés tisztázta az esperest a vád alól, hogy ő tagadta volna meg a 

vigasztalást az elítélttől.
484

  

 A helyzet a türelmi rendelet után rendeződött, amikor 1783-ban a Helytartótanács 

rendelete föloldotta az addigi tilalmakat.
485

 A kormányszerv egy 1782. végi rendeletében 

ugyanakkor azt is lehetővé tette, hogy ahol a többi felekezetnek nincs vallásgyakorlata, ott 

a katolikus papok továbbra is látogathatják a halálraítélt rabokat, tanítva és biztatva őket a 

katolikus hit felvételére. Ha viszont nem sikerül őket meggyőzniük, nem gátolhatják meg a 

nemkatolikus lelkészek látogatását.
486

 A szuperintendencia határozata értelmében Pesten – 

helyi gyülekezet és lelkipásztor hiányában – a rákospalotai lelkészt rendelték ki a foglyok 

és a halálraítéltek lelkigondozására, a katolikus Kiskunfélegyházán, a Kiskun Kerület 

börtönében raboskodó reformátusok vigasztalására pedig a mindenkori kecskeméti 

lelkészt.
487

 Így az 1783. április 15-én, még a rendelet kiadása előtt Kecskeméten megtartott 

egyházkerületi gyűlésen megbízták a pesti fogházban beteglátogatással és az úrvacsora 

kiszolgáltatásával Takács (Takáts) Ádám rákospalotai lelkészt, a halálraítéltek 

kikísérésével pedig Lukátsi István péceli és Szőke Ferenc gombai prédikátort.
488

 A palotai 

prédikátor a pesti rabok közötti szolgálatért 30 Ft külön fizetést nyert.
489

 A kecskeméti 

lelkésznek is engedélyezték, hogy bejárhasson Kiskunfélegyházára.
490

 Ennek megfelelően 

a halálraítélt Pap Györgyhöz is Vég Veresmarti Sámuel kecskeméti lelkészt hívták, de 

vitába került a helyi plébánossal. A lelkész levélben is beszámolt Szőnyi Virágh Mihály 

                                                 
483

 Mandata regia 191., idézi Holl 2004. 138., 100. lj. 
484

 Protocollum venerabilis superintendentiae Cis Danubianae 1776-1785 – A dunamelléki egyházkerület 

protokolluma 1776-1785. RL A/1.a. 4. kötet (régi jelezet: 1342. kötet). 4-5. 
485

 Pozsony, 1783. december 23. Uo. 731-737. 
486

 A Helytartótanács közli a halálraítélt rabok lelki vigasztalása tárgyában hozott királyi rendeletet. Pozsony, 

1782. december 9. A rendelet szövegét a kecskeméti református egyházközséghez is eljuttatták: KREK 

Egyházközigazgatási iratok 167. (régi jelzet: 20/1953. E. XX/7.) 
487

 Uo. 655., 668-678. 
488

 Uo. 655. 
489

 Uo. 668. Erről Beleznay Miklós főgondnok Szőnyi Virágh Mihály szuperintendenshez 1783. augusztus 

14-én írt levele is tudósít, uo. 673-674. A levél mellékleteként szerepel Gózon István generalis scriba 

Veresmarti Sámuel perceptornak szóló utasítása, hogy Takáts Ádám palotai prédikátornak fizetése felét adja 

ki - a pesti foglyok közötti szolgálatért. Uo. 678. 
490

 Uo. 674. 
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szuperintendensnek, hogyan adott utolsó vigaszt a református rabnak, amit a gyűlés 

jegyzőkönyvébe is bemásoltak.
491

 A félegyházi foglyok látogatásának jogát az 1785. április 

15-én Szalkszentmártonban tartott egyházkerületi gyűlésen is megerősítették, megbízva 

Vég Veresmartit a szolgálat folytatásával.
492

 

 A vita különösen akkor vált élessé, amikor egyes rabok közvetlenül kivégzésük 

előtt áttértek a másik, többnyire a katolikus felekezet hitére. Az üggyel kapcsolatban 

fennmaradt a Helytartótanács által indított vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve, mely 

több, különböző vallású és életkorú kecskeméti lakos, köztük városi tanácsosok vallomását 

is rögzítette.
493

 A jegyzőkönyv 1765. december 10-én kelt Pozsonyban, és 1766. január 13-

án hirdették ki a vármegyei közgyűlésen. A latin nyelvű bevezetőből azonban kiderül, 

hogy november 22-én már készült egy jelentés. Maguk a kérdőpontok és a válaszok 

azonban magyarul íródtak, és öt kérdést járnak körül. Az első kérdésből kiderül, hogy 

1765. november közepén az úriszék egy református tolvajt halálra ítélt. A tanúknak arra 

kellett választ adniuk, hogy: 1. A református lelkész az elítélthez járult-e, imádkozott-e 

vele és a büntetés helyére is kikísérte-e?, 2. Magától tette-e, ha nem, kinek a rendelésére?, 

3. A ferences atyák közül akart-e valaki a rabokkal beszélni vagy őket kikísérni?, 4. Kik és 

hogyan akadályozták őket? és végül 5. Korábban a reformátusok kísérték-e ki a rabokat? 

Ha igen, mikor és ellenezte-e valaki? A fiatalabb tanúk vallomásaiból kiderül, hogy miután 

az Ötsödi nevű tolvajt elítélték és a siralomházba kísérték, Gondányi református prédikátor 

(Gonda István másodlelkész) – aki valószínűleg magától jött – társával, Szathmári 

professzorral (Szathmári Pál elsőpap) felváltva együtt imádkozott vele, majd a kocsira is 

fölszálltak, és amikor a vesztőhelyre érkeztek, ott is együtt imádkoztak vele. A rabot 

szombati napon ítélték el, a ferencesek közül P. István jött és beszélt vele, utána a 

prédikátor. Varga András tanút mint városházi tisztviselőt Kis József második bíró aznap 

délután, amint az ítélethirdetés után a rabot a siralomházba vitték, elküldte a lelkészért, 
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 Kecskemét, 1784. szeptember 25. Uo. 731-737. 
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 Uo. 835. 
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 Pest, 1766. március 10. KREK Egyházközigazgatási iratok 131. (régi jelzet: 10/1953. E. X/2.). A 

jegyzőkönyvet hitelesítette: Szikorai Miklós, a kecsleméti kerület fődiakónusa, Vida István szolgabíró és 

Friebeiß János vármegyei esküdt. A tanúk: Providus Martinus Kováts, c. 27 éves, katolikus, „Oppidi 

Ketskeméth Ductor”; Junior Petrus Pap, c. 37 éves, református, „Suprafati Oppidi Ketskeméth Ductor”; 

Gregorius Dallos, c. 28 éves, katolikus, „Op. K. Oeconomus Secundarius”; Martinus Tóth, 23 éves, katolikus, 

„Oppidi Ketskeméth Decurio”; Providus Andreas Varga, c. 25 éves, református, „Oppidi Ketskeméth 
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Inhabitátor”; Franciscus Bozóki, c. 70 éves, katolikus, „Inhabitator Oppidi Ketskeméth”; Michaël Szabó, c. 

70 éves, katolikus, „Inhabitator Oppidi Ketskeméth”; Georgius Tót, c. 70 éves, katolikus, „Inhabitator 

Oppidi Ketskeméth”; Circumspectus Mathias Csaba, c. 70 éves, református, „Oppidi Ketskeméth Senator”; 

Nobilis Paulus Sz: Királyi, c. 56 éves, katolikus, „Oppidi Ketskemét Senator”; Circumspectus Gregorius 

Ferentzi, 64 éves, katolikus, „Oppidi Ketskemét Senator”. 
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„mint eddig ßokás vólt”. Szerinte ezt kifejezetten a rab kérte, Kis Mihály állítása szerint 

Rozgonyi István főbíró jelenlétében. Pap Péter, aki utána végig a rabszállító kocsi mellett 

volt, hallotta a bíró rendelését is, miszerint ha református elítéltnél prédikátor van, akkor ne 

engedjék be hozzá a ferencest, illetve fordított esetben a lelkészt. Hozzátette, korábban 

nem tapasztalta, hogy református raboknál ferencesek lettek volna, vagy ellenezték volna a 

prédikátorok jelenlétét. Másnap a professzor mellett a kis leánykák tanítója (Varga szerint 

Farkas professzor) és a togatusok is eljöttek és imádkoztak vele. Közben a katolikusok is 

hírt adtak a ferenceseknek, P. István az ítélethirdetés után két órával meg is jelent, de a 

prédikátorok hamarabb érkeztek. Vasárnap reggel a rab magához kérette a barátot, akinek 

elmondta, hogy csak azért lett katolikus, mert azt hitte, akkor megmenekülhetne a haláltól. 

A ferences azonban felvilágosította, hogy csak lelkét tudja megmenteni, és megtérésre 

intette. Másnap ismét eljött, és újra kérte, „hogy az igaz Keresztényi hitet esmérné meg”. 

Az elítélt végül azonban megmaradt korábbi vallásában, „mondván, ha az ő életit meg nem 

tarthattya néki Barát nem kell.” Az atya, látva, hogy megátalkodott szívű, nem látogatta 

meg többé. Ezért hétfőn, amikor kivitték, a ferencesek nem is kísérték, csak a prédikátor 

jött hozzá és vele maradt haláláig.  

 Egy másik esetben 1765 pünkösdje előtt másfél-két héttel vagy egy-két nappal 

(Dallos Gergely szerint április 24. után) ítélt halálra az úriszék egy református rabot, akit a 

prédikátor kísért ki és imádkozott is vele. Előtte viszont P. István ment hozzá naponta 

háromszor, utána a prédikátor. A kivégzés előtt azonban nem tudott bemenni hozzá, mert a 

cella zárva volt, ugyanis a prédikátor bent volt a rabnál. Amikor kijött és szembetalálta 

magát a páterrel, Kováts Márton – akit a városi hadnagy kötelezett arra, hogy minden 

törvényszéken jelen legyen – szavai szerint „öße ßóllalkoztak, és keményebb igékkel 

érdeklették egymást”. Dallos szerint főleg a professzor „feles szókkal” illette a barátot, aki 

a reformátusoknak azt vetette szemére, hogy „az ollyan dolognak elkövetésében melly 

ekkoráig soha reájok Ketskeméthen nem bizattatott, ne avassák magokat.” A páter 

ragaszkodott a kíséréshez, de a prédikátor sem engedett. A rab erre úgy nyilatkozott, hogy 

mindkettőjükkel jó szívvel imádkozik, és szívesen veszi, ha a ferences kíséri ki, de mivel 

éltes ember, vallását nem fogja megváltoztatni. Kováts tanú azután látta a páterrel együtt 

imádkozni, de a kivitelnél végül már nem volt ott. Dallos korábban nem tapasztalta, hogy 

az úriszéken elítélt református rabokat a prédikátorok kísérték volna. Négy évvel korábban 

egy (a fentebb említett) Galambos nevű református és egy katolikus tolvajt végeztek ki, és 

mindkettejüket ferences kísérte ki.  
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 A tanúk ismertették a korábbi gyakorlatot is, bevett szokásnak nevezve, hogy a 

rabok maguk kértek papot saját vallásuk szerint. Somogyi Andrást nyolc évvel azelőtti 

kivégzése előtt is prédikátor kísérte ki, és vele maradt haláláig. Az ő történetét nem 

véletlenül idézték föl többen is. Az egykori református iskolai rektorból lett tanácsnok 

addig példátlan módon meglopta a közösséget, ezért büntetése is példamutatóan szigorú 

lett.
494

 Az idősebbek arra az esetre is emlékeztek, amikor 1706-ban, a kuruc időkben 

végeztek ki egy férjét megmérgező asszonyt, Balog Istvánnét és egy gyilkosságban 

elmarasztalt férfit, Nagy Gergelyt. Később az úriszék felállításakor, 1713-1714 körül Szűts 

Istvánt három társával együtt ítélték halálra, akik között katolikusok és reformátusok 

egyaránt voltak, így őket a ferences atyák és prédikátorok együtt kísérték ki. 16 évvel 

korábban pedig három férfit és három asszonyt vittek a vesztőhelyre, köztük egy 

reformátust, akivel egy togatus volt. 1752-ben egy Szalkai nevű gyilkost kísért a 

prédikátor. Akkor a páterek nem tiltakoztak a református rabok református kikísérése ellen, 

ezt csak 5-6 éve kezdték kifogásolni. Többen megjegyezték, hogy az általuk ismert 

esetekben nem a prédikátor, hanem az iskolamester, például Debretzeni István rektor vagy 

togatus diákok voltak az elítélt mellett. 

 A jegyzőkönyv 1766. március 10-én, Pesten kelt latin nyelvű záradéka összegezte a 

városi tanács meghallgatásának tapasztalatait is. Ebből kiderül, hogy a ferenceseknek 

mindig szabad volt a református rabokat, a főbenjáró büntetésben lévőket is látogatni és a 

vesztőhelyre kikísérni. Régi szokás és folyamatos gyakorlat, hogy a halálos ítélet 

kimondása és a rabok siralomházba kísérése után megkérdezték tőlük, hogy református 

prédikátort vagy katolikus papot kérnek-e. Ha meg akart maradni saját hitében, akkor 

vallásának megfelelő lelkipásztort hívtak, aki azután a vesztőhelyre is kikísérte.  

 Ezután a Helytartótanács küldöttei kihirdették a királyi rendeletet. Eszerint sem a 

börtönben lévőkhöz, sem az elítélt gonosztevőkhöz, sem a vesztőhelyre ne a saját 

felekezetükhöz tartozók menjenek, hanem a magisztrátus emberei, és annak egyetemes 
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tekintélyével hívják a lelkészt. A református prédikátorokat az eddigi gyakorlat alapján 

hívják, de amíg erről rendelet születik, addig a Helytartótanács rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 A vizsgálat előzményeként a jegyzőkönyv közli Káló Ferenc kanonok, a váci 

káptalan vikáriusának levelét, melyet 1740. augusztus 30-án írt Olasz Remig ferences 

gvárdiánnak mint a kecskeméti parókia vezetőjének. Ebben a páterek augusztus 26-i 

levelére válaszol, melyben csodálkozásának adott hangot az ismertetett gyakorlat miatt. A 

Carolina Resolutio 2. pontja szerint ugyanis csak az artikuláris helyeken van a protestáns 

lelkészeknek parokiális jogkörük és lelkigondozási kötelességük, vagy ahol a királyi 

felségtől erre engedélyt kértek és kaptak. Kecskeméten viszont egyik feltétel sem áll fenn, 

így amíg királyi engedély nem születik, semmilyen címen nem látogathatják a saját 

vallásukon lévő foglyokat. Erre hivatkozva tiltakoztak a városházán 1741. március 1-jén és 

4-én is, eredmény nélkül. 

 Végül a kihirdetett határozat is ezt mondta ki. az 1731-i előírás mellett annak Mária 

Terézia általi 1753-as megerősítésére is hivatkoztak, megemlítve, hogy Sopronban is 

hasonló eset történt. Eszerint lelki dolgokban csak katolikus pap beszélhet a foglyokkal, és 

kísérhetik őket a vesztőhelyre. A nemkatolikus lelkészeknek erre nincs püspöki 

felhatalmazásuk, így a katolikus papokra vonatkozó királyi rendelet marad érvényben, 

mely szerint ők nem teljes jogkörű lelkiatyák. Így a professzor sem mehetett a volna a rab 

biztatására és nem akadályozhatta volna P. Istvánt. Gondányi prédikátor megsértette 

Mátyás atyát, ezért bíróság elé kell állnia. 1765. június 4-én át is adták neki a tiltást, amit 

teljes egészében visszautasított, mondván, hogy ő nem a gvárdián parókusa és ez nem a 

ferencesek parókiája.
495

 

 A vita hátterében kirajzolódik az a meggyőződés, hogy az üdvösség elérése 

érdekében minden lehetséges eszközzel küzdeni kell, és a halálra való felkészülés 

lehetőségét még a rabok és halálraítéltek számára is meg kell adni. Mivel azonban a kor 

felfogása szerint minden felekezet úgy vélte, hogy csak a saját egyházában lévők 

üdvözülhetnek, ezért nemcsak saját híveik halálra való felkészítését látták el, hanem a 

többi felekezet tagjait is igyekeztek maguknak megnyerni, akár még ilyen módon is. Blahó 

Vince a ferencesek kecskeméti működését áttekintő prédikációjában is utal arra, hogy 
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törekedtek a reformátusok át-, saját értelmezésük szerint megtérítésére is, köztük akár a 

nyilvánvaló bűnösök megszólításával is növelve saját egyházukat: „Mondák ugyan az 

ellenkező atyafiak, midőn közülök némellyek a katolika hitre tértek, hogy tisztúl az 

ekklesiájok. Légyen úgy, hogy a térők között találtattak alávaló emberek, szurkos szolgák, 

hitvány szolgálók, és talám paráznaságnak lotsában esett bűnösök is; kellet-é ezért 

megvetni? Semmiképpen.”, mert Péter is látomásban kapott intést a pogányok térítésére 

(ApCsel 10, 11-13,45), Hóseás próféta pedig parázna nőt vett feleségül, hogy a tisztaság 

útjára vezesse.
496

  

 A 18. század folyamán természetesen az államhatalom támogatását élvező katolikus 

egyháznak volt lehetősége hívei számát gyarapítani a közvetlenül kivégzésük előtt álló 

rabok közül, akiknek üdvösségéért fokozottan aggódhatott. Ugyanakkor a 

konfliktushelyzet is ebből adódott, hiszen az elítéltek többnyire ragaszkodtak saját 

hitükhöz, az áttérést csak az ítélet végrehajtásától való szabadulás reménye motiválta. 

Kecskemét esetében a református egyház erős társadalmi beágyazottsága miatt is küzdött e 

helyzet ellen és védte jogait saját híveinek lelkigondozására és az áttérítéstől való 

védelmére.    

 

IV.2.6. Telek József hitvitázó prédikációi 

 

Telek József a barokk kori katolikus hitbuzgalmi irodalom jelentős alakja, ferences 

szerzetesként népszerű hitszónok volt. Az 1760-as években Kecskeméten elmondott és 

nyomtatásban is megjelent szentbeszédeiben az oltáriszentségről, illetve Szűz Máriáról 

elmélkedik, a protestánsokkal vitatkozva. Prédikációi a katolikus templomon kívül, a 

kétfelekezetű város piacán, illetve az attól valamivel távolabb eső Homoki-kápolnánál 

hangzottak el, a református lakosság meggyőzésére is törekedve. Az ízes nyelvezetű 

szövegeket érvei alátámasztására gazdag bibliai és történeti példaanyaggal látta el. Ez 

utóbbi egyház- és helytörténeti szempontból is különösen értékes, mivel számos adalékot 

tartalmaz a kecskeméti felekezetek történetéről és korabeli viszonyukról. Egyúttal a 18. 

századi ferences történetírás módszereinek is jó példája, mely a történeti kutatások 

eredményeit a prédikáció műfaját felhasználva népszerűsítette.      

 Telek József 1716-ban született a Nógrád megyei Tarnócon (ma Ipolytarnóc). 19 

éves korában lépett a ferences rendbe, 1737-1739-ben Kecskeméten végezte bölcseleti 
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tanulmányait, majd több városban tanított bölcseletet és teológiát. 1750-től egyházi 

szónokként működött, 1757-1770 közt többek között Kecskeméten is volt lelkész, 1762-

1765-ben a rendház gvárdiánja volt, kétszer viselte itt a tartományi definitor tisztségét is. 

1773. június 3-án Vácott hunyt el.
497

 Ez a változatos életút a ferences szokásokból adódott. 

Rendtartományi utasításra a páterek gyakran váltogatták a kolostorokat, nehogy tartósabb 

szolgálatban az anyagi kötődés veszélyeinek legyenek kitéve. Az áthelyezésekről az évente 

megtartott tartományi üléseken döntöttek, a Szalvatoriánus Rendtartományban, ahová 

Kecskemét is tartozott, általában Gyöngyösön vagy Galgócon. Ez a szinte az egész 

országot érintő vándorlás ahhoz is hozzájárult, hogy a szerzetesek szélesebb látókörrel, az 

ország és a külföld dolgairól több ismerettel rendelkeztek.
498

     

 Telek prédikációi életének utolsó másfél évtizedében nyomtatásban is megjelentek. 

Művei szolgálatának helyszíneihez kötődnek, egy-egy jelentősebb egyházi ünnep 

alkalmából, gyakran egy búcsújáró helyen elmondott szentbeszédeinek írott változatát 

jelentik. Az 1757-ben Kassán kiadott Tavaszi rózsa Szent Rozália ünnepén (szeptember 4.), 

a róla elnevezett hegyen tiszteletére épült kápolnánál hangzott el,
499

 az 1759-ben Pesten 

kiadott Hathatós erejű mágneskő a Rátóton János evangélista ünnepén (december 27.) 

mondott beszéde. A szintén Pesten, 1761-ben megjelent Bátorságos havasok a szegedi 

ferences kolostortemplom ünnepén, Havi (Havas) Boldogasszony napján, 1759. augusztus 

5-én tartott szónoklatát őrizte meg a kortársak és az utókor számára.
500

 Három egymást 

követő kötet, a Négy világító úrnapi lámpások (Kalocsa, év nélkül, valószínűleg 1767),
501

 

az Úrnapi két zöld ágak (Kalocsa, szintén év nélkül, valószínűleg 1767)
502

 és a Daniel 

törvény-széke (Pest, 1769)
503

 Kecskeméten elmondott úrnapi prédikációkat, illetve egy 

Kisasszony napi beszédet tartalmaz. Szintén szegedi szentbeszédeket és más városokban 

Mária-ünnepeken tartott szónoklatokat gyűjtött össze a kétkötetes Tizenkét tsillagú korona, 
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latin címen Coronae Marianae (I. Buda, 1769, II. Vác, 1772).
504

 Ezenkívül megjelent a 

papi méltóságról írt újmisés beszéde és Koháry Éva grófnő temetési prédikációja.
505

  

 Emellett történeti műveket is írt. 1750-1754 között Gyöngyösön összeállított egy 

adattár jellegű rendtörténeti munkát,
506

 1757-ben a rendi oktatáshoz készített egy 

befejezetlenül maradt, kétrészes, kéziratos rendtartományi krónikát is.
507

 Ennek kiadását 

alaposabb revízió nélkül nem is tervezte, amit igazolt a Fridrich Orbán hivatalos 

rendtartományi történetíró 1759-ben megjelent művét ért komoly kritika. Nevéhez fűződik 

a kecskeméti és a szegedi rendház historia domusának írása is. Az előbbit 1759-ben kezdte 

el vezetni, miután az ez évi gyöngyösi tartományülés május 20-án kötelezte a 

házfőnököket a rendházak történetének vezetésére, és őt bízta meg a kecskeméti rendház, 

illetve a mezőváros katolikus egyháza történetének megírásával.
508

 Az utóbbit 1760-ban 

kezdte meg, amikor Szegedre helyezték hitszónoknak.
509

 Ezek saját korában kéziratban 

maradtak, a kecskeméti háztörténet − többnyire várostörténeti szempontból fontos − 

részletei megjelentek magyar fordításban.
510

 Telek rendtörténeti művei beágyazódtak az 

1760-as években föllendülő ferences történetírás folyamatába, a rendi megbízásokon túl a 

történelem iránti személyes érdeklődése is ösztönözte a hasonló munkák megírására, 

aminek eredményei a prédikációiban is tükröződnek.
511

 

 Telek József kecskeméti prédikációi beleillenek a kor hitvitázó úrnapi beszédeinek 

sorába. Bár a magyarországi hitvitázás utolsó virágkora az 1660-as években volt, a 18. 

században a hitviták másként, leginkább a nyomtatott katolikus prédikációkban jelentek 

meg a nyilvánosság előtt. A 17-18. század fordulóján kiadott magyar nyelvű katolikus 

prédikációgyűjteményekben általában kevéssé érvényesült a polémia, az úrnapi 

beszédekben viszont ez nem ritka.
512

 Az önállóan kiadott úrnapi prédikációknak jelentős 

motivációja volt az oltáriszentség/úrvacsora kérdésében a protestáns tanokkal való ütközés. 
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Tamás Péter Telek-monográfiájában hangsúlyozta: „A XVIII. században […] az 

Oltáriszentségről szóló úrnapi beszédek egészen, a Regnum Marianum gondolatát kifejező 

szűzmáriás beszédek pedig legnagyobb részben ellenreformációs színezetűek, s mint 

ilyenek Luther és Kálvin tanait cáfolják, és az ősi hit egységéért harcolnak. A mérleg vitán 

felül a katolikusok javára billen.”
513

 Az újabb kutatás, főként Maczák Ibolya eredményei 

Pázmány Péter Prédikációinak és Kalauzának hatását hangsúlyozzák a 18. század első 

felében megjelent egyes úrnapi beszédekben.
514

 Pavercsik Ilona ezeket a prédikációkat 

elemezte a protestáns befogadók szempontjából.
515

 

  Ezeknek a protestánsokkal szembeni egyre erőteljesebb katolikus nyomás és 

háttérbe szorítás adja az egyháztörténeti hátterét. Az 1687-ben és 1715-ben is megerősített 

1681: 25. tc. kimondta ugyan, hogy protestánsokat nem lehet vallásukkal ellenkező 

szertartásokra kényszeríteni, mégis sok helyen nekik is megparancsolták a körmeneteken 

való részvételt. A céheknek pedig régi hagyományaikhoz híven zászlók alatt kellett 

felvonulniuk az úrnapi processiókon.
516

 A lelkészeiktől is gyakran megfosztott protestáns 

gyülekezetek egyre kevésbé tudtak távol maradni a katolikusok ünnepeitől, leginkább 

búcsújárások, falusi missziók idején vagy katolikus püspök látogatásakor hallhattak 

szentbeszédeket.
517

 III. Károly 1731-es (1742-ben megújított) vallásügyi rendelete, a 

Carolina Resolutio szerint a katolikus egyház ünnepeit a protestánsoknak is büntetés terhe 

mellett külsőleg és nyilvánosan meg kell ünnepelniük, a céhtagoknak pedig meg kell 

jelenniük a körmeneteken (8. pont).
518

 Mária Terézia 1747-ben, majd 1752-ben is előírta az 

akatolikusoknak a katolikus ünnepek külsőleges megülését, ennek elmulasztása esetén a 

lelkészeket vonták felelősségre.
519

 

 A 18. századi magyar papság a Szentháromság kultuszán kívül elsősorban az 

oltáriszentségét igyekezett elmélyíteni.
520

 Az úrnapi kultusz protestánsokra való rendeleti 

kiterjesztését a katolikus egyház hívei számának növelésére igyekezett kihasználni. Ezért 

az úrnapi prédikációk központi részét alkották az ünnepnek. A helyi közösség vagy a 

tekintélyes pártfogók által kedvelt és a vallási buzgalom növelésére alkalmasnak tartott 
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beszédeket nyomtatásban is megjelentették. Ezek hangvétele az elhangzás körülményeitől 

függően mérsékeltebb vagy keményebb, de általában megtérésre szólították föl a 

protestáns hallgatóságot. A református vagy evangélikus többségben lévő városokban 

természetesen provokációnak számított már önmagában a katolicizmus szimbolikus 

megjelenítőjévé vált körmenet és a hozzá kapcsolódó szentbeszéd nyilvános megtartása is, 

ugyanakkor a látványos külsőségekkel, felvonulással járó ünnepség hatással lehetett a 

protestáns szemlélőkre is, ami ha nem is tömegesen, de néhány esetben áttérést is 

eredményezhetett.  

 A legkorábbiak között említhető Tagányi Adalbert piarista szerzetes debreceni 

ünnepi prédikációja 1724-ből,
521

 valamint a Kelemen Didák minorita szerzeteshez kötődő 

úrnapi beszédek (Nyírbátor, 1721, Nagykároly, 1727). Ez utóbbiak, valamint Pázmány 

műveinek felhasználásával készült Bernárd Pál Lelki beszélgetés címen megjelent miskolci 

beszéde (Kassa, 1735).
522

 Ezekre református részről két, Utrechtben kiadott vitairat 

válaszolt, Szathmári Paksi Mihály sárospataki professzor Úri vatsora felett meg-gyujtatott 

szövétnek
523

 és Helmeczi Komoróczi István nagykőrösi lelkész, később dunamelléki 

püspök Igasság paisa című hosszabb műve (1741). Utóbbi a polémiát kerülve inkább saját 

közösségét kívánta megvédeni az áttérítéstől, egyúttal bírálta a katolikus szerzőket 

Pázmány írásainak plagizálásáért.
524

 

 A szelídebb hangú, inkább a katolikus hívek megerősítését célzó úrnapi prédikációk 

mint Orlicz Dániel piarista (Üdvösségre vezérlö lelki vetekedés, 1742) és Farkas Benignus 

ferences szerzetes veszprémi (Collyrium mysticum, titkos értelmű szem-gyógyító, 1744), 

vagy Bektán Bertalan pálos szerzetes váradi beszéde (Inconcussa veritas, az-az meg-

másolhatatlan igasság, 1758) mellett megjelentek kritikus hangvételű művek is. Ilyen a 

konvertita Berényi István munkácsi prédikációja (Meggyőzhetetlen igazság, 1749), illetve 

a kassai akadémia jezsuita tanárainak beszédei. Andreas Osiminka Kassán (Glaubens- und 
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Sitten-Lehr, 1752; Glaubens-Lehr, 1753), majd Győrben, a jezsuita kollégium tanáraként a 

protestánsoktól elvett Szentháromság-templomban németül tartott éles hangú ünnepi 

szónoklatot (Glaubens-Streit, 1755), evangélikus és református hallgatóknak is. Michael 

Voigt pozsonyi jezsuita a Szent Szalvator templomban mondott szintén német nyelvű 

hitvitázó prédikációkat (Dreyfaches Zeugniß, 1761-1762).
525

 Kassán 1755-ben már 

Kaprinai István, a jeles történetíró professzor tartott beszédet a város főterén Úrnapi 

bizonyítás címmel, egyértelműen a reformátusoknak címezve.
526

 A mű fiktív hitvita, 

melyben az ünnepi prédikáció vált disputává, egyháztörténeti adatokat is felhasználva. 

Ebbe a szövegbe beillesztette egy szentségtörő tolvaj kivégzésekor mondott rövidebb 

prédikációját (Azon nemes református vallású keresztyén atyafiakhoz […] írott némely 

következések). A polihisztor Molnár János nagyszombati jezsuita professzor A megtérő 

református elmélkedéséről négy könyvei című munkájában a hitvita-elmélkedés foglal 

magába szentbeszédet, amikor az 1761-es losonci úrnapi prédikációról egy ottani vendég 

számol be lelkendezve egy sárospataki lelkésznek.
527

 

 Gusztini (Gusztinyi) János egri kanonok, későbbi nyitrai püspök az Üdvösség 

mannája, azaz az Úr Jésus tulajdon Szent Testének és Vérének Sacramentuma című 

tekintélyes terjedelmű, később szlovákra is lefordított műve a Kelemen Didákot támadó 

református vitairatokra született viszontválaszként.
528

 Gusztini munkája jelentős teológiai 

mű, amely segítette a papképzést és úrnapi prédikációk készítését is. Már az elöljáró 

beszéd említi a reformáció ügyében a felperest, az újítókat, állításaik bizonyítására szólítva 

fel őket. Az Üdvösség mannája a XXIII. részig tárgyalja az oltáriszentséget, majd a 

szentmisére tér rá, legtöbbször külön fejezetben adva a vélhető református választ. A 

pozsonyi és nagyszombati jezsuiták hasonló műveinek mintájára a XXV. rész végén még 

hitvita-dialógust is közöl a témáról. Gusztini János a Végső koszorúban foglalta össze 

érveit, egyúttal megtérésre kérve az idegen vallású atyafiakat. 

 Erdélyben a protestánsok eltérő helyzete, az elitben még a 18. század folyamán is 

meghatározó számuk miatt a katolikus szónokok elsődleges célja a védekezés volt. Egy 

dési ferences szerzetes névtelenül megjelent 1752-es úrnapi beszéde mellett két 

magyarországi jezsuita kolozsvári prédikációja maradt fönn nyomtatásban, Kovács Ferenc 

beszéde (Az Oltári szentségnek óltalma, 1757) és a már említett Molnár János Ur-napi 

                                                 
525

 Pavercsik 2011. 84., 91-94. 
526

 Szilas László: Kaprinai István. In: MAMŰL V. 2006. 91-92.; Pavercsik 2011. 95-98. 
527

 Szilas László: Molnár János. In: MAMŰL VII. 2007. 456-459.; Pavercsik 2011. 98. 
528

 Eger, 1759, új szedéssel: 1769. Bogár Judit: Gusztinyi János. In: MAMŰL III. 2005. 369.; Pavercsik 2011. 

100-101. 



129 

 

prédikátzioja (1769). Ez utóbbi újra megjelent Az Oltári szentségről és áldozatról a 

Reformátusok paizsa ellen hármas könyv című, Helmeczi könyvére a korábbitól eltérően 

kemény szavakkal reflektáló művében.
529

 A református tanítás cáfolata után a kolozsvári 

mellett még három prédikációt is közölt, melyekről nem tudni, hogy ténylegesen 

elhangzott vagy mintaszövegek-e. Az említett hitvitázó művek tehát vagy úrnapi 

prédikációból születtek, vagy azt tartalmaztak, vagy abból keletkezett hitvitákra reagáltak, 

de a református álláspontot is mindig katolikusok fogalmazták meg (esetleg protestáns 

szerző értelmezésével), tehát nem volt kétséges, hogy ki kerülhetett ki győztesen az érvek 

ütköztetéséből. 

 Telek József úrnapi beszédei a fentebbiektől eltérő környezetben hangzottak el, egy 

egyházi viszonyait tekintve sajátos helyzetű városban, amely akkorra már katolikus 

többségűvé vált, de ahol még így is jelentős erőt képviseltek a reformátusok. A katolikus 

szerezetesek között is volt némi versengés, mivel az 1644-ben megtelepedett ferencesek 

mellett, akik 1772-ig vezették a plébániát,
530

 1715-től a piaristák is bekapcsolódtak a 

katolikus hitélet szervezésébe, de ők elsősorban az oktatással foglalkoztak.
531

  

Telek a fentebbi szerzők többségétől eltérően nemcsak egy beszédét adta ki, hanem 

egymás utáni évekből több prédikációját is, a két könyvbe rendezett összesen hat beszéd 

egymásra épülve egy sorozatot alkot. Pavercsik Ilona szerint ezzel a 18. századi úrnapi 

beszédek legnagyobb ívű barokk szerkezetét alkotta meg.
532

 Tamás Péter szerint: „Telek 

Oltáriszentségről mondott beszédeiből néha mintha Gusztini ismerős hangja csengene 

fülünkbe. Ismerte-e Telek Gusztinit? Lehetséges, de nem bizonyítható. Viszont nagyobb 

annak a valószínűsége, hogy azonos kompendiumot használtak forrásul.”
533

 Valójában 

azonban bizonyítható ez a hatás, hiszen a ferences az egyik prédikációban említette is az 

Üdvösség mannája című nevezetes új könyvet.
534

 

 Úrnapi beszédeinek helyszíne az általa tágasnak nevezett kecskeméti piac, 

hasonlóan a debreceni, nagykárolyi, nyírbátori, veszprémi és dési szónoklatokhoz, 

valamint Kaprinai István kassai beszédéhez. A piac a város közepén, a mai főtér helyén 

terült el, az árucsere helyszíneként a gazdasági központot jelentette, emellett a városháza 
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közelsége miatt igazgatási központ is volt. A Szent Miklós-plébániatemplom és a mellé 

felépített ferences kolostor révén szakrális jelleggel is bírt, a közelben álló református 

templommal együtt, ami a szimbolikus térben is kifejezte a felekezetek egymás mellett 

élését, a városon belüli egyenjogúságát, egyúttal versengését is.
535

 A helyszín tehát 

egyszerre állt közel a katolikusokhoz, ugyanakkor a reformátusok számára önmagában is 

kihívást jelentett itt a beszédek elmondása.  

 A Négy világító úrnapi lámpások az 1763-1766 közötti úrnapi prédikációkat 

tartalmazza.
536

 A művet − valószínűleg támogatójaként − a kor jeles egyházi mecénásának, 

gróf Batthyány József kalocsai, később esztergomi érseknek ajánlotta, névnapi 

köszöntéssel, kiemelve az általa újonnan felállított szemináriumot és iskolákat.
537

 A 

beszédek címzettje elsősorban az oltáriszentség tiszteletére egybegyűlt ájtatos hívek, de 

hangsúlyozza, hogy a reformátusokhoz is kíván szólni, mivel kitűzött célja az 

oltáriszentségről vallott katolikus tanítás védelme és a kálvini úrvacsoratan cáfolata mellett 

a reformátusok visszatérítése a katolikus egyházba. Ezeknek a céloknak megfelelően több 

műfajt és magatartásformát ötvöz a beszédekben. Alapvetően prédikációkról van szó, 

melyek feladata a tanítás, saját híveinek hitbéli megerősítése. Ennek érdekében 

megtalálható bennük a devóció, az áhítat felkeltése, a bevezető és záró imádságokban és az 

oltáriszentségről való elmélkedésekben. Gyakran használ exemplumokat, az elméleti 

fejtegetések megértését segítő bibliai és történeti példákat, ahol az egyháztörténet művelője 

is megszólal. A beszédekben azonban a reformátusokkal folytatott fiktív disputa a 

meghatározó, mely a hitvitázó irodalom jellemzőinek megfelelően érvek felsorakoztatását 

és a lehetséges ellenérvek cáfolatát adja. Ezzel szoros kapcsolatban a perbeszéd jegyeit is 

hordozzák a jogi érvek, az egyházi és világi törvényekre való hivatkozás, a 

tanúvallomásokra jellemező kérdésfelvetések. Így összességében polemikus 

prédikációként lehet meghatározni ezeknek a beszédeknek a műfaját. 

 A mű egy jogi keretre épül föl. Az oltáriszentség ügyében folytatott jelképes perben 

Kálvin János a felperes, a katolikus anyaszentegyház az alperes, akinek a szónok az 
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ügyvédje, a hallgatóság, a reformátusokat is beleértve, a bíróság, majd egyedül Istenre, 

illetve Jézusra mint egyedül igaz bíróra bízza az ítéletet. A hallgatóság döntőbíróvá tétele 

szokatlan, más úrnapi prédikációkban nem fordul elő.
538

 A bizonyítás négy részben 

történik, melyek további alfejezetekre oszlanak: I. Itéletre tétetett per (4 rész), II. Meg-

ujitott per (3 rész), III. Itélet béli végzés (3 rész), IV. Per-el-űzés (3 rész). Pavercsik Ilona 

szerint feltételezhető az is, hogy a joggyakorlatban gyökerező konstrukcióra Gusztini 

művének fent említett fejezete volt hatással. Telek érvrendszere több forrásból merít. 

Erőteljes a már említett jogi jelleg: a katolikus egyház Jézustól törvényesen kapott 

örökségét folyamatosan birtokolja, a reformáció törvénytelen ellentmondással változtatta 

meg a tanítást, nem a megfelelő fórumon indított keresetet, igaza mellett pedig nem tud 

hiteles tanúkat állítani. Helyet kap a bibliai hermeneutika, hangsúlyozza, hogy Jézus 

szavait nem lehet önkényesen értelmezni. Emellett megjelennek a történeti érvek, 

melyekkel azt bizonyítja, hogy a katolikus egyház régóta fennáll, míg a helvét hitvallás 

újkeletű, „még annál tsak a' Homoki Kápolnánk-is régiebb.” Ezt még Mátyás király bölcs 

beszédeivel is alátámasztja, aki szerint amik csak egy vagy két század alatt történtek, nem 

mondhatók régiségnek.
539

 Ezzel összefüggésben földrajzi és mennyiségi érveket is használ. 

Globális kitekintést adva érzékelteti, hogy a katolikus hit elterjedt az egész világon, míg a 

helvét hitvallás csak Európa kis részén és néhány gyarmaton tudott gyökeret verni.  

 Szűkítve a kört, egyúttal a történeti szemlélet jegyében a nemzeti múltra is gyakran 

hivatkozik: dicső magyar eleink és szent királyaink a katolikus tanítást fogadták el és meg 

is maradtak benne. Már műve elején a hazafiúi érzelmeket megpendítve kifejezi fájdalmát 

az egykori vallási egység megbomlása miatt: „Egy ugyan még édes Magyar Nemzetünk-

között az hajdani nyelv, öltözet, Ország Czimere, folyó-pénsz formája; de koránt sem egy 

az hajdani Magyar eleinktűl, 's-Országló Szent Királlyainktúl be-hozatott igaz Hitnek 

értelme. Fenn - állanak még Magyar Hazánknak három jeles hegyei, t. i. a' Tatra, Fatra, 

Matra; de nem állanak fenn Országunkban, a' sérelem-nélkül való ártatlan szeretetek olaj-

ágai.”
540

 A magyar egyháztörténet áttekintésében többször is visszautal Szent István 

egyház- és államalapító munkájára, melynek eredményeként Könyves Kálmán idejére 

annyira megerősödött a katolikus egyház, hogy a magyarok nemcsak kincseiket, hanem 

vérüket is adták érte.  
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 A fordulatot a török háborúkban látja, mivel a pogányok által megölt vagy elhurcolt 

tanítók és papok helyébe jött idegen térítők eltévelyítették a népet. A háborús pusztítás 

érzékeltetésére Pethő Gergely krónikáját idézi, mely szerint csak egy év alatt 80.000 rabot 

hurcoltak el az eszéki hídon török gályákra.
541

 Ennek köszönhető a sok templomrom, 

melyek Kecskemét környékén is fennmaradtak.
542

 A reformáció elterjedése kapcsán 

megjelenik nála a zsidó-magyar sorspárhuzam, de természetesen a protestánsokkal 

szemben ő a régi igaz hittől való eltávolodásban látja Isten büntetésének kiváltó okát. A 

történeti és a jogi szemléletet összekapcsolva ismerteti a protestantizmust tiltó 

magyarországi törvényeket (1525, 1548, 1550), melyek a katolikus egyház igazságát 

mondják ki, míg a II. Helvét Hitvallást elfogadó 1567-es debreceni zsinatot nem tartja 

törvényesnek. A bécsi béke 1608-as országgyűlési megerősítése és a szabad 

vallásgyakorlatot biztosító törvények (1622, 1625, 1630, 1647) kapcsán kijelenti, hogy a 

tolerancia még nem jelent törvényes elfogadást. Végül felrajzolja saját korának vallási 

térképét: „most, a' menyire émlékezem, három új-vallás áll-fenn Magyar Nemzetünk-között; 

úgy-mint az Unitáriusok új-vallása 's-Reformája Erdélyben: a' Lutheránusoke' felső 

részein Magyar Országnak, és a' Kálvinistáke' az alsó, és köz-vármegyékben”, és egyik 

sem jobb a másiknál.
543

 

 Érzékletesen mutatja be a katolikus ünnepet. A hívek fő- és térdhajtással imádják az 

oltáriszentségbe rejtőzött Krisztust és körmenetben hordozzák, mint a zsidók a 

frigyszekrényt. Megemlíti, hogy erre fegyveresen vonulnak ki: „mellyért-is e' mai jeles 

butsú járásunkban, közönségesen ki-vont: 's-mezitelen fegyverek vilámlásival szoktúnk 

tiszteletet tenni az Oltári Nagy Szentségnek”.
544

 Valószínűleg kecskeméti tapasztalatai 

alapján is írja, hogy a nyilvános téren zajló felvonulás konfliktust okoz a kálvinistákkal, és 

kénytelenek gúnyolódásukat hallgatni: „Az az: járjátok együgyű Katolikusok a' 

haszontalan bútsút, járjátok: imádgyátok tudatlanok a' puszta kenyeret: hordozzátok 

világtalanok ereklyében a' bálványtokat 's a' t.”
545

 A körmenetek korábban is feszültséghez 

vezettek, ahogy az említett 1630-as eset kapcsán láthstó volt.
546
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 Telek reformátusokhoz való viszonya alapvetően kettős, szétválasztja a 

reformátorokról és a prédikátorokról, illetve az egyszerű népről alkotott véleményét. 

Egyfelől az előbbiekkel hitvitázik, célja Kálvin tanításának bírálata, tévedéseinek 

bizonyítása, másrészt az utóbbiakhoz missziós, lelkipásztori lelkülettel fordul: sajnálja 

Kálvin követőit mint tékozló fiúkat, meggyőzni és visszatéríteni akarja őket az igaz hitre. 

Ez a kettősség a megszólításokban is tükröződik, érezhető a testvéri szeretet és a kritika 

kimutatása is („kedves Atyánk-fiai”, „szomszéd Barátink”, „Kálvinust követő atyánk-fiai”). 

Közös alapként a magyarsághoz tartozás, a közös nemzeti és katolikus múlt, illetve az 

egyetemes, felekezeteken átnyúló értelemben vett kereszténység jelenik meg, amikor így 

szólítja meg hallgatóit: „Most édes Magyaraim; akár Katolika Hiten, akár Helvetziai 

Confession lévők”.
547

 Bár kijelenti, hogy a katolikusok fegyverrel is megvédhetik lelki 

örökségüket, elutasítja a halálos ítéletet és az erőszakos fellépést a reformátusokkal 

szemben. Némely meglepő, provokatív hasonlata azonban nyilvánvalóan ellenérzést szült 

református hallgatóiban és olvasóiban. Kálvint a drága ruhákat megrágó molyhoz 

hasonlítja, mert ő is megcsonkította a katolikus anyaszentegyház drága örökségét, a 

református templomokat pedig egyenesen a haza egykor szép arcát elcsúfító 

himlőhelyeknek nevezi. 

 Jellemzi ugyanakkor a református elvek és gyakorlat ismerete, tudja, mivel 

vitatkozik. Említi a professzorok galléros viseletét, a Bibliából, valamint kis és nagy 

kátéból tanító prédikátorokat, a konzisztóriumi szervezetet.
548

 Leírja a református 

templomokat, melyekről leverték a keresztet, „és azok-helyett hegyes karókat, kakasokat 

's-szél-kereplőket helyheztettek”
549

. A közvetlenül a hallgatók szeme előtt, a piactéren álló 

kecskeméti református templomra is utalt a „Sz. Kereszt jele-nélkűl, Nap-keletre, nem 

féjjel, mint régen, hanem háttal épitetett egyházak” említésével, mely szintén így épült, a 

szomszédos katolikus templomtól való megkülönböztetésként.
550

 Bemutatja magát a 

református úrvacsorát is, visszatérően emlegetve a kemencében sült, kockára metélt kenyér 

használatát, az úrasztalára terített szőnyeget
551

 és azt a régi szokást, hogy az úrvacsora 

vétele előtt a reformátusok is tartottak böjtöt.
552

 

 Ezekben az érvekben a fent említett szerzők argumentumai köszönnek vissza, 

művelődéstörténeti értékű eredetiséget a helyi viszonyokra, a korabeli életmódra 
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vonatkozó példákban mutat föl. Így például utal a földrajzi környezetre. A katolikus 

világegyházzal vitatkozó kisszámú reformátusság szerinte olyan, mint ha a Kecskeméthez 

közeli Alpár falu ellentmondana az ország évszázados törvényeinek.
553

 Ugyancsak a két 

egyház közötti arányeltolódásokat érzékelteti egy vízrajzi példával, amikor a katolikusok 

vétkeit elismerve a kálvinisták hibáira mutat rá: „mert ha olly hatalmas szárazság történne 

tartományinkon, hogy a' Tisza 's Duna leg-főbb folyóink, hét, vagy nyoltz holnapok alatt el-

apadnának: Mit hozhatok-ki egyebet; hanem hogy a' Ketskeméti határon lévő szék-tó 

gyülevész vize, hét nap sem tartana.”
554

 A Széktó környéke a korabeli vásárok 

helyszíneként is ismert volt hallgatói előtt, ettől délre terült el a Vásártér.
555

  

 A gazdasági-társadalmi viszonyokból is merít példát. Az úrvacsora szereztetési 

igéinek jelképes értelmezését ahhoz hasonlítja, mint ha a városi tanács Mária Terézia 

királynő parancsára bor és pénz helyett annak jeleit, cégéreket és üres erszényeket vinne 

föl Pestre.
556

 A végrendelkezési szokásokra is utal, mondván, hogy aki templomokra és 

kollégiumokra „ezren-ként hagyná, a' folyó körmötzi aranyokat”, az sem üres papirost 

hagy hátra.
557

 Az úrvacsora közbeni hit általi egyesülés tanát a pásztorok étkezésével veti 

össze: „kiki a' tér pusztákon-is, mikor uzsonnára kenyerezik, könnyen magához vehetné, hit 

's-gondolat-által Kristust. Osztán hidgye bár valaki, midőn száraz kenyeret, és sajtot eszik, 

hogy egyszer 's-mind sült kappant-is vészen magához; de úgy vélem, nintsen azért része a' 

sült kappanban; mivel a' mit evett puszta Kenyér, és sajt volt, nem pedig kappan”.
558

 A 

jelképes úrvacsorai jegyeket a gyermekjátékokhoz hasonlítja, mert csak a kisdedek örülnek 

az üres figuráknak. Orvostörténeti adalék az említett himlő-hasonlat kapcsán a gyógyítás 

leírása: tűzzel-vassal, méreggel, melegfürdőkkel kúrálják, de meg kell várni, hogy magától 

elmúljon.  

 Többször megjelenik a példáiban Debrecen, amiben a város gazdasági-kulturális 

jelentőségén túl nyilván a református kollégium révén Kecskeméttel régóta fennálló 

különleges kapcsolat is szerepet játszhatott. Hivatkozik történeti adatokra, az 1567-es 

zsinat mellett idézi a város rövid krónikájából azt is, hogy 1660-ban a bírák a prédikátorok 

tanácsára földre borulva és térdre esve hódoltak a török előtt, nem mulasztva el a 

számonkérést, hogy akkor az ostyában elrejtőzött Jézus előtt miért nem hódolnak 
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ugyanígy.
559

 Megemlít egy aktuális hírt is: „A' minapában, az el-temettetett Debretzeni 

Biró-felől, azt irták vala repülő újságúl, hogy a' Debretzeni Birót Domokos Mártont 

eltemették, holot már akkor, mikor temették, nem volt Debretzeni Biró, hanem az előtt.”
560

 

A városközi családi kapcsolatokra is utal, amikor a jelképes értelmezéssel, kimondatlanul 

Helmeczivel vitatkozva kijelenti, hogy ha a váradi legény eljegyzi a debreceni lányt, az 

általa küldött gyűrűvel a lány még nem valóságosan vette magához mátkáját.
561

 

 A négy beszédet egy hitvallást megfogalmazó ima zárja, melyben Jézust a végtelen 

igazságként és bölcsességként dicsőíti, kifejezve készségét a vértanúhalálra is.
562

 A 

prédikációk eredményéről maga a szerző számol be a második beszéd elején, megemlítve 

az elmúlt években a katolikus anyaszentegyházba visszatért híveket és külön egy 

reformátust, aki előző évi beszéde hatására tért meg.
563

 Teleknek már volt ilyen irányú 

gyakorlata, mivel Szegeden a korábbi rendháztörténetben a megtérítettek jegyzékében mint 

térítő atya szerepelt 1759-1760-ban.
564

 

 A négy egymást követő beszédet keretbe foglalja az Úr napi két zöld ágakban 

megjelent két másik, általa beszélgetésnek nevezett prédikáció. Az első, 1762. június 10-

én
565

 mondott beszéd egy évvel megelőzi a per-allegóriában szereplő elsőt, míg a másik a 

befejező rész után egy évvel, 1767 úrnapján, vagyis június 18-án
566

 hangzott el. A helyszín 

itt is a kecskeméti piac, a címzett továbbra is az oltáriszentség tiszteletére egybegyűlt 

ájtatos hívek, szelíd juhok, katolikusok, reformátusok egyaránt. Az ajánlólevelet viszont 

ezúttal magához Jézushoz, a jó pásztorhoz intézte, ami a célkitűzést is hangsúlyozta, a más 

akolba tévedt juhok visszatérítését Jézus aklába. Ennek megfelelően a hangvétel is sokkal 

szelídebb, a pasztorális szempontok érvényesülnek. A cím is az erőszak hangsúlyos 

elutasítását jelzi: nem kövekkel, mint Dávid a filiszteus ellen, hanem bódító zöld ágakkal 

közelít az eltévedt bárányokhoz. Egyúttal az ünnep látványvilágát is felidézi, azokat a 

virágokra, zöld ágakra utal, amelyekkel a körmenet útvonalán felépített, az oltáriszentséget 

befogadó sátrakat szokás díszíteni, és amelyek a néphagyományban paraliturgikus, 

elnépiesedett szentelménynek számítanak. Nagyobb teret kap a devóció is: „Hozzád kegyes 

Pásztorúnk e' Nagy Szentségben a' kenyér szine-alatt el-rejtetett szerelmes JÉSUSúnk, 
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buzgó tisztelettel folyamodok, és tőled a' te szavad halgatására, mind magamnak, mind 

halgatóimnak foganatos kegyelmet kérek”.
567

 A két beszélgetés (a per képével szemben ez 

a név is békésebb hangvételt tükröz) közül az első inkább elméleti kérdéseket érint, a 

transzszubsztanciáció tanát kívánja bizonyítani teológiai-filozófiai érvekkel. A másodikban 

egyháztörténeti perspektívába helyezi a kérdést, az általános magyar vonatkozásokon túl 

Kecskemét reformációját is bemutatja, dokumentumok felhasználásával. A protestantizmus 

itteni megjelenését is a mohácsi csatát követő belharcokhoz köti. Blahó Vincével együtt 

(Raemond alapján)
568

 Schwendi Lázárnak tulajdonította a lutheranizmus elterjesztését a 

városban, Kaprinai beszédéhez hasonlóan kiemelve ezzel a protestánsok részéről 

megnyilvánuló erőszakot. Elsőként közölte az 1564-ből származó egyezséglevelet a 

templomhasználatról. Ezekben az adatokban az általa elkezdett és vezetett historia domus 

latin szövege köszön vissza magyarul, melyben az egyezséglevelet is eredetiben idézi.
569

 

Hasonló eljárást alkalmazott, amikor a szegedi háztörténethez végzett több éves 

kutatásainak eredményeit népszerűsítő formában bedolgozta a Tizenkét tsillagú korona 

beszédeibe, kiemelve a város, a szerzetesek és Mária kapcsolatának török kori 

vonatkozásait.
570

 Ugyanígy dolgozott Telek rendtársa és barátja, Blahó Vince is, amikor 

1772. november 8-án a ferencesek nevében ünnepélyesen átadva a kecskeméti plébániát a 

világi papságnak, egy búcsúbeszédben összegezte a szerzetesek tevékenységét, kiemelve a 

reformáció és a török uralom idején a katolikus hitélet és a magyar identitás fenntartásában 

szerzett érdemeit. A jegyzetekkel és forrásszövegekkel kiegészített, fentebb többször 

idézett munka 1775-ben nyomtatásban is megjelent.
571

 Szemlélete és stílusa igen hasonlít 

Telek beszédére, ugyanúgy bírálja a régi hitegységet és katolikus hitbuzgalmat leromboló 

protestantizmust, és állítja szembe a katolikus újjáéledés eredményeivel, jóllehet közvetlen 

célja nem a reformátusok kritikája, hanem a korabeli katolikus egyházpolitikai vitákban 

rendjének védelme volt. A latin nyelvű történeti munkák adatainak szerves beépülése az 

anyanyelvű prédikációkba a rendtagok öntudatát, belső legitimációjának eszmerendszerét 

közvetítette az alföldi katolikusság felé. Ezt a műfaji kettősséget a publikációs nehézségek 

is ösztönözték, mivel a korszerűtlennek, babonásnak tartott vallási műveket eltiltó cenzúra 

és a szerzetesség befolyását visszaszorítani igyekvő főpapság miatt a rendtörténeti 
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műveknél könnyebben kiadható prédikációkban vált lehetővé a feltárt történeti tényanyag 

közzététele.
572

 

 Telek harmadik kecskeméti vonatkozású műve, a Daniel törvény-széke már 

elsősorban a katolikus hívekhez szól, mivel a Homoki-kápolnánál, annak búcsúján, 1766. 

szeptember 8-án, Kisboldogasszony (Kisasszony) vagyis Mária születésének ünnepén 

hangzott el.
573

 Maga az ajánlólevél is Máriához mint Magyarország patrónájához szól. Az 

időpont és a helyszín is kiemeli a célt, a Mária-tisztelet védelmét a protestáns kritikákkal 

szemben, bizonyítani kívánva, hogy a Boldogasszony mint Isten anyjának tisztelete és 

segítségül hívása nem ellentétes a Bibliával. Ehhez pedig bibliai – igaz, a reformátusok 

számára apokrif – hivatkozást használt, párhuzamba vonva Zsuzsanna történetét 

Máriával.
574

 Ahogy Dániel próféta tisztázta az ártatlanul meghurcolt lányt a vének vádjai 

alól, úgy kívánta ő is felmenteni a Zsuzsannánál is ártatlanabb Boldogasszonyt a 

reformátorok által indított perben. A két részből álló, erős nemzeti színezetű beszédben a 

történeti érvek is nagy szerepet kaptak, hangsúlyozva, hogy a Mária-kultusz szorosan 

összefonódott a magyar kereszténységgel. Kiemeli Szent István országfelajánlását, a Mária 

tiszteletére szentelt templomokat, a Patrona Hungariae feliratú pénzeket és 

hadizászlókat.
575

 A törést itt is a mohácsi vészben látja, amely elősegítette a tiszteletet 

leromboló protestantizmus terjedését, hivatkozik a drámai helyzetben bekövetkezett 

könnyező kegyképekre, de egyúttal a kultuszt helyreállító rekatolizáció európai és hazai 

sikereit is méltatja és biztatja a híveket Mária buzgó tiszteletére.  

 Arra csak utal a szövegben, de nem fejti ki részletesen, a hallgatóság előtt viszont 

ismert lehetett, hogy a helyszínül szolgáló Kis Boldogasszony-kápolna, más néven 

Homoki-kápolna Kecskemét legkorábbi egyházi épülete, valószínűleg az Árpád-kori falu 

plébániatemploma volt (a hagyomány szerint maga Szent István alapította).
576

 Később, 

mint látható volt, a reformáció híveinek első temploma volt, majd temetőkápolnaként 

működött protestáns, 1658-tól pedig katolikus használatban, míg 1795-ben, egy tűzvész 

után maradványait elbontották. A Daniel törvény-széke szorosan kötődik a Telek fő 
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művének számító Tizenkét tsillagú korona prédikációihoz, mely a 18. századi Mária-

kultusz jeles dokumentuma, kapcsolatot teremtve a középkori, főleg ferences tisztelet 

(Szent Bonaventura, Temesvári Pelbárt) és a barokk kultusz között.
577

 A második kötetben 

található egy kecskeméti vonatkozású beszéd is, mely népi elbeszélések alapján örökítette 

meg a Mária-kápolna legendáját. A város másik, szintén középkori eredetű és Szűz 

Máriának szentelt egyházi épülete a török korban elpusztult, majd a barokk korban épült 

újjá, Sarlós Boldogasszony titulussal.
578

 A történet szerint a halom, melyen a régi épület 

állt – mellette pedig gyógyforrás fakadt – Mária angyalok királynéja halmának neveztetett, 

s ott többektől éjjelente angyali zene és ének hallatott. 1699-ben azután egy Darányi 

György nevű református gazda egy megvadult bika elől a dombon lelt menedékre, ezután 

hálából biztatta a katolikusokat a kápolna helyreállítására, amihez tetemes kézi és szekeres 

munkát is ajánlott.
579

 Ez a történet a felekezetek közötti együttműködés szép példáját 

mutatja, jóllehet a prédikációba való beépítése célzatos eljárás, a protestánsok meggyőzését 

is szolgálja Mária közbenjáró szerepéről.    

 Telek máriás beszédei beleillenek a kor felvirágzó Mária-kultuszába, 

gondolatvilágában a Regnum Marianum katolikus patriotizmusa egy ferences és (főként 

Szegeden) erős lokálpatrióta színnel ötvöződik: a rend áldozatos munkájának 

eredményeként Mária közbenjárásának köszönhető a török uralom alatt élő nép 

magyarságának és katolikus hitének fennmaradása, majd az ország felszabadulása. A 

beszéd elhangzásakor már Kecskeméten is virágzó Mária-kultusz volt jelen. A 

ferencesekhez kötődött az 1651-ben Mária-kongregációként létrejött Deák Céh, mely 

1744-ben elkészíttette a boldogságos Szűz zászlóját, 1759-re pedig már elkészült a 

plébániatemplom Mária-oltára.
580

 A Mária-kultusz helyi ápolásában akkor már a piaristák 

is fontos szerepet játszottak, hiszen a rend Kegyesiskolák Királynéja oltalmába ajánlotta 

magát, ami templomuk díszítésében is kifejezésre jutott, ott helyezték el a Telek által 

említett, a nagyszombati székesegyházban 1708 óta tisztelt könnyező Mária-kép másolatát 

is.
581

 Az úrnapi körmenetektől eltérően viszont a Mária-kultusz terjesztése és ápolása a 
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városban nem okozott konfliktusokat a reformátusokkal, mivel az nem lépett túl a 

katolikus hitélet megszokott keretein, helyszínei a templomok és kápolnák voltak. 

 Összefoglalóan megállapítható, hogy Telek hitvitázó prédikációiban egyháztörténeti 

adatokkal is alátámasztva, de alapvetően az érzelmekre hatva igyekezett megnyerni 

református hallgatóságát a katolikus hitnek. Bár missziós célja találkozott az államhatalom 

protestánsellenes törekvéseivel, lelkipásztori elhivatottságából és a helyi felekezeti 

viszonyokból fakadóan az erőszakos intézkedések helyett a meggyőzésnek engedett teret. 

Igaz, a fentebbi esetek rámutatnak, hogy az erélyes fellépés olykor tőle sem állt távol.   
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V. Reformátusok a város társadalmában 

 

V.1. A reformátusok lélekszáma, a felekezeti arányok változása 

 

A város 16. és 17. századi felekezeti megoszlásáról nincsenek pontos adataink. A török 

adóösszeírások nem tüntették föl – nem is volt céljuk – a felekezeti hovatartozást, csak az 

adózó lakosság létszámát és általában keresztény vallását. A különböző felekezetek 

hagyománya eltérő képet mutat a népesség vallási összetételéről és ennek változásairól, de 

a ma ismert forrásokból nagy vonalakban felvázolható egy kép a felekezeti mozgásokról. 

Az események láncolatából a protestáns népesség fokozatos növekedése következtethető 

ki. Az 1540-es évektől lehet számolni protestáns lakossággal, mely lassan, de biztosan 

gyarapodott. Az 1564-es templomegyezség idején már jelentősebb a számuk, de ekkor még 

katolikus többség feltételezhető. A ferencesek letelepedése idejében, 1644-ben sem ismert 

a különböző felekezetekhez tartozók száma, amit Blahó Vince búcsúbeszéde is elismer: 

„Midőn mi Ketskeméten a pásztori helytartáshoz fognánk, mennyi igaz keresztény 

találtatott, nem tudhatni”.
582

 A ferences háztörténet sem tud konkrét számokat, csak a 

református lakosság növekedését és ezzel párhuzamosan a katolikusok nagymértékű 

fogyásának közel négy évtizeden belül lezajló folyamatát rögzíti.
583

 Annyi bizonyosan 

állítható, hogy a 17. századra valóban a reformátusok kerültek többségbe. Erről hiteles 

forrásunk van egy missziós jelentésnek köszönhetően. Marin Ibrišimović boszniai ferences 

belgrádi püspök említett 1649-es vizitációs körútjáról rövid, de informatív beszámolót 

készített, melyben helységenként feljegyezte a bérmáltak és katolikusoktól lakott házak és 

hívek számát. Kecskeméten 24 hívőt bérmált a Szent Miklós templomban, 23 katolikus 

háztartást és mindössze ezer katolikust számolt össze. A városban élő reformátusok számát 

valamivel többre becsülte, pontos adat megadása nélkül.
584

 A század második feléből 

megint nem rendelkezünk adatokkal, de a helyzet valószínűleg nem változott jelentősen, a 

megszilárdult felekezeti viszonyoknak köszönhetően kiegyenlített arányokkal lehet 

számolni. 

 A 18. század folyamán a felekezeti arányok fokozatosan a katolikusok javára 

fordultak át, noha a reformátusok továbbra is jelentős közösséget képviseltek. Az egyes 
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egyházközségek híveinek létszámáról a század első feléből sem rendelkezünk pontos 

adatokkal, de a váci püspöki jegyzőkönyvek jól érzékeltetik az arányokat. 1718-ban még a 

lakosság közel kétharmada,
585

 1726-ban már csak fele református.
586

 1777-ben már pontos 

számokat adott meg a katolikus plébános a vizitációs kérdőívekre, eszerint 12600 lakosból 

6400 református, 500 evangélikus, 80 görög nem egyesült és 32 zsidó, a többi (tehát 5588 

fő) katolikus.
587

 

 Kecskemét 18. század végi népességére és társadalmi viszonyaira fontos forrásunk 

a II. József-kori, 1787-es összeírás, amelynek feldolgozását Thirring Gusztáv végezte el 

1935-ben.
588

 Ő is, legutóbb pedig Iványosi-Szabó Tibor is felhívta a figyelmet az 

egyébként óriási és értékes anyag hibalehetőségeire. Kecskemét esetében különösen az 

lehet félrevezető, hogy aránytalanul nagy tömegek kerültek a zsellér kategóriába, a 

háztartások, illetve lakások 76,3 %-a. A munkálatok legfőbb célja egyébként a katonai 

szolgálatra alkalmas férfiak számának megállapítása volt.
589

 Az összeírás szerint 

Kecskeméten ekkor 3115 ház (ennél több lakás) volt, a város össznépessége 22.626 fő, 

ebből több mint 1300 külterületi lakos. Felekezeti megoszlás szempontjából a József-féle 

összeírás nem sok támpontot ad, hiszen csak a zsidó háztartások kimutatását írta elő a 

császári rendelet. A kecskeméti levéltárban azonban fennmaradt egy olyan összeírás 

anyaga, amely vallási csoportosításban rögzítette az adatfelvétel anyagát. Ez az 1771. évi 

conscriptio, amelyet a városi adminisztráció keretében végeztek el.
590

 Az összeírás célja a 

munkaképes korú lakosság megállapítása volt, ez a szám – tehát a 15 éven felüliek – 

összesen 14.854 fő volt. A gazdák 61,8 %-a katolikus, (10.396 felnőtt közül 6423), 38,2 

%-a  református vallású volt (3973). Blahó Vince búcsúbeszédében erre az összeírásra 

hivatkozva a 16.083 fős városban 10.457 főben adja meg a katolikus hívek számát, a 

reformátusokét 5412, az evangélikusokét 138, a görögkeletiekét 76 főben állapítja meg.
591

 

1771-ben tehát a lakosság 65,01 %-a katolikus, 33,65 %-a református. Ezáltal a 
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katolikusok egy közel kétharmados arányt értek el, a reformátusok pedig egy egyharmados 

arányt tartottak meg, ami megmaradt a későbbi időszakokra is, nagy vonalakban 

lényegében napjainkig. Ennek érzékeltetésére csupán az 1850. évi adatokat adjuk meg. 

Ekkor 36.564 lakosból (a külterületi népességet is beleértve) 23.764 katolikus, 11.090 

református, 620 evangélikus, 99 görögkeleti és 991 zsidó volt, ami alapján a népesség 

64,99 %-a katolikus, 30,33 %-a református.
592

 Ugyanakkor a két közeli adatsort 

egybevetve ennek ellentmondó tendenciák rajzolódhatnak ki. Az 1777-es adatok alapján a 

városi lakossága 44,34 %-ban katolikus, 50,79 %-ban református, tehát itt még egy enyhe 

protestáns többség figyelhető meg, nem a katolikusok túlsúlyra jutása állapítható meg. 

Nehéz elképzelni, hogy mindössze hat év alatt 4869 fővel, majdnem felére csökkent volna 

a létszámuk, miközben a reformátusok valamivel több, mint ezerrel lettek többen, ahogy az 

összlakosság hirtelen csökkenését (3483 fő) sem magyarázza ekkor semmilyen rendkívüli 

esemény. A különbség az eltérő adatfelvételből adódhat. Nagy különbséget jelent, hogy a 

pusztai lakosságot is beleszámították-e az összeírásba, mert köztük jóval nagyobb volt a 

katolikusok száma, mint a belterületen. A másik lehetséges ok, hogy 1777-ben a teljes 

„népről” és „lelkekről” adott jelentést a plébános, míg a Blahó által idézett adatok 

valószínűleg csak a felnőtt lakosságra vonatkoznak. 

 A felekezeti arányok átfordulását nem áttérések, áttérítések határozták meg, noha 

néhány példát erre is lehet találni, de ezek száma az össznépességhez képest elenyésző. A 

már idézett 1777-es vizitáció szerint abban az évben 85 református tért át katolikusnak, 

jellemzően a vegyes házasságok kapcsán, míg az utóbbiaknál nem volt „hitehagyott”. 

Alapvetően két tényező hatásáról lehet szó. Egyrészt a város belső népszaporulata a 

katolikusoknak kedvezett, mivel náluk nagyobb volt a gyermeklétszám, másrészt a 

migráció is nagyobbrészt a katolikus lakosság számát gyarapította. Míg a korábbi 

migrációs hullámok, a szegedi kirajzás, a tolnai, baranyai és más dunántúli menekültek 

révén protestáns-református népesség települt a városba, addig a 18. században már 

jellemzően, de nem kizárólagosan katolikusok költöztek Kecskemétre.  

 Az arányok megváltozását viszont nem követte semmilyen erőszakos fellépés a 

reformátusok ellen vagy bármilyen módon hátrányos helyzetbe hozásuk. A fentebb említett 

konfliktusok sem az arányszámokkal állnak összefüggésben. A reformátusok ezután is 

megőrizték pozícióikat, a város vezetése pedig ügyelt arra, hogy az egyenlő felekezeti 

képviselet elve megmaradjon, azt nem igazították az arányokhoz. 
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V.2. Vallási egyenjogúság a városi közigazgatásban 

 

A várososon belüli vallásbéke megteremtése érdekében a város vezetése kerülni igyekezett 

minden felekezeti összetűzést, sőt támogatni igyekezett mindkét egyházat. Ennek számos 

példáját jegyezték fel a ferences háztörténet írói, de Hornyik János is így jellemzi ezt a 

gyakorlatot várostörténeti munkájában: „Mily szép példája ez a testvéri szeretetnek s érett 

gondolkodásnak azon korban és viszonyok közt, midőn egy felől a pápisták az 

évangyéliumi hívek irányában legtöbb alkalommal felsőbbségüket éreztetni szerették, 

másfelől a török kormány által egyszerűségénél fogva inkább pártfogolt új egyház tagjai a 

római katholikusok ellen saját szertartásaikat tüzes forbátlással védeni hajlandók voltak 

[...] innen származik ama testvéri egység s szeretet köteléke, hogy az egyházközségek 

középületeinek, intézeteinek alapításakor egymást vetélkedve segíteni buzgólkodtak.”
593

 A 

leírás ugyan kissé idealizált, hiszen viták többször is előfordultak a felekezetek között, de 

rámutat arra, hogy erőszakos konfliktusokra nem került sor. A békés egymás mellett élést 

és az együttműködést, ahogy korábban látható volt, a külső nyomás és a közös érdek 

kényszerítette ki, ennek hagyománya azonban erősnek bizonyult. Ennek látványos és 

sikeres megnyilvánulása volt a város vezetésében megnyilvánuló alternációs és paritásos 

elv, vagyis a felekezeti egyensúly megőrzése érdekében a városi tanács felerészben 

katolikusokból és reformátusokból állt, az alternáció elve szerint pedig évente más vallású 

főbírót választottak.
594

 

 A ferences historia domus szerint még Bethlen Gábor erdélyi fejedelemsége alatt, 

az 1620-as években alakult ki ez a gyakorlat, de valószínű, hogy már a 16. század második 

felében szokássá vált.
595

 Tehát a magisztrátusi tisztségekre való jelölésben és választásban 

a vallás szerinti arányosítást alkalmazták, azaz a mezőváros legfőbb irányító testületeiben, 

a 12-24 fős tanácsban, majd a 70 tagú külső tanácsban előre meghatározott kvóta szerint 

lehetett jelölni tagokat. A későbbi évtizedekben kikristályosodott mechanizmus alapján a 

hivatalokra való jelölésnél is figyelembe vették a kiegyenlítést.  

 A főbírákat az alternáció elve alapján egyenlően váltakozva választották évente a 

katolikusok és a reformátusok közül, vagyis ha például a főbíró katolikus volt, akkor a 

helyettes másodbíró a reformátusok közül került ki. Sőt, a reciprocitás elve alapján pedig a 

főbb tisztviselők (másodbíró, szószóló, jegyző, perceptor, később rendőrkapitányok, 
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jegyzők stb.) a másik vallásúak közül kerültek ki. Ez a szokás az újkorban is töretlen 

maradt. Így 1797-ben megválasztották főbírónak a református vallású Csutorás Deák 

Mihályt, másodbírónak avagy számadó bírónak a katolikus Hannus Jánost, piacbírónak és 

borbírónak a kálvinista Nagy Mihályt, adószedőnek az idősebb Demeter Jánost. Egy év 

múlva a főbíró a katolikus Banó János, másodbíró a református Szeles József, piacbíró és 

borbíró a katolikus Vég János, adószedő a kálvinista Gyenes Mátyás lett. 1799-ben főbíró 

lett a református Tót István, másodbíró a korábbi adószedő, a katolikus Demeter János, 

piacbíró és borbíró a kálvinista Kis Mihály, adószedő a katolikus Czollner Mihály.
596

 Az 

egyes felekezetek így érvényesíteni tudták érdekeiket, védelmükbe tudták venni 

egyházaikat. Ugyanakkor jellemző volt a vezetőkre, hogy munkájuk során nem a felekezeti 

részérdekekre, hanem a város egészére voltak tekintettel, ami kimondott elvárás is volt 

velük szemben. Ennek megfelelően az egyes egyházak részéről igyekeztek minél 

képzettebb és rátermettebb jelölteket választani. Egyes jelöltek alkalmassága sokszor 

osztatlan elismerést váltott ki, akár a másik valláshoz tartozók körében is. Az 1815-ben 

megválasztott református főbírót, Kis Pált például műveltségéért dicsérte a ferences 

háztörténet. Népszerű helyi politikus több is akadt, mint például az 1819-ben főbírónak 

megválasztott Kis (Kiss) Mihály (a korábbi piac- és borbíró), aki már negyedszerre nyerte 

el a hivatalt.  

 A felsőbb hatalmi szervek mellett az illető városi vezetés, de maga a mezőváros 

lakossága is abban volt érdekelt, hogy a „kívánatos egyetértés, kölcsönös bizodalom és 

szeretet fenntartása tekintetéből, régi gyakorlattal szentesített” szokás alapján béke és 

egyetértés legyen a különböző etnikumú, vallású és társadalmi állású városlakók között. 

Amint a népszámlálási adatokból azonnal kitűnik, hogy a viszonylag hosszabb időre 

rögzült felekezeti arányosítások csak részben fedték le a tényleges vallási viszonyokat. 

Azaz a 18. században már kisebb létszámú reformátusság ugyanolyan jelölési jogokkal 

bírt, mint a kétszer olyan népes katolikusok. A Kecskemét történetére vonatkozó iratokban 

nem találjuk annak jelét, hogy ezekben a századokban más mezővárosoktól eltérően a 

város földesurai tettek volna kísérletet a bíró személyének behatárolására. Ugyanakkor azt 

is meg kell jegyezni, hogy a „választó népet” csak az előkelőbb, tehetősebb lakosok köre 

képviselhette, az egész népesség mintegy 0,5-1,5 %-a. Például 1707-1819 között 119 és 

358 között mozgott a tisztújításon résztvevők száma, sőt később már el sem érte a 

százat.
597
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 A főbíró megválasztására évszázadokon át a gazdasági év kezdetén, április 24-én, 

Szent György napján, ünnepélyes keretek között került sor. A kecskeméti bíróválasztásról 

az első részletes tudósítás csak 1757-ből maradt fenn. Ez vélhetően régi szokásokat idéz 

föl. A forrás szerint a választás előtti napon azon a valláson lévő tanácsosok, akik addig a 

főbírót adták – a váltásnak megfelelően – a másik valláson lévők közül jelöltek három 

kandidátust, akiknek személyét a választás pillanatáig szigorúan titkosan kezelték. Tehát 

ha a leköszönő főbíró katolikus volt, a katolikus tanácsnokok három főbíró-jelöltet 

neveztek meg a református szenátorok közül, akiket ők érdemesnek láttak a feladat 

ellátására. Ha a főbíró protestáns volt, akkor a református tanácsnokok neveztek meg 

három katolikus főbíró-jelöltet, akik közül választani lehetett. Adódott néhány kivétel: 

1707-ben és 1713-ban négy-négy jelölt közül választottak.
598

 Ez az eljárás vonatkozott más 

tisztviselők, tanácsnokok, illetve a külső tanács tagjainak választására is „a Cath. és 

reform. Ecclesiák közt fennálló példás szokásokhoz képest”.
599

 A megválasztott főbíró 

kötelmeit hosszú időn át a választás után elmondott eskü szövege tartalmazta. Ennek 

legkorábbi ránk maradt formulája 1735-ből való. Ezt követve esküdött arra, hogy a város 

szabályrendeleteit betartja és betartatja, azok szellemében, személyválogatás nélkül 

ítélkezik, a város gazdasági erejének folyamatosan gyarapításán, a jogrend és a 

közbiztonság megőrzésén fáradozik, rokonság és barátság alapján senkit jogosulatlan 

előnyhöz nem juttat. Bár csak a katolikus főbírók esküszövege maradt fenn, de aligha 

térhetett el ettől érdemben a reformátusok esküformája.
600

 1819-ben határozta el a város, 

hogy a plébániatemplom tornyába egy 40 mázsás (2240 kg) „igazgatási feladatot ellátó” 

harangot állít. Ezt a harangot szándékuk szerint csak a védőszent ünnepén, az uralkodó 

születésnapján, bíróválasztáskor és egyéb fontos alkalmakkor használták.
601

 

 Ugyanígy mindkét (belső és külső) tanács tagjainak a fele-fele volt katolikus és 

református, és hasonlóképpen – főleg már a 19. században – mind igen művelt, előkelő 

emberek. Az 1837-es tanácsosi lista például, melyben vármegyei táblabírák, városi 

ügyészek, ügyvédek szerepelnek, híven reprezentálja az ország legnagyobb mezővárosának 
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kitüntetett szerepét.
602

 A korábbi időszakból nem rendelkezünk folyamatos listákkal, de 

egy-egy évből ismertek a tanácstagok nevei, a tanács tagjainak vallásonkénti felsorolására 

viszont alig akad példa. Ebben a források pusztulása mellett valószínűleg a gyakorlat 

régisége és elfogadottsága is szerepet játszhatott. Így azt sem lehet tudni, hogy mikortól 

érvényesült a paritás elve a tanács összetételében. Iványosi-Szabó Tibor szerint ezt az 

1564-es templomegyezség vezette be, de az oklevélben kimondottan csak a „pápista”, 

vagyis katolikus esküdtek és polgárok szerepelnek, akik kizárólag a katolikus lakosok 

nevében intézkednek, a lutheránusokat ekkor még a hatalmon kívül álló közösségként 

sejtetve.
603

 Ugyanakkor az már a 16-17. század második felében megfigyelhető, hogy 

mindkét felekezet lelkipásztora részt vett a tanácskozásban és az ítélkezésben. A tanács 

vallási megoszlására vonatkozó első adat a következő templomegyezséghez kapcsolódik. 

1658-ban Wesselényi Ferenc nádor elé ment egy küldöttség, amely megerősítette a két 

felekezet közötti korábbi egyezményt a templomtelek közös használatáról. Ebben 

„Kálvinista Rendről Ágoston György főbíró, nemes Bán Gergely, Csaba János és Varga 

Mihály; az Pápisták részéről peniglen Czebe Pál, Szabó István, Nagy Miklós, Farkas 

Miklós és Nagy János” vett részt.
604

 Egy újabb, felekezetek szerinti felsorolás közel fél 

évszázaddal későbbről maradt meg: 1693 júniusának végén „Tota communitas utriusque 

religionis consensit in hoc, hogy Szentgyörgyi praediumnak birodalmában ne 

inmittáltassék Szabó Bálint.” A tanácskozáson 20 pápista és 12 kálvinista nyilvánította ki 

véleményét.
605

  

 A Rákóczi-szabadságharc idejéből, 1705-ből fennmaradt a tanácstagok névsora 

felekezeti bontásban. Ebből a névsorból is kitűnik, hogy a város vezetésében a 

legjelentősebb családok tagjai vettek részt mindkét felekezetből, a reformátusok közül a 

Bíró, Csaba, Kalocsa, Kamarás, Sárközi család. Hegedűs János, Szívós János, Magó 

Mihály, Varga István és Nagy István a város főbírái is voltak,
606

 ők és Kállay (Kallai) 

László, Péter János, Máthé Kovács, Balogh (Balog) István, Kary (Kari) András, Sziládi 

(Szilágyi) Mihály, Kamarás János szerepelnek a református templom emléktábláján is a 

                                                 
602

 Szabó At. é. n. 44-45. 
603

 Iványosi-Szabó 2010c. 69. 
604

 Hornyik 1860-1866. II. 234.; Iványosi-Szabó 2010c. 69-70. 
605

 Szentgyörgy pusztát korábban évtizedeken át a város bérelte annak érdekében, hogy a budai pasa számára 

a követelt szénát és fát folyamatosan szállítani tudják. MNL BKML IV. 1504. a/ 1. 133. Iványosi-Szabó 

2010c. 69-70. 
606

 Katonáskodók esküszövege. A hátlapon a kecskeméti tanácstagok névsora (Nomina Dominorum 

Jurassorum Anno 1705. Conscriptorum.). Kecskemét, 1705. szeptember 25. (ceruzával ráírt dátum, lehet az 

irattárba helyezés időpontja is). MNL BKML Kecskemét város levéltára IV. 1525. (1705-1707. évi köt.) 25. 

sz., közli Bánkúti 1992-1994. I. 39-40., 511. tétel. A főbírók névsora: Kisfaludy 1992. 104-105.  



147 

 

gondviselők között. Tehát városi és egyházi tisztséget is viseltek, akár egyidejűleg is, így 

hivatali befolyásukkal, a tanácsban hozott döntéseikkel, valamint természetesen anyagi 

erejükkel is támogathatták a templomépítést, illetve általában az egyház munkáját.  

 A hódoltság utolsó évtizedeitől kezdve az is jól látszik, hogy több éven, olykor 

évtizedeken át – az évenként megválasztott tisztségviselők mellett – egy-egy szűkebb 

csoport határozta meg a város adminisztrációjának közvetlen irányítását. Az 1660-as 

években a nagyon szűkösen ránk maradt feljegyzésekben feltűnően sok esetben, 7-11 

alkalommal találkozunk Bíró György, Csaba János, Csebe András, Hegedűs János, 

Kamarás Ambrus, Nagy János, Nagy Péter, Sárközi Pál és Kalocsa János nevével. Az 

1670-es években Csaba János, Hegedűs János, Szentkirályi Pál, Sárközi István, Szabó 

Bertalan és Barkó Benedek jelentették a legfőbb támaszt a főbírók számára. Az 1680-as 

évekből feltűnően kevés esetben maradt fenn olyan feljegyzés, amely a tanács tagjaira utal. 

Ezekben legtöbbször Bíró György, Deák Pál, Kalocsa János, Magó Mihály, Haranczos 

Nagy János, Pathay András és Sárközi Pál nevét rögzítették. Az 1690-es évekből származó 

viszonylag bőséges anyag alapján lényegesen pontosabb kép rajzolódik ki. Ez idő alatt a 

tanács 71 ülésén bizonyíthatóan Bede Lukács 54, Demeter Márton 30, Király István 47, 

Haranczos Nagy János 47, Szabó Bálint 29, Szabó Keresztes 30, ifjabb Szentkirályi Pál 43, 

Szűcs István 29 és Varga István 31 esetben vett részt. Tehát aligha kétséges, hogy 

meghatározó személyek voltak a mindenkori választott tisztségviselők mellett, és az esetek 

többségében véleményük, álláspontjuk legalábbis irányadó volt a döntések 

meghozatalában. A 17. század második felében néhány személy évtizedeken át 

megkülönböztetett szerepet kapott a városban. Bede Lukács, Deák Pál, Herczegh Mihály, 

Király István, Kis István, Nagy István, Haranczos Nagy János és Sárközi Pál az 1660-as 

évektől csaknem 1700-ig rendre feltűnnek a közéletben. A fentebb említett személyek is 

két-három évtizeden át halálukig fontos szerepet kaptak. Ezekben az évtizedekben tehát 

mindvégig fellelhető egy-egy szűkebb csoport, amely, ha nem is körülhatárolt formában és 

kizárólagos döntéshozóként, de kétségtelenül hosszú időn át erőteljesen befolyásolta a 

város közéletét. Távolról sem állítható, hogy ekkor már a főbíró irányításával a választott 

tisztségviselők mellett egy kisebb tanács szervezett formában létezett, de a közállapotok 

gyakorlatilag kikövetelték ennek informális működését. 

 Ebbe a szűkebb körbe, az informális kisebb tanácsba érthetően nem volt könnyű 

bekerülni. Az idősebbek, Pathay András, Kalocsa János, Kamarás Ambrus, Bíró György, 

Csaba János, Hegedűs János stb. „szakmai” útját, – az 1640-es, 1650-es években – a 

döntések többségét hozók szűkebb körébe történő emelkedésének folyamatáról kevés adat 
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áll rendelkezésre. Az viszont eléggé valószínűnek tűnik, hogy a mezőváros életét irányító 

szerepkör megszerzéséhez nemcsak a vagyoni-családi háttér, hanem a város szolgálatában 

végzett több éves, évtizedes, akár díjazás nélküli munka is szükséges volt.
607

 

 A rendszer stabilitását mutatja, hogy a 18. század második felében is nagyrészt 

ugyanazok a családok vettek részt a város vezetésében. Blahó Vince 1772-es 

búcsúbeszédében a tanácsot is megszólítja, a hozzá fűzött lábjegyzetben felsorolva az 

akkori katolikus tagokat (Szentkirályi Mihály főbíró, Banó János másodbíró, Martinkovics 

Simon jegyző, Ferenczi Gergely, Szentkirályi Pál, Deák Mihály, Hajagos József, Végh 

Mihály, Antal István, Szekeres András, Barát Ferenc, Dékány Mihály templomi 

gondviselő, Szabó József), akik közül többen is viselték a megelőző vagy következő 

évtizedekben a főbírói hivatalt. Ugyanennyien voltak kálvinista részről is, „kik noha az hit 

dolgában ellenkezők; de a városi állapotokban emberséges jótévőink.”
608

 A ferences 

hitszónok-történetíró elismerő szavai is jelzik, hogy a tanács, tagjai felekezeti 

hovatartozásától függetlenül, támogatta mindkét egyházat. 

 A város többfelekezetűsége miatt azonban a világi és egyházi igazgatás nem 

fonódhatott össze teljeskörűen, mint a szomszédos Nagykőrösön, ahol a városi tanács 

egyúttal a református egyház presbitériumát alkotta. Erre utal az is, hogy más városoktól 

eltérően a főbíróválasztást sem valamelyik templomban tartották, mint ahogy szintén 

Kőrösön a református templomban. Ennek civil jellege így egyértelműbb lett. Ugyanez 

érvényes a népgyűlésekre is, melyeket a kor szokásainak megfelelően a városházánál 

tartottak. Sokat elárul a szervezés hagyományos módjáról az 1697-ben sorra kerülő 

eseménnyel kapcsolatosan hozott határozat egyik kitétele: „közönségesen az egész város 

lakosit a két templomokból be gyűjtvén az közönséges város házához”. Ez annál 

könnyebben megtörténhetett, mivel a három épület – a katolikus és a református templom, 

valamint a városháza – egymás szomszédságában volt.
609

 Ennek alapján is 

valószínűsíthető, hogy a népgyűléseket más alkalmakkor is vasárnapokon vagy nagyobb 

ünnepek alkalmával tartották, amikor a mezei kertekből, tanyákról a gazdák a városba 

hazajöttek, illetve összegyűltek a templomokban. Ez arra utal, hogy nem történt előzetes 

tájékoztatás, ugyanakkor építettek az egyházak közösségszervező erejére. 

 A világi és egyházi igazgatás különválását, sőt esetenkénti ütközését jól szemlélteti 

egy 1719-es eset. Ekkor a ferences gvárdián atya levélben fordult panaszával Koháry 
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Istvánhoz, hogy a város református főbírája nem hajtatja végre a katolikus plébános által 

kiszabott jogos büntetést, amikor egy, az anyját szidalmazó legényt nem záratott kalodába. 

Sőt, maga a főbíró, Bíró István is büntetlen maradt, pedig szolgáját megverte, de „eő 

kegyelmének senki nem mer ártani, ezért az eretnekek újongnak,” s azt terjesztik: a papok 

törvénytelenül, igazságtalanul ítélkeznek.
610

 

 A 18. század végén és a 19. század első felében is fenntartották az alternációs és 

paritásos gyakorlatot. 1794. április 5-én királyi rendelet erősítette meg, hogy a 12 tagú 

tanács felerészben álljon katolikusokból és reformátusokból, amit az 1835-ben kiadott 

szervezeti és működési szabályzatban is rögzítettek.
611

 Ugyanitt előírták, hogy a többi, 

egymást helyettesítő tisztviselő mellett két árvaatyát is kell választani a két felekezetből. 

Az 1830. május 11-én kelt 12.772. számú királyi rendelet alapján készült utasítás a száz 

tagú választott község esetében írta elő a paritást, a korábbi szokások fenntartásával.
612

  

 Bár az 1848: XXIII. törvény szerint „bármely letelepedett törvényesen bevett 

valláskülönbség nélkül” választható volt, a vegyes vallású városokban, így Kecskeméten is 

az 1848-as polgári forradalom után továbbra is alkalmazták a korábbi felekezetek közti 

paritás, illetve a tisztségviselők személyét érintő alternáció elvét. A régi gyakorlattal 

szentesített eddigi szokás nyomán 1848-ban Kecskeméten 12 tanácsnok és a 168 képviselő 

fele a katolikusok, fele pedig a reformátusok közül került ki. A tisztújításra megalkotott 

rendszabályban leszögezték, hogy „nem ugyan országos törvényen, hanem kölcsönös 

egyességen, százados gyakorlaton ezeket megerősítő többrendbeli legfelsőbb rendeleteken, 

és a minden hitfelekezeteken lévő lakosok közkívánatán, a béke és csend szilárd 

fenntartására alapuló alternatio, mint az egyetértés talpköve, mely ember emlékezetét 

felülhaladó idő ótai folytonos és háborítatlan gyakorlat által is megszentesíttetett, jövőre is 

minden hivatalok, és képviselőtestület választására nézve a mostani állásában 

megtartassék úgy, hogy az összes hivatalbéliek és képviselők a római katolik. és reformát. 

valláson levők közül egyenlő számmal választassanak”, hozzátéve, hogy az eddigi (az 

1830-as szabályzatban bevezetett) gyakorlat alapján a görögkeletieket a katolikusok, az 

evangélikusokat a reformátusok közé sorolták. Vagyis az alternáció elve olyan erős volt, 

hogy az újabban befogadott, illetve egyenjogúsított egyházközségek tagjait is bevonták a 

„politikai felekezetek” rendszerébe.   
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Ezen elv szerint a polgármestert, a tiszti főügyészt, a levéltárnokot, az orvost, a 

sebészt a katolikusok, a főbírót, a kapitányt, a tiszti alügyészt, a számvevőt és a mérnököt a 

reformátusok közül választották. A kétfős hivatalok (főjegyző, közgyám) egyik tagja 

katolikus, a másik református lett. A paritásos elv a polgári átalakulással még a forradalom 

után egy évtizeddel sem szűnt meg, amire példa az 1861. januári tisztújítás. Ekkor 

megválasztották a református Csányi Jánost polgármesternek, a katolikus Hajagos Illést 

(elődjét, 1848-ban a város első polgármesterét és egyúttal utódját is) főbírónak, továbbá hat 

református, öt katolikus és egy evangélikus tanácsnokot.
613

 A hagyomány olyan erős volt, 

hogy még a századfordulón is figyelembe vették a felekezeti hovatartozást a polgármester 

választásánál, természetesen a személyes képességek mellett. Így a református Lestár 

Pétert 1897-ben a katolikus Kada Elek követte, utána pedig 1913-ban újra református 

polgármester, Sándor István következett.        

 A gyakorlat nem egyedülálló a kora újkorban, mivel több helyen is lehet példát 

találni hasonló megoldásra felekezetileg heterogén területeken. A reformáció korában az 

osnabrücki püspökségben alakultak ki felekezetileg paritásos viszonyok, miután a 

reformációra hajlandó Franz von Waldeck püspök a kezdeti sikerek után 1548-ban az óhitű 

ellenzék nyomására visszavont minden reformációs változtatást. Így a püspökség 

reformációját nem vitték végig, de azt már nem is lehetett visszaszorítani. Mind a 

városban, mind a tartományban éltek katolikus és protestáns keresztyének is. Sőt még a 

püspököt megválasztó osnabrücki székeskáptalanban is ültek később hitvalló lutheránusok. 

Ennek köszönhetően többször protestáns nemeseket választottak püspökké. 1648-ban a 

vesztfáliai béke a váltakozó utódlás bevezetésével elvi szintre emelte ezt a felekezeti 

váltakozást a püspökség kormányzói tisztében. 1802-ig lutheránusok és katolikusok 

váltották egymást, a lutheránusok mindig a Braunschweig-Lüneburgi házból jöttek. Ezzel 

Osnabrück fontos mozaikköve lett a tolerancia kora újkori történetének.
614

  

 Kecskeméthez közeli példákat nézve, Cegléden hasonló volt a reciprocitás és az 

alternáció elve a két vallási közösség viszonylatában, bár ott éppen fordítva alakultak az 

arányok a 18. századra, a reformátusok tették ki a lakosság kétharmadát, és a katolikusok 

az egyharmadát. A szomszédos homogén református Nagykőrösön nagy számban 

telepedtek le köznemesek. Ott a tanács összetétele a társadalmi jogállás szerint oszlott meg, 
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fele-fele arányban a nemesi és a polgári osztályból választatott, habár részarányt tekintve a 

nemesség csupán 7 %-át alkotta a lakosságnak.
615

 

 A három városhoz hasonló arányosítás megjelent Pest-Pilis-Solt megye minden 

olyan településén, ahol a népesség különböző vallású volt, vagy több etnikum élt együtt. 

Például Ráckevén a református magyarok, a katolikus németek és az ortodox szerbek 

között a 18. században az volt a megállapodás a városi vezetés arányában, hogy két évig 

katolikus, egy-egy évig református, illetve „rácz” vallású bírót választanak, a tanácsban 

pedig hat katolikus, négy református és két „óhitű” szenátor foglalt helyet.
616

      

 Az alternáció elve máshol is működött a Kárpát-medencében és környezetében. A 

magyarok, szászok, románok és délszlávok együttélése az erdélyi, moldvai, havasalföldi 

városok és mezővárosok, illetve falvak irányításában hasonló megoldásokat 

eredményezett, amire Binder Pál kutatásai mutattak rá.
617

 Erdély több városában a nyelvi-

etnikai megosztottság alapján, a rendi nemzetek közötti egyensúly megtartása érdekében 

alakítottak ki hasonló hatalmi megosztást. A Szászföld nyugati szélén elhelyezkedő 

Szászvárosról, mely a róla elnevezett szék központja volt, Benkő József írta 1778-ban: 

„Ebben a székben ugyanis az a sajátos, hogy noha a szászoknak ebbe a tartományba való 

első bejövetelétől a szászok földjéhez tartozott, a szászokkal együtt éppen úgy a 

magyaroknak is megvan a polgárjoguk, s Szászváros magisztrátusa, amely az egész 

székben törvényt ül, mindkét népből áll.”
618

 Ennek a berendezkedésnek a gyökerei a 

későközépkorig vezethetők vissza. 1491-ben határozták el, hogy a szenátus tagjait 

felerészben adják szászok és magyarok, a két közösségből való bírók pedig felváltva töltik 

be hivatalukat, amit 1627-ben megerősítettek.
619

 Báthory István fejedelem 1572-ben 

rendelte el, hogy a szék tanácsában is egyenlő számban legyenek szász és magyar 

alattvalók.
620

 Az egyházi életben nem volt hangsúlyos ez a kettősség. A reformáció előtt és 

után is egy ideig egy lelkész alá és egy templomhoz tartoztak szászok és magyarok, a 

főlelkész mellett egy szász és egy magyar lelkész, oltármesternek nevezett prédikátor 

segédkezett. 1581-ben a kialakuló felekezetek között osztották föl ezeket a tisztségeket, a 

főplébános magyar református lett, mellette egy szász lutheránus és egy magyar 

antitrinitárius lelkész működött. Közülük a 17. század elején – a Kecskemétre hívott tolnai 

rektor, Buzás Mihály apjának tartott – Kecskeméti Buzás Balázs egyben az erdélyi 
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református egyház püspöki tisztségét is viselte. Mellette az elsőpap oldalán („reverendi viri 

Basily B. Keczkemethy pastori primarii”) 1616-ban prédikátori minőségben tevékenykedett 

Martinus Berwert és Rettegi András. Az alternációt 1726 után hangsúlyosabban 

alkalmazták az egyházi életben is. A szászvárosi esperesség körzetében ekkortól az volt a 

szokás, hogy a kétévi időtartamra választott esperes felváltva volt evangélikus szász és 

református magyar, tehát amikor magyar volt az esperes, hivatalba lépése után két év 

múlva szász esperest kellett választani, és fordítva.
621

 

 Kolozsvárott hasonló helyzet alakult ki, mely a többi városénál jobban ismert a 

fennmaradt forrásanyagnak köszönhetően.
622

 A legtöbb erdélyi és főleg szász várostól 

eltérően a város közigazgatásának hivatalait az 1458-as unió óta paritásos alapon töltötték 

be, vagyis a hivatalok megoszlottak a két – a szász és a magyar – között. A külső és belső 

tanács felét magyarok, felét szászok foglalták el (50-50 fő), a két bírói hivatalt (városbíró 

és királybíró) évente felváltva szászok és magyarok töltötték be, mégpedig úgy, hogy a 

hivatalnokok nemzeti hovatartozása különböző volt.
623

 Erről tudósít Szamosközy István is, 

annak kapcsán, amikor Székely Mózes Kolozsvárt ostromolta: „Ebben az időben az azévi 

városi elöljárók – a szász Bogner Imre, Kilián fia, és a magyar Tótházy Mihály – közül az 

előbbi volt a főbíró, az utóbbi pedig az úgynevezett királybíró. A város igazgatásában Imre 

játszotta a vezető szerepet, és a két nemzet közt évenként felváltva viselt tisztsége 

birtokában őt illette a nagyobb tekintély; hivatali működésének fontosságát és méltóságát 

tekintve Mihály csak Imre után következett.”
624

 Az 1568-ban megújított uniót 

kiterjesztették az egyházi életre is, amikor a bíró nemzetiségéhez kötötték a főtemplom 

birtoklását. Az alternációt kiterjesztették a város első papi hivatalára is, melyet addig 

kizárólagosan a szász nemzet tagjai töltöttek be, ami jelzi a hatalom újraelosztásáért vívott 

küzdelmet. A plébános munkáját továbbra is azonos számú magyar és szász prédikátor 

segítette. Hasonlóképpen az egyházhoz szorosan kötődő iskolai életben is jelen volt a 

paritás a rektorok és lektorok kiválasztásában.
625

  

 A vallási megoszlás tovább színezte a helyzetet, miután a református fejedelmek a 

kálvinisták jelenlétét erősítették az addig homogén unitárius városban. Az 1638-as dési 

komplanáció alkalmából a Rosás István főbíró és Kaspar Beitsch királybíró által vezetett 

kolozsvári tanács beleegyezett, hogy ezentúl a százak tanácsába 75 unitárius mellé 25 
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református polgárt válasszanak, mindkét natión belül 12-13 centumpátert. Ezt 1655-ben 

módosították a paritás bevezetésével a duumvirátusban (a két bírói tisztség viselése) és a 

felsőtanácsban. Tehát a főbírót és a királybírót továbbra is évente más nemzetből és ezentúl 

kétévente más felekezetből választották (magyar református – szász unitárius, szász 

református – magyar unitárius). A százak tanácsában az 50-50 szász és magyar 

centumpáter közül 25 volt református és 25 unitárius. Ugyanígy a vallási arányt vették 

figyelembe az ispotálymesterek választásánál is, ahol addig alkalmazták a nemzetiségi 

elvet. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a szász reformátusok egy része 1690 után 

áttért a lutheránus hitre, így 1694-től őket is befogadták a százak tanácsába és a szenátusba. 

A szász-magyar paritás azután is fennmaradt, hogy a 18. századtól kezdve csökkent a 

lélekszámuk a városban. 1712-ben egy császári rendelet visszaállította a városi 

kiváltságokat, ezzel együtt az unitárius-kálvinista paritáson alapuló duumvirátus 

rendszerét. Nem sokkal később viszont már a katolizálási törekvések érvényesültek. 1716-

ban az addig unitárius használatú főtemplomot átadták a katolikusoknak, akik a városi 

tanácsban is helyet kaptak és főbírákat is állítottak a másik két felekezet mellett. A 18. 

század első felében a katolikus németek mellett a görögkatolikus románok is részt vettek a 

város vezetésében.
626

 A paritás a jegyzők és a gazdálkodásért felelős sáfárpolgárok, 

továbbá a legkülönbözőbb városi tisztségek esetében is érvényesült (sókamaraispán, 

osztóbírák, cséplésbírák, malombírák, vásárbírák, számvevők, adószedők stb.), ahogy a 

városi küldöttségek összeállításában és a darabontsereg kiállításában is. 

 A vallási alapú paritás nemcsak a tényleges erőviszonyokból, helyi 

megállapodásból eredhetett, hanem az eddigi példákkal ellentétben külső nyomásra, a 

felekezeti arányok erőszakos megváltoztatásának céljából is kialakulhatott. I. Lipót 1674-

ben elrendelte, hogy az evangélikus többségű szabad királyi városokban a bíró, a jegyző és 

a tanácsosok fele csak katolikus lehet. Mivel ez nemesek behozatalával járt, a polgárok 

jogait is sértette, összekapcsolta a szabad vallásgyakorlat és a városi kiváltságok 

védelmét.
627

 Pozsonyban Esterházy Miklós nádor kezdeményezésére már az 1620-as 

években indult vizsgálat annak érdekében, hogy a 17. század első negyedéig szinte 

kizárólag evangélikusokból álló tanácsban minél nagyobb számban legyenek katolikusok 

is. 1670-től kezdve azután itt is érvényesült a választási gyakorlatban a katolikusok és 

evangélikusok paritáson alapuló részvétele.
628

 Igaz, amikor a 18. században az utóbbiak 
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többsége már nem volt olyan egyértelmű, mint a megelőző két évszázadban, segített 

megőrizni befolyásukat, hogy a városvezetésben fele részben ők töltötték be a fontosabb 

tisztségeket. A visszafoglaló háborúk után a volt hódoltsági területen is megfigyelhető, 

hogy a katolikus birtokosok érdekeinek megfelelően a rekatolizáció hozzájárult a 

mezővárosi önkormányzatiság visszaszorulásához. A földesurak ugyanis egyszerre 

törekedtek érvényesíteni hatalmukat, begyűjteni járandóságaikat, valamint az addig 

homogén vagy többségében protestáns mezővárosokban az ennek megfelelő protestáns 

városvezetés jogait korlátozni és minél nagyobb teret nyitni a katolicizmusnak. A 

református Cegléden például a 18. század elején a tanács közigazgatási és vallási egységet 

alkotott, a város régebbi birtokosai, az óbudai klarisszák nyomására viszont be kellett 

engedniük a katolikusokat a városba, majd a tanácsba is.
629

 Ennek eredményeként vezették 

be a fentebb említett paritásos rendszert. Kecskemét kivételnek bizonyult, mivel itt nem 

érvényesült külső befolyás ezen a téren. Helyi megállapodás hozta létre és tartotta fönn a 

tisztségek felekezeti megosztását, ami a fokozatosan kisebbségbe kerülő reformátusok 

számára lehetőséget adott pozícióik megőrzésére.    

 

V.3. Migráció és családi kapcsolatok 

  

A 16. század migrációs helyzetéről, menekülthullámairól fentebb már volt szó az 1552-es 

szegedi kirajzás, majd a tolnaiak századfordulós befogadása kapcsán. A 17. század 

második felének népmozgásairól már a fennmaradt testamentumok is tudósítanak. A 

végrendelkezők számon tartották a tágabb családot, rokonságot és a felmenők egykori 

lakóhelyeit is. A dunántúli, baranyai rokonságra gyakran utalnak a végrendeletekben is.
630

 

Káró Iskuli is megemlékezett róluk 1664-ben: „az minémű Attya fiai valának az édes 

Atyámnak oda bé Baranyában kiknek Attyokkal s kiknek Annyokkal volt egy azokat az édes 

Atyám halála napján az ő jószágaiból testamentum szerént ki elégítötte […] Mindazonáltal 

az baranyai Atyám fiainak maradékainak is hagyok jó akaratom szerént atyafiúi […] 

Mutatván Káró János Bátyám fiának Miklósnak Tall 3 a Baranyai nénémnek is azon 

szerént Tall 3.”
631

 Baranyai atyafiaknak hagyományozott pénzekről, jószágokról a 

következő években is többször esik szó. Mások a hajdanában onnan elhozott régi tárgyak 

vagy éppen a kirekesztés kapcsán említenek baranyai rokonokat. Német András közelebbi 
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helymegjelölés nélkül utal dunántúli rokonaira: „a’ ki ebbűl az adossagbul meg marad 

legyen nemét [sic] gergelocsemme [sic] ha penig ez a’ nemét gergel meg hal tul a’ dunan 

túl is vagyon nekem nemét Janos batyam uram Sogoromis vagyon Pinter ferenc.”
632

 Több 

végrendeleti bejegyzésből nem derül ki pontosan, milyen kapcsolat kötötte a 

végrendelkezőt a kedvezményezetthez: „Veszprémben lakos néhai Kereszturi Szalai 

György árva fiának és leányának huszonöt vonás forintokat”, „Pakonyban lako Szabo 

Istvannal vagyon tizenkét Tokjom”.
633

 Borbély Gergely felesége Rimaszombatban lakó 

Bura Panna öcsémnek hagyott készpénzt, Somogyi András a felesége móringjáról 

Komáromban kelt contractust említette. Herczeg János főbíró fia Komáromban telepedett 

le, Bányai Szabó András és felesége a férj Debrecenben lakó húgának fiát fogadták örökbe. 

 A 18. század folyamán végig jelen voltak a kőrösi (nagykőrösi) kapcsolatok, ott 

lakó leányukról, Kőrösről hozott feleségről, a kőrösi eklézsiának szánt adományokról 

szólnak a végrendeletek részletei. Ilyen összefüggésben többször előfordul Abony, 

Árokszállás (Jászárokszállás), Nagyvarsány, Szentes, Szentmártonkáta, Szabadszállás, 

Fülöpszállás, Kunszentmiklós, Pataj (Dunapataj) neve is. Többen hagytak pénzt izsáki 

lakosoknak és az ottani eklézsiának. A korabeli pénzügyletek, kamatra kiadott összegek és 

különböző adósságok kapcsán is sok település neve került megörökítésre a végrendeletek 

szövegében. Moré Ferencnek 1682-ben Fogtűn (Foktő) lakó Bíró János adós pénzekkel, 

Taso András 1691-ben adós egy kürti legénynek, Tót János 1739-ben bor árával tartozik a 

péteri és a ferencszállási vendégfogadósnak. Csengés Szabó Mártonnak 1761-ben 

„Kunszentmiklóson gulyáskodó Kohanes József adós kölcsönpénzzel hát forinttal. Szegedi 

kanász, Szerző József kölcsönpénzzel öt forinttal.”
634

 Gózony István adósságai és 

különböző ügyletei kapcsán 1777-ben Székesfehérvár, Szabadszállás, Sárosd, 

Kunszentmiklós, Bócsa, Szabadka, Némedi nevét említették, a kecskeméti mellett a 

szabadszállási és a kunszentmiklósi eklézsiára hagyott pénzt.
635

 Özvegy Setéth Mihályné 

kamatra kiadott pénzei Solton, Nagykőrösön, Kunszentmiklóson és Kiskunlacházán voltak, 

rokoni kapcsolatai Kunszentmiklóshoz és Csákvárhoz fűzték: „Néhai boldog emlékezetű 

Setéth Mihály férjemnek Csákváron lakó és Setéth néven attyafiainak adódgyon f 150. […] 

boldogult férjemnek a szentmiklósi osztályból jutott [holmik] adattassanak vissza Virág 

uraiméknak.”
636

 Másoknak Gyöngyösön vagy Kolozsváron volt „interessre” kiadott 
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pénze.
637

 Az 1709-es pestisjárvány kapcsán már volt szó a hódmezővásárhelyi 

kapcsolatokról is. 

 A különböző eklézsiákra történt hagyományozások mögött legtöbbször 

felfedezhetünk konkrét rokoni vagy egyéb kapcsolatot, a Fejér megyei árva eklézsiákra 

adakozó Palaskári Jánosnak például az egyik településen rokona élt.
638

 Sellyei György 

adományozott a kecskeméti, pataki, debreceni kollégiumra, pénze volt a fülöpszállási 

prédikátornál, fia a makádi prédikátor, és „A berényi reformata eklézsiának, mivel ott 

születtem és neveltettem rendelek 30 r forintokat”.
639

 

 A korabeli társadalomban tapasztalható migrációs folyamatokról általában 

elmondható, hogy a hódoltság korának menekülési hullámait követve a beköltözés 

lelassult, a földművelő lakosság megállapodott, a legmobilabb réteg a pásztoroké.
640

 Az 

egyházi emberek – lelkészek, iskolamesterek – viszonylag tág körben mozogtak, és 

széleskörű kapcsolatokkal rendelkeznek, példaként említhetjük a Vásárhelyre került Lenti 

Pált, illetve Ballabás Anna zilahi, nagybányai, Szalai József fogarasi rokonságát. 

 A kecskeméti reformátusok származási helyének, migrációs kapcsolatainak, 

gazdasági és kulturális kapcsolati hálójának további pontosításához még vannak feltárandó 

források, amelyeket érdemes összevetni a végrendeletek adataival. Az egyik legfontosabb 

forrás e tekintetben is az anyakönyv. A 18. század második felében a református 

egyházközség II. számú anyakönyvében az esketéseknél feljegyezték a nem kecskeméti 

házasulók lakóhelyét „lakik”, „való” megjegyzéssel, 1787-től pedig külön rovat is szolgált 

erre: „Hazájok”. Itt a következő települések nevét találjuk: Ágasegyháza, Alsónémedi, 

Cece, Cegléd, „Debrecenből szakadt”, Fülöpszállás, Gárdony, Gyömrő, Halas, Izsák, 

Kalocsa, Kécske (Ókécske), Kerekegyháza, Kunszentmárton, Kürt (Tiszakürt), Madocs, 

Monor, Nagybócsa, Nagykőrös, Ócsa, Ordas, Öcsöd, Pataj, (Dunapataj), Révkomárom, 

Solt, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Szentes, Törökszentmiklós, Túrkeve, Vadkert.
641

  

 A származásra sokszor utalnak a családnevek is, különösen a gyakori vezetéknevek 

(kovács, szabó, ötvös) előtt használt előnevek. A meggyökeresedett családok neve is több 

generáción keresztül utalt az ősök eredeti lakóhelyére, például a Muraközy és a Sárközy 

családé dunántúli származásukra.  
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V.4. Jeles családok 

 

Az egyház, és ezen keresztül a város életében több nemzedéken keresztül meghatározó 

szerepet játszottak egyes családok. Erre már Kecskeméti Selymes János is utalt, amikor 

számba vette az emlékezetes famíliákat. A legrégebbinek az Ormándi családot tartja, 

akiknek emlékét az Ormándi tanya őrzi. Mellettük az Ágoston, Kamarás, Látos, özvegy 

Szécsi Andrásné házassága révén a Hegedűs (nem azonos az újabb Hegedűs családdal), a 

Péter famíliából származó ifjabb Kis János és Szent Ferenc családja, Barkó, Magó, Gazdag 

Nagy família, melyből idősebb Kis István főbíró származik, a cifra jelzővel emlegetett Kis 

család, a Varga, Szána, Halasi, Nemes, Bán, Czirkátor, Gyárfás, Csík, Kozma, Csaba, 

Sárközy (Sárközi), Csönkös, Illyés, Széles és Szeles, Szabó, Vég, Kalocsa, Kemény, 

Kincses, Selymes, Cseh, Bíró, Csete, Márkus, Szívós, Balassa, Zana, Borbély, Balog, 

Csuka, Deák, Tar, Pál Kovács, Tomó (Tömő), Demeter, Szentkirályi famíliák voltak a 

városban a legjelentősebb családok.
642

 Mellettük meg kell még említeni a fentebb már 

szereplő Muraközy és a Veresmarti Lázi Péter kapcsán említett Laczi, valamint a 

Szappanos és Sz. Tóth családot.  

 Selymes János, aki maga is a felsorolt régi famíliák egyikéből származott, 

hozzáteszi, hogy egyes családok már régen kihaltak, míg mások szépen virágoznak. Az 

utóbbiak között ismerős nevek is felbukkannak, hiszen mint fentebb is látható volt, a 

legvagyonosabb és legtekintélyesebb, akár nemességet is szerző cívis családok támogatták 

az egyházat, például a templomépítést, és a reformátusok által betölthető városi 

tisztségekre is döntően őket jelölték. Ezeknek a dinasztiáknak is nevezhető családoknak 

jelentős szerepük volt abban, hogy az egyház a nehezebb időket is át tudja vészelni. Az 

egymás közt házasodó és kiterjedt rokonsági kapcsolatokat ápoló családok olyan erős 

szövetet alkottak, mely önmagában a családi élettel is biztosította a református közösség 

fennmaradását és a református identitás átörökítését.  
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 Szilágyi S. 1858. 75-76. 



158 

 

VI. Társadalmi térfoglalás 

 

A társadalomtörténeti, várostörténeti kutatások egyik legújabb irányzata a társadalmi 

térhasználat vizsgálata, mely a különböző társadalmi csoportok elkülönülésének és 

kapcsolatainak térbeli megjelenésére, illetve a tér társadalmi funkcióinak megfigyelésére 

fókuszál. A társadalmi térfoglalással, illetve térhasználattal kapcsolatos meghatározó 

tényezők és szempontok jól alkalmazhatók Kecskemét példáján.  

 Egyrészt megfigyelhető a különböző egyházak, felekezetek térbeli elkülönülése, az 

egyházi intézmények elhelyezkedésének különbségei, amit történeti okok is befolyásoltak. 

A középkorban egységesen katolikus mezővárosban a 16. században jelent meg a 

reformáció, először lutheri, majd helvét irányzata, ezt követően a reformátusság jelentős 

szerepet játszott a város társadalmában, ami a térfoglalásban is megmutatkozott. A 

migrációs folyamatok, a török elől elmenekült tolnai és baranyai reformátusok betelepülése 

is tovább erősítette a református jelenlétet, ami az utcanévadásban is megjelent (Tolnai 

utca, Baranyai utca). A 18. század folyamán egymás után települtek be görögkeletiek, 

evangélikusok és izraeliták, létrehozva saját lakókörzeteiket és intézményeiket.  

 A foglalkozások, társadalmi rétegek és csoportok, illetve a vagyoni helyzet szerinti 

tagozódás is rányomta bélyegét a térszerkezetre és térhasználatra. E tekintetben a 

legplasztikusabb kép és a legrészletesebb statisztikák a két világháború közötti évekből 

állnak rendelkezésre. A különböző felekezetek elhelyezkedése mellett a társadalmi rétegek 

városrészekre jellemző jelenléte is szembetűnő. A belváros mindig is a legdrágább és 

legreprezentatívabb hely volt a városban, emellett a társadalmi és politikai reprezentáció, 

illetve az egyházi kultusz intézményei és helyszínei is ide koncentrálódtak. Jellemző 

bizonyos utcákra azonos foglalkozáshoz, illetve társadalmi csoportokhoz tartozók jelenléte.  

 

VI.1. Városszerkezet, tizedbeosztás 

 

Kecskemét nagyhatárú város volt, a hagyományos legeltető állattartás és a mezőgazdasági 

termelés a várost övező pusztákon és a 19. század második felétől folyamatosan fejlődő és 

a népesség tekintetében egyre jobban gyarapodó tanyákon folyt. Az állattartás a város 

alaprajzán is nyomot hagyott és alakította a város arculatát, az utcaképet: a mai napig is 

megfigyelhető, hogy néhány utca a városközpont felől kifelé tartva szélesedik, tölcsér 

alakúvá válik. Ennek az az oka, hogy naponta itt hajtották kifelé a jószágokat a városszéli 
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legelőkre. Emellett ma is megfigyelhető a város gyűrűs szerkezete. A városközpontot 

széles sávban vette körül egy mezővárosias, parasztpolgárias faluövezet, míg ehhez a 

legkülső körön nagy kiterjedésű tanyaövezet csatlakozott.
643

  

 A mezőgazdasági és kézműipari termékek kereskedelmi igényei számottevően 

befolyásolták a helyi társadalom közösségi területeinek használatát. A régi híres 

kecskeméti vásárok – évenként négy, majd öt, amelyekről Bél Mátyástól kezdve számos 

utazó, író és szaktudós megemlékezett – a városon kívül zajlottak, pontosan szabályozva, 

hogy ki, mikor, hol és mit árulhatott. A hetivásárok és a piacok azonban a város központi 

területein zajlottak. A 18. századtól meghatározott és folyamatosan azonos helyen volt a 

piac, a búzapiac, a halpiac. A 19. század első feléből származó várostérképeken jól látható 

ezeknek az elhelyezkedése. 

 A tizedek a városi közigazgatás által kialakított egységek voltak. A város területét 

alkotó négy rész vagy pars több, időben változó számú tizedre oszlott. Ezek élén álltak a 

tizedesek, akik az adóbehajtásban és a katonai toborzásban és más hivatalos feladatokban 

segítették a városvezetés munkáját.
644

 

  

VI.2. Egyházi intézmények elhelyezkedése 

 

A katolikus és református templom is a város központjában helyezkedett el. A városkép 

egyik szembetűnő jellegzetessége ma is az, hogy a főtéren és közvetlen közelében 

valamennyi felekezet temploma megtalálható. A mindkét templom mellé épült boltok a 

piactér gazdasági életéhez kapcsolódtak. Itt az eltérő vallás nem jelentett akadályt, így a 

református egyház is rendszeresen kiadta üzlethelyiségeit görög, később zsidó 

kereskedőknek.  

 A város belterületének térhasználatával és a vallási hovatartozás összefüggésével 

kapcsolatban megállapítható, hogy a belváros bizonyos területeihez egy-egy felekezet 

tagjai mindig erősebben kapcsolódtak. Ugyanakkor nem volt jellemző az éles elhatárolódás 

a felekezetek között, amit az egyházi bérházak, üzlethelyiségek fentebb említett 

kihasználása is mutat. Külterületekre, tanyákra is jellemző volt ez, de ott például állandó 

zsidó lakos – hasonlóan az evangélikusokhoz – később sem volt, ott inkább a katolikus 

lakosok jelenléte volt jellemző. A város szélén inkább a szegényebb néprétegek képviselői 
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laktak (béresek, mezőgazdasági munkások, cigányok, illetve a város pusztáin a pásztorok), 

ez magyarázza, hogy a katolikusok népességbeli arányuknál kisebb részben vettek részt a 

gazdasági élet irányításában.   

 

VI.3. A református családok lakóhelye. Ingatlanok a városban 

 

A református házak, háztartások pontos elhelyezkedéséről a vizsgált időszakból nem állnak 

rendelkezésre részletes ismeretek. Szöveges adatokat végrendeletek, házassági 

szerződések, oklevelek, levelek, családtörténetek, valamint az összeírások szolgáltatnak.  

 A református családok városon belüli elhelyezkedéséről, egyúttal a felekezetek és 

egyházi szervezetek közti viszonyról a 18. század elejéről nyújt adalékot a piarista rend 

letelepítésekor keletkezett forrásanyag. Az első hivatalos kecskeméti szemlére 1714 

tavaszán került sor. Bohn Euszták viceprovinciális (rendi alkormányzó) és Zajkányi 

Lénárd március 4-én indultak Kecskemétre a helyszín megtekintésére és a piaristák 

telkének kimérésére Bajthay Istvánnak, a Koháry-birtokok igazgatójának kíséretében. A 

jószágigazgató a küldöttség nélkülözhetetlen tagja volt mint a földesúr megbízottja és némi 

helyismerettel rendelkező személy, továbbá a magyar nyelvismeretére is szükség volt, 

mivel Nyitráról érkező társai nem tudtak magyarul. Koháry István írásban küldte üzenetét 

Kecskemétre a telek ügyében.  

 A szemlét követően a ferencesek házától kb. 300 lépésre levő telket találták a 

legalkalmasabbnak (ez a későbbi színház helye), magas fekvése és jó talaja, valamint a 

tágas térség miatt. Ezen a területen a katolikus lakosok voltak többségben, kevesebb ház 

volt, nem volt sűrűn beépítve. A piaristák ugyanis a leendő diákokat katolikus családoknál 

szándékoztak elhelyezni, ezért volt fontos a környezet és a városon belüli elhelyezkedés. 

Az első helyszín kiválasztása a ferencesek tiltakozását váltotta ki a közelség miatt. Kánoni 

ellenvetéssel éltek, mivel a korabeli szabályok szerint nem működhetett két szerzetesrend 

ilyen közel, egymás szomszédságában. A másik helyszín a Homoki kápolna környéke volt.  

Ez a piaristáknak nem tetszett, a város végének érezték, ráadásul sok volt ott a kálvinista 

lakos, rossznak – túlságosan homokosnak és kavicsosnak – találták az altalajt, ami az 

építkezés számára nem volt optimális. Végül a mai helyen, a Déllő tó közelében 200 lépés 

hosszú és 200 lépés széles telket jelöltek ki. A telken álló házakat Bajtay jószágkormányzó 
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kisajátította, Koháry később megváltotta.
645

 Ez a tudósítás megerősíti a fentebb ismertetett 

helyi református hagyományt, mely szerint a protestantizmus legkorábbi központja a 

városban a Homoki kápolna volt, és körülötte élt a legtöbb tősgyökeres református. 

 A század második feléből is rendelkezésre áll egy forrás, az 1771. évi conscriptio, 

amelyet a városi adminisztráció keretében végeztek el. A kecskeméti levéltárban 

fennmaradt összeírás vallási csoportosításban rögzítette az adatfelvétel anyagát.  A város 

nyolc tizedében katolikusok és reformátusok szerint történt az összeírás.  (Evangélikusokra 

elvétve utaltak, a zsidók és a görögök nem kerültek összeírásra, mivel ekkor még nem 

kaphattak letelepedési engedélyt.) Az összesítés a következő főrovatokat tartalmazta: 

gazdák, zsellérek, szolgák, született gyermekek, másunnét jöttek lakni, holtaknak száma, 

lakni elmentek, házasodtak, katonának elmentek. A rovatokon belül öreg, ifjú, férfi és 

asszony megoszlásban közölték az adatokat. (Öreg: 25 év felett, ifjú: 15-25 év közötti).  Az 

összeírás célja a munkaképes korú lakosság megállapítása volt, ez a szám – tehát a 15 éven 

felüliek – összesen 14 854 fő volt. A gazdák 61,8 %-a katolikus, (10396 felnőtt közül 

6423), 38,2 %-a református vallású volt (3973).  

 Az 1771-es összeírásból kiderül, hogy a legtöbb reformátust az I., a II., a VI. és a 

VII. tizedben írták össze, azonban az idők során a tizedbeosztások változtak és pontosan 

nem kísérhetők nyomon. További támpontokat nyújt a 18. század végi helyzetről a papbért 

fizetők 1798/1799-ben készült, már említett kimutatása, mely tizedenkénti bontásban közli 

a névsort.
646

 Eszerint az I. tizedben 75 (hátralékát rendezte 1, tartozik 36), a II-ban 38 

(tartozik 50), a III.-ban 3 (hátralékban 1, tartozik 25), a IV.-ben 1 (tartozik 12), az V.-ben 5 

(tartozik 16), a VI.-ban 34 (tartozik 10), a VII.-ben 59 (hátralékban 2, tartozik 29), a VIII. 

tizedben pedig 32 fő (tartozik 29) adózót írtak össze. Külön szerepel viszont a zsellérek 

névsora, tizedbeosztás nélkül. A legtöbb református gazda eszerint az I. (112), a II. (88) és 

a VII. (90) tizedben lakott, valamivel kevesebben a VIII. (61) és a VI. tizedben (44), a 

legkevesebben a III. (29), a IV. (13) és az V. tizedben (21) éltek, természetesen 

családjukkal és a náluk szolgáló cselédekkel együtt.  

  Biztosabbnak tűnik a forrásokban állandóan szereplő utcanevek és egyéb stabil 

pontok összegyűjtése, amelyeket a 19. század elején készült, első kecskeméti 

várostérképen már jeleztek. Ismeretes, hogy a török hódoltság idején történt ideköltözéskor 

                                                 
645

 Papp Gy. 1925. 5. A piarista rend historia domusát kezdetektől vezették: HD Kecsk SchP I., magyar 

fordítása és kiadása: Glovitzky 1989-1990; HD K 1992. Az alapításról és a letelepedésről l. még Komárik 

1891; újabban Péterné Fehér 2015 és Koltai András: Koháry István és a kecskeméti piarista rendház 

alapítása. In: Kozicz – Koltai A. 2015. 115-138. A helyszíni szemléről és a telek kiméréséről később az 

iskolai évkönyvek és értesítők is rendszeresen megemlékeztek. 
646

 KREK F. 1. (régi jelzet: 25/1953. E. XXV/9.), KREK H. 1. (régi jelzet: 25/1953. E. XXV/8.) 



162 

 

a reformátusok egy egész utcát foglaltak el (tolnaiak, baranyaiak utcája), később ezt 

nevezték Temető-nagy utcának, amely kb. a református iskola és a temető között húzódott. 

A 20. század eleji városrendezéskor itt alakították ki a mai Rákóczi utat, közelében 

található a Tolnai utca. Reformátusokról történik még említés a következő helyeken: Tatay 

tér, Kálvin tér, Búzás Mihály utca, Nagykőrösi utca, Jókai utca, Gyenes tér, Báthory utca, 

Mária utca, Homoki utca (ma Kápolna utca), Széchenyi tér. (A 19-20. századból már 

számos statisztika és térképvázlat áll rendelkezésünkre, amely a különböző felekezetekhez 

tartozók térbeli elhelyezkedését is jól érzékelteti.) 

 Összefoglalóan azt lehet megállapítani, hogy a városközpontban és a belváros 

északi részén éltek legnagyobb számban reformátusok, akárcsak az evangélikusok.
647

 

Ennek az az oka, hogy döntően kereskedelmi, pénzügyi tevékenységet folytattak, illetve a 

református oktatási intézmények tanárai révén sok volt közöttük az értelmiségi, valamint a 

városi intézményeknél dolgozó hivatalnok. 
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VII. Egyház és mentalitás 

 

 

VII.1. Közösségi önértelmezés 

 

A kecskeméti református templom belső falára helyezett emléktábla nemcsak az építkezés 

idejét és körülményeit hirdeti, hanem egyúttal újabb adalékkal egészíti ki a templom 

szimbolikus értelmezéséről való protestáns gondolkodás vizsgálatát.
648

 Tömör szövegében 

ugyan csak egy bibliai utalás (Ezsd 7,23) szerepel, ez viszont bepillantást enged a korabeli 

református hívek gondolkodásába és a Bibliához való viszonyukba. A templomépítés 

történetét ismerve felismerhetővé válik, hogy a kecskeméti reformátusok azonosulhattak a 

babiloni fogságból hazatérő zsidó nép történetével és párhuzamba vonták a jeruzsálemi 

szentély újjáépítését saját templomuk építésével, tehát a Biblia meghatározta önmagukról 

alkotott képüket.
649

 

 Az emléktábla szövege egy rövid meghatározással indul, mely a templom 

funkcióját adja meg: „MENNYEI ISTEN HÁZA”. Ez a hivatkozás összecseng Szenci 

Molnár Albert leírásával, aki a bekecsi református templom felavatásáról készített 

antológia, a Consecratio templi novi bevezetőjében az ókeresztény templomok hasonló 

elnevezéseire hívta föl a figyelmet: „Az ő gyülekezetecskéjeket pedig domos, dominicas, 

domos Dei, úri házaknak, Isten házainak, eklézsiáknak, bazilikáknak nevezték”.
650

 A 

keresztyén templomok előképeiként Salamon jeruzsálemi templomát és az ókori 

zsinagógákat nevezi meg. Ez utóbbiak azért is jelentenek fontos hivatkozási alapot, mivel 

szerepük nagyon hasonló a protestáns templomokéhoz. A reformáció elterjedésével 

ugyanis megváltozott a templomok szerepe, kultuszhelyből, a miseáldozat bemutatásának 

teréből a gyülekezet találkozásának helyévé, az ige hirdetésének és hallgatásának, valamint 

a protestáns gyakorlatban megmaradt két szentség, a keresztség és az úrvacsora 

kiszolgáltatásnak helyszínévé váltak.   

 Ezen keresztül az ószövetségi és a protestáns templomépítések története is 

párhuzamba vonható. Az Ezsdrás Könyvéből vett hivatkozás kontextusát megvizsgálva 

figyelemreméltó hasonlóságok fedezhetők föl a kecskeméti építkezéssel. Az egyházközség 

történetét megíró Kecskeméti Selymes János leírásából kitűnik, hogy a tábla a 18. század 
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első felében már a mai helyén volt: „melyekről [az építésről] emlékezetre a templomnak 

déli ajtaja feliben belől felfüggesztetett táblán levő irás is vagyon azoknak bold. eml. 

neveikkel egybe, a kik azon szent munkában nevezetesebb segitséggel és szolgálattal 

voltanak.”
651

 

 Arról Selymes János nem ír, hogy a táblán szereplő bibliai hivatkozás milyen 

jelentőséggel bírt számukra. A templomszentelésen elhangzott prédikációk, illetve azok 

textusai sajnos nem maradtak ránk, így csak közvetett módon lehet következtetni a 

szentírási szövegek önértelmezésben betöltött szerepére. Más források viszont, ha csak 

kevés utalás révén is, arra mutatnak, hogy a kecskeméti reformátusok a bibliai 

eseményekkel hasonlították össze saját helyzetüket. A már idézett, 1678. december 20-án 

kelt tudósítás a panaszzsoltárok és Jeremiás Siralmainak hangvételét idézve számol be az 

őket ért katasztrófáról: „az Úr Isten az mi szegény Kecskeméti Városunknak jobb részét [...] 

az rettenetes tűz megh emésztette és el pusztította és [...] porra s hamuva tétette [...], ki 

miat ßinte el fogyatkoztunk erőnkben és siralmas állapatunkban”.
652

 Ez a sor lényegében a 

38. zsoltár átírása: „Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt 

jajgatok” (Zsolt 38,9), de emlékeztet Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltárparafrázisára is: 

„Elfogyatkoztam gondolatimban, / Megkeseredtem nagy búsultomban”.
653

 Még 

közvetlenebb idézet, a 137. zsoltár részlete található egy másik, 1680. május 19-én kelt, 

szintén említett segélykérő levélben. A város és a templom leégését Isten büntetéseként 

fogadták el, de az Ő akaratából merítették elkötelezettségüket is az újjáépítésre: „Mind 

ennj Istenünk latogatasibanis nem lankadott megh az mi szívünk Istenünk tisztőletti 

hajlekanak föl építésiben, s ott azt mondgiuk az Izraeljtakkall, bar az mj njelvünk az mi 

injunkhoz ragadgion, ha az mi Istenünknek hajlekanak föl epiteseről el feletközünk”.
654

 A 

zsoltárban felidézett babiloni fogságot minden nehézség nélkül lehetett a török hódoltság 

viszonyaira vonatkoztatni, a Templomától megfosztott zsidóság sorsában pedig könnyen 

magukra ismerhettek a kecskeméti reformátusok.  

A fogság mellett viszont a szabadulás és a hazatérés reménykeltő története is 

párhuzamul szolgálhatott, annál is inkább, mivel a kecskemétieknek is hasonló 

nehézségekkel kellett megküzdeniük. Kezdetben vitáik voltak a velük együtt élő 

katolikusokkal, akárcsak a hazatérő zsidóknak a helyi samaritánus lakossággal (Ezsd 4,1-
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6), az ő munkájukat is gátolni igyekeztek az alacsonyabb szintű török hatóságok, akárcsak 

Rehum helytartó és Simsai kancellár, akik társaikkal együtt lázadással vádolták meg a 

júdaiakat (Ezsd 4,7-23), vagy legalábbis gyanakvással néztek az építkezésre, mint Tattenai 

helytartó és Sethar-bóznai (Ezsd 5,6-17). Emiatt egy időre szünetelt a kecskeméti templom 

építése, ahogyan a jeruzsálemié is (Ezsd 4,24), de újraindult és be is fejeződött. Ebben 

nagy segítséget jelentett a közösség elkötelezettsége és jelentős anyagi áldozatvállalása. 

Ezsdrás hasonló összefogásról tudósít: „A családfők közül pedig, mikor megérkezének az 

Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, 

hogy fölépítenék azt az ő helyén; Tehetségök szerint adának az építés költségére” (Ezsd 

2,68-69). A kecskemétiek is törekedtek arra, hogy tartós anyagokból igényes épületet 

készíttessenek, ahogyan a zsidók: „És adának pénzt a kő- és favágóknak s a 

mesterembereknek, és ételt és italt és olajat a Sidonbelieknek és Tírusbelieknek, hogy 

hozzanak czédrusfákat a Libánonról” (Ezsd 3,7). Végül ők is a legmagasabb szinten, a 

szultáni udvarban kaptak támogatást, akárcsak a zsidók a perzsa királytól (Ezsd 6,1-15). 

Erre utal az emléktábla hivatkozása Artaxerxes (az új fordításban Artahsasztá) perzsa 

király levelére, ami mintegy legitimálja az építkezést a világi hatalom felé: „Mindent 

pontosan teljesíteni kell a menny Istene parancsából a menny Istene házának a javára, 

hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak az országára.” (Ezsd 7,23). A munka 

befejeztével pedig Kecskeméten is ünnepélyes templomszentelésre került sor, ahogyan 

Jeruzsálemben is (Ezsd 6,16-22).  

 A kecskeméti templom tornyán is elhelyeztek egy latin nyelvű emléktáblát az 

építkezésről „Aedificium honori S:S:Trinitatis extructum ab Eccl:Ref. Kecskemetīēs Anō 

Dni MDCLXXXIII Turris Robusta Nomen Jehovae Quo Accurrens Justus In Edito 

Collocatur”, vagyis: „Ezt az épületet a Szentháromság tiszteletére a kecskeméti református 

eklézsia emelte az Úr 1683. évében. Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet 

talál.” (Péld 18,10). A szöveg helyéből adódóan egyaránt vonatkozik a fizikailag 

megjelenő toronyra és annak jelképes tartalmára.
655

 A téglából és kőből épült, 

támpillérekkel megerősített torony építése idején a mainál is jobban uralta az egyszerű, 

földszintes házakból álló város képét. Ugyanakkor kezdettől fogva versenyzett is a 

ferences, majd a katolikus Nagytemplom tornyával. A 19. században is még 

megfigyelhető, hogy egyes elemi csapások (tűzvész, szélvihar) utáni újjáépítésben 

mindegyik felekezet igyekezett a másikénál magasabb és szebb templomtornyot építeni. 
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Így a legtöbb magyarországi településtől eltérően nem egy, hanem két, majd idővel egyre 

több torony határozta meg Kecskemét látképét, hirdetve a felekezetek közötti békét, de 

egyúttal versengést is. Ez annál is szembetűnőbb, mivel a katolikus restauráció során a 

szakrális táj meghatározó vizuális elemévé a katolikus templom vált, míg a protestánsok 

általában még a türelmi rendelet után is egy ideig csak félreeső, szinte elrejtett helyen 

építkezhettek, templomaik nem voltak részei a település látványának. A kecskeméti 

reformátusok is a toleranciaediktum törvényerőre emelkedését használták ki saját tornyuk 

megmagasítására 1792-ben.  

A tornyon lévő idézet a történelmi helyzetet figyelembe véve érthető igazán. A 

török-tatár hadak zaklatásai és a felszabadító háborúk terhei alapjaiban veszélyeztették a 

kecskemétiek létbiztonságát. Mégis fontosnak tartották a reformátusok templomuk 

újjáépítését, vállalva az összetett politikai helyzet veszélyeit és a nem csekély anyagi 

áldozatokat, azzal a bibliai példák adta meggyőződéssel, hogy a bizonytalan körülmények 

között éppen a közösségi összefogás és az egyház szolgálata tarthatja meg a város népét. A 

templomok ezért számukra nemcsak fizikai, hanem lelki menedéket is nyújtottak. 

Figyelemreméltó, hogy ugyanez a bibliai textus olvasható a hódmezővásárhelyi 

Ótemplom 1713-1714-ben épült tornyának emléktábláján is. Ez talán nem véletlen annak 

ismeretében, hogy az építtető Lenti Pál lelkész a kecskeméti templomépítő Lenti János fia 

volt, így tanúja lehetett az itteni munkáknak. A vásárhelyi torony is jelképértékű, mivel ez 

volt az Alföldön az első református templom, mely a hódoltság után épült. A torony 

egyrészt azt a célt szolgálta, hogy a régi, egyszerűbben épült templomot egy szilárd 

anyagból épült résszel megerősítse, másrészt hangsúlyozza a mezőváros református 

jellegét. Az idézet itt egyúttal új kontextusba is került. A szatmári béke után már nem 

kellett a háborús viszonyok miatt menedéket keresni, viszont a közösséget újabb, ezúttal 

identitását veszélyeztető kihívások érték, mivel a város a katolikus Károlyiak birtokába 

került, az új földesurak pedig megkezdték a katolikusok betelepítését az addig homogén 

református városba.
656

  

Az ószövetségi párhuzam beleillik a reformáció történelemfelfogásába és 

önértelmezésébe. Európa-szerte, és így magyar nyelvterületen is az önálló szervezeti 

kereteit megteremtő protestantizmus fokozatosan elkülönült a katolikus egyháztól, és 

igyekezett tőle megkülönböztetni magát. Ezért az önmeghatározáshoz a kereszténység 

katolicizmus előtti mintáit és formáit, így az ószövetségi Szentírást hívták segítségül, és az 
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ókori zsidóság hitéletét vették alapul saját ünneprendjük, liturgiájuk, imaéletük 

megalkotásához, természetesen keresztyén átértelmezésben. Magyar viszonylatban erre 

Csorba Dávid mutatott rá a debreceni református Nagytemplom 1626-1628 között történt 

újjáépítése kapcsán.
657

 A kecskeméti példa beleilleszkedik ebbe a folyamatba, a közvetlen 

előképeket pedig éppen Debrecen nyújthatta, mivel a két város között szoros kapcsolat állt 

fenn.  

Látható mindezekből, hogy a református gondolkodásban a templom fogalma 

összetett jelentéstartalommal bírt. A templom mint szakrális jelkép összekapcsolódik az 

ünneppel, a megszentelődéssel, az Isten és ember közti szövetség megújításával. Az 

emléktáblák elhelyezése rámutat a templom mint emlékhely szerepére, ami a közösségi 

emlékezet, egyúttal a reprezentáció helyévé jelöli ki. A templom közösségi térként, 

felépülésével, pusztulásával és újjáépülésével jelképezi a világi társadalom sorsát, a 

debreceni és kecskeméti templomok pedig a falak nélküli város erősségeit is jelentették. 

A közösségi önértelmezés vizuális megjelenítője a templom mellett az 

egyházközség címere, a templomi emléktáblán is ábrázolt, fiait saját vérével tápláló 

pelikán. Az általánosan ismert és használt ókeresztény jelkép Krisztus megváltó 

kereszthalálát, önfeláldozó szeretetét jelképezi. A szimbólum azonban többrétegű 

értelmezést is lehetővé tesz. A fentiek tükrében a közösség erőfeszítéseit, önfeláldozását is 

kifejezi temploma felépítése vagy éppen iskolája megtartása és fejlesztése érdekében, ez 

utóbbival összefüggésben a jövő nemzedékek érdekében hozott áldozatára is utalva.   

 

VII.2. A gyülekezet és a lelkészek viszonya 

 

A városban működő legkorábbi prédikátorokról nem sokat lehet tudni. A 16-17. század 

fordulójáról van biztos adatunk az egyik lelkészről. Az 1564-től működő református iskola 

ugyanis 1599-ben befogadta a tolnai református kollégium menekülő diákjait, élükön 

Buzás Mihály lelkipásztor rektorral, ezáltal a város átvette a tizenötéves háború során 

lehanyatlott dunántúli református művelődési központ szerepét.
658

 Búzás Mihály többször 

is szerepel városi dokumentumokban. A ferencesek historia domusa idézi a prédikátor 

fizetéséről szóló határozatot: „Kecskemét mezőváros régi számadáskönyvében pedig ez 

olvasható a nem katolikus hitszónokról: 1600-ban >>Pünkösdbe Búzás Mihály 
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Praedicatort fogatta meg Bíró uram, kinek fizetése hetven forintot, két artyán (!), száz fő 

kápusta tizenkét fertály búza, három fertály köles. A mestert is fizesse ki ezen 

conventioból.<<”
659

 Búzás 1600-ban a tanácsi jegyzőkönyvekben a bírák közt is szerepel. 

Ezek a töredékes adatok is érzékeltetik, hogy a lelkészek társadalmi szerepe, ezáltal 

kapcsolatrendszere túllépett az egyházi kereteken, és részt vállaltak a városigazgatás 

feladataiban is. A 17. századból csak egy-két évből ismerjük a lelkészeket, akik ebben az 

időszakban egyúttal az iskola rektorai is voltak.
660

 

Az 1670-es, 1680-as években működő Lenti János (Lenthi Papensis János) Pápáról 

származott. Nehéz időkben vezette az egyházközséget, csak kis híján kerülte el a 

gályarabságot, majd a hódoltsági viszonyok közt egyedülálló templomépítés szervezője 

lett. A templomépítést megörökítő emléktáblán is szerepel a neve. Fia, Lenti Pál 

Hódmezővásárhelyen lett lelkész, de a várossal kapcsolatot tartott. Ezt mutatja, hogy 1710-

ben akadémiai útjára kért segélyt a városi tanácstól, megköszönve a kecskemétieknek 

elhunyt atyjához, mint „hűséges régi Lelki Dajkájához” való jóakaratát.
661

 

Lenti János idejében kezdődött a másodlelkészek felfogadása a gyülekezetben. A 

századfordulóról megmaradt iratok tanúsága szerint az egyházközség nagy gondot fordított 

a képzett lelkészek meghívására. Ez akár konfliktusokhoz is vezethetett más 

gyülekezetekkel, amit a tószegi eklézsia 1682-ben kelt levele mutat, jelezve, hogy egy 

hosszabb ideje felfogadott lelkészt nem szívesen engedtek el: „mi kegjelmeteket meg 

tiltijuk nemes varmegye hatalmára [...] ezer, ezer tallér birságal hogy – kegyelmetek a 

földünkre se jöjjön arra az végre hogy az mi megh fogadot Praedikátorunkat el akarná 

vinni mert mi nékünk ö kegjelme – fogadot tanitonk.”
662

 A tószegiek ragaszkodását saját 

lelkészükhöz a századforduló háborús viszonyai indokolják, hiszen ők is nehezen találtak 

volna új lelkészt. A sok veszéllyel és bizonytalansággal járó utazást nem szívesen vállalták 

a kiszemelt prédikátorok. Ezt mutatja, hogy 1683-ban Vecsei János második lelkipásztor 

halála után a kecskeméti gyülekezet meghívta Lenti János mellé Patai K. Istvánt, 

Galambosi Ferenc deregnyői várkapitány udvari prédikátorát. Válaszában a prédikátor 

elhárította a felkérést, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi szolgálati helyén, az Ung (később 

Zemplén) megyei Deregnyőn köteles három évet tölteni, emellett „ezen az földön mint 

                                                 
659

 Szabó At. 2004a. 17., a latin szövegben magyar nyelvű betoldás. A tolnai iskoláról l. Kathona 1974; 

Keveházi 2005. 108-107., 109-110. Iványosi-Szabó 1996. 53-54., 78. lj. A jegyzőkönyv 491. lapján, Hornyik 

János megjegyzése szerint 1600 decemberében. Búzás Mihályról l. még Szilágyi S. 1858. 76., 1. lj.; Polgár 

1858. 44-45.; Szappanos 1931. 7. 
660

 Polgár 1858. 57. A lelkészek ismert életrajzi adatait l. a mellékletben  
661

 1710. június 25. KREK E I/4. F 1. doboz, Szálas iratok 69. 
662

 KREK E I/4. F 1. doboz, Szálas iratok 28. 



169 

 

edgy meg telepedet ember vagyok, Házam népének s’ kevés javacskámnak 

koczkásztatasával mostani veszedelmes időben olyan meszsze földre bujdosnom ne[m] 

kicsin dolognak tártom.”
663

  

Néhány évvel később, Lenti János halála után ismét lelkészt keresett a kecskeméti 

eklézsia. Ekkor Veresegyházi Tamás debreceni prédikátor két jelöltet ajánlott a presbiterek 

figyelmébe, a somlyói Szalontai Istvánt és a debreceni Zoványi Sámuelt. Szilágyi Márton, 

a debreceni kollégium moderatora, vagyis gondviselője ugyanezt a két jelöltet ajánlotta. 

Szalontai Istvánról elmondja, hogy három évig dicséretesen prédikált, majd német 

területen folytatott tanulmányokat, ugyanakkor felesége és egy gyermeke van. 

Akadályoztatása esetén Zoványi Sámuelt fogja küldeni.
664

 Ugyanebben az ügyben Dobozi 

István írt levelet Király István főbírónak és a kecskeméti tanácsnak, melyben Zoványi 

Sámuelt ajánlja, utalva a lelkipásztorok között megjelenő viszálykodásra: „Szelid edgyugyü 

csendes ember es keszeb [készebb] egyedül szenvedni s mint egy exiliomban lenni, mint 

valakivel versengven s ujjat vonvon eletét kerésni”.
665

 A levél utóirata az időközben 

lezajlott eseményekről tudósítva közli, hogy Zoványi nem mehet Kecskemétre, 

valószínűleg azért, amit Veresegyházi Tamás levelére is feljegyeztek: „A’ mely Személyt 

kgtek [kegyelmetek] Sp[e]cificált aßt aß Ipa nem bocsáttja.”, vagyis a visszafoglaló 

háborúk viszonyai között nem merték megkockáztatni a kisgyermekes család utazását. A 

háborús eseményekről Dobozi István is tudósít levelének zárásában, említve, hogy Hajßler, 

vagyis Donath Heissler generális a levél írásakor elment Debrecenből Bécsbe, Várad 

városa pedig összeégett, és a várat is erősen vívják (1691 júliusától egészen 1692. május 

28-ig tartott az ostrom). Név nélkül említ egy másik ifjút, akiről megjegyzi, hogy 

Debrecenben tanult, de nem academicus, vagyis nem járt külföldi egyetemekre. Ez arra 

utal, hogy a gyülekezetek figyelmet szenteltek a külföldi képzettségnek, noha ez kimondott 

elvárásként nem fogalmazódott meg. Dobozi levelét követően egy nappal később Zoványi 

Sámuel személyesen írt válaszlevelet a főbírónak és a tanácsnak, melyben köszönettel 

elhárította a kecskemétiek meghívását.
666

 Felesége betegségére, illetve arra hivatkozik, 

hogy az akkori „veszedelmes és siralmas változásokkal tellyes időkbenn” nehéz lenne útra 

                                                 
663

 A kecskeméti egyház levele Patai K. Istvánhoz, 1684. december 19. KREK E I/4. F 1. doboz, Szálas 

iratok 36. Patai K. István válaszlevele, 1685. január 6. KREK E I/4. F 1. doboz, Szálas iratok 38. 
664

 Veresegyházi Tamás levele a kecskeméti eklézsiához Szalontai István és Zoványi Sámuel ajánlása 

tárgyában. 1691. március 19. KREK E I/4. F 1. doboz, Szálas iratok 39.; Szilágyi Márton levele egy nappal 

később kelt KREK E I/4. F 1. doboz, Szálas iratok 40. 
665

 Dobozi István levele Király István kecskeméti főbíróhoz és a tanácshoz, 1691. október 29. KREK E I/4. F 

1. doboz, Szálas iratok 41. 
666

 Zoványi Sámuel levele Király István kecskeméti főbíróhoz és a tanácshoz, 1691. október 30. KREK E I/4. 

F 1. doboz, Szálas iratok 42. 



170 

 

kelnie. Emellett rávilágít az egyházi tisztségek betöltése körül kibontakozó konfliktusokra 

is, azt írván, mennyit szenved „háládatlan és egészlen gonoszban fekvő Nemzetünk […] a 

villogó és háborgó Presbytereknek viszszálkodásábann”. Azt tanácsolja a 

kecskemétieknek, hogy ne fél évre, hanem egy évre hívják meg a prédikátorokat, mert 

olyan rövid időre nem szívesen jönnek el. A fizetést pedig előre határozzák meg, a városi 

tanács egyetértésével. 

A 18. század első felében három nagyformátumú lelkipásztor működése és 

kapcsolatrendszere bontakozik ki a forrásokból: Kecskeméti Selymes János, Veresmarti 

Lázi Péter és Ölvedi András, akik egymást követték a másodlelkészi, majd a lelkészi 

szolgálatban. Kecskeméti Selymes János debreceni tanulmányait követően németalföldi 

akadémiákat és a heidelbergi egyetemet látogatta. A kecskeméti református egyházközség 

levéltárában több bizonyítvány is igazolja tanulmányait, köztük a kor jelentős polihisztora, 

a debreceni tractus seniora, Köleséri Sámuel által kiállított igazolás.
667

 Hazatérése után 

Kecskeméti Selymes János Tiszakarádon és a Bihar megyei Margittán töltött be 

lelkipásztori szolgálatot, mielőtt meghívást kapott volna szülővárosába. Időközben 

megnősült, majd hamarosan megözvegyült, amiről egy kötelezvény tanúskodik, melyben 

elhunyt felesége testvéreinek ígéri a hozományból származó vagyontárgyak értékének 

kifizetését.
668

 Még margittai lelkészként újraházasodott, feleségül vette Ballabás Annát, 

akinek a Partiumban élt rokonsága. Selymes János Kecskeméten is épített ki rokoni 

kapcsolatokat, amiről Tatai Borbély Gergely végrendelete tanúskodik, aki készpénzt hagy 

rá: „Tiszteletes Selymes János Predikátor és Komám Uramnak edgy aranyat és edgy 

Császár forintossát.”
669

 Kecskeméti Selymes János személyisége nemcsak azért jelentős a 

gyülekezet történetében, mert az első ismert, helyi születésű, huzamosabb ideig szolgáló 

lelkész volt Kecskeméten, hanem azért is, mert ő írta meg az egyházközség történetét a 

szóbeli hagyományok és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Másodlelkészként 

került Kecskeméti Selymes János mellé Veresmarti Lázi Péter, aki hozzá hasonlóan 
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németalföldi peregrinációban járt. A fentebb már említett Veresegyházi Tamás ajánlotta őt 

a kecskemétiek figyelmébe 1712-ben Kecskeméti Selymes Jánosnak írt levelében, jelezve, 

hogy az eklézsia nevében már hivatalt adott neki. Veresmarti először vonakodott elfogadni 

a felkérést, véleménye érzékelteti a lelkészek és a gyülekezetek közt időnként felmerülő 

anyagi természetű feszültségek tapasztalatait: „mert csak hijják és aß után tsak 

nyomorgattyák, a’ kiket hihatnak, Semire Sem akarnak fel emelkedni. A Deák jobban él a’ 

Scholák Deákságában, mint ha ki megye[n]Ecclesiában Szolgalni.”
670

 A meghívást végül 

elfogadta, 1712 novemberében fogadták fel és állapították meg a fizetését fél évre, majd 

1714-ben újabb egy évre marasztalták.
671

 Ekkor a gyülekezet elvárásait is megfogalmazták 

a lelkipásztori szolgálatról: „Kivánnyuk azomban, hogy az régi bé vett szokást: mely már 

most abususban ment vala: ö kglme fel vegye, és Vasárnapokon a Templomban tanitsa a 

Leányokat. Az betegek látogatására s vigasztalására ö kglme el mennyen.” A gyülekezet és 

a lelkész kapcsolatát a kölcsönös egymásrautaltság jellemezte, jóllehet a lelkész 

kiszolgáltatottabb helyzetben volt a félévente, majd évente ismétlődő marasztalás vagy 

elbocsátás miatt. Ugyanakkor a 18. században már jellemző a lelkészek állandóbb 

jelenléte, a folyamatosság az egyes lelkészek szolgálatában. Ezt a folyamatosságot jól 

mutatja a gyülekezet első fennmaradt anyakönyve, melyet Veresmarti Lázi Péter kezdett 

meg 1712-ben, belemásolva és folytatva Selymes János egyháztörténeti feljegyzéseit.  

 A közös szolgálaton túlmenően rokoni kapcsolatok is kialakultak a lelkészek 

között, amibe a korabeli végrendeletek is betekintést engednek, bár maguknak a 

lelkészeknek a végrendeletei eddig nem váltak ismertté, csak néhány feleségé, így például 

Kecskeméti Selymes János özvegye, Ballabás Anna 1729-ben kelt, kiemelkedő 

forrásértéket képviselő végrendelete és inventáriuma.
672

 Ebben az eklézsia számára a szőlő, 

kamra és készpénz mellett ezüst ötvöstárgyat és szőnyeget hagy, az egyházhoz közeli 

személyeknek pedig készpénzt, ón és ezüst tárgyakat, drága viseleti darabokat. A 

szövegből sejthetően Zilahról került Kecskemétre. Veresmarti Lázi Péter a huzamosabb 

ideig tartó kecskeméti működése révén szorosabb kapcsolatokat tudott kialakítani a helyi 
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református elittel, amit az is jelez, hogy felesége az egyik legrégibb és legjelentősebb 

kecskeméti református családból származott. Veresmarti Lázi Péterné Sárközi Ilonának két 

végrendelete is fennmaradt, melyeket már özvegyként hagyott, gondoskodni kívánva 

javairól: „midőn ép elmével vagyok, jó idejekorán kívánok az én magzatim között titulált 

boldogult férjem testamentális rendelése szerint szabados dispositiomra hagyatott és 

maradott javaimrúl ilyen módon testálni.”
673

 Nőtlen Péter fia házasságára félretetetett 100 

forintot, özveggyé lett Katalin lányának, aki egyszer már tisztességesen ki volt házasítva, 

vele egyenlően hagyott javaiból, de újabb házasságra már nem. Két házas leányáról pedig 

így szólt: „Minthogy minden javainkat amelyek voltak, nagyobb részre el is költek, 

boldogult férjemmel együtt kerestük, azokbúl Ilona és Mária leányimat sorsukhoz 

illendőképpen elégségesen kiházasítottam, és azoknak Isten jó kereső férjet mutatott, elvett 

javaimmal megelégedjenek.”
674

 A további rokoni kapcsolatokra szintén végrendeleti 

adatok utalnak. Varga Jánosné Magó Kata, aki ugyancsak egy nagy múltú, tehetős helyi 

református család tagja volt, testamentumában tiszteletes sógorasszonyának nevezi 

Veresmarti Lázi Péterné Sárközi Ilonát, akinek sok segítségéért egy pászta szőlőt hagy.  

 A Magó család egy másik lelkésszel, a Mezővásárhelyen (Hódmezővásárhely) 

szolgáló Lenti (Lenthi) Pállal, a korábban említett Lenti János fiával is rokonságot ápolt, 

akinek Magó Mihály főbíró sógora volt. Erről egy 1709-ben írt levele is tanúskodik, 

melyben a város segítségét kérte külföldi egyetemjárásához, és ezügyben kecskeméti 

látogatását is megígérte, kedveskedésül pedig egy száraz kecsegét küldött.
675

 A két Lenti 

pályája azért is figyelemreméltó, mert Kecskemét esetében itt figyelhető meg a lelkészi 

hivatás családon belüli folytatása, mégha különböző szolgálati helyeken. Más adat nem áll 

rendelkezésre a vizsgált időszakból ún. ároni házakról, ellentétben például a 18. századi 

Erdéllyel.
676

   

 A 18. század második felében egy széleskörűen tájékozott prédikátor, Göböl 

Gáspár töltött be jelentős szerepet a gyülekezet életében, aki mecénásként épített ki 

kapcsolatokat. A kecskeméti református egyházközség II. sz. anyakönyve, amely 
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egyháztörténeti, helytörténeti és művészettörténeti szempontból egyaránt becses darabja a 

kecskeméti gyűjteménynek, 1777. május 1-től folytatja az előzőt. Ezt a kötetet 1777 

áprilisától 1803-ig vezették. Az új anyakönyv megnyitását egyrészt a régi lapjainak betelte, 

másrészt új prédikátorok szolgálatba lépése indokolta.
677

 

 

VII.2.1. Meghívások és marasztások. Viták a lelkészi fizetés körül  

 

A „magyar protestáns egyházakban sokáig, mintegy harmadfélszáz évig (16-18. század) 

divatozó eljárás, amely szerint a lelkészt mindig csak egy évre, az evangélikusoknál utóbb 

háromra választotta a gyülekezet, s így időről időre vagy újra megválasztotta, vagy 

szeszélye szerint elbocsátotta és mást hívott helyébe. Az evangélikusoknál lassanként 

teljesen kiment a divatból, a magyarországi ref. egyházkerületek a 19. század második 

tizedében szüntették meg. Erdélyben 1778-ban törülte el uralkodói rendelet. Eredete a 

római katolicizmusban keresendő.” – így szól Zoványi Jenő protestáns egyháztörténeti 

lexikona a papmarasztásról.
678

 Amint arra legutóbb Szigeti Jenő rámutatott, a szatmári 

békét követő csendes ellenreformáció időszakában a lelkészek sorsát többek között az 

ismétlődő meghívások és marasztások tették bizonytalanná. Bár az intézmény régi keletű 

volt, a 18. században okozott élesebb feszültségeket az egyházon belül. A szabad 

papválasztás jogát a késő középkorban több földesúri hatalom alatt álló mezőváros 

megszerezte, ezért a reformáció korában több helyen már kialakult rendje volt. A földesúri 

patrónusok és a gyülekezetek eleinte a lelkészhiány miatt igyekeztek megtartani 

lelkipásztoraikat, évente megújítva megbízatásukat, akár az addiginál kedvezőbb feltételek 

ígéretével. Ugyanakkor a kollégiumi hálózat és a külföldi peregrináció éppen elegendő 

lelkészt tudott biztosítani, a katolikus restauráció során pedig számos gyülekezetet 

megfosztottak templomától és lelkipásztorától, az elűzött lelkészek azután nem mindig 

jutottak új szolgálati helyhez. Ezáltal kiszolgáltatottabbakká váltak a gyülekezetek 
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közvéleményének és az azt befolyásoló világi vezetőknek.
679

 A század második felében 

egyre többen szorgalmazták a marasztás szokásának eltörlését a gyakori visszaélések miatt. 

Mivel nyilvánosan tárgyalták a marasztást, ez sokszor a lelkészek sértegetéséhez, 

megaláztatásához vezetett. A szokásrend általában négy elemből állt össze: meghívás, 

választás, marasztás és menesztés. A közösség meghívással választott magának lelkészt, a 

városi elöljárókhoz hasonlóan egy évre, majd újabb egy évre újraválasztotta. Ha 

elégedetlen volt vele, elbocsáthatta, meneszthette.
680

 Az alábbiakban a kecskeméti 

református egyházközség 18. századi lelkészeinek életútján keresztül vizsgálom meg a 

marasztás intézményét, rámutatva ezáltal a lelkészek és a gyülekezet sokszor 

ellentmondásos viszonyára, az időről-időre felbukkanó konfliktusokra.  

 A kecskeméti református egyházközség anyagi alapjairól és a lelkészi juttatásokról 

ebből az időszakból van több adatunk, ugyanakkor a lelkészek és a gyülekezet közötti 

vitákról is ekkor tudósítanak a források. A gyülekezet és a lelkész kapcsolatát a kölcsönös 

egymásrautaltság jellemezte, jóllehet a lelkész kiszolgáltatottabb helyzetben volt a 

félévente, majd évente ismétlődő marasztás vagy elbocsátás miatt. Ugyanakkor a 18. 

században már jellemző a lelkészek állandóbb jelenléte, a folyamatosság az egyes 

lelkészek szolgálatában. A 18. század első felében három nagyformátumú lelkipásztor 

működése bontakozik ki a forrásokból: Kecskeméti Selymes János, Veresmarti Lázi Péter 

és Ölvedi András, akik egymást követték a másodlelkészi, majd a lelkészi szolgálatban. A 

18. század elejéről a református egyházközség első anyakönyvében lévő feljegyzések 

tájékoztatnak a lelkészi fizetésről, bár konvenciós szerződések már a 17. század elejéről és 

1687-ből is fennmaradtak. A prédikátor illetményét 1600-ban 70 forint és természetbeni 

juttatások, a század végén többek között 100 forint, 27 fertály búza és tetemes mennyiségű 

(100 pint és 1 karika fa) bor jelentette.
681

 A század végéről maradt fenn Kölykedi János 

lelkész keltezetlen konvenciója, mely hasonló tételeket, köztük 65 forintot és fél karika fa 

bort sorol fel.
682

 Megfigyelhető, hogy a 17. század második felében megnőtt a 
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természetbeni juttatások (fa, só, faggyú, búza, káposzta, hús, élő sertés, méz, vaj, bors, 

sáfrány) aránya, ami a 18. századra is jellemző maradt. 

A lelkészi fizetést érintő viták Veresmarti Lázi Péter lelkészsége alatt (1712-1734) 

éleződtek ki. Veresmarti másodlelkészként került Kecskeméti Selymes János mellé, hozzá 

hasonlóan előzőleg németalföldi peregrinációban járt. Selymes halála után, 1721-ben lett 

első prédikátor, mellette lett második prédikátor későbbi utóda, Ölvedi András. Az ő 

nevéhez fűződik a kecskeméti református egyházközség első fennmaradt anyakönyvének 

megnyitása 1712-ben, melybe bemásolta és saját korának eseményeivel kiegészítette elődje 

egyháztörténeti munkáját, mely a gyülekezet történetének alapvető forrását jelenti. 

Veresmartit Veresegyházi Tamás püspök ajánlotta a kecskemétiek figyelmébe 1712-ben 

Selymes Jánosnak írt levelében, jelezve, hogy már fel is ajánlotta neki a kecskeméti 

hivatalt, de Veresmarti először vonakodott elfogadni a felkérést, amiből érzékelhető a 

lelkészek és a gyülekezetek közt időnként felmerülő anyagi természetű feszültségek 

tapasztalata: „mert csak hijják és az után tsak nyomorgattyák, a’ kiket hihatnak, Sem[m]ire 

Sem akarnak fel emelkedni. A Deák jobban él a’ Scholák Deákságában, mint ha ki 

megye[n] Ecclesiában Szolgalni.”
683

 A meghívást végül elfogadta, 1712 novemberében 

fogadták fel és állapították meg a fizetését fél évre, majd 1714-ben újabb egy évre 

marasztották, Kecskeméti Selymes Jánossal együtt.
684

 A megállapított javadalmazással 

azonban elégedetlen volt, a gyülekezettel való vitája ugyanebben az évben egyházkerületi 

szintre került. A dunavecsei zsinaton tárgyalták a kérdést, ahol Kecskeméti Selymes János 

és Bagó Mihály képviselték a kecskeméti eklézsiát. Erről maga Veresmarti számol be az 

anyakönyv egyháztörténeti feljegyzéseiben: „.az ecclésiai szolgálatnak jutalma kezdett 

elébbi száz német forintokbul száz magyar forintokra contraháltatni [korlátozódni] és 

minden culinarek [élelmiszerek] dimidiáltatni [megfeleztetetni], noha igen sok 

ellenkezések között, mivelhogy az ecclésiai világos canonunknak ellene van canon: 33. 

eleget protestálván ellene, sőt provocálván szent synodusra, mely akkor legközelebb 

Vecsén lött a Duna mellett 1714. esztendőben 23. martz.”
685

 A kecskeméti egyházközség 
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elöljárói Patay János püspökhöz írt levelükben a fogyatkozással és az erő feletti adózással 

indokolták a lelkészi fizetés csökkentését.
686

 Régebbi feljegyzésekre hivatkozva azt 

állították, hogy korábban még kevesebb volt a fizetés. A püspök felvetésére, hogy kisebb 

eklézsiák akkor hogyan tudták emelni a lelkészi juttatásokat, azt felelték, hogy azok nem 

szenvedtek annyit, mint a kecskeméti. Hozzátették, hogy nem másíthatják meg a 

döntésüket, mivel erről a községgel „communicaltak”, vagyis a gyülekezet egyetértésével 

határoztak így. Azt később maga Veresmarti is elismerte, hogy a Temesköz 

visszafoglalására indított osztrák-török háború alatt átvonuló hadak nagy megterhelést 

jelentettek a városnak.
687

 

 Közel másfél évtized múlva ismét nézeteltérés támadt a lelkészek és a gyülekezet 

között a fizetés körül. 1727. január 5-én az egyházközség elöljárói Veresmarti Pétert és 

Ölvedi Andrást is újabb egy évre marasztották, de ők a megállapított fizetésre hivatkozva 

ezt visszautasították.
688

 Veresmarti erről így emlékezett meg anyakönyvi feljegyzéseiben: 

„1727. esztendőnek elsőbb napjaiban az ecclesia becs[ületes]. előljárói kezdették ismét 

bolytogatni a parochiális proventusát [lelkészi jövedelmét] a praedicátoroknak mint az 

előtt is 1714-ben, és szállítani akartak 100 magyar forintokra, vonás forintokból.
689

 A 

konyhai fát meghatározni 25 vagy 30 szekér fákra, az 25 pénzes halotti temetést felállítani 

a praedicálásért, de nem vállalták a predicátorok, hanem az addig levő s fentartó praxis 

mellé állottak s a mellett szolgáltak.”
690

 A lelkészek szőlőjéről is viták bontakoztak ki. A 

prédikátorok végrendeletileg hagyományozott szőlőkkel rendelkeztek, melyekről az 

anyakönyvi feljegyzések is megemlékeznek: „1724 tiszt. Ölvedi András ur, második 

ecclesia predicátora kezdi bírni mint parochiális szölőjét a szent ecclésiának Moka János 
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kegyes testatiojából.”
691

 Szőlő- és borhagyatékokról korábbról is tesznek említést a 

református végrendeletek, ezért ez nem jelent különleges esetet a több tucat hasonló 

tartalmú testamentum között. Mégis korszakhatárnak számít, ugyanis Moka János 

adományát követően kezdett a református egyházközség önálló gazdálkodásba. Az eklézsia 

hamarosan lemondott az egyházközségi szőlők dolgoztatásáról, melyeket ezután a 

prédikátorok saját költségen kezdtek műveltetni, viszont annak haszna továbbra is őket 

illette. Ezt a lépést az anyagi nehézségekkel magyarázta a konvenció 12. pontja: „a Szőlő 

miveltetésre adni Szokott 12 :/: Tallér ˙/˙ melly nem régen bizonyos ókokra nézve 

vetetődőtt vala ßokásban./ az Ecclānak [ecclésiának] mostani el fogyatkozott állapottyára 

nézve denegaltatik [elhagyatik].”
692

 

Néhány évvel később ismét vita támadt a lelkészi fizetésről, amiről megint az 

érintett, Veresmarti tudósított az anyakönyv oldalain: „1732 és 1733. esztendőkben az 

eccl[esia]. b[ecsületes]. előljárói Biró Mihály gondviselőségében ismét a parochiale 

saláriumot [lelkészi fizetést] kezdik mesterséges álnoksággal bontogatni, s el is vonták 

abból Isten boszúságára Jac. 5. v. 4. és az akkori egyházi szolgák megszomorodására a 

tizen három akó bort, mely valóságos része vala a parochiale saláriumnak ab omni 

hominum memoria [emberemlékezet óta] két esztendőben obveniálandó [osztályrészül 

járó] 26 (hat) akó bor kárvallással szorítván őket csak az ecclésiai szőlők proventusára.”
 

693 

1733-ban a gyülekezet már új lelkészt keresett Veresmarti erőtlensége miatt, amiről 

egy levél tanúskodik.
694

 Az anyakönyvben maga utal arra, hogy egy év múlva méltánytalan 

körülmények között vált meg a szolgálattól: „1734. esztendőben szegény Veresmarti L. 

Péter a kecskeméti ref. ecclában huszonkettőd fél esztendők forgása alatt fáradozó egyházi 

szolga testében a Jézus bélyegei erőszakos munkái miatt megszaporodván azokkal együtt 

megvettetik, az ecclesiai szolgálatra tovább nem marasztatik, jámbor és hűséges 

szolgálatját senki még csak meg se köszöni, 27. april. az ecclésiától elbucsúzik, maga 
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költségével készűlt világi nyugodalmának bárkájában 15. maj. kisértetinek özönvizei előtt 

nyolcad magával bétakarodik.”
695

 

 A Veresmarti visszavonulása után első prédikátorrá választott Ölvedi András 

(1722-1755) már kompromisszumkészebbnek bizonyult elődjénél. Az anyakönyvi 

feljegyzések szerint „szolgált a kecskeméti reform. ekklézsiában 1722-1755-ig, - 1734-ig 

ugyan mint második, 1755-ig pedig mint első predikátor. Már az előtt rektorságot is viselt 

a kecskeméti oskolában s a belgiumi akadémiákból hivattatott meg papnak. Esperessé lett 

1740-ben s viselte azon hivatalt halálaig, mely 1760-ban 3-a Januarii történt. [...] Az 

egyházkerület jegyzőkönyvében úgy íratik le, mint derék és nagy tekintetű férfiú, tudós és 

igazgatásra termett, úgy hogy azon időben nála nélkűl semmi nagyobb dolog e 

superintendentiában nem történt.”
696

 A sorozatos viták után az ő működése alatt sikerült 

rendezni az anyagi természetű konfliktusokat is. A lelkész fizetését megemelték, amiben 

valószínűleg közrejátszott a több évtizedes békés időszaknak köszönhető gazdasági 

fellendülés. Ugyanakkor az egyházközség anyagi teherbírásának határaira utal az 1748. 

október 27-én kelt marasztás záradéka: „7
mo 

A tőbib[en] mindenek re Isteni góndviselés re 

bizván a mely ha ezen tehets egb[en] mé[g] tartya a Sz: Ecclããt [szent eklézsiát] mínt 

masokhoz Ittis keresztyenyi kőtelesseget fogja Cselekedni.”
697

 A készpénzbeli fizetést 

visszaállították a korábbi 100 rajnai forintra a 100 magyar forint helyett, az eklézsiai szőlőt 

pedig meghagyták a prédikátor használatában, 15 forintot biztosítva a műveltetésére. 

Egyúttal a lelkésszel szemben támasztott igényeit is rögzítette a gyülekezet. A lelkészek 

kötelességeinek részletes szabályozása olvasható az 1748. október 29-kén kelt és 1749. 

január 24-én kiegészített határozatban, mely 10 pontban foglalta össze az istentiszteletek 

rendjét, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatásának módját és a hitoktatás kérdéseit.
698

 

Kitűnik ebből az elmélyültebb hitéletre és az oktatás fontosságára helyezett nagy hangsúly. 

Az 1750. október 28-kán kelt marasztás is kimondja: „Minden héten ő k[egyelme]k ketszer 

Predikatiot és ketszer Resolutiot tenni ne Sajnallyanak.”
699

 Korábban már Kecskeméti 

Selymes János és Veresmarti Lázi Péter marasztásában is megfogalmazták hasonló 

elvárásaikat: „Kivánnyuk azomban, hogy az régi bé vett szokást /: mely már most 

abususban ment vala:/ ō [ő] kģlme [kegyelme] fel vegye, és Vasárnapokon a Templumban 

tanitcsa a Leanyokat. 
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Az betegek látogatására ˙s˙vigasztalására ō [ő] Kģlme [kegyelme] el mennyen.”
700

 A 

felhívás eredményes lehetett, mivel 1727-ben már működő gyakorlatként írták elő a 

lelkészek számára. Az 1714-es marasztások pedig egyes szolgálati alkalmakhoz kötöttek 

külön juttatásokat. Temetésért egyes prédikációval 25 pénzt (dénárt), kettős prédikációval 

1 tallért, esketésért 1 magyar forintot írtak elő, hozzátéve, hogy: „A ki joakarattyabol 

többet ádis, nem tiltatik.” 

A lelkészek is kiegészíthették juttatásaikat, az egy-egy jeles alkalomhoz kapcsolódó 

ajándékok mellett végrendeletek kedvezményezettjeiként is. Özvegy Varga Istvánné Király 

Anna például így rendelkezett: „Az itt való Helvetica confession lévő Tiszteletes tudós 

Praedicatoroknak mint  jó Lelki Atyáimnak hagjok égj égj kermeczi aranyat és égj égj két 

forintos tallért égjiknek égjiknek.”
701

 Ballabás Anna, Kecskeméti Selymes János prédikátor 

özvegye 1729-ben kelt végrendeletében az eklézsia számára szőlő, kamra és készpénz 

mellett ezüst ötvöstárgyat és szőnyeget hagyott, Veresmarti és Ölvedi prédikátoroknak 

pedig készpénzt, ón és ezüst tárgyakat, drága viseleti darabokat.
702

 A javairól felvett leltár 

egy módos mezővárosi polgári háztartásról tanúskodik, ebben azonban benne van az 

özvegy hozományából származó vagyon is. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált 

korszakban a lelkészek juttatásai biztosították a napi megélhetést, ennek többszöri 

csökkentése viszont tovább erősítette a határozott szolgálati időből fakadó 

bizonytalanságot. Ez a kérdés még a 19. század elején is terhelte a lelkészek és a közösség 

viszonyát, amiről Sebestyén István lelkész keserű személyes tapasztalatokon alapuló írása 

is jelez. Az 1813-ban írt Sátán angyalinak csapdosási című munkájában a meghívás és 

marasztás visszásságait teológiai és egyházjogi alapossággal elemezte.
703

 

 

VII.3. Az egyházközség anyagi alapjai, jövedelmei 

 

VII.3.1. Rendszeres bevételek a városi tanácstól  

A református egyház fenntartását döntően a hívek vállalták alkalmi és rendszeres 

adományokkal. A korai időszaktól kezdve viszont vannak adatok arról is, hogy a városi 

tanács is részt vállalt az egyház terheiből. A lelkészeket és az iskolamestereket a város 

fogadta föl mindkét felekezet esetében, ami egyrészt a szabad papválasztással 
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összefüggésben középkori előzményeket tükröz, másrészt a két egyház következetes, 

rendszeres és egyenlő mértékű támogatásával a vallásbéke fenntartására törekedett.
704

 Erre 

mutat Koháry István levele is, melyben az általa letelepített piaristák számára is a 

reformátusokéval megegyező támogatást kért a vacsi pusztájáról hozatott fából: „Az ottan 

lévő Calvinista Praedicatornak, az mennyi szekér fát, és mi módon szoktatok vitetni, 

ollyan, s annyi szekér Fát vitessetek mindenkor az emlitett Pater Piarista Uraimék számára 

is.”
705

 Kisebb-nagyobb támogatásban a két egyház iskolái, illetve diákjai is csaknem 

rendszeresen részesültek.
706

 Az apró ajándékok esetében is vigyáztak az egyenlő 

elosztásra: „A tisztelendő lelkipásztoroknak két részre citromot tall. nro. egy, polt. 8.”
707

 

 A város rendkívüli helyzetekben is segítette az egyházakat. A tűzvész utáni 

újjáépítéssel, illetve a református templom építésével lehetnek összefüggésben az alábbi 

adományok. 1681-ben „Ezen pénzbűl a két ecclesiára adott bíró uram tall. 180.” A 

következő évben „A két ecclesiának adtunk 100 tallért.”
708

 Ezután: „Az két ecclesia 

szükségére az becsületes tanács engedelmébűl adtunk aranyat 200.”
709

 

 

VII.3.2. A boltok bérleti díjai, kapcsolat a helyi görög kereskedőkkel 

Az egyház törekedett rendszeres bevételekre szert tenni. Ezt a célt szolgálta, hogy önálló 

temploma mellé középkori szokás alapján boltokat építtetett, akárcsak a katolikusok. A 

református templomot körülvevő temető körítőfalához, de a temetőn kívül építették föl 

1714-ben a piactérre néző bolthelyiségeket.
710

 Erről beszámolnak az anyakönyvi 

feljegyzések is.
711

 Ezekben a Kecskeméten a török hódoltság után, a 17. század végén 

megjelenő görög kereskedők árusítottak és itt laktak is. A görögök ugyanis sokáig 

korlátozottan telepedhettek le a városban, a tanács pedig azt is szigorúan szabályozta, hogy 
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 Több példát is ismertet Iványosi-Szabó 2010c 
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 Koháry István, Koháry Éva és Koháry András a kálvinistáknak és piaristáknak adandó fákról. Csábrág, 
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 MNL BKML IV. 1510. 1692. i/ 65–66. 
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709
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1682. november 9., idézi Iványosi-Szabó 2010c. 123. 
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 Fennmaradt egy keltezetlen gondnoki feljegyzés a bolt készítésénél felmerült költségekről és anyagokról, 

mely az építkezésen dolgozó Mikli kőműves nevét is megőrizte. KREK E. 1. (régi jelzet: 23/1953. E. 

XXIII/21.) 
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 „Az hadakozások még fen lévén, a mi ref. sz. ecclesiánk Isten segitségéböl fundálta a piaczi tégla boltokat 

és pincét és kezdette építtetni 1714. esztendőben idősbik Biró István uram gondviselőségében Komáromi 

János egyházfiságában és Mányoki János harangozóságában a mint a város birái is azután 1720. vagy 21-

ben a tégla mészárszéket. A catholica ecclesia penig az ő részekre való tégla boltokat és pinczét mi példánkra 

de a magok hasznára fundálta és építette 1723. esztendőben.” Szilágyi S. 1860a. 248., l. még Polgár 1858. 

49. 
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hol és mit árusíthatnak. Tevékenységükre ugyanakkor szükség volt, mivel hiányfunkciót 

töltöttek be, olyan árukat tudtak beszerezni, melyeket helyben nem tudtak megtermelni 

vagy előállítani. Kapcsolataikat megtartották az anyaországgal, Magyarországon 

megtelepedve pedig sorra járták a jelentősebb hazai sőt, többen a külföldi vásárokat is. 

Összetartozásukat jelzi, hogy saját érdekvédelmi szervezetet, kompániát hoztak létre. 

Hajnóczy Iván szerint „Kecskemét a Duna-Tisza közének görög metropolisa” volt,
712

 és a 

helyi görögök a 19. századig vezető szerepet játszottak a kereskedelmi életben.
713

 A 

református egyházzal való kapcsolatuk szimbiózisként jellemezhető, mindkét fél számára 

kölcsönös előnyökkel járt, mivel a görögök a református boltokban központi fekvésű 

üzlethelyiségeket találtak, azok bérleti díjai pedig állandó bevételi forrást, anyagi 

biztonságot jelentettek az egyháznak. Fennmaradt az 1764-1796 közötti árendák jegyzéke, 

amit egy külön könyvben vezettek, ez a kiemelt nyilvántartás is jelzi e bevételek 

jelentőségét.
714

 

VII.3.3. Az egyháztagok befizetései 

A boltokból származó bevétel mellett az egyház saját tagjaitól is igyekezett jövedelmeket 

biztosítani. Ennek több formája is létezett. Az istentiszteletek, különösen úrvacsoraosztás 

és nagy ünnepek során adott perselypénz és alkalmi adományok mellett a 18. század 

végétől megfigyelhető, hogy a gyülekezeti tagokra egyházadót vetettek ki, tehát rendszeres 

hozzájárulást vártak el tőlük, amit egyre pontosabban nyilvántartottak. A 

számadáskönyvek, gondnoki naplók gondosan vezetett sorozata mellett külön vezetett, 

eseti jelleggel keletkezett szálas iratok is tudósítanak az egyház gazdasági helyzetéről. 

Ezek között található egy kimutatás azokról, akik 1798/1799-ben befizették a papbért, és 

egy külön jegyzék azokról, akik elmulasztották a felvetés befizetését.
715

 Restanciák máskor 

is keletkeztek, amit egy másik, a 18. század második felében készült, a lelkészeknek és 
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 Hajnóczy 1939. 12. 
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 A szakirodalom több alkalommal feldolgozta a kecskeméti görögség történetét: Hajnóczy 1939; Petri 

1975, egy esettanulmány a korai időszakból: Bánkúti 1975 
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 A papbért befizetők jegyzéke 1798-99. 1799. január 4. KREK F. 1. (régi jelzet: 25/1953. E. XXV/9.). A 

lista tartalmazza az előző évi hátralékok befizetését is. Hátralékok kimutatása 1798-99. KREK H. 1. (régi 

jelzet: 25/1953. E. XXV/8.). Az utóbbival együtt szerepel egy korábbi lista is: Egyháznak tartozók jegyzéke 

1770/71 (régi jelzet: 25/1953. E. XXV/1.). 
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professzoroknak járó elmaradt ölfákról szóló jegyzék tanúsít, ez utóbbi a természetbeni 

juttatásokat is jelzi.
716

 

 

VII.3.4. Végrendeleti hagyatékok  

 

A hívek az elvárt juttatások mellett utolsó akaratukban is támogathatták. Valamennyi 

végrendeletben szerepel kedvezményezettként a kecskeméti református egyházközség. Az 

egyháznak juttatott összegek, valamint természetbeni ingatlan és ingó javak címzettje 

általában a református egyház, vagy emellett nevesítve valamelyik intézménye (templom, 

iskola, ispotály, temető), vagy alkalmazottja (prédikátor, kántor, iskolamester), illetve 

gondozása és felügyelete alatt állók (deákok, mendikánsok, szegények). A hagyatékok 

különböző konkrét célokat is szolgáltak, így például az idézett 17. század végi 

végrendeletek a templom építését.  

 Trincseni András minden vagyonát az egyházra hagyta: „En Trinczeni Andras 

mikor volnék megh egesseghben, semmi nyavaliam nem levén embörséges embörök 

kenszerittvén arra hogy ha Isten röndölése szörént életemnek vége el jönne, kicsinn 

iavacskamat holtom utann micsoda atyamfiara hadnam, de én megh hanvan vetven 

eszömet mind egészségömben s mind beteghségömben mivel az mi kiczin ioszagom volt az 

Isten atta fárattságom után mellyet holtom utannis az Istennek megh romladozott 

Anyaszentegyházára hagiok, mivell ő Fölsége atta, ő Fölsége tisztösségire vissza 

adom…”.
717

 „Istenes indulatból” hagyja az eklézsiára temetéséből kimaradó összeget 

Susanna asszony, Nagy János a Csorba János udvarán levő verem búzát és 

lábasjószágokat, Tancsa Márton a templomépítés költségeire szánt tehenei mellett hagyott 

„Az Predikátor számára egy Tehenet a neve Rőt.” Laczi Máté mindent feleségére és az 

egyházra hagyott, az özvegy néhány nappal későbbi végrendeletében hasonlóan 

rendelkezett, jószágot, gabonát hagyott, az ősi vetést „mind egy Cseppig az Eklézsia 

számára hagyom, azon kívül vagyon egy malaczos disznó vigyék el osszák az 
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 Egyházi tisztviselők hátralékban levő fa járandóságáról jegyzék, dátum nélkül. KREK F. 1. (régi jelzet: 

23/1953. E. XXIII/23.). 
717

 Trincseni András 1669. augusztus 30. KREK II/33. További számottevő összegekkel, ingó és ingatlan 
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Istvánné Bán Anna, Csabai István, Fazekas Gergely, Molnár Miklós, Baranyi György, Deák Gergely, Inoka 

János, Hrúz Mihályné Vitzián Dorottya, Gödöllei Ferencné, Deák Mihály, Szalai Pálné, özv. Matkói Szabó 

Istvánné Kis Katalin, Tóth Márton, Gózony István, Herczeg Pál, Herczeg János, özv.Garzó Istvánné. 
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szögényökre”.
718

 Katona Jánosné „belső személyeknek” nevezte a mendikánsokat és a 

diákokat, akiknek egy pászta szőlőt testált, korábban szintén szőlőt hagyott az eklézsiára is. 

 Házat, boltot hagyott az egyházra Bikfalvi János, felesége újbóli férjhezmenetele 

esetén Kecskés Gergely is boltot, Varga Jánosné Magó Kata az iskola számára ajánlotta föl 

újonnan épült kamarácskáját, az eklézsiának szőlőt, tiszteletes sógorasszonyának, Sárközi 

Ilonának (Veresmarti Lázi Péter lelkész feleségének) sok segítségéért egy pászta szőlőt. 

Paré Szabó István házat, pincét, istállót, teheneket, borjakat, szőlőt, mezei kertet, búza és 

árpa vetéseit hagyta az eklézsiára. Halasi Erzsébet végakaratát a következőképpen 

fogalmazták meg: „Három fél pásztábul álló szöllőmet hagyom a Szent Ecclesiának mint 

Édes Anyámnak, kinek kebelében gyermekségemtül fogva nyugodalmam volt.”
719

 Tatai 

Borbély Gergely adósságot és készpénzt testált az eklézsiára, „valamely megromlott és 

elpusztult Reformata Ecclesiara” pedig egy ezüst poharat, feleségére bízva a konkrét 

egyházközség kiválasztását. Az egyházi személyeket nevükön nevezi, Kabai kántornak és 

Selymes János prédikátornak – akit komám uramnak titulál – készpénzt hagy.”
720

 Moka 

János 1724-ben azzal a kikötéssel ajánlja fel szőlőjét, hogy abból kiteljen a temetési 

költség és a termésből kilenc akó bort adjanak a földesúrnak.
721

 Ez nem jelent különleges 

esetet a többi több tucat hasonló tartalmú végrendelet között, mégis korszakhatárnak 

számít, ugyanis Moka János adományát követően kezdett a református egyházközség is 

önálló gazdálkodásba.  

 A szokásos lábasjószág és ingatlan adományoktól eltér Ballabás Anna 1729-ben 

kelt végrendelete, amelyben az eklézsia számára a szőlő, kamra és készpénz mellett ezüst 

ötvöstárgyat és szőnyeget hagy, az egyházhoz közeli személyeknek pedig készpénzt, ón és 

ezüst tárgyakat, drága viseleti darabokat. A szövegből sejthetően Zilahról Kecskemétre 

került tiszteletes asszony Kecskeméti Selymes János prédikátor özvegye volt.
722

 Tipikus 

szövegnek tekinthető özvegy Varga Istvánné Király Anna végrendeletének következő 

része: „2. Az Rf Szent Ecclesiának mint jó édes Anyámnak hagyom ezen udvaromban való 

boltomat, mellyet elsőbenn első férjemmel Szána Györgyel edjütt építettem volt, de mivel a 

tűz által egészszenn megemésztetett, annak utánna ismét Varga István második férjem 

halála után való özvegy koromban magam építettem fel újólag. 3. Az itt való Helvetica 
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 Susanna asszony 1685. január 15. KREK II/6.; Nagy János 1691. október 17. II/19.; Tancsa Márton 1691.; 

Laczi Máthé és felesége 1691. november 9., 12. 
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 Halasi Péter özvegye 1746. május 15. KREK VI/56.  
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 Moka János 1724. június 5. KREK VI/31. 
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1729. március 4. VI/34., 1729. május 4. VI/35.  
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confession lévő Tiszteletes tudós Praedicatoroknak mint jó Lelki Atyáimnak hagjok égj égj 

kermeczi aranyat és égj égj két forintos tallért égjiknek égjiknek.”
723

  

 Számottevő készpénzt, házat és egyéb ingatlanokat hagyott az egyházra 1757-ben 

Borbély Péterné Kovács Ilona.
724

 Házukat, mivel a „régi halálkur”, valószínűleg még az 

1739-es pestisjárvány után „a reformata szent ecclesiatul inkább ajándékban mint illendő 

árán szerzettük”, szintén az egyházközségnek hagyta. Labancz Ádám 1799-ben a Pásztor 

malom mellett levő négy pászta szőlőjét ajánlotta fel református temető céljára.
725

  

 Barát Mihályné özvegye, Boda Judit 1777-ben sajátos megoldással, mintegy 

nyugdíjalapként gondoskodott az egyházról és öreg napjaira saját magáról is: „A reformata 

ecclesianak már ezelőtt is adtam százötven, azaz 150 R. forintokat, oly conditioval, hogy 

annak törvényes inter[e]ssét míg élek, esztendőnként énnekem kiadja.”
726

   

 A református egyház és iskola önzetlen támogatói nemcsak a kecskeméti 

egyházközségre és az itteni kollégiumra testáltak vagyonukból, hanem a debreceni és a 

sárospataki református kollégiumra, és más református eklézsiákra is. Gyakori a Duna-

Tisza közi települések és általában Baranya említése, ami a migrációra vonatkozóan is 

adatokkal szolgál. Gózony István 1777-ben a szabadszállási egyházközségre hagyta 

kintlévőségben lévő marháit, a kunszentmiklósi eklézsiára pedig hagyott felesége 

örökségéből 100 forintot.
727

 Palaskári János 1783-ban a Fejér vármegyében levő árva 

eklézsiák – Keresztes, Almás, Csákberény, Mór, Bodajk, Palota, Inota, Csór, Moha – 

számára hagyott 275 forintot.
728

 

 

VII.4. Egyházfegyelmezés 

 

Az egyház a régebbi századokban az egyik legjelentősebb normaközvetítő intézménynek 

számított. Az egyház belső viszonyait tekintve jellemző a gyülekezeti tagok életének 

ellenőrzése, a normaszegések büntetése. Az egyházfegyelmezés különböző eszközeit 

elsősorban a magánélettel összefüggő vétségek és becsületsértési ügyek esetében 

alkalmazták, de előfordultak a templomi ülésrendet érintő székviták is, melyek az egyes 

családok közösségen belül elfoglalt helyét is jelképezték. 
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 Palaskári János 1783. május 3. KREK XIII/9.  
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 A kálvini egyházfegyelmezés a morális szabályok és a társadalmi 

magatartásformák kontrollálásának a korábbiaknál jóval gondosabban kidolgozott 

rendszerét vezette be. Az egyes régiókban viszont eltérően érvényesült ez az egyházi 

irányítás és ellenőrzés, más területek, így például a szertartások, különösen az úrvacsora 

kiszolgáltatásának rendje, illetve az egyház és a lelkészek anyagi helyzete kerültek 

előtérbe. Magyar nyelvterületen a házasság rendje került középpontba, ahogy ezt Illyés 

Endre, újabban Kiss Réka vizsgálatai is mutatják az erdélyi Küküllői Református 

Egyházmegyében fennmaradt 17-18. századi kéziratos források elemzésével.
729

 

 Mivel az egyház, illetve vele együtt sokáig a városvezetés által előírt normákat a 

közösség által elfogadott szabályoknak tekintették, ezért azok megszegését is a közösség 

színe előtt büntették, példaadó-elrettentő szándékkal is. Ennek legrégibb és leggyakoribb 

eszköze volt az eklézsiamegkövetés. Hornyik János szerint az „ekklézsia követés” a 

kecskeméti reformátusoknál a 18. század végéig élő gyakorlat volt, mely a Balla Gergely 

által leírt nagykőrösi szokás alapján úgy folyt le, „hogy a bűnös templomban fekete székre 

ültettetett, s fekete posztóval takartatott el. Isteni tisztelet végeztével a pap elolvasta előtte 

bűnét és bűnbánatát, melyet az utána tartozott mondani.”
730

 Hornyik szemtanúkra 

hivatkozva hozzáteszi, hogy a kecskeméti gyakorlat szerint a lepellel leterített bűnöst a 

templom előtt egy magas kőre állították, ahonnan a templomból kijövő gyülekezetet 

hangosan kellett megkövetnie. Ez a gyakorlat hatásos lehetett, mivel Hornyik szerint a 

„szégyen-kőre állítás” saját korában még élő kifejezés volt. A világi hatóságok szintén 

alkalmaztak hasonló büntetést, általában pellengérre állítást, amit adott esetben egyházi 

fenyítékre válthattak. Ezért a városi jegyzőkönyvekben több fogottbírósági vagy tanácsi 

tárgyalásnál a vádlottak közfenyíték alóli felmentését a „lelkipásztorának gráciájába 

ajánlás” szavakkal mondták ki, ami az eklézsiamegkövetéssel egyenértékű.
731

 Balla 

Gergely szerint Kőrösön is működött a társadalmi fegyelmezés kettős rendszere. Akit a 

világi hatóságok bűnösnek ítéltek, azt ponyvával letakarták, és mindegyik tanácstag a bíró 

után egyet-egyet csapott rajta. A legkisebb vétkeket is megbüntették, hogy a lakosok 

jámbor, kegyes, istenfélő életet éljenek. Kőrösön a tulajdon és a nemi erkölcs elleni bűnök 

érdemelték ki az eklézsiamegkövetést: „Ha valaki lopó vagy parázna személy volt, annak a 

predikátor megegyezésébűl eklésia követést tettenek eleiben, csak egy kötél szénának 

ellopásáért is ekklésiát kelletett követni, és így bocsáttatott meg a bűn, csak a 
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dohányszívásért rabságot kellett szenvedni.”
732

 A legsúlyosabb spirituális büntetési forma a 

kora újkori közösségek életében az exkommunikáció, az úrvacsorától való eltiltás volt. 

 A 18. század elejéről származó anyakönyvi feljegyzések szerint a legtöbb 

eklézsiamegkövetést kiváltó bűneset házasság előtti vagy házasságon kívüli nemi viszonyt 

jelentett, amit a hivatalos nyelvhasználatban leginkább a paráznaság fogalmával jelöltek.
733

 

A Veresmarti Lázi Péter által feljegyzett esetekben az érintetteknek akár még 

halálbüntetésre is kellett volna számítaniuk, amit pénzbüntetéssel megválthattak. Ugyanígy 

lehetőség volt arra, hogy a megcsalt házastárs megbocsásson, és megesküdjenek a 

házasság folytatására. 1714-ben például a házasságtörő Séra Mihály vőfély, 1715-ben Pápa 

Jancsi (ráadásul katolikus asszonnyal), majd 1716-ban Moré Istvánné és bűntársa, a nőtlen 

Walkai János, valamint Csaba Mátyásné Csernátoni Istókkal, férje közeli atyafiával 40 

forintot fizetett „a külső forumon” és egy hétig állt fenn a „poenetentia tartó kövön”.
734

 Ezt 

a nyilvános megaláztatással járó eljárást azonban nem mindenki fogadta el. Többen is 

azzal próbáltak mentesülni tettük következményeitől, hogy vallásváltással fenyegetőztek. 

A paráznaság bűnében elmarasztalt Nyerges Péter rektor is megtagadta az 

eklézsiamegkövetést és inkább Vácra menekült, ahol katolizált és pap lett belőle.
735

 

Figyelemreméltó, hogy a lelkész példátlannak minősíti a fenti eseteket, és úgy érzékelteti, 

hogy a hasonló botrányok saját korában kezdtek terjedni. Normasértő kapcsolatok 

valószínűleg korábban is történtek, azok gyakoriságáról a gyér forrásadottságok miatt 

kevesebbet lehet tudni. A prédikátor felfogásában viszont része lehet a társadalmi 

fegyelmezés erősítésének is, a 17-18. században már nemcsak szigorúbban ítélték meg a 

házasságon kívüli kapcsolatokat, hanem igyekeztek azokat hatékonyan szankcionálni is.   

Veresmarti szemlélete ezért cseng egybe feltűnően Apor Péter 1736-ból való leírásával, aki 

a régi női viselet leírásakor kijelenti, hogy: „az akkori asszonyoknak s leányoknak nagyobb 

dicséreti az, hogy ritka kurvát hallott az ember, kivált az magyarok között”, és 

gyerekkorában Torján egy szülésben elhunyt szerencsétlen lányanyának „olyan híre volt, 

hogy kurva, mintha valami nagy csuda történt volna; de most bizony nem csuda, és talám 

olyan ritka most az jámbor, az mely ritka volt abban az időben az kurva.”
736

 Balla Gergely 

a szomszédos Kőrös vonatkozásában is hasonlóan nyilatkozik a leányokról: „A 

szűzességnek megtartásában állhatatosok voltak, elannyira hogy ha a leány valamikor 
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paráznának találtatott volna, minden ingó és ingatlan jus szerént a szülékrűl reá 

maradandó jószágbúl kirekesztethetett, akkori bévett szokás és törvény szerént.”
737

  

 A szégyenkő használata nem helyi sajátosság, alkalmazása megfigyelhető más 

református közösségekben is. Kiskunhalason például máig fennmaradt a templom bejárata 

mellett állt szégyenkő, mely 1792-ig volt használatban.
738

   

 

VII.5. Házasodási szokások, gyermekszületés, családszerkezet 

 

A kecskeméti református lakosság házasodási szokásairól a legteljesebb képet az 1712-től, 

rendszeresen 1724-től vezetett anyakönyvek esketési bejegyzései szolgáltatják, ezek 

feldolgozását és vizsgálatát azonban megnehezíti az adatok mennyisége, ráadául 

túlfeszítené jelen munka kereteit. Ezért inkább bizonyos folyamatok érzékeltetésére 

érdemes idézni az 1777-ben megnyitott új matricula adatsorait. A vőlegények és 

menyasszonyok életkora például a következőképpen alakult az anyakönyv felfektetése 

utáni néhány évben (év, házasságkötések száma, vőlegények, menyasszony átlagéletkora): 

 

1777. ápr.-dec.: 20 esküvő, vőlegények: 32 év, menyasszonyok: 24 év 

1778: 85 esküvő,                                     27,33                               19,9 

1779: 84 esküvő                                      28,1                                 20,2 

1780: 46+6 esküvő                                  28,8                                 19,9 

   (6 pár esetében nem írták be az életkort) 

1781: 57+17 esküvő                                30,1                                 22,4 

 (16 pár+1 férfi, 1 nő esetében nem írták be az életkort) 

 

A nők esetében több özvegy megjelölést találunk. Túlnyomórészt közülük kerülnek ki 

azok, akik az átlagosnál idősebb korban kötnek házasságot. Ezekben az esetekben fordul 

elő az is, hogy – eltérően a konvencióktól – a menyasszony az idősebb. (Pl. 1777-ben: 23 – 

28 ö., 21 – 25 ö., 32 – 34 ö.; 1779: 22 – 27 szolgáló, 1781: 32 – 40 ö. A legfiatalabb lányok 

16 – 17 évesek (némelyiknél jelzik, hogy árva, vagy megesett), a legfiatalabb fiú 18 éves 

(ujj magyar). A legidősebb nők, akik házasságra lépnek: két 50 és egy 64 éves. A két 

legöregebb férfi: 74 és 80 éves. A legnagyobb korkülönbség 26 és 25 év (80 – 54 ö., 50 -

25). A házasságralépők életkora mellett a havonkénti bontásban bemutatott adatsorok jól 
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érzékeltetik az esküvők eloszlását is az esztendő folyamán. A legtöbb esküvőre januárban 

és februárban került sor, a böjti és nagyünnepi időszakokat szigorúan betartották. Alig volt 

házasságkötés a nyári hónapokban, decemberben pedig egyáltalán nem. A vidékiek neve 

mellé megjegyzést tettek.  

 Ezt az idősávot azért érdemes kiemelni, mert rendelkezésre áll egy másik 

forrásanyag is 1771-ből, a városi adminisztráció keretében készített conscriptio két 

összesítő táblázata 158 katolikus és 64 református házasságkötésről. Az adatok 

elemzésével és összehasonlításával jól érzékelhetők a katolikusok és reformátusok 

különböző házasságkötési tradíciói. A katolikusoknál szélesebb volt az az életkori sáv, 

amelyben házasságot kötöttek, a férfiak korábban nősültek, kisebb volt a férfiak – nők 

közötti korkülönbség, gyakrabban előfordult, hogy a nő volt az idősebb. A reformátusoknál 

szigorúbb rend érvényesült. A férfiak átlagosan 29, a nők 20 éves korukban kötöttek 

házasságot. 

 1771-ben, ugyanezen összeírásban 950 születést jegyeztek, nagyobbrészt a 

katolikus családoknál. A reformátusoknál kevesebb gyermek született, köztük volt a 

legtöbb egy gyermekes család. Az 560 haláleset 63,9 %-a katolikus, 25,7 %-a református 

családot érintett. Mindkét felekezetnél nagy volt a fiatal, 15 éven aluli halottak aránya.  

 A házasság, gyermekszületés és -nevelés, a család működése szempontjából a 

hivatalosan összeírt adatoknál többet árulnak el az olyan személyesebb hangvételű 

források, mint a végrendeletek. Ezek kedvezményezettjei között – házas, családos ember 

esetében – a család foglalja el a legfontosabb helyet, igaz, itt elsősorban a vagyontárgyak 

elosztása kerül előtérbe. Ez viszont lehetőséget adott a közös életút, az együttes munka és 

vagyongyarapítás fölvázolására. Erről is írt 1680-ban Szűcs Péter: „adom tudtára minden 

rendben, karban, tisztben levő Uraimnak, hogy én Feleségemmel edgyütt csináltam egy 

házat, edgyütt vele meg tapasztottam”,
739

 az eladott házért kapott pénz felét az asszonyra 

hagyta. Szerzeményi vagyonukat az asszonyok is tetszésük szerint testálták, mint például 

Dobsza Erzsébet: „Minthogy Czeglédi Kis János jó Férjemmel edgyütt sok 

nyomorúságokat szenvedtem, betegségemben is igaz gyámolóm volt, minden féle 

javatskáim légyenek ő Kegyelméé, valamíg Isten élteti.”
740

 Bósz Kovács Mihály – sok más 

végrendelkezőhöz hasonlóképpen – a közös szerzeményű szőlőt kikötésekkel hagyta 

feleségére: „mivel Feleségemmel együtt szerzettem, hagyom nékie egészlen, de úgy, hogy: 

A kettei nagyobb pásztával szabadossan disponálhasson, és a kettei kissebbik pásztát 
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semmiképpen el ne adhassa vagy zálogosíthassa, hanem hólta után Feleségemnek, szállyon 

a Reformata Szt Ecclesiára”.
741

 Halasi István szerzeményeit viszont teljes szabadsággal 

birtokolhatta felesége: „az en segen nyomorult Hitvös tarsamnak Lukács Eörzsiknek 

hagyok két ökröt és az házat azonkívül a szőlőmet két borjas tehenet és úgy hagyom hogy 

senki ő tüle el ne vehesse se el penzen el ne adgya hanem illyen belüle meg az Isten tartya 

ezen az Árnyék világon az után holta utan az kinek akaria hadni annak hadhassa”.
742

 

Kalmár István ősi jussait hagyta Lengyel Sára hites társára, „illy conditioval, hogy míg az 

én nevemet viseli birhassa minden bántódás nélkül, ha pedig meghalna vagyis férjhez 

menne (sic!) a Rf  Sz. Ecclesiára”.
743

 

 A végrendelkező nők asszonyok és az esetek többségében anyák, családjuk 

irányítói. Végrendeleteiket általában özvegy korukban, férjük halála után készíttették. Az 

özvegyi állapotot minden esetben hangsúlyozták. Férje végrendeletét és halálát követően 

tett testamentomot Öreg Szabó Mihályné 1690-ben: „Én, Kecskemét városában lakozó, 

Istenben megboldogult Szabó Mihály néven hites társamnak megmaradott özvegye Szabó 

Mihályné, Szabó Istvánnak édesannya, Istenünknek szabados gondja viseléséből alkalmas 

üdőkig súlyos betegségekkel látogattatván, alkalmasint üdőmet is elérvén, Istenemhez 

mastani beteges ágyamban készülvén, mivel ez óráiglan elmém az jó Istentül egészségben 

megtartatott, minden részekrül kigondolható zenebonás állapotokat velem együtt türt 

szenvedöt gondviselő Szabo István fiamról el akarván hárítani, testálok kegyelmes jó 

Istenhez készülvén, jó lelki ismeretem szerint ily rendiben.”
744

 Ölvedi Andrásnéról 

megtudjuk, hogy 31 év óta özvegy, és azóta gyarapítja férje ősi és szerzett javait, Baranyi 

Istvánné második házassága idején 45 évesen, egészséges állapotban végrendelkezett, a 70 

éves Varga Katalin szintén második házasságában, a 68 éves Nagy Erzsébethez 

hasonlóan.
745

 Férj és feleség egymást követő végrendeletére több példát is találunk. Az 

együttes végrendelkezés azonban nem volt gyakorlat, kivételszámba ment. 
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 Az özvegységre jutott asszonyok a férj ősi javait élvezhették, de nem örökölhették, 

csak abban az esetben, ha a férj minden egyenesági és oldalági rokona kihalt. A férj halála 

után az özvegyasszony lakhatott a házban, használhatta a szőlőt, szántóföldet és minden 

ingóságot, de csakis addig, amíg újra férjhez nem ment, erre utalnak az „amíg a nevemet 

viseli” kitételek, mint például Szilasi Péter végrendeletében: „Az míg penig Feleségem az 

en nevem viseli s gyermekeim elnek legyen azoké, illyenek belöle, ha cselédim meg halnak 

legyen minden jószágom Ecclesiáé.”
746

 Mind a férj, mind a feleség csak a saját szüleitől, 

családjától örökölt ősi vagyonról végrendelkezhetett. 

 A vagyon másik jelentős része a szerzeményi vagyon, a saját munkával keresett, 

vásárolt, épített ingatlan és ingóságok. Közszerzeménynek tekintették a házasság ideje alatt 

közösen szerzett és gyarapított javakat. Mindkét házastárs rendelkezhetett saját külön 

szerzeményi vagyonnal is, amelyhez például a házasság előtti időben jutott. A szerzeményi 

vagyonról szabadon rendelkeztek, és erre nem tarthattak igényt az elhunyt házastárs 

hozzátartozói. Az újra férjhezment asszony általában a férj szerzeményi javainak 

egynyolcad részére tarthatott igényt.   

 Általában a kecskeméti végrendeletekben több példát találunk arra, hogy az ősi 

javak szerzeményivé minősülnek,
747

 hasonló megállapítást tehetünk a református 

testamentumok esetében is. Kanizsai Szűcs János a következőképpen mondja el történetét: 

„Elsőben vagyon mezei kertem ősrül álló ugyan, de az eleimtül elzálogosíttatott lévén, 

kezemre illyetén módon vettem, tudniillik: Midőn mostan életben levő, Nagy, máskint 

Puskás Katalint feleségül elvettem vólna, ajándékban attam nékie egy cifra kesely tehenet, 

melly tehen idővel annyira szaporodott, hogy abbúl száz Tallérokat kiállítván, azon száz 

Tallérokon váltottam vissza, és így ha a fiam Szűcs István, édes annyával békességben 

lakhatik, bírják egyenlő képen, ha nem lakhatnak s élhetnek edgyütt, tartozzék fiam édes 

Annyának a meg írt 100 tallérokat le fizetni, azután a kert Fiam dispositiojara 

maradgyon.”
748

 Együtt épített házukat feleségére, jószágait egyenlőképpen feleségére és 

fiára hagyta. A végrendeletben említett ajándék móringnak is tekinthető, amelyre több 

példát találunk. Palaskári János, aki meghalt feleségétől származó leányának árvái, 

második feleségének gyermeke, valamit felesége és közös gyermekük közt osztotta fel 

vagyonát, szintén említést tesz a hitbérről vagy ajándékról: „Az házam el adattatván, ennek 
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árábul elsőbben is Pamuk Ilona mostani Feleségemnek az alku szerént való Móringja u. m. 

150 száz ötven Rforintok adassanak ki.”
749

  

 A szerzeményi javakból tetszés szerint kizárhatták örököseiket, rokonaikat. Laczi 

Máté szerzett javairól, többek között szőlőjéről így végrendelkezett: „En az en Atyám 

fiainak semmit sem hagyok az en feleségömet ne húzzák vonnyák mert én az én Atyám 

fiainak semmi embörségökkel nem éltem. Buzatskám is vagyon, mind szöm s mind vetésem 

az ki vagyon mindenöket csak az feleségömnek hagyok míg Isten őtet ez világban élteti, 

éllyen belőle hogy ha penig az Úr Isten az eő életét is meg elegeli mind ez föllyebb megírt 

Javatskáimat az kinek akarja hadni szabad legyen vele”.
750

 Katona Jánosné 

végrendeletében olvashatjuk: „Ezekhez valamellyeket ittem testáltam senki hozzá né 

nyúlhasson sem a szőlőhöz sem a szántáshoz és azonn lévő épületekhez, Katona Mihályné 

ehez semmi jussát né mondhassa mert ketzer fizettem ki őtet mindenbűl mikor Léányomnak 

semmit attam”.
751

 Szalai József szintén József nevű fiára semmit sem hagyott 

viszálykodásaik miatt.
752

 István, akit szintén taníttatott, hálátlanul megfeledkezett róla; 

lányát tisztességesen kiházasította és házvételben segítette, így a végrendelkezéskor ők 

sem lettek kedvezményezettek, minden vagyonát a gondját viselő János fiára hagyta, 

valamint a feleségére, akivel közösen szerezték a javakat, miután Szalai József Fogaras 

városából Kecskemétre került.
753

 

 A leánygyermekek kiházasítására tett költségekkel is számoltak a 

végrendelkezéskor, ezt az összeget utólag levonták, „betudták” a lányokat illető örökségbe, 

illetve előre gondoltak az ilyen kiadásokra, mint Gyóni Ferenc végrendeletében 

olvashatjuk: „Az kisebbik leányomnak elsőbben is az házasságára tegyenek, annak utánn 

osztodjon el lábas marhám”
754

 Nagy Mihály 1760-ban feleségére, öt leányára és 

„neveletlen” fiára hagyta vagyonát. Két lányát már kiházasította, de a többiekről is 

hasonlóképen gondoskodni kívánt és ezt a végrendeletben is rögzíttette: „A neveletlen 

három leányimnak sorsokhoz illendőképpen leendő kiházasíttatásokon kívül hagyok külön 

külön 40 tallért, 2 borjas tehenet, öt juhot, kik is elházasíttatásokig a közösségbül éljenek 

és ruháztassanak.”
755

 Ő is említi a feleség allaturáját, vagyis a házasságba hozott külön 

vagyonát, amellyel maga rendelkezhetett. Özvegy Szívós Pálné Szívós Judit férje két 
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rendbeli testamentumát és a saját elhatározását követve, már kiházasított és a vagyonból 

kielégített két lányára már nem hagyott semmit, egyedüli örökösévé „jó fiának”, Szívós 

Mihálynak hagyta, aki gondját viselte és vezette a gazdaságot a férj halála után. A vagyont, 

egy mezei kertrészen kívül az özvegy férjével maga munkájával kereste, majd fiára 

támaszkodhatott. „Minthogy a rác pusztítás által minden jószágunkból tellyességgel 

kifogyván […] férjemmel együt kerestük és szereztük […] 2-o. Említett Szívós Mihály fiam 

viselte a gazdaságot, ő volt a kereső, az adósságokat jól tudja, azért is azokat ő fizesse.”
756

 

A jómódú Hrúz Mihályné Vitzián Dorottya – lakatos mester özvegye – minden vagyonát, 

házat, szárazmalmot, mezei kertet, szőlőt, ingóságokat István nevű fiára hagyott, azzal a 

kikötéssel, hogy ha fiai és leányai lesznek, a fiúk örököljék mindaddig, míg a fiúág tart, a 

lányokat pedig tisztességesen kiházasítsák. Lányát korábban már nagy költséggel 

kiházasította, férjének kifizette a borbély céhbe állás költségeit, szőlőt, jószágokat kapott 

és a szülői ház telkén engedték házat építeni.
757

 

 A taníttatás, mesterségbe állítás költségeivel is kalkuláltak a végrendelkezéskor, de 

maguk az érintettek is számon tartották,  mint  Herczeg Pál végrendeletében is olvashatjuk: 

„…a fellyebb említett négyszáz forintbeli készpénz successionak felét még legény 

koromban említett édesanyám életében magam kézi mesterségemnek tanulásának és amiatt 

tett vándorlásomnak alkalmatosságával láthatatlanúl elköltöttem.”
758

 

 Nem volt könnyű a helyzete azoknak a végrendelkezőknek, akiknek több 

házasságból származó, többrendbeli gyermekei között kellett szétosztani a vagyonát. 

Megfigyelhető, hogy a legutolsó feleség és a tőle született gyermekek a legkedvesebbek. 

Búzás András is felesége és kisfia javára végrendelkezett, az előzményekről így szól a 

testamentum: „1-mo. Voltak három feleségeim. Az első feleségemről maradtak három 

gyermekeim, amelyeknek az örökségemből semmi just nem hagyok, mivel énnekem semmi 

gyámolaim nem voltak, hanem egész idejöket korhelséggel töltötték el. 2-do. Az második 

feleségemtől maradt egy menyecske leányom, ennek is hasonlóképpen semmi just nem 

hagyok, mert engemet nemhogy jóval, hanem még bosszúsággal éltetett, teljes 

életemben.”
759

 Mások több rendbeli gyermekről és unokáról is békességgel gondoskodtak, 

mint például Fazekas Istvánné 1779-ben, vagy Sellyey György 1794-ben, aki második 

felesége és az elsőtől született kilenc gyermeke s árva unokája számára osztotta szét 
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vagyonát.
760

 Sellyey a felesége móringjáról is megemlékezett: „Az 3-ik punctumba lévő 

moringalis készpénz feleségemnek tulajdona, s erről szabadon disponálhasson is.”  

 A házastársak, gyermekek és unokák mellett a testamentumtevők tágabb családja, 

rokonsága is részesülhetett az anyagi javakból. Csaknem minden végrendeletben előfordul 

a testvérek, sógorok, néném, bátyám, ángyom asszony, ritkábban a szülők, Anyám 

asszony, Atyám uram, ipam, napam említése. Gyakran szólnak általában atyafiakról, akik 

közül a távolabb élő rokonokat is számon tartották. 

 

VII.6. Szegénygondozás és betegellátás. A református ispotály 

 

A református egyházközség igyekezett gondoskodni a nehezebb sorsú, rászoruló tagjairól. 

Ennek szervezett kerete a középkori hagyományok alapján az ispotály volt, de ettől 

függetlenül a város, valamint a katolikus egyház is működtetett hasonló intézményt.
761

 

Ezek több funkciót is elláttak, lényegében egyszerre voltak kórházak, menhelyek és 

idősotthonok. A református ispotály működéséről szűkszavúak a források. Egy latin nyelvű 

jegyzőkönyv felmérte működésének pénzügyi hátterét, eszerint elkülönített és rendszeres 

anyagi alapja nem volt az intézménynek, inkább alkalmi bevételekből működött.
762

 A 

számadáskönyvi bejegyzések az ispotállyal kapcsolatos kiadások között többször 

említenek koporsóra és koporsószegekre kiadott összegeket, ami tömören utal az idős, 

illetve beteg emberek sorsára. Az ispotály fenntartásához a végrendeleti hagyatékok is 

hozzájárultak.  

 A fennmaradt végrendeletek szövege arra utal, hogy a gondozásra szoruló 

emberekről a legtöbbször családjukon belül gondoskodtak, mivel a gyakori 

kedvezményezettek közé tartoztak azok a rokonok vagy közeli ismerősök, akik a 

végrendelkező elgyengült állapotában gondviselői, betegápolói szerepet töltöttek be. Nagy 

Péter János 1696-ban szerény javainak szétosztásakor a bajban mellette álló szegény 

rokonára is gondolt: „Szőke Mihály Eötsemnek peniglen hagyok 30 forintosokatt, mivel leg 

közelebb való atyámfia lévén az házánális laktam s véle egygyütt nyomorgattam ez mostani 
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sujos betegségemben is eő az gondviselőm mindenekben.”
763

 Márkus György támogatója 

sógora, Szűcs József volt, akiről végrendeletében is megemlékezett: „ő kegyelmének 

hagyom az szőlőmet egészszen ream vigyázó éjjeli s nappali unhatatlan 

gondviseléséért.”
764

 Páli István 1762-ben Bárány Ádám felesége, Bozóki Kata munkáját 

jutalmazta: „minthogy már két esztendők elforgása alatt tetszésem szerint viselte gondomat 

mind egészséges, mind nyavalyás állapotomban, azért az mellettem való hűséges 

szolgálatjáért, fáradozásiért házamat őneki hagyom testamentomban.”
765

 Bodacz Istvánné 

„Bodacz János kisebbik uramnak hozzám és megboldogult férjemhez megmutatott igaz 

hűségét tapasztalván”, valamint elhunyt férje testamentumát figyelembe véve, minden 

vagyonát ráhagyta a férj testvéröccsére, aki holtáig való gondviselését ígérte.
766

 Bakóts 

Mártonné a Garzó rokonság, legfőképpen Garzó György javára végrendelkezett: 

„Mindezeket hagyom Garzó György öcsémnek, mint fogadott fiamnak, ilyetén okaimra 

nézve: mivel mindjárt jó emlékezetű férjemnek halála után házamhoz jővén, mind az időtől 

fogva házamnak, magamnak és minden tehetségemnek oly hűséggel gondját viselte, mintha 

természet szerént való édes fiam lett volna. Maga természeti édesannyát érettem 

elhagyván.”
767

 Haraszti Pálné Nagy Erzsébet nevű unokájának, Labáth Mihály feleségének 

testálta egy pászta szőlőjét és a hozzá tartozó szüretelőhelyet, valamint házi ingóságait a 

holtig való gondozásért.
768

 Gyulai János a gondviselésért testvérhúgának Annának hagyta 

házhoz való jussát, szőlőjét pedig húga és öccse között osztotta fel.
769

 Valkai Jánosné 

Sipos Judit a férje öccsével történt megegyezés és osztozkodás után az ősi eredetű mezei 

kertjéből nemcsak a negyedet, hanem a felét szerette volna saját testvéreinek adni, szőlő 

jussával együtt, „mivel mostani betegágyamban atyafiságos szolgálattyokat tőlem meg nem 

vonták,” de a végrendeletbe belefogalmazták azt is: „ha a törvénnyel megegyező lehet 

dispositiom.”
770

 Özvegy Király Mihályné szőlőjét Bosik Pálra hagyta, „aki 4 esztendőktül 

fogva énnekem minden nyomorúságomban gondomat viselte”
771

 Csitsa Mihályné menye 

javára végrendelkezett: „Minthogy Garzo Istvánné léányom minden nyomorúságomban 

énnekem és megholt fiamnak hűségesen gondomat viselte, házamat minden benne található 
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ingó bingó jószágommal együtt néki hagyom.”
772

 Labancz Ádám testamentumában 40 út 

szőlőt hagyott a körülötte forgolódó árva leánykának, Rácz Sárának és 150 forintot rendelt 

számára tutorság alatt „azon ideig, míg az isten neki szerencséjét megmutatja.”
773

  

 

VII.7. A halálhoz való viszony 

 

Az emberi élet lezárulásáról, a halálhoz való viszonyról és a halálra készülésről leginkább 

a végrendeletekből alkothatunk képet, hiszen maga a végrendelkezés gesztusa is része volt 

ennek a folyamatnak.
774

 A bevezető formulákból a végrendelkezők halálról vallott 

gondolatai is elénk tárulnak. A halált az élet szerves részének tartották, az öregséggel, 

betegséggel járó szenvedéseket és magát az elmúlást Isten akaratának fogadták el. 

Voltak olyanok is, akiket különböző okok miatt hirtelen ért el a halál, így ők 

végrendelkezni sem tudtak. A váratlanul bekövetkezett halálesetekről viszont az 

anyakönyvek sok értékes adatot megőriztek, melyekről más források nem tudósítanak. Ez 

főként a szabadabban vezetett első anyakönyvre igaz. A temetési bejegyzéseknél több 

helyen megjegyzéseket fűztek az egyes halálesetekhez, részletesen beszámolva a halál 

okáról. A legtöbbször balesetekről olvashatunk, a legkülönbözőbb helyzetekben. 1726. 

november 12-én Mester István kocsisa a maga kútjába bukva fulladt meg. 1727. november 

27-én „Borbélly Péter Leánkáján Szubbona meg gyul. kicsin Szikrábol. maga lévén az tűz 

helyen, mellyből halálos Sebeket vévén eltemettetik.” 1728. március 30-án „Isaki Takaro 

János Ifju a maga kési ment Czombjában véletlen.” Egy 1718-ban történt esetből kiderül, 

hogy milyen veszélyei voltak a korban általánosan használt gabonás vermeknek: „Szalai 

Mihály vermébe esett és megfúlt. – 27. Julii. Szalai Mihály nevű Iffjú ember a piacon lévő 

vermét fel bontya és még illendően meg nem szellőzött belé mégyen, s belé fúl. A társa 

utánna ugrik hogy segítségül légyen néki. S. holt elevenen vonnyák ki, Szalai Mihály pedig 

eltemettetik.” Egy néhány évvel későbbi tragédia egy malomnál történt: „1721. Septembr. 

9. Marko Miklos Fiát Jánost a Tóót Mihálly malma öszve töri. Oskolából menvén haza a 

Szép gyermek és Szülei nagy keserűségére eltemettetik.” 1718. november 14-én szintén egy 

gyermek lett baleset áldozata: „Balog János fia 8 eßtendős, Attyának ételt vißen délben a 

Szőlőbe és mentében az uton nád darabot forgatt Szájában, S. meg botolván elesik, eret 

Sért Szájában S. harmad napra eltemettetik.” Ugyancsak 1718-ból egy családon belüli 
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végzetes balesetről értesülünk: „Martij/25. Gyulai Márton nevű szegény ember az homokon 

estve nagyobb fiat akarvan csititani hozzá űtt. maga nadrágával. mellyet varro gatott 

estve. es arra kötött aczéllyával ugy talállya ütni előtte levő, és bölcső beli fel eßtendős 

fiacskája feje lágyát /: akit az édes Anya ringatott maga előtt :/ hogy a feje veleje ki jő 

utána. S harmad napra eltemettetik.” Hasonló baleset történt 1730. november 1-jén: 

„Kamarás János Fiacska János 10: vagy legfellyebb 11: eßtendős Szép Scholasticus 

Gyermek Etymologista édes Attyával együt lévén Félegyházán megtöltött puska által 

véletlenül jobb. vak szeménél többet lövetik déltájban estvére meghal. nagy keserűségére 

szüleinek. lévén egyetlen egyek. S. temettetik.” Maga a szülés is kockázatos lehetett az 

anyáknak, mint például Sárközi Mihálynénak, aki 1719. január 23-án halt meg 

gyermekszülésben. 

 Találhatunk olyan eseteket is, melyek a városi vagy az országos történelem 

eseményeire világítanak rá, például az 1718-as tűzvészre: „25. Marty. Méhes Uram jo 

szegeny ember Gazda. a Váras Szörnyű égésén megremülvén Szörnyű halált hal. két 

ökröket hajtogatván a Kőrösi kapunál. és eltemettetik”. A beszállásolt katonasággal való 

konfliktusokba enged bepillantást egy másik eset: „1718 10. Jan Mester Gergellyt 

Quártélyos Némettye által lövi. S. temettetik”. Benkő Mihályt viszont a gulyások verték 

agyon a pusztán, 1721. június 16-án. Hasonló gyilkossági esetekről is értesít az anyakönyv: 

„1723. 11. nov. Szabó János nevű ember öszevész Vékony Jánossal Demeter napi 

vendégségben s a késivel általüti s meghal”,
775

 1724. október 28-án „ifju Ötvös Janos 

késsel verettetett által. etßaka haragosatol és eltemettetett.” Halálos ítéletekre is találunk 

példát: „Anno 1713 24 Martij Szentkirályi Tott Mihály Attya temettetik. és ugyan azon nap 

Szűcs István Vitéz ember, Haza Fia gyilkosságáért törvényesen exequaltatik” vagy 1719-

ből: „15 (Aprilis) Három Feleségnek feje vétetik”. Van olyan eset is, ahol a kortársak nem 

ismerték a halálokot: „Anno 1720. 5 Jan Ila Mihálly temettetik. hogy holt meg Senki nem 

tudgya.”
776

  

 Betegségekre is vannak adatok, az 1739-1740-ben pusztító nagy pestisjárvány 

áldozatainak neve oldalakat tölt meg a II. sz. anyakönyvben. A halálokokat az új 

anyakönyvben már külön rovatban tüntették föl, ami sok fontos adalékot tartalmaz a 

városban pusztító betegségekről, balesetekről, de az elsőhöz hasonló színes leírások már 

elmaradnak. 
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VII.7.1. Végrendelkezési szokások 

 

A végrendelkezés legközvetlenebb motivációja a betegség, a járványos időszakban 

megjelenő félelem, a családról való gondoskodás, a várható vagy már bekövetkezett 

vagyoni viszálykodás elhárítása, az előrehaladott kor. Általánosságban elmondható, hogy 

az emberek nem sokkal haláluk előtt végrendelkeztek, amikor már közelinek érezték földi 

létük végét.
777

 A református egyház levéltári anyagában található legkorábbi végrendelet 

1664. április 17-én keletkezett, Káró Iskuli árva fiú utolsó akaratát tartalmazza, a 

szövegből kiderül, hogy körülbelül 14 éves: „Anno 1664 Die 17 Aprili En Ketskemethen 

Fodor Katus Nenem Asszony keze alatt Árva Káró Iskuli, az nehai Istenben boldogult Káró 

Lukácsnak edös fia sillődő betegh agyamban Istennek sulyos kezeit viselvén az eő bölcs 

itileti szerint.”
778

 Trincseni András 1669. augusztus 30-án kelt végrendeletének bevezető 

formulájában arról olvashatunk, hogy semmilyen betegsége nincs, de „embörségös 

embörök” kényszerítették, hogy végrendeletet tegyen.
779

 Szijártó Mihály Kecskemét város 

egyik elöljárója a latin szentenciára hivatkozva kezdte végrendeletét: előbb-utóbb 

mindenkinek rá kell lépnie a halál útjára.
780

 A beteg Fejes Bálint életkorára közvetett 

adatot olvashatunk: „Én az én Atyámfiainak semmit sem hagyok, mert vagyon 50 

esztendeje, amikor házukból ki bujdostam”.
781

 Bagjász János, végrendelete szerint „mind 

az embereknek engedtetett időnek végső határához közel lévén.”
782

 Csabai István életkorát 

is pontosan megadja: „Én Csabai István már jó Istenem kegyelmébül 81-dik esztendőmet 

elérvén…”
783

 Deső István testamentumában így fogalmaztak: „tudván azt, hogy egyszer 

minden embernek meg kell halni”,
784

 Csicsa János a végrendelet készültekor 70 éves és 

világtalan. Rémes István szabómester 78 éves korában végrendelkezett.
785

 A 80 éves Beddi 

Istvánnak két felesége két rendbeli gyermekeiről kellett gondoskodnia, a 74 éves Sellyei 

                                                 
777

 Így például Toth Ferenc végrendelete (KREK III/7. Végrendeletek VI/33.) 1729. január 22-én kelt, és 

január 25-én már az anyakönyv temetési bejegyzéseinél találjuk a nevét, I. sz. anyakönyv. 578. Mosdós 

Gergelyné testamentuma 1729. március 10-én kelt, március 16-án már a temetési bejegyzések közt szerepel: 

„Mosdos Gergellyné Öreg”, I. sz. anyakönyv. 578.  
778

 Káró Istók 1664. április 17. KREK III/7. Végrendeletek II/1.  
779

 KREK III/7. Végrendeletek II/33.  
780

 „Semel omnibus calcanda est via mortis.”, ami Horatius egy sorának parafrázisa: „omnibus una manet 

nox et calcanda semel via lethi” (Carmina 1.28. 15-16.), bizonyítva a végrendelkező klasszikus műveltségét. 

Szijarto Mihály 1676. november 20. KREK III/7. Végrendeletek II/36. 
781

 Fejes Bálint 1676. november 30. KREK III/7. Végrendeletek II/35. 
782

 Bagjász János 1762. május 13. Iványosi-Szabó 2002a. 270.  
783

 Csabai István 1770. december 18. KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok. 
784

 Utalás lehet a Zsidókhoz írt levél egy sorára, melyet a református egyházközség második anyakönyve is 

idéz, a temetési bejegyzések előtti képen: „...elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak...” (Zsid 

9,27). 
785

 Deső István 1775. február 3.; Csicsa János 1775. augusztus 6.; Rémes István 1780. január 2. KREK III/7. 

Végrendeletek. Kivonatok. 
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Györgynek kilenc gyermekéről és akkori feleségéről.
786

 Betegség, nyavalya, Isten kezének 

súlya, a kikerülhetetlen halál közeledésének említése szerepel számos végrendelet első 

soraiban. „Ez szomorú és fel háborodott világnak változásiban levén”
787

, „az halálnak 

árnyékában lévén”
788

 – olvasható az 1691-92-es pestisjárvány idején kelt 

végrendeletekben. „Súlyos nyavalyában” tette végrendeletét 1691. november 9-én Laczi 

Máté, akinek felesége, Fekete Eörsebet november 12-én már özvegyként és betegségbe 

esve íratta testamentumát.
789

 A „szomorú és felháborodott világ változásait” az 1709-es 

járvány idején is emlegetik, Cseh Judit az egyik kedvezményezetthez hozzáfűzi: „ha az 

Isten e mostani pestisben megtartja.”
790

 1709-ben Bíró Györgynél szolgáló János béres „az 

ellenség miatt viselvén testében Istennek súlyos látogatását”, – a Rákóczi-szabadságharc 

idején – rendelkezik szerény javairól.
791

 Idősebb Somogyi András 1756-ban a kivégzése 

előtt végrendelkezett és rabságban kelt 1777-ben Gózon István utolsó rendelése is.
792

 Gál 

András hat fiára és leányára, valamint családjukra hivatkozva kezdi végakaratát 1779-ben. 

793
 

 

VII.7.1.1. A végrendelkezés szabályozásának kecskeméti gyakorlata 

 

A végrendelet (latinul testamentum, testamentalis dispositio) az örökhagyó halála esetére 

tett egyoldalú, visszavonható, de érvényességi kellékekhez kötött nyilatkozat, amellyel a 

végrendelkező a törvényes öröklési jog vagy a helyi szokásjog szabályai ellenére 

megoszthatta vagyonát hozzátartozói vagy idegen személyek között. 
794

 A végrendelet 

létrehozásának, érvényességének, tartalmi és formai követelményeinek kérdéseit az 

érvényben levő törvények és a helyi szokások szabályozták.
795

  

                                                 
786

 Beddi István 1791. november 28., Sellyei György 1794. december 22. Iványosi-Szabó 2004a. 85., 113.   
787

 Tancsa Márton 1691. KREK III/7. Végrendeletek. II. 37., ua. szöveg Néma Istvánné végrendeletében is, 

1692. KREK III/7. Végrendeletek. II/23. 
788

 Utalás lehet a 23. zsoltár ismert sorára: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól...” 

(Zsolt 23,4). Nagy János 1691. KREK III/7. Végrendeletek II/19.  
789

 Laczi Máté és felesége, 1691. november 9., 12. KREK III/7. Végrendeletek II/16., II.17.  
790

 Cseh Judit 1709. június 28. KREK III/7. Végrendeletek VI/16.  
791

 János testamentuma 1709. KREK III/7. Végrendeletek VI/24. 
792

 Idősebb Somogyi András 1756. november 5. Iványosi-Szabó 2002a. 185-186.; Gózon István 1777. 

október 19. KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok. 
793

 Gál András 1779. február 5. KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok 
794

 Nánásy Benjamin pesti jogász 18. század végén írt munkájának meghatározása szerint: „a’ Testamentom 

egy Polgár maga utolsó akarattyának okos és törvényes ki-nyilatkoztatása.” Nánásy 1798. 41., idézi Szende 

2004c. 73. L. még Tárkány Szücs Ernő végrendeletről szóló cikkét: MNL 1977-1982. 5., 1982. 517-518. 
795

 Erre vonatkozóan l. Csizmadia – Kovács – Asztalos 1981. 247.; Magyar Törvénytár 1900, 489.; Nánásy 

1798, 383.; Tárkány Szücs 1961. 149. Nánásy 1798, 392.; Tárkány Szücs 1961. 149.; Nánásy 1798. 41., idézi 

Szende 2004c. 73.; Tárkány Szücs 1961. 150., 8. lj.; Tárkány Szücs 1961. 147-148.; Szende 2004c. 72-73. 
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 Kecskeméten az első testamentum 1655-ből maradt fenn, a városi tanács 

jegyzőkönyvei azonban arról tanúskodnak, hogy a végrendelkezés szokása már korábban is 

gyakorlatban volt. Az első utalás kecskeméti végrendelkezésre 1598-ból maradt ránk.
796

 A 

17. században viszont még a szóbeli végrendelkezés lehetett gyakoribb.
797

 A források 

pusztulása mellett ez is magyarázhatja, hogy ebből az időszakból kevesebb testamentum 

maradt fenn. Iványosi-Szabó Tibor szerint a 18. század közepéig a valamilyen vagyonnal 

rendelkezők csupán 3%-a hagyott hátra írásos végrendeletet.
798

 A 17. század második 

felében keletkezett írásos végrendeletek sem mind maradtak az utókorra, az 1655-1686 

közötti időszakból mindössze 16 darab, a század végéről ugyanennyi őrződött meg a város 

levéltárában.
799

 Hogy ennél több keletkezett, bizonyítja Cseri András végakarata, melyet 

csak egy 1661. november 23-án kelt városi határozatból ismerünk.
800

 Ugyancsak tanácsi 

határozatokból tudunk Kelemen Máté,
801

 Kovács János árvái
802

 és Ágoston Pál
803

 

végrendeletéről. A végrendeletek őrzése sem volt még ekkor szabályozva, emiatt a 

testamentumok még az érintettek idejében is elkallódhattak, ami okot adhatott a 

végrendelkezés után amúgy sem ritka vitákra. Ezt tanúsítja egy szintén 1661 végén 

született tanácsi határozat Csönkös Istvánné Kamarás Ilonának Kamarás Jánosné 

örököseivel szemben indított keresetének ügyében: „Tisztartó urunk Mikhael Miklós 

őurasága levele is azt tartván, hogy az testamentum levelet adják elő, melyet Kamarás 

                                                 
796

 Hornyik János kijegyzése szerint: „283. lap. Wég Lukács fás kertét testamentumban Soós Jánosnak 

hagyja, lábas marháját pedig Szőri Mihálynak.” Iványosi-Szabó 1996. 49. 
797

 Erre utal egy 1661. november 15-én kelt, örökséggel kapcsolatos vitával foglalkozó városi határozat is, 

mely beszámol arról, hogy „Czirkos Mihály meghalálozván, éltében holmi kevés jószágocskája vot, 

mindeneket élő nyelvével elhagyott, kinek-kinek mit akart abból nyújtani; az házról testamentumot nem írván 

az testamentumosoknak megmondotta, hogy az háza eladván, az árát osszák el négyfelé egyaránt.” Tanácsi 

jegyzőkönyvek (a továbbiakban TJK) 1658-1664., 50-51., Szilády Károly kijegyzése szerint, 29-30.; 

Iványosi-Szabó 1996. 80-81. 
798

 Iványosi-Szabó 2002. 7. 
799

 Iványosi-Szabó 2002. 6. Ebben a számban nincsenek benne a református levéltárban megmaradt 

végrendeletek. 
800

„Ennek előtte elmúlt 1655. esztendőben Cseri András Istenhez készülvén, betegágyában emberséges, 

szavahihető hites emberek előtt minden javairól testamentumot tött, az kinek mit akar hagyni, elhagyta, az 

mint az testamentumlevél is bizonyítja, az kiket elhagyókat azokon kívül (bírt), mindeneket Isten tisztességére 

az anyaszentegyházhoz hagyott.” Ezt követi a vagyontárgyak és az örökösök részletes fölsorolása, ami arra 

utal, hogy a városi levéltárban lévő példányból másolhatták ki. TJK 1658-1664, 51-53., Szilády Károly 

kijegyzése szerint 30-32.; Iványosi-Szabó 1996. 82-83. 
801

 1662. szeptember 12., TJK 1658-1664, 68-70., Szilády Károly kijegyzése szerint, 41-42.; Iványosi-Szabó 

1996. 89-90. 
802

 1664. április 30., TJK 1658-1664, 103-104., Szilády Károly kijegyzése szerint, 63-65.; Iványosi-Szabó 

1996. 100-101. 
803

 1665. július 28., TJK 1665, 127-128., Szilády Károly kijegyzése szerint, 79.; Iványosi-Szabó 1996. 110-

111. Mivel ekkor unokái pereskedtek az örökség miatt és a határozat szerint „okos, értelmes, törvényekben 

peritus személy volt”, valószínűleg azonos azzal az Ágoston Pállal, aki a régi számadáskönyvek és az ezekre 

hivatkozó ferences háztörténet szerint 1627-ben volt a város református főbírája. Szabó At. 2004. 18. A 

határozatban említett, 1665-ben már nem élő fia, György pedig minden bizonnyal azonos azzal az Ágoston 

Györggyel, aki az 1658-as templomegyesség idején volt a város református főbírája. Fenyvesi 1989. 192. 
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Jánosné tett, ebből kitetszik, ha hagyott-e az anyja lányának Csönkösnének valamely jókat, 

avagy nem. Ha (?) penig az testamentum eltévedett volna, oly bizonyos embereket 

esküdtessenek, az kik az testamentumban jelen voltanak, avagy ez dologban mindent jól 

tudnak.”
804

  

 Ezek a határozatok is azt erősítik meg, hogy a 17. század folyamán, a hódoltság 

utolsó évtizedeiben is a városi tanács látta el a végrendelkezéssel kapcsolatos feladatokat. 

Bár az ezek formába öntésével foglalkozó legkorábbi ránk maradt statútumok a 18. század 

derekáról valók, a legelső testamentumok hitelesítői között megtalálható több városi 

tisztségviselő neve – így például Kamarás Ambrus, Szentkirályi Pál, Kalocsa András –, 

ami bizonyítja, hogy a városi tanács kezdettől fogva törekedett jogilag képzett embereit 

igénybe venni, és kivételesnek tekinthető az alkalmi tanúk előtt tett testálás.
805

 Nem 

egyértelmű azonban a végrendeletek őrzésének és nyilvántartásának gyakorlata.
806

 Még a 

18. század első éveiből is viszonylag kevés testamentum maradt fenn, az 1701-1711 

közötti évtizedből mindössze 20 darab őrződött meg a városi levéltárban, a református 

levéltárban 1664 és 1800 között évi 1-2 db, viszont a pestisjárványok idején, 1691-ben, 

1709-ben és 1739-ben több végrendelet keletkezett. A következő évtizedekben, egészen a 

század végéig a testamentumok száma ugrásszerűen megnőtt, aminek hátterében a háborús 

időszakok lezárulta, a konszolidáltabb viszonyok kialakulása mellett a lakosság 

növekedése és legfőképpen az írásbeliség szélesebb körű elterjedése, a hivatali ügyintézés 

differenciáltabbá válása, valamint a következetesebb jogkövetés állt.
 807

 1756-ban több 

alkalommal is szabályozták a végrendelkezés gyakorlatát, majd 1824-ben egységes 

rendszerbe foglalták.
808

   

                                                 
804

 1661. december 8., TJK 1658-1664., 53-55., Szilády Károly kijegyzése szerint, 32-33.; Iványosi-Szabó 

1996. 83-84. 
805

 Iványosi-Szabó 2002. 7. Ugyanakkor Gyöngyösön még a hódoltság utolsó időszakában is a református 

egyház töltötte be a városi magisztrátus ilyen irányú feladatait. Németh G. 1991. 17. 
806

 A szabad királyi városokhoz hasonlóan itt is protocollumba kellett rögzíteni ezeket az okiratokat, viszont 

nem tudjuk pontosan, hogy külön jegyzőkönyvet használtak-e erre a célra, mint a legtöbb szabad királyi és 

nyugat-európai városban vagy a tanácsi jegyzőkönyvek oldalaira kerültek ezek, több más bejegyzéssel 

vegyesen. Mivel az eredeti jegyzőkönyvek elpusztultak, erről egyértelműen meggyőződni nem lehet. 

Testamentumkönyvre néhány példa: Bécs: Jaritz 1977; Bécsújhely: Staub 1895; Pozsony: Spiritza 1968; 

Ziegler 1999; Eperjes: Iványi 1909; Tkáčik 1934. A Hódmezővásárhelyen fennmaradt Testamentom-

könyvről: Tárkány Szücs 1961. 9-19. A középkori nyugat-európai és magyarországi végrendeletek formáiról, 

kiállításuk és őrzésük gyakorlatáról áttekintést ad: Holub 1926; Solymosi 1974; Kubinyi 1997, uő 1999a; 

Horváth Józs. 1999b; Szende 1999, uő 2001, 2004b. 63-66. és 73-78.; Lupescu Makó 2001; Majorossy 2003 
807

 Iványosi-Szabó 2003. 6., uő 2004a. 5. 
808

 1756. május 24. Kecskemét város tanácsának a végrendelkezéssel, az ingatlanok átruházásával és a 

tűzbiztonsággal kapcsolatos rendeletei. MNL BKML IV.1504. h/2. 105-106. Az egykorú tanácsi 

jegyzőkönyvek alapján készült másolathoz az alábbi megjegyzést illesztették: „1756. VIII. 1. sz. levéltárban.” 

Iványosi-Szabó 1991. 68-69.; 1756. május 31. A Koháryak Kecskeméten működő úriszéke szabályozza a 

végrendelkezések formáját, az ingatlanok eltulajdonítását és az elzálogosítás feltételeit. MNL BKML 

IV.1504. h/2. 400-401. Az 1824. június 21-én elfogadott statútumban megújított részletek. Iványosi-Szabó 
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 A református lakosok végrendeleteit a Kecskeméti Református Egyházközség 

Könyvtára és Levéltára őrzi, az alapítványok, szerződések, kötéslevelek irategyüttesei 

között találhatók, önálló jelzetekkel ellátott külön csomóban.
809

 Itt 113 eredeti 

testamentumlevél mellett egy 81 kivonatot tartalmazó jegyzék is található, melyben a 

városi levéltárban lévő (egy-két kivétellel ma is megtalálható), az 1697-1779 közötti 

végrendeletekből a református egyházra vonatkozó részeket írták össze.
810

 A városi 

levéltárban is őriznek református végrendeleteket, ezek közül 116 darabot publikáltak, 

melyek néhány kivétellel lefedik a kivonatokat, s ezen felül még 38 református végrendelet 

beazonosítható,
811

 köztük olyan, jelentős forrásértékű anyag, mint Gereh György 

református diák végrendelete és inventáriuma 1752-ből.
812

 Összesen tehát 231 végrendelet 

áll rendelkezésre a korból, ebből 146 férfi, 88 nő végakarata.
813

  

                                                                                                                                                    
1991. 69-70. Az 1824-ben összegyűjtött régi rendszabások közt néhány kisebb eltéréssel ugyanez a szöveg 

szerepel. Iványosi-Szabó 1991. 225., idézi még Novák 1987. 328.; 1751-1800 Kecskemét város tanácsának 

megújított és újraszerkesztett rendeletei. MNL BKML IV.1504. h/2. Az egykori jegyzőkönyvek alapján 

készült másolat, melyet Balla János levéltáros gyűjtött össze. 7-17. Közölte Kolozsvári – Óvári 1885-1904. 

IV/2. 836-842.; Iványosi-Szabó 1991. 61-65.; 1824. június 21. A Kecskeméten működő úriszék a városi 

tanáccsal egyetértésben egységes rendszerbe foglalja a város rendszabásait. MNL BKML IV.1517. a/1821-

1828. évi jegyzőkönyvek 154-179., ez alapján készült másolat a IV.1504. h/2. 400-441. Hitelesítésül az 

úriszék tagjainak aláírásával és Pest vármegye főszolgabírájának aláírásával ellátva. Iványosi-Szabó 1991a. 

225-245.; 234-235. 
809

 Valamennyi végrendeletet félbehajtott A/4 méretű lapokba helyeztek, a felzetre jól olvashatóan fölírva a 

testáló nevét és az irat keletkezésének dátumát. Ezeket azonban csak a szöveggel összevetve tanácsos 

átvenni, mivel pontatlan névleírások előfordulnak közöttük. Pl. Néma Istvánné 1692-es testamentumának 

borítóján kívül Garai Katus neve szerepel, akinek viszont ugyanebből az évből két példányban is van 

végrendelete, meghalt férje neve a szövegből kiderül: Kovács András. Szabó Csaplár János végrendeletének 

(1691) szövegéből kiderül, hogy azonos Csasztai Szabó Jánossal, csak félreolvasták a nevét. A végrendeletek 

egyenkénti borítói egyébként egyik oldalukon üres, 1919-es hivatalos iratokból készültek. Nagyobb sérülést 

szenvedett végrendelet kivételképpen fordul elő, pl. Hagi uram testamentuma – dátum nélkül – amelyből egy 

darab ki van szakítva. KREK III/7. Végrendeletek VI/64.  
810

 A továbbiakban: KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok. 
811

 Iványosi-Szabó 2002a, 2003, 2004a. Ebben az időszakban még az egyházak részére tett adományok 

egyértelműen utalnak a felekezeti hovatartozásra, így az „Ezeket hagyom a Reformata Szent Ecclesiának”, „A 

Reformata Szent Ecclesiának, melynek kebelében nevelkedtem gyermekségemtül fogva” és hasonló formulák 

alapján egyértelműen kiderül, hogy a végrendelkező református vallású. Ugyanakkor találunk néhány példát 

a nem saját felekezet, illetve több felekezet részére tett adományra. Így például Viczián Dorottya, az 

evangélikus Hrúz Mihály lakatos mester özvegye a katolikus és a református egyházközségnek is hagyott 

két-két forintot. 1772. június 23. KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok. Hrúz Mihály volt az első 

evangélikus, aki felekezeti hovatartozását megtartva költözhetett a városba, a betelepülő evangélikusoknak 

addig át kellett térniük valamelyik felekezethez. Juhász 1999. 87.   
812

 Gereh 1930; 1752. január 1. Iványosi-Szabó 2002a. 179-180., a végrendelethez kapcsolódó kiegészítő 

iratanyag: 180-182. 
813

 113 db KREK eredeti végrendeletekből férfi 74, nő 41; 81 db KREK Kivonatokból férfi 54, nő 27; 38 db 

publikáltból férfi 18, nő 20. 
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VII.7.1.2. Emberi sorsok és mentalitás a testamentumokban  

 

A végrendeletek és a hozzájuk kapcsolódó hagyatéki iratok jelentőségére régóta felfigyelt 

a történettudomány, amit forráskiadványok és tanulmányok sorozata jelez,
814

 de csak az 

utóbbi évtizedekben került előtérbe a kvantitatív elemzés mellett a kvalitatív vizsgálat. Ez 

utóbbi szempontrendszer az egyéni életutakat, a személyes jellemzőket kutatja, rámutatva a 

végrendeletek művelődés- és a mentalitástörténeti forrásértékére.
815

 

 A 18. században a végrendelkezési gyakorlat egyre több embert érintett, de az írott 

testamentumok még így is csak töredékét jelentették a szóbeli hagyományozásnak és a 

lehetséges végrendelkezők (nagykorú személyek) számának. A fennmaradt végrendeletek 

a korabeli magyar nyelvű írásbeliségnek és a mentalitásnak is becses forrásai.
 816

  

 A 17-18. századi kecskeméti végrendeletek megfogalmazói és leírói a hivatalosan 

kiküldött írástudó személyek voltak, akik többnyire otthonukban keresték föl a 

testamentumtevőket. A református végrendelkezők közül többen – városi vezetők, 

egyházközséghez közeli személyek – saját kezűleg vetették papírra utolsó akaratukat. A 

végrendeletek túlnyomó többsége egy lapból álló, 1-2 oldalas irat. Nagyobb terjedelmű, 

több lapos testamentumlevelek ritkábban fordulnak elő. A kecskeméti végrendeletek 

nyelve minden esetben magyar, csak a záradékokban találunk latin nyelvű sorokat, illetve 

számos jogi kifejezés és néhány esetben egy-két idézet latinul szerepel. Az általánosan 

szokásos szerkezetet követik a kecskeméti reformátusok végrendeletei is. A városi 

kiküldöttek és a saját végrendeletüket írók egyaránt a hivatalos előírások, a kötelező 

szerkezet és a szokásos formulák alapján vetették papírra mondanivalójukat, mégis 

tartalmas és emberközeli képet adtak az élet és a halál megyéjén álló emberekről.
817

  

 Előfordulnak a végrendeletek bevezetőiben egyéni hangú életútösszegzések, rövid 

bemutatkozások, a hosszú ideig használt formulákban személyes mozzanatok közlése, mint 

az alábbi példákban is látható. „Mindazonaltal elmem eszem es nyelvem helyben lévén az 

                                                 
814

 Magyarországi forráskiadványok a teljesség igénye nélkül: Radvánszky 1879-1896; Sörös 1899; Tárkány 

Szücs 1961; újabban Rácz I. 1983, uő 1984, 1985; Németh Z. 1987; Németh G. 1991, uő 1995; Kujbusné 

1993, uő 1995; Kocsis 1993, uő 1988-1997; Horváth Józs. 1995-1997; Horváth Józs. – Dominkovits 2001; 

Czégény 2001; Kemény J. 2005; Csiffáry 2006; Tüdős 2003-2014. Átfogóbb feldolgozások az említetteken 

túl: Molnárné 1989; Gajáry 1989, az újabban a kutatás homlokterébe női végrendeletekről Rákos 1982; 

Kubinyi 1997; Rémainé 2000; Mátay 2002, uő 2003a-b, 2004a-b. 
815

 A nemzetközi szakirodalomról, a vizsgálati szempontokat övező vitákról áttekintést ad Mátay 2004a. A 

végrendeletek forrásértékéről, sokszínű felhasználási lehetőségeiről l. Horváth Józs. 1987-1988, uő 1991a-c, 

1992a-b, 1994, 1995, 1996, 1997a-b, 1999, 2000, 2001a-c, 2002, 2004  
816

 Tárkány Szücs 1966. 401., uő 1981. 726-757.; Horváth Józs. 2002; Szende 2004b. 73. 
817

 A végrendeletek szerkezetéről l. Tárkány Szücs 1961. 150-168. és Iványosi-Szabó 2002a. 8. A 

végrendelkezés szokásrendjéről Holub 1926; Papp L. 1941; Kujbusné 1995; Horváth Józs. 1999b. A korabeli 

kecskeméti református végrendeletekről Székelyné Kőrösi 1984; Székely 2006, részletesebben uő 2008, 2009  
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en edes Atyamtul Káró Lukácstul reám maradott jókból teszek illyen Testamentumot, hogy 

ennekutanna is holtom utan az en Atyamfiai kik találtattnának en utannam gonosz 

emlekezettel ne legyenek az en edes nenemet Fodor Katust ne háborgathassák.”
818

 „Én 

Kecskemétön lakozó Pétör kovács mikor volnék Istennek foghsagaban es az mindönök 

Utara kószáló [készülő] testömben giallo de lölkömben csöndesen szepen es idvossegesen 

Istennek eleiben készülő, minek előtte megh eszöm és elmem helyen volna hogi az mi keves 

joszagot az Úr Isten ennekem sok farattsagim utann am altal adva azokat jo modgyaval 

elröndölven, teszök illyen Testamentomot, mind az Attya fiak közöt mind pediglen hazam 

nepe közöt hogi halaom utan sönki az en koporsombol föl ne asson”.
819

 „En Susanna 

Asszony ki testemben beteges de lelkemben egesseges leven teszek illyen 

Testamentomot”,
820

 „Mindeneknek előtte az en megvaltó Jesus Christusomnak markaban 

ajánlom az en lelkemet”,
821

 „Fellyebb meg írt személy Istennek hatalmas kezeit sullyossan 

viselvén, míg elmémen volnék nyelvem szollása folytán teszek illyen Testamentumot”.
822

 

„Én Tatai Borbély Gergely az Úr Istennek nyilával meg lövettettem vagyok nagy 

erőtelenséggel és betegségben, mind azon által elmém és lelkem isméreti helyén levén, 

cselédim közt Istentül adatott Javacskáimból tészek illyen Testamentaria Dispositiot”.
823

 

„Én az Úrban boldogul ki mulandó levén és kimulásom után kivánom hogy agya meg 

Istennek ő Fölsége az ökrök (sic!) Dicsősséget”,
824

 „Én Balás Mihály míg szólhatok az én 

nyelvemmel és az eszem is helyén volna, tészek illyen disposítiót”,
825

 „Én Kalmár István az 

Úrnak megbúsult haragjának Tüzétül emésztetvén Testemben Elmémnek pedig és 

nyelvemnek még épségében lévén…”.
826

 

 A vagyon felsorolását és a kedvezményezetteket felsoroló rendelkezési rész még 

többet árul el a testálók helyzetéről, szándékáról és utolsó gondolatairól.
827

 A kecskeméti 

                                                 
818

 Káró Istók 1664. április 17. KREK III/7. Végrendeletek II/1.  
819

 Pétör kovács 1669. KREK III/7. Végrendeletek II/31. Az útra készülő test formulája utalás lehet a Szijarto 

Mihály végrendeletében szereplő horatiusi gondolatra, vagy még inkább Józsué könyvére: „Én most már 

elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy.” (Józs 23,14). A halála előtt a népnek 

intelmeket hagyó Józsué a végrendelkezés egyik mintája, normája lehetett a biblikus műveltségű emberek 

számára, akárcsak Ézsaiás próféta figyelmeztetése a nagybeteg Ezékiás királynak: „Rendelkezz házadról, 

mert meghalsz, nem maradhatsz életben!” (2Kir 20,1; Ézs 38,1). A végrendelkezés gesztusának biblikus 

normáiról lásd még Kristóf 1999; Horváth 2004. 138. 
820

 Susanna Asszony 1685. január 15. KREK III/7. Végrendeletek II/6.  
821

 László János 1691. KREK III/7. Végrendeletek II/27.  
822

 Kecskés Gergely 1703. október 24. KREK III/7. Végrendeletek VI/5.  
823

 Tatai Borbély Gergely 1709. július 6. KREK III/7. Végrendeletek VI/17.  
824

 Dömsödi Fel Szabó István 1709. KREK III/7. Végrendeletek VI/25.  
825

 Balás Mihály 1722. április 27.  KREK III/7. Végrendeletek VI/29.  
826

 Kalmár István 1739. június 28. KREK III/7. Végrendeletek VI/45.  
827

 A városi statútumok ezt elő is írták, így például 1751. november 13-án: „...Minthogy penig a Testamentum 

tételre valo facultas mint ezt a Törvény a csupa Jobbágyokra nézve joszagoknak csak rata medietessara 

szorittya, ezen Városban meg eddig ususban nem volt, ennek utanna is azon dologban fen allo meg rögzött 
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reformátusokkal kapcsolatos tudásunkat gazdagítják a záradékokban felsorolt adatok is. A 

végrendelkező nevét az ún. „coramizálás” követte, – többnyire az „Ezen Testamentum tétel 

történt [...] becsületös embörök/emberséges emberek előtt” fordulattal – ez két formában 

történt, a tanúk „coram me”, vagyis „előttem” kifejezéssel vezették be aláírásukat, a 

végrendelet fogalmazója, illetve lejegyzője pedig „coram me et per me” (előttem és 

általam) írta alá a végrendeletet. Szabó Mihály végrendeletéből a szöveget fogalmazó 

írástudó ember nevét is megtudjuk: „Ezen testálásunk idején jelenvoltak ilyen emberséges 

akkori időben élő s jelen levő emberek, úgymint Szabó János, B. Szalai János uraim előtt 

és a’ testamentum író kecskeméti Vitéz Gergely uram előtt.”
828

 Csasztai Szabó János 

esetében a végrendeletet aláírók, hitelesítők közül három személynek a társadalmi állása, 

foglalkozása is kiderül: „Voltanak ilyen Emberséges Emberek ugy mint Könyves András, 

Eötvös Szabó István, Borbélly Mihály Királly János akkori czeh mester Tatai Szabó János 

akkori Szék Bíró Szabó István Péter mester akkori mester Legénye, 1691. Augusti 24.”
829

 

 A hitelesítő aláírók között megtalálhatjuk a céhek képviselőit, városi elöljárókat, 

tisztségviselőket és az egyházhoz és a református kollégiumhoz közeli írástudó 

személyeket. Veresmarti Pál gondviselő, Medgyaszay Mihály kántor, Szívós Mihály, Pap 

István, Tegzes János egyházi gondviselő, Veresmarti Lázi Péter prédikátor, Ölvedi András 

prédikátor, Decsi Sámuel, Bíró Gergely, Kalocsa István főbíró, Muraközy Sámuel jegyző, 

főbíró, Garzó István, Hajagos János, Bíró György, Sárközy Pál jegyző, főbíró, Somogyi 

András tanácsnok, Herczeg János főbíró és mások is többször szerepelnek aláíróként, sőt, 

többségük maga is végrendelkezett. A mesteremberek, az egyházi és a városi elöljárók 

egyaránt saját pecsétgyűrűjüket használták a viaszpecsétekhez. Pétör kovács 

végrendeletének hitelesítéséhez ugyanazt a KP monogramot és patkót ábrázoló 

pecsétnyomó gyűrűt nyomták rá mindegyik aláíráshoz (valószínűleg a hitelesítők között 

szereplő Pal kovács gyűrűjét), és ez a gyakorlat a továbbiakban is hasonló volt.
830

 

 A korabeli mentalitást is jól jellemzik a végrendelet megerősítését (approbatio) 

célzó nyilatkozatok, záradékok. „Ezen testamentális rendelésem előttem el-olvastatván, 

                                                                                                                                                    
szokás meg hagyatik, ugy mindazonáltal, hogy a Méltóságos Uraságra az ollyaten Testatoroktul valmelly 

reflexio legyen.” TJK 1751. 313-314., Szabó Kálmán hagyatékából. Iványosi-Szabó 1998. 156. A rata 

medietas jelentése középrész. A deficiens, vagyis magvaszakadt jobbágy javainak fele illette a földesurat, l. 

erről Tárkány Szücs 1966. Ilyen eset olvasható például Baranyi György 1772. május 31-én kelt 

végrendeletében, KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok 
828

 Szabó Mihály 1688. február 16. KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok 
829

 Csasztai Szabó János 1691. augusztus 24. KREK III/7. Végrendeletek II/11., ua. II/12.  
830

 Szende Katalin kutatásaiból tudjuk, hogy a középkori városokban, így Sopronban, Pozsonyban és 

Eperjesen is szokásban volt, hogy a pecséttel nem rendelkező tanúk kölcsönkérték valamelyik másik tanú 

pecsétjét (sigillum) és azt használták, és ezt a corroboratióban külön megjegyezték. Szende 2004c. 78. 
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hogy minden punctumaiban akaratom ’s tetszésem szerént irattunk fel megesmérem és úgy 

ismét hejben hagyom”.
831

 Előfordult, hogy a bevezetőkben szereplőkhöz hasonló 

gondolatokat, ajánlásokat is belefoglaltak a záradékba: „Ennekutánna az Úr Istennek 

minden jót kívánván, ajánlok mindeneket az Úr Istennek gondviselése alá,” „Ezek utan 

ajanlom az en Lelkemet az én megvalto Jésus Christusomnak Testemet pedig az én 

Anyamnak az földnek az boldog fel támadásnak jó reménsége alatt.”,
832

 vagy néhány 

esetben akár átokformulát (anathema, sanctio) is, mint például Katona István esetében: 

„Atokban legyen az ky ennek bontosa leszen.” Ugyanebben a végrendeletben három sorral 

följebb ez olvasható: „Az meney urnak vigasztalo szent lelke legien minden bene bizohoz es 

jutalmaztasson meg engömet is az meney Tár házábol. Ámen.” Káró Iskuli végrendeletének 

szövegében így fogalmaztak: „Semmi némű rokonsagim atyamfia meg ne szollithassak ne 

is kereshessék. Átok alá rekesztvén azt az ki ennek bontogatója lenne.”
833

 A 

testamentumokhoz kapcsoltan előforduló fiókvégrendelet (codicillus) további 

információkat ad a végrendelkező állapotában és akaratában történt változásokról. A 

levélboríték formára összehajtogatott végrendeletek külső oldalra gyakran a végrendelkező 

bekövetkezett halálának tényét és a temetéssel kapcsolatos kiadásokat is feljegyezték. 

 

VII.7.2. Temetés, halotti tor 

 

A végrendeletek egyik legfontosabb pontja a temetésről való rendelkezés, a temetési 

költségek biztosítása a vagyonból. Erre a célra készpénzt, lábasjószágot, szőlőt, földet 

hagytak, vagy nagy értékű örökséget kapott kedvezményezettjüktől várták a „tisztességes 

eltakarítást.”   

 Katona István 1682-ben készült végrendeletében olvasható: „Az Hazat penig az mi 

ot vagion hagiom Katona István fiamnak czak engömet takariczon úgy mint jó fijak szokták 

takarítani edös Atiokat szép böczületösen.”,
834

 Nagy Péter János testamentumírója így 

fogalmazott „ha mi marad az eltakarításomon kívül (mejjett kívánok hogy tisztességes 

légyen) az is légyen ezen szegény atyámfiáé.”
835

 Tóth János végrendelete szerint: „Hagyok 

                                                 
831

 Palaskári János 1783. május 5. KREK III/7. Végrendeletek XIII/9.  
832

 Öreg Szabó Mihályné 1690. KREK III/7. Végrendeletek. Kivonatok; Kovács Anna Kerek Istvánné 

özvegye 1692. október 5. KREK II/24. Az utolsó sorhoz hasonló szöveg, „A boldog feltámadás reménye 

alatt” rövidítve (A. B. F. T. R. A.) sírfeliratként is gyakori református temetőkben. Szappanos 1931. 33. 
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 Katona István 1683. KREK III/7. Végrendeletek II/9.; Káró Istók 1664. április 17. KREK III/7. 

Végrendeletek II/1.  
834

 Katona István 1682. KREK II/9.  
835

 Nagy Péter János 1696. augusztus 11. II/29.  
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az temetésemre két tehenet, és ismét két tavalyi borjút az melynek az árával takarittsanak 

el az atyafiak tisztességesen”.
836

 

 A kora újkori Kecskemétről nem maradt fenn a református temetési szertartásra 

vonatkozó részletesebb forrás. Valószínűsíthető azonban, hogy a 17. század végére az 

ágendák alapján kialakult református gyakorlatot követték itt is. A helvét hitvallásúak a 

halotti szertartásoknál szigorú ószövetségi elveket vallottak, még a látszatát is el akarták 

kerülni az elhunytakért való áldozat katolikus szokásának. A lutheránusokkal ellentétben 

igyekeztek korlátozni a temetkezést a templomban vagy a templom körül, a halottakat a 

városon kívül helyzeték örök nyugalomra. Ez elsősorban a tiszántúli reformátusokra volt 

jellemző, még a püspököket, például Melius Juhász Pétert is pompa és gyászbeszéd nélkül 

temették el, a sírok pedig a zsidó tisztasági törvények alapján érinthetetlenek voltak.
837

 Ez 

a tilalom csak a Tiszántúlon valósult meg, az 1567-es debreceni zsinat hitvallása és az ún. 

nagyobb cikkek előírásai alapján. Ezzel ellentétben állt a tiszáninneni református 

gyakorlat, ahol a nemeseken kívül a lelkészeket is a templomba temették. Kecskeméten 

erős volt Debrecen hatása, a temetési szokásokban viszont itt sem érvényesült ilyen 

következetesen, mivel, amint lentebb látható lesz, sokáig élt a templom körüli temetkezés 

hagyománya, ráadásul egy ideig a katolikusokkal közös területen.  

 A későbbiekben háromféle temetési szertartás alakult ki a református liturgiában: a 

templomi vagy prédikációs, a gyászbeszédes vagy orációs és az egyszerű temetés. Az első 

változat gyülekezeti istentisztelet, így a vasárnapi istentiszteletnél szokásos harangozással 

kell rá hívni a gyülekezetet. A liturgia rendje: fennálló ének (invocatio), főének (két-három 

vers), imádság a szószéken, igehirdetés, Miatyánk, a gyászolók megáldása, ének. A 

legelfogadottabb szokás, hogy a temetés istentisztelettel kezdődjön, majd a résztvevők a 

lelkipásztorral és a kántorral a halottas házhoz mennek, ahol a ravatalnál elénekelt pár vers 

után a halottat felvévén a menet éneklés és harangzúgás kíséretében a temetőkertbe vonul. 

A halottat nem szabad a templomba bevinni, a koporsót a cinteremben vagy a portikuszban 

kell letenni. 

 A gyászbeszédes vagy orációs temetés színhelye a halottas ház, leginkább annak 

udvara, vagy nagyvárosokban a temetői kápolna. Kezdetét egyszeri harangszóval, az ún. 

csendítéssel vagy gyülekezővel kell jelezni. A lelkipásztor, az énekvezér és az énekkar 

ekkor indul el a halottas házhoz, ahol a ravatal körül csoportosulnak a temetésen 

résztvevők. A lelkész számára a koporsó fejénél kis asztal és szék áll. A szertartás rendje: 
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 Tót János 1739. június 16. VI/49.  
837

 Kiss 1881. 554., 591-592.; Ács 2006. 62-63.; Szabó And. 2012. 97. 
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ének (énekvezér vagy iskolás gyerekek, énekkar, de a legajánlottabb, ha a temetési 

gyülekezet énekel), fohász, gyászbeszéd, imádság, Miatyánk, a gyászolók megáldása, 

ének. A beszéd mindig bibliai igéből vett főtétel alapján szól, az elhunyt élete 

tanulságaihoz és a haláleset által bekövetkezett helyzethez alkalmazottan, középpontjában 

ezért mindig vallásos igazságnak kell lennie. A végén rövid búcsúztatás is helyet kap, 

melynek célja a megnyugtatás, fölemelés és vigasztalás. A záróima nem az elhunyt 

pályáját idézi, hanem a halál és az élet, a megváltás, az üdvösség és az örök élet 

gondolataiból és érzelmeiből építkezik. A szertartás végeztével a halottat felveszik, és a 

gyülekezet menetbe sorakozva, harangzúgás és éneklés kíséretében indul el a temetőbe. 

Ennek legillőbb rendje: énekkar az énekvezérrel, lelkipásztor, férfiak, az elhunyt kocsin 

vagy rudakon vive, a gyászolók s végül a nők. Az egyszerű temetés színhelye is a halottas 

ház vagy a sír, az előbbitől csak annyiban különbözik, hogy nincs benne gyászbeszéd. 

 A temetés mindegyik fajtája a sírkertben ér véget, ahová a lelkipásztornak és az 

énekvezérnek együtt kell elkísérni a halottat. A sírüreg mellett a liturgiának kerülnie kell 

minden kötetlen részt. Ezért a koporsót vagy a sírüreg fölé, vagy a kiásott sír mellé 

halmozott földre kell ráhelyezni. Ezután a koporsó fejénél álló lelkész így szól a 

gyülekezethez: „Gyászoló gyülekezet! Midőn átadnók a port a pornak, amelyből vétetett: 

jertek, imádkozzunk!” Az imádság vezérgondolata a halál kikerülhetetlensége és 

kiszámíthatatlan időpontja. Nem tudhatjuk, hogy e pihenni térő testvérünk után nem 

minket szólít-e el Isten az élők közül, ezért éljünk olyan életet, hogy soha minket a halál 

készületlenül ne találjon, és hogy bármikor nyugodt szívvel megjelenhessünk az Úr előtt.   

Az imádság után a lelkipásztor így szól: „Valljuk meg a mi győzedelmes hitünket”, majd 

elmondja a Hiszekegyet. Ezt követően megáldja a gyászolókat. Ajánlott még Pál apostol 

tanítását és buzdítását felolvasni a feltámadásról 1Kor 15,19-20;35-36;42-49;53-55;57 

alapján. Ezután a koporsót a sírba kell bocsátani, és éneklés közben elföldelni.
838

 Temetés 

után gyászistentisztelek csak rendkívüli esetben (ha az illető személy a gyülekezetre vagy 

az egész egyházra nézve történelmi jelentőségű volt) tarthatók. Rendjük ugyanaz, mint a 

prédikációs temetéseké.  

 Kecskemétről a 18. század elejéről maradt fenn egy temetési szokásokról szóló 

adalék. Az 1709. évi pestisjárvány kapcsán kiadott határozatok kimondták, hogy „a mely 

házaknál történik az halott, az régi rendetlen szokást elhagyván, mihelyt koporsóban teszik, 

azonnal bészegezzék, úgy vigyék a temető helyre”, vagyis addig a nyitott koporsós temetés 
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volt szokásban. Ez azonban az általános érvényű előírás alapján valószínűleg nem 

felekezeti sajátosság volt.
839

 A fentebbi temetési liturgiák közül az orációs szertartás 

lehetett gyakori a lelkészdíjazások említett kitételei alapján.  

 A vizsgált források közül Kerek Istvánné Kovács Anna végrendelete a legkorábbi, 

amelyhez a temetési költségeket felsoroló számadást is kapcsoltak. Ebben szerepelnek a 

prédikátornak, a mesternek, a deákoknak és a harangozónak adott összegek, az eklézsia 

gondviselőjének átadott pénz, a temetésre vásárolt fekete vászon, sárga szeg. Ezen kívül 

vettek még öt kenyeret, húst, borsot, szegfűszeget, mogyorót, amelyek nyilván a 

temetéshez kapcsolódó tor vagy a „szegények étetése” költségeihez sorolhatók. 
840

 A halotti 

tor gyakorlatára utal özvegy Varga Istvánné rendelkezése: „A több bor pedig az mi a 

torozástól meg marad legyen Király Kata és Csaba Mátyás atyámfiaié.”
841

 A halotti tor 

emlékét őrzi a 15 éves korában elhunyt Gereh György végrendeletéhez csatolt számadás is, 

akinek „takarítására” a következőket vásárolták: ing, lábravaló, paputs a lábára, sárga 

szeg, fekete vászon, szemfedélnek való lepedő, deszka, lécszeg; adományok a papoknak, 

professzornak, praeceptoroknak, kántornak, mendikánsoknak, tógatus deákoknak, 

harangozónak és külön a „harangok vonyásáért”. A torra húst, káposztát, kását, hagymát, 

borsot, sót, sáfrányt, kenyeret, szalonnát, pálinkát, tűzre való fát vettek.
842

  

 A korabeli források szerint Kecskeméten a 18. században általános volt, s mind az 

egyház, mind a hatóság jóindulattal tekintette az emlékezésnek ezt a formáját, különösen a 

szegények megvendégelését. A mulatozásba átcsapó torozást azonban szigorúan tiltották, a 

tanács 1725-ben a következő büntetést szabta ki a kicsapongókra: „köttessenek ki a 

pelengér mellé s mind addig ott legyenek, míglen a Nép a Templomból ki nem jön s azután 

kiáltsák meg: a ki az Tornak alkalmatosságával tánczol, ekképpen ’s még ennél is 

keményebben büntettetik.”
843

 A városi statútumok később is tilalmazták a költséges 

búcsúztatásokat: „5. Az halotti torozások, igen pompás és költséges lakodalmazások, igen 

költséges temetkezések, mint a közjónak és magános familiáknak fogyasztói 

eltávoztassanak.”
844
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 A végrendeletekből és a kapcsolt számadásokból arra lehet következtetni, hogy a 

18. század végén még biztosan élt a halotti tor szokása. Bányai Szabó Andrásné temetési 

költségei között szerepel: asztalosnak koporsó csinálása, főtől való fát faragónak, szegek, 

szurok, két és fél rőf fátyol, „2 rőf pántlikát kezire lábára kötözőnek”, 3 rőf patyolat 

szemfedőnek, 7 rőf fekete gyolcs koporsó fedelire. A torra: rizskása, aprókása, hús a 

mészárszékből, sáfrány, szerecsendió virág, kenyér, petrezselyem tő, káposzta, tojás. A 

költségek között felsorolták a gyertya, egy eltört pohár és a patikabeli orvosságok árát is.
845

 

Hrúz Mihályné 1772-ben arra hívta fel a figyelmet testamentumában: „Tisztességes 

takarításomra mérsékletesen költsön a fiam.”
846

 

 

VII.8. A református temetők  

 

A reformátusok az új templom megépítéséig közösen használták a katolikusokkal a Szent 

Miklós templom temetőjét, majd a kőtemplom kerítésén belül nyitották meg a sajátjukat. 

1777-ben megnyitották a ma is működő Budai úti temetőt (felső temető). Egy évvel később 

a helytartótanács rendelete alapján – közegészségügyi okokból – bezárták a városon belül 

működő temetőket. Továbbra is használták azonban az 1739-1740-es nagy pestis idején 

nyitott, az akkor városon kívüli, a mai vasútkert helyén lévő Ótemetőt vagy Kőrösi-kapui 

temetőt. Az alsó temetőt (Műkert előtti, későbbi köztemető) 1794-ben nyitották meg. A 

temetőket ekkor szőlők vagy veteményeskertek helyén alakították ki, melyeket 

megvásárolt vagy örökölt az eklézsia. 

 

VII.8.1. A református templom melletti temető 

 

Az 1564-es templomegyezség után a lutheránus, majd reformátussá váló közösség 1568-

ban egy csinos templomot épített fából, mely körül temetőt nyitott. A fatemplom és a 

temető pontos elhelyezkedése nem ismert. Annyi ismeretes a forrásokból, hogy a régi 

kőtemplom telkének folytatásaként, de annak kerítésén belül feküdt. Tollas Béla az 1658-

as egyezség alapján úgy vélte, hogy a fatemplom a Szent Miklós templomtól keletre 

feküdt.
847

 A templom körüli ásatásokat vezető Biczó Piroska szerint az egyezségben közölt 

adatok alapján a fatemplom a mai Szent Miklós templomtól nyugati irányban is 
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állhatott.
848

 Juhász István kizártnak tartja ezt felvetést, mivel a középkori szokás szerint 

keletelt plébániatemplom főhomlokzata nyugatra néz, így az egyház és a helyi katolikus 

hívek megakadályozták volna, hogy az új vallás híveinek fatemploma eltakarja a 

plébániatemplom főhomlokzatát.
849

 Ráadásul itt nem lehetett volna a fatemplom körül 

temetőt kijelölni. Juhász szerint a legelfogadhatóbb helymeghatározás a mai Kéttemplom 

köz túloldalára, a mai református parókiaépület déli szárnyán és az Ókollégium telkének 

közvetlen szomszédságában fekvő területre tehető. Itt lehetett olyan nagyságú területet 

elfoglalni a fatemplom számára, hogy a kerítésén belül még temető kialakítására is 

maradjon elegendő hely. Ezt a meghatározást erősíti az iskola feltételezett elhelyezkedése 

is, mivel a reformátusok első iskolája a mai Ókollégium épületének udvarán állhatott. A 

korban a templom és az iskola általában egymás mellé került, ezért joggal valószínűsíthető, 

hogy az egykori fatemplom a régi iskola közelében állt, és így a körülötte lévő temető is a 

környező területen helyezkedett el. Ez a temető a templommal együtt 110 évig, az 1678-as 

tűzvészig működött. Kecskeméti Selymes János híradása szerint a református hívek ennek 

a temetőnek a helyén, „az kő cinteremben”, majd a későbbi temetőjükben tartották 

istentiszteleteiket az új templom felépüléséig.
850

 A katolikusokkal addig közös telken lévő 

és közös kerítőfallal körülvett temetőről egy szerződés is megemlékezik, melyet a 

katolikusok kötöttek 1681-ben Kovács János kőműves mesterrel templomuk újjáépítésére. 

Eszerint „egyenlő akaratbúl fogattuk meg [...] a[z] mi Papista Templomunk[nak] mind[en] 

hozzája kívantató dolgainak meg ujjtására, és romlott köveinek egészben való meg 

építtésére mind a[z] környüs körül való Czinterem[nek] meg vakolására s meszölésére, 

romlott köveinek meg építtésére [...] a[z] Czinteremen való két ajtonak bé rakására”.
851

 A 

két ajtó említése feltételezhetően arra utal, hogy a két felekezet külön-külön saját 

használatú bejáratot létesített a temetőhöz.   

 Az új temetőt az új templom körül nyitották meg, a két felekezet közti 

megállapodás értelmében a terület nagysága megegyezett a leégett fatemplom körüli 

temető nagyságával. A temetőt már valószínűleg a templom 1684-ben történt használatba 

vételével egyidejűleg megnyithatták. Erre utal, hogy amikor 1700-ban Johann Hölbling 

budai mesterrel szerződést kötött az egyház a templomot övező kőfal megépítésére, 

megemlítették, hogy korábban a templomot fakerítés vette körül és kikötötték, hogy ennek 
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a nyomvonalát kell követnie a megépítendő falnak.
852

 Az is kiderül a szövegből, hogy az 

így bekerített rész 100 öl nagyságú, tehát jelentős terület volt. A fal magassága 9 lépés 

vagyis 1,5 öl (2,84 m) volt, ezzel rátakart a templom falaira. Ez a robosztus fal, előtte 

pedig a fakerítés a templom mellett magának a temetőnek a védelmét szolgálta, egyúttal 

elhatárolta a templom körül zajló kereskedelmi tevékenységtől, hiszen a város 

központjában működött a piac, a református templom mellett pedig 1714-ben boltokat 

építettek, melyek a körítőfal főtér felőli külső oldalán, ahhoz csatlakozva épültek. A kőfal 

és a boltok az 1870-es évek végéig álltak fenn, amikor a református bazár építése miatt 

lebontották őket. Az 1877-1878-ban Pártos Gyula tervei szerint felépült eklektikus stílusú 

üzletsor a kőkerítésen belüli területre került, ezért az alapozásakor sok emberi csont került 

elő, ami a temető létezését támasztja alá. Hasonlóképpen sok csontot találtak az 1911-es 

földrengésben megsérült templom helyreállításakor, amikor a parókia felőli, még 

megmaradt kerítés alapjait kibontották.
853

 A templom körüli temetőt 1777-ben királyi 

rendeletre lezárták, a város belső részén fekvő többi temetővel együtt. 

 

VII.8.2. A Czollner téri temető 

 

A várostól délre, a mai Czollner téren a 18. század folyamán két temető létezett egymás 

mellett, egy katolikus és egy református.
854

 Az előbbi létesítéséről nincsenek pontos 

adatok, valószínűleg még a 17. században nyílt meg, az akkori városon kívül történő 

elhelyezkedéséből feltehetően járványtemetőként, az 1644-es vagy 1678-as pestisjárvány 

miatt. Emellett nyitották meg a reformátusok saját temetőjüket, a templom körüli 

temetővel közel egy időben. A temető megnyitásának idejéről ellentmondásos adatokat 

közölnek a rendelkezésre álló források. 1778-ban, a temetők, sírboltok és temetkezések 

szabályozásáról szóló helytartótanácsi rendelet kiadása után a város felterjesztés céljából 

kimutatást készített a területén fekvő temetőkről. Ebben azt írták mindkét temetőről, hogy 

„emberi emlékezet előtt állíttattak”, Hornyik János ezért úgy vélte, hogy a református 

temetőt a reformáció kezdete óta használták.
855

 Egy másik ismertetés viszont közelebbi 

időpontot ad meg: „1700-ban azt a helyet fogták föl a reformátusok temetőnek, ahol utóbb 

a heti baromvásárokat tartották, t.i. mai Czollner teret”.
856

 Ezt a dátumot erősíti meg 
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Kecskeméti Selymes János tudósítása, aki Szívós János főbíró és Nagy István bíró 

egyházpártoló tevékenysége kapcsán említi a temető megnyitását: „Ugyanazon vetette 

környűl a temetöt (melyet N. Biró János a mostani Biró szép familiának törzsöke fogott fel 

ujonnan 1700 esztendő tájban lévén az előtt a temetkezés széltében a katholikusokkal a 

kápolna és templom körül) vájoggal, vájog kéritéssel elég sok költséggel de csak még sem 

tartott, már 1712-dikben az hire s nyoma is alig volt.”
857

 Mivel Selymes János éppen ebben 

az évben kezdte meg kecskeméti szolgálatát, valószínűleg maga is közreműködött a temető 

létrehozásában, legalábbis hiteles szemtanúja volt a lezajló eseményeknek. 

 Szintén ezzel a területtel kapcsolatos, de az evangélikus temetőre vonatkozik egy 

újabb forrás, mely zavaróvá teszi a temetők történetének kutatását. A ferences historia 

domus 1762-ből közöl egy dokumentumot a következő szöveggel:  

 „Bizonyító levél a luteránus temetőről: 

 A belül írtak szerint tanúsítjuk, hogy az evangélikus részben lévőknek a felséges 

királyi tanács megbízásából, valamint kegyelmes, méltóságos és főtisztelendő váci püspök 

úr gróf Eszterházi Károly megbízásából az Apostolok Oszlásának Kápolnájánál a 

kecskeméti tanácsnok urak, Szentkirály[i] Pál úr és Szekeres András úr jelölték ki. 

Ugyancsak ott volt még ennek az évnek a gondnoka, Hajagos József úr, Balás Zsigmond 

hitoktató atya a mi sekrestyésünk. Az iratot, amelyen a használatos hiteles pecsétünk és 

aláírásunk van, átadták a kecskeméti evangélikus – másképpen luteránus – vallású 

lakosoknak. Kecskemét, 1762. április 12. (Aláírás) Kósa Benedek.”
858

 

 Juhász István szerint ez az irat a Czollner téri református temető bővítésére 

vonatkozik és más forrás nem említi ezt az eseményt.
859

 Az Apostolok oszlása kápolna 

valóban a mai Czollner tér helyén, a katolikus temetőben állt, Tizenkét Apostol kápolnája 

néven is ismert volt. A kápolna a katolikus temetőben épült Néky Szabó István helyi lakos 

kezdeményezésére 1722-1732 között azoknak a tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek az 

enyhülésére, akikről már senki nem emlékezik meg.
860

 A temető bezárása után 1797-ben a 

kápolnát is törölték az önálló gazdasági egységek közül, majd 1825-ben lebontották a ma is 

álló, klasszicista Szent Erzsébet templom építése miatt.
861

 A historia domus által megőrzött 

szövegből azonban egyértelműen kiderül, hogy itt nem a reformátusok temetőjéről van szó, 

hanem az evangélikusokéról. Az „evangélikus – másképpen luteránus – vallású lakosok” 
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megfogalmazás ezt világosan mutatja, amit megerősít, hogy a historia domus a 

reformátusokat következetesen kálvinistaként említi. Az viszont valószínű, hogy az 1700-

ban megnyitott temető jóval kisebb volt, mint a lezárásakor, és a század első felében 

pusztító pestisjárványok idején (1709, 1739) megtelt vagy befogadóképessége jelentősen 

csökkent, ezért kibővítették. A temetők lezárásakor mindkét sírkert egyenlő nagyságú, 

3956 négyszögöl (2 kat. hold 756 négyszögöl) területű volt.
862

 Juhász István szerint ez nem 

véletlen, és arra vezethető vissza, hogy a két felekezet között konfliktusokat okozott a 

temetők eltérő nagysága. Mivel a reformátusoké kisebb volt, ezért annak kibővítésével 

érték el, hogy megegyező legyen a két temető területe, ezzel kiküszöbölve a vita forrását. 

1778-ra a város már körülnőtte a temetőket, így ezek is a helytartótanácsi rendelet hatálya 

alá estek. Miután a katolikus temetőben 1815-ben felépült az új ispotály, két oldalról 

közrezárva az Apostolok kápolnáját, a reformátusok is engedélyt kértek 1817-ben egy 

kórház és egy templom építésére. Ezek nem épültek meg, de a kijelölt területet 1848-ig 

fenntartották és a térképeken is jelölték „Ref. Eccl. fundusa” néven. A még megmaradt 

területeket a református egyház 1834-ben házhelyek kialakítására akarta hasznosítani. 

ennek érdekében felkérték Kun István földmérőt a tervek elkészítésére, és kitűzték a telkek 

árverését is, de a város másként döntött. A területet 4000 váltó forintért megvásárolták az 

egyházközségtől, ahol a széna- és sertéspiacot alakították ki.
863

 A fennmaradó terület a 

katolikusokhoz került és a templomhoz csatlakozva az ispotályt bővítették rajta. Ezt az 

épületet alakították át 1917-ben az angolkisasszonyok iskolája számára. 

 

VII.8.3. A református ótemető 

 

A mai Vasútkert helyén működött a kőrösi kapui vagy ismertebb nevén református 

ótemető. A város akkori határán kívül helyezkedett el, mivel pestises temetőként nyílt meg 

1739. április 30-án. Ekkor az ország jelentős részén végigvonuló utolsó nagy pestisjárvány 

Kecskeméten is óriási pusztítást végzett, 1739-1740-ben kilenc hónap alatt a város 

lakosságának közel egyharmada, 5970 ember halt meg. Közülük 3959 katolikus és 2011 

református lakos volt, az utóbbiak eltemetésére nyitották meg a kőrösi kapu mellett az 

újabb temetőt. Erre azért volt szükség, mivel az addig működő temetők nem tudták 

befogadni a hirtelen megnövekedett számú halottat, másrészt a fertőzéstől való félelem 
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miatt nem merték a ragályban elhunytakat a lakóövezettel körülzárt temetőkbe elhelyezni. 

Ezt a temetőt két részre osztották. A későbbi vasútállomáshoz vezető út bal oldalán terült 

el a tulajdonképpeni pestises temető, majd a járvány elmúltával, 1741-ben kezdtek 

temetkezni az út jobb oldalán. 

 

VII.8.3. A Budai úti református temető 

 

A kecskeméti református egyházközség ma is meglévő és használatban álló temetőjének 

története 1778-ig vezethető vissza. Mária Terézia királynő a Helytartótanácson keresztül 

elrendelte a lakóövezeteken belüli temetők lezárását. A legfelsőbb rendeletet az országos 

kormányszék útján hirdették ki. A temető megnyitását a rendelkezésre álló források 

ellentmondásosan örökítették meg egy elírásnak köszönhetően. A református 

egyházközség protocollumában az alábbi feljegyzés olvasható: „Anno 1788. Vétettek két 

darab szőlők és egynehány darab veteményes földek Temetőnek”. Néhány sorral alább 

viszont arról ír, hogy: „Kezdődött a temetkezés az Ujj, vagy Budai Kapu előtt szerzett 

Temetőben A. 1778. február 12.” Valószínűleg az előbbi feljegyzést vette alapul az 

anyakönyvben lévő tudósítás: „A felső vagy Budai kapun kívüli temetőbe 1788-ban 

kezdenek temetni. Ennek helyén hajdan szőlős- és veteményes kertek voltak. Csáktornyai 

Ferenctől vett az Ekklézsia egy darabot 200 ft-ért. Más darabot Molnár Páltól 100 ft-ért. 

Ezek szomszédságában levő Szőlő gazdája Csali Szabó István 80 esztendős öreg 

Református ember felét a szőlőjének az Ekklézsiának testálta, s harmad napon 

végrendeletének tétele után meghalván Szőlője barázdája mellé temették, 1788. II. 12-

én.”
864

 Az elírt évszámok mellett a február 12-i napot mindegyik forrás pontosan rögzítette. 

 A kérdést eldönti az említett  végrendelet. Csali Szabó István testamentuma, 

melyben kimondottan temető céljára hagyta szőlőjét az eklézsiára, 1778-ban kelt, hat 

nappal temetése előtt.
865

 A dokumentum a városi levéltárban maradt fenn, a református 

egyháznak az itt őrzött végrendeletekről készített kivonatában is szerepel. A helyes 

időpontot megerősíti egy szintén 1778-ban készült hivatalos városi tanácsi jelentés. A 

temetők, sírboltok és temetkezések szabályozásáról szóló fent említett rendelet után a város 

kimutatást készített a területén fekvő, akkor működő temetőkről, melyet a 

Helytartótanácshoz továbbított. Ebben az összeállításban már szerepel a Budai úti 

református temető, melyet 1778-ban nyitottak meg, 3838 négyszögöl nagyságú területtel.   
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 A temető folyamatosan működött egészen 1964-ig, ekkor a köztemető 

megnyitásakor a város többi felekezeti temetőjével együtt bezárták. A városi tanács 

megrendelésére dr. Mayer Antalné okleveles táj- és kertépítész, a BÁCSTERV munkatársa 

1976-ban elkészítette a terület pontos állapottervét és hasznosítási tanulmánytervét. 

Javasolta egy kegyeleti park létrehozását a Budai út és a Mária köz találkozásánál, mely 

megőrizné a történeti sírkert értékeit (szarkofágok, sírkövek, síremlékek, kovácsoltvas 

sírrácsok). A temetőben nyugvó jeles személyiségek sírjait 1971-1979 között a város 

áthelyeztette a köztemetőbe. A református egyház törekedett a temető visszaszerzésére, 

1984-ben a várossal kötött megállapodás értelmében visszakapta a temető egy részét a 

kegyeleti sírkert kialakításához, melynek rendezési terve 1986-ban készült el. Végül 1992-

ben történt meg az újranyitás, az elhanyagolttá vált temető rendbetétele azóta folyamatos. 
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VIII. Egyház és művelődés 

 

A reformáció a nyugat-európai és a magyarországi művelődés történetében egyaránt 

jelentős változásokat hozott, mivel egybeesett a reneszánsz tudásvágyával és a kultúra 

demokratizálódásával. A protestáns mozgalmak a Bibliát mint egyedüli isteni kijelentést 

tették meg a hit alapjává, ami megkövetelte a filológiailag pontos Szentírás-szövegek 

elkészítését, kiadását, majd nemzeti nyelvekre való lefordítását és megjelentetését. Az 

evangélium hirdetése a reformáció alapvető célkitűzései közé tartozott, ahhoz pedig, hogy 

a hívek széles tömegei megértsék annak szövegét, szükséges volt a bibliafordítás és a 

középkorban is általános népnyelvi prédikáció mellett az anyanyelvű liturgia bevezetése. 

Amíg a korábban használt Vulgata és a latin nyelvű mise a középkori egyház 

egyetemességét, nemzetek felettiségét fejezte ki, addig a reformáció nyomán létrejött 

egyházak nemzeti színezetet nyertek az anyanyelvűség középpontba állításával, ezáltal 

pedig jelentős lépéseket tettek a nemzeti kultúra megteremtése és a modern nemzeti 

identitás kialakulása felé, ami visszahatott a kora újkori katolikus egyházra is.   

 Magyarország esetében ennek különösen nagy jelentősége volt, mivel éppen a 16. 

század hozott drámai történelmi változásokat, a politikai válság ellenére viszont a 

műveltség jelentős kiteljesedését is eredményezte. A magyarországiak ragaszkodtak 

kultúrájuk lehetőségeihez, ahogyan a három részre hullott országot is együtt tekintették 

közös hazájuknak. A latin patria szóval jelölt haza-fogalom korábbi előzmények alapján 

erős érzelmi töltést hordozott, amit éppen a széthullás folyamata erősített föl. Az egykori 

országterület magyar lakóit minden megosztottság ellenére továbbra is számos személyes, 

gazdasági és ezzel összefüggő művelődési szál kötötte össze. A kereskedők mellett az 

értelmiségiek, különösen a reformáció első nemzedékéhez tartozó prédikátorok 

működésére jellemző leginkább az egyes felségterületek közötti átjárás, de a megmaradó 

vagy visszatérő katolikus papok, szerzetesek működése is az összetartozás tudatát 

szolgálta. Az eltérő felekezetű értelmiség együttesen játszott igen nagy szerepet abban, 

hogy a török uralom alá került magyarországi terület a magyar, és ezzel együtt az európai, 

nyugati keresztény kultúra része maradt.
866

 A korabeli felfogás szerint a közös haza a 

többnemzetiségű országban a nyelvi különbségek fölött álló összetartozás tudatát is 

magába foglalta. A reformáció, majd a katolikus megújulás az itt élő nem magyar 

népekhez is eljutott és változó mértékben befolyásolta anyanyelvi kultúrájuk fejlődését. 
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 A reformátorok működése a magyar nyelv és irodalom történetében felmérhetetlen 

jelentőségű. Az anyanyelvi oktatást, írást, igehirdetést a korabeli Európához hasonlóan 

azonban a nemzeti tudatosságnak csak halvány jelei kísérték. A prédikátorok 

anyanyelvüktől függetlenül többnyire két-három nyelven írtak vagy tanítottak; a nyelvi 

formát a helyi szükségletek, a hallgatóság megnyerésének igénye és az üzleti szempontok 

határozták meg, függetlenül a nemesi nemzettudat politikai formáitól.
867

 A 16. század 

utolsó harmadára eső művelődéstörténeti aranykor a reformációval fonódott össze a 

legszorosabban, a kultúra fellendülése mögött protestáns személyiségek álltak, és a 

népszerű munkák szerzői is többnyire protestánsok voltak. A nép kulturális állapotaira 

irányuló figyelem a reformáció forradalmian új társadalomszemléletéből fakadt, de a 

térítés szándékával függött össze, különösen Magyarországon. A 16. század végére a 

protestáns egyházak pozícióinak megerősödésével lanyhult ez az érdeklődés. A 

protestánsoknak az új erőre kapó katolicizmus adott új lendületet, a 17. század második 

felétől ismét közöttük működtek a műveltség vagy a tudományosság terjesztésének 

legkiválóbb alakjai.
868

 

 A művelődésben jelentős szerep jutott az iskoláknak, melyekre a korszakban 

kiemelt figyelmet fordítottak, ami a felekezeti identitás kialakításában és megerősítésében 

betöltött feladatukkal is összefügg. Ez magyarázza, hogy a kialakuló kecskeméti 

lutheránus, majd református közösség is kezdettől fogva jelentős áldozatokat hozott 

iskolája létrehozása és fenntartása érdekében. Az iskolának köszönhetően folyamatos volt 

a lelkészutánpótlás, az itt működő tanítók és itt tanuló diákok azután nemcsak az egyházi 

életben, hanem világi pályákon is megállták a helyüket, a magyar művelődést pedig többen 

jelentős irodalmi művekkel is gazdagították. 

 

VIII.1. A református kollégium 

 

VIII.1.1. A középkori kecskeméti iskola 

 

Kecskeméten már a középkorban működött iskola, a város vagy a plébánia fenntartásában. 

Hornyik János szerint a parokiális iskolának kellett lennie, melyben a vallás elemeire, 

olvasásra, éneklésre és némi számvetésre tanították a gyermekeket.
869

 A 15-16. században 
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a mesteremberek gyarapodó számával, a fejlettebb igényeknek megfelelően, más városok 

mintájára létesült városi iskola, melybe a város állított tanítót. Minden bizonnyal 

biztosította az alsóbb fokú oktatásban megszokott trivium, tehát a grammatika, a retorika 

és a dialektika tanítását. Nem zárható ki, hogy a quadrivium elemeit is oktatta, vagyis az 

aritmetika, geometria, asztronómia és a zene tárgyköréhez tartozó ismereteket, és akár a 

középiskolai színvonalat is megközelíthette. Az iskola színvonalára vonatkozóan ismert 

egy forrás a 16. század elejéről. Jagelló Zsigmond herceg, a későbbi Öreg Zsigmond 

lengyel király magyarországi tartózkodása során Kecskemétre is ellátogatott és 

meghallgatta a diákok énekét. 1500-1502-ben vezetett számadáskönyve szerint a 

székesfehérvári és esztergomi iskola növendékei mellett nekik is jutalmat fizetett.
870

 A 

művelődés magasabb szintjét az is mutatja, hogy a 15. századtól kezdve vannak adatok a 

kecskeméti diákok egyetemjárásáról is. 

 

VIII.1.2. A református iskola elődintézménye: a tolnai iskola 

 

A Duna jobb partján, a vízi út mellett és az Eszékről Budára tartó kereskedelmi út mentén 

szélesen elterülő Tolna mezőváros kedvező fekvésének köszönhetően a középkorban 

jelentős fejlődésen ment keresztül. 1543-ban került török uralom alá, de lakosságának 

társadalmi és gazdasági szerkezete nem változott meg. A korábbi királynéi birtok ezután 

hász-városként tagolódott be az oszmán államszervezetbe, melyet a bírói jogkört gyakorló 

kádi és az adóbehajtást végző emin képviselt, a magyar lakosság életét külön magyar bíró 

irányította. Az oszmánok jelenléte azonban már az 1550-es években sem volt 

problémamentes. A Verancsics Antal és Zay Ferenc vezette diplomáciai küldöttség 

tagjaként Konstantinápolyból hazatérő Dernschwam János írta: „A tolnai magyarok nem 

győznek eleget panaszkodni a törökökre, akik – szavaik szerint – napról napra rabolnak 

embereket, és gyilkosságoktól sem riadnak vissza. Törököt rossz szóval illetni, szidalmazni 

nem lehet; el kell tűrni minden önkényeskedésüket, még azt is, hogy nyíltan vagy 

alattomban mindent elszednek. Amit egy török elfogyaszt, azért nem tartozik 
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fizetséggel.”
871

 Ez a híradás feltűnően egybevág a Thuri Farkas Pál Idea Christianorum 

Hungarorumának tudósításával, ami közös forrást feltételez.  

 A 16. század második felében a szerémségi borvidék pusztulása után felvirágzott 

környékbeli szőlőművelésre alapozva jelentős gazdasági fellendülésen ment keresztül, 

ennek köszönhetően népessége 1557-1570 között 24 %-kal gyarapodott, a családfők száma 

234 fővel emelkedett (1570-ben már 1175 körül), főleg a kedvező munkalehetőségek 

hatására beköltözők révén. Tolna magyar lakossága ekkor 5000-6000 fő körül lehetett, ami 

a korban tekintélyesnek mondható, emellett növekvő számú muszlim lakosság is élt itt. Az 

1576-ban készült tizedjegyzék említi a Patak, Nagy, Kápolna, Csapó és Varga utcát, 

valamint a Kis-Tolna nevű városrészt.
872

 A magyar adóösszeírás az itteni adófizető-

képességet 1564-ben 150 portára becsülte, ugyanennyi jobbágytelket számláltak, ami a 

népesség arányára is következtetni enged. A fejlődést jelzi, hogy 1570-ben 239 állandóan 

foglalkoztatott szolgalegényt vettek nyilvántartásba, akik 23 módosabb gazdánál 

dolgoztak, egy gazdánál általában ketten, de volt, akinél hárman-négyen, a napszámosokat 

nem számítva. A kiterjedt bortermelést a Tolna megyei és távolabbi falvak hegyeiben, az 

elmenekült magyar földesurak felvásárolt szőlőin folytatták, ahol az 1560-as években mai 

mértékegységre számítva közel 5806-6810 hl bort termeltek. Ennek nagyságrendjét 

érzékelteti, hogy másfélszerese-kétszeresen meghaladja a hegyaljai Sárospatak 1567-1573 

közötti 4045 hl termésátlagát.
873

 A mennyiség mellett a kiváló minőség is jellemezte a 

tolnai bort, melyet az Alföldön értékesítettek. A szegedi és makói hajósok sóval jártak föl 

idáig, visszafelé pedig a bort szállították, Szolnokig is felhajózva. A lakosság másik 

megélhetési forrása a gabona-, szinte kizárólag búzatermelés volt, amit a szomszédos 

falvak határában is folytattak. 1565-ben 27 malom működött a városban, de ezek 

rendeltetésszerű megoszlása nem ismert. Emellett növekvő szerepet játszott a kertészkedés, 

az állattartásról kevés adat szól.
874

 A dunai halászat kisemberek kezén volt, emellett a 

városnak halastavai is voltak, amelyek halászati jogát gyakran gazdag kereskedők váltották 

magukhoz. A kézművesség a máshol megszokott keretek közt működött, kovácsok és 

vargák mellett a személynevek alapján kémény-, asztal-, lakat-, kanna-, erszény- és 

nemezgyártók, valamint szabók, posztósok, borégetők és ötvösök működése feltételezhető. 

Figyelemreméltó a társadalmi rétegek közti különbség, a szőlőművelés és a rév haszna egy 
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szűk jómódú, sőt gazdag polgári rétegnél csapódott le, míg sokan tartoztak a szegények 

közé (1557-ben a török adóösszeírás szerint 941 családfőből 322 ínséges állapotú, 5-25 

akcse kapuadót fizet, közülük 147 fő csak 5 akcsét). A legelőkelőbb csoportot a tőzsérek 

alkották, akik a bor- és marhakereskedelmet irányították. Az Alföldön – így Kecskeméten 

és környékén – vásárolt marhát a Duna vörösmarti, bátai és tolnai révein hajtották át, és 

terelték Siklóson, Babócsán keresztül Stájerország, Karinthia és Krajna felé. Egy másik út 

a Duna mentén, a Sárközön és Tolnán át Bátáig vezetett, és ott egyesült az előzővel. 

Szigetvár eleste után a marhakereskedelem útja Győr és Bécs irányába terelődött át.
875

 

Mivel a tolnai réven vámot szedtek (a kikötői vám kezelését is időnként gazdag tőzsérek 

vettek bérbe), az itteni vámnaplók tájékoztatnak a kereskedés nagyságrendjéről. 1544-ben 

a Tolnán áthajtott marhák vámja darabonként 2 akcséval számolva 3947 akcsét tett ki, 

1560-1561-ben átlagosan 850 szarvasmarhát vámoltak el. A tolnai kereskedők az élőállat 

mellett gyapjút és marhabőrt is szállítottak külföldre, onnan pedig textilneműket és 

vasárukat hoztak be. A távolsági kereskedelem mellett az árucsere másik színterét a 

vásárok jelentették, az augusztus-szeptember folyamán tartott tolnai mellett a paksi, 

dunaföldvári és kálmáncsai sokadalom, ahol Debrecentől Pettauig terjedő üzleti 

kapcsolatok köttettek. Az áruszállítás mellett a személyforgalomban is jelentős szerepe 

volt a dunai hajózásnak, mely lefelé Belgrádig, fölfelé Budáig és Bécsig biztosította a 

szárazföldinél biztonságosabb utazást. Ezt az útvonalat használták a Bécs és 

Konstantinápoly között utazó diplomaták is, így a követjelentésekben is sűrűn említik a 

várost. 1564-ben az I. Ferdinánd követségével itt járt Seuper így jellemzi: „November 17-

én, Tolnán éjjeleztünk, mely meglehetősen nagy város s egy magaslaton fekszik.”
876

 A 

Sztambulból Bécsbe tartó, a part mentén haladó török követségek is itt álltak meg 

Szekszárd és Paks között,
877

 akárcsak a visszatérő császári diplomaták. Dernschwam János 

leírása szerint Tolnáról (Duna)Földvárra folyatták útjukat, ő pedig egy aranyforintért a 

tízmérföldnyire, vagyis kétnapi útra fekvő Adonyba szállíttatta sátrát és négy kasát.
878

 

 A tőzsérek más módon is gyarapították vagyonukat, így volt, aki a harács bizonyos 

lekötött összegben való beszedésére vállalkozott, vagy megszerezte a vámszedés jogát a 

Sárvíz hídján, Vanda István bíró pedig több, bíróságot viselt polgártársával együtt évi 

750.000 akcséért megszerezte az egész tolnai regálékomplexumot (a bérlők általában 
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300.000-350.000 akcsét fizettek egy-egy regálejog megszerzéséért). A gazdag tőzsérek 

mellett működtek kisebb kereskedők, a magyarok mellett török, zsidó, rác és dalmát 

boltosok is, ami biztosította a keleti (szattyánbőr, bárányprém, papucs, vászon, posztó, 

istamét szövet, viasz) és nyugati (boroszlói szövet, süveg, kés, kasza, nyersvas) árucikkek 

cseréjét.
879

 

 Az 1570-es évek elején megakadt ez a fellendülés, és a virágzó mezőváros 

megindult a hanyatlás útján. A családfők száma 1570-1576 között 415 fővel, 35 %-kal, 

1580-ra újabb 67 fővel, az 1590. évi összeírás szerint egy évtized alatt további 126 fővel 

csökkent. Ekkorra 567 családfő maradt Tolnán, ami azt jelenti, hogy a népesség 20 év alatt 

a felére apadt. Ezzel együtt csökkent a szolgalegények száma is, az 1570-ben összeírt 239-

hez képest 1580-ban csak 168, 1590-ben csak 108 volt nyilvántartva. Ennek a gyors 

hanyatlásnak paradox módon éppen a nagyívű fejlődés volt az oka, mivel mind a 

királysági, mind az oszmán hatalom minél nagyobb mértékben kívánt részesedni ennek 

hasznából. A szőlők után bortizedet fizetett a város a pécsi püspökségnek, melyet 1543 

után a Magyar Kamara bérbe vett és a kilenceddel együtt a szigeti vár fenntartására 

rendelte, amit a tolnaiak évi 500 forinttal megváltottak. Ezáltal a szigeti kapitányok a 

törökkel való megállapodással is megerősítve Tolna mezőváros tényleges földesurai lettek, 

ajándékokat (pl. évente két viza) követeltek. A legnagyobb csapást azonban az oszmán 

államkincstár által a borkereskedelemre kivetett, rohamosan fokozódó adóterhek 

jelentették. A kincstár kizárólagos borkimérési joga, majd az ezt felváltó, évente növekedő 

monopólium-jövedelem kirovása a lakosság folyamatos elvándorlását, ezzel együtt a 

bortermelés visszaesését váltotta ki. 1576-ban már csak 3475 hl, a 11 évvel korábbinak a 

fele lett a szüret eredménye.
880

 A minőség azonban ennek ellenére sem romlott, legalábbis 

Mitrovicei Vratislav Vencel beszámolója szerint, aki 1591-ben Rudolf császár oratorának 

apródjaként utazott Bécsből Konstantinápolyba: „Igen ízes bort ittunk itt, kulacsainkat is 

megtöltöttük itt.”
881

 Korábban Dernschwam János is dicsérte az alsó-baranyai bort, mely 

szerinte „jobb Konstantinápoly minden boránál.”
882

 Végül a századfordulón dúló hosszú 

török háború rombolta szét a szekszárd-tolnai borvidéket.
883

 A gabonatermesztés is 

visszaesett, de nem ilyen drámai mértékben, az élelmiszerellátás továbbra is bőséges volt. 
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 A gazdasági visszaesés után a hadi események teljesítették ki a város hanyatlását. 

Amennyire kedvező volt földrajzi helyzete a kereskedelem szempontjából, annyira 

szerencsétlen volt, hogy a Duna menti hadiúton is feküdt, így közvetlenül érintették a 

tizenöt éves háború pusztításai. A hajdúk 1599 nyarán éppen Tolnánál semmisítették meg a 

török seregek utánpótlását szállító hajókat, majd 1602-ben újabb támadásuk során teljesen 

el is néptelenedett.
884

 Így érthető, hogy amikor 1600-ban Buzás Mihályt, a tolnai iskola 

rektorát meghívták Kecskemétre lelkipásztornak, az iskola tanulóinak nagy része és 

számos helyi lakos is vele ment. Ezek a tanulók vetették meg a később jó hírűvé váló 

kecskeméti iskola alapját. A békésebb időszak beköszöntével kedvező adottságai miatt a 

település újraéledt, bár már nem ért el olyan virágzást, mint korábban. Evlia Cselebi 

ilyennek látta a várost 1663-ban: „A Duna folyó partján álló rendezett palánka. Benne 

Szulejmán khán dsámija és husz deszkatetejü ház van; közepén egy négyszögü, kőépítésű, 

magas toronyban nehány sáhi ágyú; hadiszertára teljes és tökéletes, parancsnok agája és 

várnépe készenlétben állnak. Kívül egy virágzó és díszes külvárosa van, összesen nyolcvan 

házzal, melyek mind a Duna partján fekvő keresztény házak. Egy romladozó fürdője az 

úttól távol félreeső helyen van, ezért nem igen használják.”
885

 Közelebbi felekezeti 

viszonyokról, keresztény templomról és iskoláról nem tud, kiemeli viszont a közeli 

gyékénynádast és a mocsarakban folytatott halászatot, melynek jövedelmét külön 

felügyelőség biztosítja a határszéli katonaság ellátására. A város újabb pusztulását és a 

lakosság szétszóródását a visszafoglaló háborúk idézték elő. 

 Egyházi viszonyait tekintve a pécsi püspökég egyik kiterjedt főesperességének 

központja volt, archidiakónusa tagja volt a pécsi székeskáptalannak. A vallási élet színterei 

a város központjában álló főtemplom és a Kápolna utcában található, temetővel körülvett 

Szent Bertalan-szentély voltak. A 16. század második felében megtelepedett katolikus 

dalmát, főleg raguzai kereskedőknek külön temetőjük volt. A gazdasági fejlődés teremtette 

elő a művelődés anyagi alapjait. A középkorban már volt a városnak jelentős latin iskolája, 

mely a plébániához vagy a városhoz tartozott. Itt nyertek képzettséget az értelmiségi 

réteget képviselő, a módosabb emberek közé számító deákok. Számuk 1553-ban 14, 1570-

ben már 23, ami az élénk kereskedelmi és gazdasági tevékenységben játszott szerepüket 

mutatja. Mivel a hódoltsági terület jogszokásaiban és közigazgatásában jól kiismerték 
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magukat, az ügyletek lebonyolítása mellett közvetítőként tevékenykedtek, emellett jogi 

viták rendezésében és a különböző ügyek, levelek írásba foglalásával is foglalkoztak.
886

 

 A reformáció fokozatosan hódított teret Tolnán.
887

 A latin iskola eredetileg 

katolikus szellemű tanítója, Eszéki Szigeti Imre hirdette először a lutheri tanokat 1544-ben 

megkezdett wittenbergi egyetemi tanulmányairól hazatérve, mellette működhetett a Pathai 

Sámuel által említett Karancsi Mihály is.
888

 Térítési kísérlete először még a hívek 

egyöntetű ellenállásába ütközött, ezért tolnai állását a vörösmarti, majd 1545-1546 

fordulóján a kálmáncsai lelkészségre cserélte. 1545 végén Tövisi (Muceius, Motzerus) 

Mátyás foglalta el a lelkészi hivatalt, aki már eredményesebben állt ki a reformáció mellett, 

1548-ra már a város lakosságának egy kisebb, de befolyásos embereket is magába foglaló 

része elfogadta a hitújítást. Tövisi ezután szintén Wittenbergbe indult ismeretei 

gyarapítására, helyét a visszatérő Szigeti foglalta el. A latin iskola továbbra is katolikus 

vezetésű maradt, ezért Szigeti 1549-ben egy új, lutheri szellemű iskolát nyitott, mely rövid 

idő alatt országos hírnévre tett szert. Ekkor már 500 fő volt a reformáció híveinek száma, 

akik eleinte a temetőkápolnában tartották istentiszteleteiket. A katolikusok a főbíró 

vezetésével sikertelenül próbálták meggátolni a reformáció terjedését, mivel annak az 

oszmán hatóságok – ahogy ezt korábban már jeleztük – szabad utat engedtek. 1549 nyarán 

hazatért Tövisi, aki ezután az iskolában, Szigeti pedig a szószéken tevékenykedett.
889

 

Mindketten támogatták Heltai Gáspár bibliafordító munkáját. Tövisi 1551-ben elhunyt, 

vagy pedig eltávozott Tolnáról, ha azonosítható az 1554-ben tartott óvári zsinaton jelen 

lévő Tövisi Mátyással.
890

 1552-ben már valószínűleg Szigeti sem élt, mert az iskola rektori 

tisztében Beremendi János követte, aki ugyanebben az évben a pestis áldozata lett, 

Erzsébet nevű özvegye Szegedi Kis István második felesége lett.
891

 Az alig egy évvel 

később átutazó Dernschwam János már azt jegyezte föl naplójában, hogy a helység 

lakossága a lutheránus hitet követi.
892

 

 Erről az időszakról rendelkezésre áll egy becses forrás, Eszéki Szigeti Imre Flacius 

Mátyáshoz írt levele. Szigeti még 1544-1545-ben ismerkedett meg a wittenbergi 
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héberprofesszorral, Flacius (Illyicus) Mátyással. Az 1549. augusztus 3-án, Tolnán kelt 

levélben beszámolt neki a hazajövetele óta a dél-dunántúli és szlavóniai török hódoltsági 

területen végzett reformátori munkájáról. Az eredeti latin nyelvű levél nem maradt fenn, 

csak a Flacius által németre fordított és 1550-ben Magdeburgban kiadott változat, amihez 

egy szintén német nyelvű bevezetőt és utószót csatolt.
893

 Ebben Flacius dicséri a török 

jóindulatú semlegességét a reformátori tanok iránt, szembeállítva az evangéliumi hitet 

üldöző keresztény uralkodókkal, egyúttal vigasztalja is támogatóit, hogy ha az Úr 

csodálatosan megoltalmazza a török uralma alatt élő szegény, kicsiny népét, ugyanúgy 

Németországban is megőrzi az evangélium szorongatott híveit. Innen derül ki, hogy a 

címzett csak egy év késéssel kapta meg a levelet, mivel azt Eszéki Wittenbergbe küldte, 

ahonnan Flacius – részben az interimistákkal és adiaphoristákkal való szembekerülése 

miatt – már elkerült Magdeburgba, ahol nyomdafelügyelőként módja volt megjelentetni a 

levelet Lotther Mihály vagyis Michael Lotther műhelyében. Ezt a szöveget Johannes 

Ribini fordította vissza latinra egyháztörténeti munkájában, de számos szövegromlással. 

Az eredeti nyomtatványban is több torzulás olvasható, így magának a szerzőnek neve, akit 

Emericus Zigeriusként említ, ami latinosított nevének (Zigetius) elírásából származik.   

 Eszéki Szigeti Imre közvetlen utóda lett Sztárai Mihály, aki korábban Laskón 

végzett Baranya és Szlavónia egész területére kiterjedő eredményes reformátori munkát, 

amiben Vörösmarton folytatott szolgálata alatt Szigeti Imre is támogatta.
894

 Sztárai tolnai 

működésére esett a már említett közös templomhasználat. Ez a helyzet már csak azért sem 

lehetett békés, mert Sztárai heves szószéki csatákat folytatott a katolikus plébánosi tisztet 

ellátó és gyengülő egyházát szívósan védelmező domonkos rendi Józsa baráttal. Skaricza 

leírása szerint „Szokása volt Sztárainak az ugyanazon templomban prédikáló József 

barátból csúfot űzni úgy, hogy egy kirendelt ifjúval a szónoknak minden szavát nyomban 

leíratta, azután ő maga a következő beszédben inkább szenvedélyes, mint éleselméjű 

szemrehányásban becsmérelte és cáfolta azt.”
895

 A barát is az oszmánok támogatását 

igyekezett elérni, 1553-ban küldöttséget vezetett az újonnan kinevezett Khadim (Chadim) 

Ali budai pasához, Kászim utódához, de ő sem járt sikerrel.
896

 1552-1554 között a 

magyarországi reformáció másik jelentős személyisége, Szegedi Kis István töltötte be a 
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rektori tisztet, ebben a minőségében Sztárai mellett prédikált, jóval szelídebb hangnemben, 

de a barátot ő is kigúnyolta csípős verseivel.
897

 Kathona Géza szerint Szegedi érkezésével 

indult meg a városban a reformáció helvét irányzatának csendes térfoglalása, ami 1558-ban 

a mindvégig lutheránusnak megmaradt Sztárai távozásához vezetett.
898

 Ezt viszont 

Keveházi László cáfolja, rámutatva arra, hogy Szegedi helvét fordulata csak később 

következett be.
899

 Erre utal Skaricza leírása is a Szegedi és a Seraphinus Panthanus barát 

között lefolyt 1564. évi ráckevei hitvitáról, mely szerint a barát a lutheránusok 

kitűnőségével akart vitatkozni, feltéve, hogy a katolikus fél nem általában a protestánsokat 

értette ezalatt, mivel ekkor Szegedi már bizonyosan a helvét irányzat tanait hirdette.
900

 Azt 

Kathona is elismeri, hogy Sibolti Demeter, Szigeti tolnai és Szegedi temesvári tanítványa, 

később a csallóköz-mátyusföldi egyházkerület püspöke mindvégig megmaradt 

lutheránusnak,
901

 akárcsak a szintén általa tanított Beythe István is az 1580-as évek 

végéig,
902

 valamint a tolnai iskola másik neves tanulója, Melius Juhász Péter is erős 

lutheránussá lett Tövisi és Szigeti hatására.
903

 Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy Szegedi 

meggyőzésére lett a helvét irányzat híve. Sztárai távozása, 1558-1559 után az 1557-ben 

Wittenbergben tanult Eszéki István lett a lelkész, egyben a tolnai egyházmegye első 

esperese, alatta vált a város protestáns többségűvé, és igazán reformátussá.
904

 A 

főtemplomot ekkor már teljesen ők használták, és a katolikusok szorultak ki a kápolnába. 

Eszéki István mellett működött egy Márk nevű káplán, akit nem lehet teljes 

bizonyossággal a később hasonló beosztásban szereplő Béllyei Márkkal azonosítani.
905

 

Valószínűleg ő volt 1573-ban a beteg prédikátor helyettese, akivel Gerlach István 

találkozott és tudatlannak talált. Bizonytalan Eszéki Mihály tisztsége és működésének 

ideje, valamint az 1565. évi török bortizedjegyzékben említett Gergely pap szerepe is, aki 

szintén csak káplán vagy a régi egyház képviselője lehetett. A tolnai iskola lektora lehetett 
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Tasnádi István, akit Szegedi Kis István megbízásából Skaricza Máté 1572 áprilisában 

kisegített.
906

  

 A tolnai egyháznak 1569 körül már az előretörő antitrinitarizmussal kellett 

szembenéznie, mely Pécs és Székesfehérvár felől érkezett a városba, és Gerlach tudósítása 

szerint a hívek egy részét legalább átmenetileg elhódították. Melius Juhász Péter szerint 

1570-ben hitvitát is tartottak itt, ahol a református felet valószínűleg Eszéki István és 

Dombrói (Dombi) Péter rektor képviselték, kimenetelét nem ismerjük.
907

 Tény viszont, 

hogy a szentháromság-tagadók 1574-1575-ben már szilárd bázissal rendelkeztek itt, és az 

Erdélyből érkezett prédikátorok áttérítették Tolnai Ambrus Lukácsot, aki csatlakozott 

hozzájuk. Az antitrinitárius misszió ugyanakkor paradox módon segítette a református 

egyházszervezet megszilárdulását, 1576-ban Hercegszőlősön tartottak zsinatot a tolna-

baranyai egyházvidék újjászervezésére, hasonló eseményről 1574-ből Győrből van újabban 

ismertté vált adat.
908

 A zsinaton Decsi Gáspár képviselte a tolnai egyházközséget, egyúttal 

mint a tolnai református egyházmegye esperese, aki 1566-ban Wittenbergben tanult, és 

Tolnára jöveteléig, 1575-ig Decsen volt lelkész, Veresmarti Illés püspök elveszett 

vitairatához is ő írt előszót.
909

 Káplánjai 1579-ig az itthon tanult Béllyei Márk, majd utána 

1588-ig a szintén hazai tanultságú Bereki András voltak, az előbbi Dombrói (Dombi) Péter 

rektorral együtt részt vett a hercegszőlősi zsinaton. Bereki viszont ideiglenesen a pécsi 

antitrinitáriusokhoz csatlakozott, miután István nevű öccse iskolájuk tanítója lett.
910

 

Decsinek sikerült helyreállítania az egyház egységét Tolnán, de még 1588-ban is hitvitára 

kényszerültek Pécsett az antitrinitáriusokkal, ahol Skaricza Máté képviselte a 

reformátusokat, mivel Decsi nem mert kiállni vitatkozni Válaszúti Györggyel.
911

 A vita 

kirobbanásának közvetlen oka az iskolához kötődik. Egy tolnai diák pécsi barátjának írt 

levelében durván fejezte ki az antitrinitarizmusról vallott lesújtó véleményét, ami a levél 

nyilvánosságra kerülése miatt nagy botrányt kavart a pécsi szentháromság-tagadók között, 

ez a tolnai iskola jó hírnevét is veszélyeztette.
912

 Decsi mellett tűnt föl Tolnai Fabricius 

Bálint rektor, 1589-től alsó-baranyai esperes, aki 1573-ban iratkozott be a wittenbergi 
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egyetemre.
913

 Diáktársa, Georg Hock von Dambach 1576. november 21-én meglátogatta, 

amikor Ungnád Dávid második portai követségével, az utazást megörökítő Schweigger 

Salamon lelkésszel együtt a városban járt. A Tolnán megforduló utazók mind 

megemlítették az itteni egyházat. Lichtenstein például 1584-ben népes magyar városnak 

írja, melynek lakói protestánsok. Decsi Gáspár 1597. szeptember 21-én hunyt el.
914

 

Közvetlen utódának személye bizonytalan, egyes források, így Pathai P. Sámuel szerint az 

iskola ifjúságát a tizenöt éves háború viszontagságai elől Kecskemétre menekítő Búzás 

(Buzás) Mihály, mások szerint ő rektor volt és csak új otthonában vált lelkésszé, ezt a 

véleményt osztja Kathona Géza is.
915

   

 Az új tolnai iskola a szigorú lutheri felfogás és a humanista szellem képviselője 

volt, amiről Tövisi Mátyásnak a város tulajdonába jutott latin, görög és héber könyvei 

tanúskodnak. Kathona Géza szerint a helvét irányú tanítás az iskolában Szegedi Kis István 

1552 végétől 1554 elejéig tartó rektorságával jelent meg, fokozatosan és viták nélkül. Ezt 

azonban ő is feltűnően rövid időnek tartja, de ezzel tudja csak magyarázni, hogy Sztárai 

1558-as távozása után a lutheri irányzat elveszítette bázisát a városban.
916

 Szegedi után két 

évig nem ismertek a rektorok, 1556-1557-ben mezőtúri tanítványa, Thúri (Thuri) Farkas 

Pál foglalta el ezt a tisztet.
917

 Thuri Farkas az Idea Christianorum Hungarorum a tolnai 

iskoláról szóló leírása nagyarányú fejlődést jelez: „A mi iskolánk annyira virágzik, 

amennyire az én munkámból csak telhetett. A tanulók száma akkora, hogy két tanterem alig 

tudja befogadni, ezeknek nagy része gyermek, mégis a nagyobbak száma is körülbelül 

ötven. Akkora tanulásvágyat keltettem ezekben is, hogy maholnap kimerítik tudományomat, 

és úgy látom, sokan vannak ezek között, akiknek kevéssel ezután más tanítóra lesz 

szükségük.”
918

 A két auditorium már Szegedi alatt megépülhetett, Thuri mellett pedig már 

működhettek lektorok, akik neve nem ismert, akárcsak 1558-tól őt követő utódáé. Egykori 

diákja, Foktövi Máté híradása alapján 1560-1572 közé tehető Dombrói (Dombi) Péter 

rektorsága, aki már bizonyosan a helvét reformáció szellemében vezette az iskolát.
919

 

Elképzelhető, hogy Szegedi Kis ajánlotta őt Tolnára mint tanítványát. Skaricza híradása 

szerint ő is szentelte föl lelkésznek a szintén tolnai, Mezőtúron elhunyt Clipeatoris 

(Clypeator, Paizsgyártó) Jánossal és az antitrinitáriusból ismét reformátussá lett, majd 
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Polgárdiba került Tolnai Ambrus Lukáccsal együtt, de valószínűbb, hogy itt az ugyancsak 

Tolnán tanult Dombrói Vragowitz Péter mányoki prédikátorról van szó.
920

 Dombrói 

tanítványainak felkészültségét jelzi, hogy tanulmányaikat közvetlenül Wittenbergben 

folytathatták, közöttük a kor szellemi vezetői, mint Paksi Cormaeus Mihály polihisztor, 

Decsi Gáspár egyházi író és históriás énekszerző, Laskai János humanista író,
921

 a 

rektorként már említett Tolnai Fabricius Bálint, kora leghíresebb magyar hebraistája és 

Pathai István dunántúli püspök, egyházi író.
922

 A mellette működő lektorok nem ismertek. 

Zoványi Jenő szerint 1564-től a tolnai iskolát Kecskeméti Agricola János vezette, aki 1575 

körül a gyulafehérvári iskola lektora volt (ha azonos az itt működő Agricola Jánossal).
923

 A 

Skaricza által említett Monostori Miklós lehetett 1572-ben Dombrói utóda, mellette 

működhetett lektorként Tasnádi András.
924

 Az utóbbit követhette tisztében Laskai János 

1573-1574 körül. Ők mind tanultak a wittenbergi egyetemen, sőt Béllyei Piso Fábián 1577-

ben még Heidelbergben és 1579-ben Tübingenben is megfordult.
925

 Földváry László említi 

Tolnai Artopoeus István rektorságát, de ez nem igazolható.
926

   

 A város hanyatlásával az iskola színvonala is egyenetlenné vált, majd fokozatosan 

csökkent. Egyre kevesebb külföldet járt tanító működött, ezzel együtt csökkent a tanulók 

száma is. Ezért bizonytalan az 1583-ban említett Kecskeméti Agricola János kiléte, a 

wittenbergi egyetemet végzett koszorús költő vagy Kathona Géza szerint fia volt ekkor a 

rektor.
927

 1564-ben mindenesetre csak az apáról lehet szó, mivel abban az évben fejezte be 

wittenbergi tanulmányait, ekkori működéséről viszont Kathona nem tud. Őutána csak 

1586-tól ismert újabb rektor Szárászi Ferenc személyében, aki Wittenbergben és 

Heidelbergben szerezte a kor tudományos színvonalán álló műveltségét.
928

 Keze alól került 

ki Wittenbergbe három diák is 1587-ben, Tolnai Artopoeus (Sütő) István, Tolnai Sartorius 

(Szabó) János és Tolnai Gara János. Szárászi közvetlen utóda lehetett az 1587-1588-ban 

Wittenbergben járt Debreceni Borégető Miklós, akit a konvertita Veresmarti Mihály 1589-

ben itteni tanítójának nevez.
929

 Pathai Sámuel említ egy Tolnai Katona Miklóst, akit Ipolyi 
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kellő bizonyosság nélkül az előbbivel azonosít.
930

 Nem bizonyítható az a feltevés sem, 

hogy ugyanaz a személy lenne, mint Tolnai, helyesen Tétényi Miklós, akihez Sztárai 

Mihály írt levelet. Frankl Vilmos szerint 1590-ben Tolnai Dávid viselte a rektori tisztet, 

ebben az évben követte őt Tolnai Sartorius (Szabó) János.
931

 Őt 1592-ben Veresmarti Illés 

püspök fia, Hercegszőlősi Gáspár váltotta a tisztben (ő is járt Wittenbergben, 1589-ben), 

aki 1607-től az Alsó-Dunamelléki egyházkerület püspöke lett.
932

 Ő utána már nem volt 

akadémita rektora a tolnai iskolának, mely azonban még ekkor is jelentős intézmény volt, 

amit Mitrovicei Vratislav Vencel beszámolója is mutat: „Tolna városánál kötöttünk ki: ez a 

legutolsó magyar város, hol mindeddig nagyobb számú török fennhatóság alatt álló 

keresztény maradt, s hol saját templomuk, kálvinista prédikátoruk és iskolájuk is van az 

ifjak oktatására.”
933

 1595 körül Sárospatakról hozták Tolnára Siklósi Péter rektort, aki 

Decsi Gáspár lányát vette feleségül, de még ebben az évben elhunyt.
934

 1598-ból ismert 

Tolnai Rasoris (Borbély) István és Veresmarti Illés püspök másik fia, István.
935

 Az utolsó 

rektorok között, 1595 körül tűnik föl a később Kecskemétre hívott Petri György, 1629-től a 

baranyai egyházkerület püspöke
936

 és a már említett Buzás Mihály.  

 A tolnai iskola szervezetében és nevelési gyakorlatában, akárcsak általában a hazai 

reformáció iskolaszervezésében, a wittenbergi minta volt a mérvadó, amit közvetlenül 

közvetíthetett az ott tanult 16 tanító (a biztosan ismert 19 rektor, konrektor és lektor 

közül).
937

 A Melanchthon által bevezetett iskolatípus és oktatási módszer megtartotta a 

középkori septem artes liberales sémáját, de a reformáció szellemiségével töltötte meg. Az 

alsó fokozatot a trivium (grammatika, retorika, dialektika) jelentette, segítve a bibliai 

ismeretekben való elmélyülést és felkészítve a quadriviumnak megfelelő logikai vagy 

metafizikai tanfolyamra (görög nyelv, fizika, etika, arisztotelészi logika és politika, 

euklideszi geometria, ptolemaioszi asztronómia).
938

 Az alapvető cél a szent nyelvek (latin, 

görög, héber) alapjainak elsajátítása, és ezáltal a Szentírás és a hitcikkek eredeti 

szövegének megismerése, emellett a retorika szabályai szerinti művészi szónoklat és a 

dialektika segítségével a hallgatóságra gyakorolt hatás eszközeinek feltárása. Ebben a 

folyamatban nem voltak merev szabályok, a tanulók nem évfolyamonként, hanem saját 
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képességeik és a tanítók felkészültsége szerint haladtak előre tanulmányaikban. 

Részleteiben nem ismert a melanchthoni tanrendszer adaptálása, az osztályok és tantárgyak 

rendszeresítése és a használt tankönyvek sem. Thuri Farkas Pál idézett leírása viszont 

kétszintű képzés meglétére utal, amit a tanulók életrajzi adatai is alátámasztanak. Pathai 

István későbbi dunántúli református püspök például alsóbb iskoláit Pápán végezte, majd 

tógátus diákként került Tolnára. Baranyai Decsi János (Decsi Csimor János) éppen 

fordítva, Tolnán végezte alsóbb tanulmányait Tolnai Fabricius Bálintnál (de Dombróinak 

már nem volt tanítványa), majd a felsőbb fokozatot Debrecenben és Kolozsvárott.
939

 Tehát 

a kisebb diákok tagozata mellett korán kialakult a nagyobb, tógátus diákok külön csoportja, 

autonóm coetusa. Ennek szervezete, tisztviselői, törvényei nem ismertek, de nagy 

valószínűséggel itt is a wittenbergi példa érvényesült. 

 Az iskola vezetői a többi hazai iskolához hasonlóan az egy-két évig működő 

rektorok voltak, de Dombrói (Dombi) Péter személyében van példa az akár egy évtizeden 

is túlnyúló, élethivatásként vállalt tanítói szolgálatra. Korán kialakult a kollaborátorok 

alkalmazásának gyakorlata, vagyis a tógátus diákok közül kiválasztott munkatársak 

segítettek a kisebb diákok tanításában. Thuri Farkas idejében feltehetően, legkésőbb 

Dombrói rektorsága alatt már bizonyosan működtek konrektorok és lektorok is. Innentől 

kezdve a tolnai iskola már osztályokra tagolva működhetett, valószínűleg a melanchthoni 

hármas beosztás szerint. Az iskola kezdő osztályát a magyar grammatisták csoportja 

alkothatta, ahol a gyermekek anyanyelvükön tanultak írni és olvasni. Ehhez használhatták 

segédletül a Szigeti-Tövisi-féle Jézus Sirah fia könyvének fordítását.
940

 A következő 

osztályban sajátították el a latin grammatikát. Veresmarti Mihály későbbi pozsonyi 

kanonok és bátai apát Intő s tanító levél című írásában megrótta a már említett Debreceni 

Borégető Miklóst, amiért túl nagy gonddal tanította a dialektika különböző fogásait, „a 

disputációkban efféle cigánykodásokat”.
941

 Ez arra utal, hogy a retorika tanítása is nagy 

hangsúlyt kapott a tanításban. A trivium kiemelt oktatása a tájékozottabb rektorok számára 

erős alapot nyújthatott a quadrivium, sőt akár a filozófia és a teológia lényeges 

alapelveinek megismertetésére is. Erre mutat egyes kiemelkedő tanulók tudományos 

felkészültsége. Beythe István például Szegedi Kis keze alatt alapozhatta meg széleskörű 

teológiai és irodalmi műveltségét, amit azután bécsi és wittenbergi tanulmányai alatt 

bővíthetett. Pathai István Dombrói rektori vezetése alatt sajátíthatta el sokoldalú teológiai 
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tájékozottságát, és külföldi tanulmányok nélkül, 18 évesen kezdte meg lelkészi szolgálatát 

Rohoncon. Ez a példa is azt jelzi, hogy a tolnai iskolában a tógátus diákok oktatása 

megközelítette az akadémiai színvonalat. 

 Az iskola épületéről Thuri Farkas leírásán túl nem sokat lehet tudni. Felehetően 

más egykorú tanintézetekhez hasonlóan az előadótermeket és a diákok kamráit igyekeztek 

célszerűen elhelyezni. Segítette a hatékony működést, hogy Eszéki István működésére – a 

katolikus hívek és így a diákok elfogytával – már bizonyosan megszerezte a református 

egyház a régi latin iskola épületét.  

 Ahogy a reformáció társadalmi bázisát, úgy az egyház mellett az iskola legfőbb 

támogatóját is a tőzsér és kereskedő réteg, valamint a hozzájuk felzárkózó deák értelmiség 

alkotta. Anyagi erejük révén nekik volt módjuk a tanulásra és gyermekeik taníttatására, 

kapcsolatrendszerükön és utazásaikon keresztül pedig alkalmuk nyílt megismerni a 

legfrissebb európai és hazai szellemi mozgalmakat és művelődési eszményeket, befolyásuk 

révén pedig a várost is meg tudták nyerni eszményeik támogatására. Emellett nekik volt 

szükségük az iskolában elsajátítható gyakorlati ismeretekre, de a teológiai képzés sem volt 

számukra érdektelen, tekintve az egyház megújulása iránti elkötelezettségüket, a hitéleti 

kérdések megvitatásában, hitviták szervezésében való aktív részvételüket. 

 Az iskola működését a korban jelentősnek számító könyvtár segítette, mely már a 

latin iskola idejében létrejöhetett. Erre utal az 1634-ben Tolnára került lelkész, Pathai P. 

Sámuel 1647-ben íródott levele, ebben egyházi és városi könyvtárként is említi, ami a két 

intézmény közötti szoros kapcsolatot jelzi.
942

 Tulajdonosa és fenntartója valószínűleg a 

város lehetett mint magának az egyháznak is patrónusa, erre enged következtetni a 

humanista szellemiségű művek jelenléte. A 17. században még meglévő könyvtár számos 

régi, az egyház és a város története szempontjából is értékes könyveket tartalmazott. Pathai 

leírásából úgy tűnik, hogy a könyvtár egy részét sikerült megmenteni a háborús pusztítások 

elől. Feltehető, hogy az iskolai ifjúsággal Kecskemétre távozó Búzás Mihály és Petri 

György is vitt magával könyveket, így a kecskeméti iskola könyvtárát is gyarapíthatták az 

egykori tolnai könyvtár darabjaival, sőt valószínűleg a könyvtár állományának nagy részét 

idemenekíthették és később visszavihették Tolnára, ahol a visszafoglaló háborúk alatt 

pusztulhatott el. Az sem kizárható, hogy ennek egy része Kecskeméten maradt. Az 

állomány a diákok adományaiból és végrendeleti hagyatékokból bővült, így Tövisi Mátyás 
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lelkész könyveivel.
943

 Ebben a könyvhagyatékban szerepel az a könyv is, melynek lapszéli 

bejegyzésében egykori tulajdonosa Faber Stapulensishez fűződő viszonyáról nyilatkozik.  

 A katolikus plébánia is rendelkezett könyvekkel, amiről a Sztáraival vitázó Józsa 

barát kéziratos bejegyzése tudósít egy Tertullianus-kötetben, ennek szövegét Pathai őrizte 

meg. Eszerint említett 1553-as budai útja során Tétényi Istvánnál vásárolt Hilarius, Platón 

és Augustinus műveiből, valamint a zsinati végzéseket tartalmazó kiadványt, talán az 

akkor népszerű Bartolomeo Carranza-féle munkát.
944

 Ezek a kötetek is a városi könyvtárba 

kerültek, akárcsak az 1583-ban fiatalon elhunyt Debreceni Tulyok Ferenc lektor hagyatéka 

is. A könyvtár nagysága nem állapítható meg egyértelműen, jellegét tekintve viszont a 

teológiai művek és természetesen az oktatáshoz használt könyvek domináltak benne. Ilyen 

lehetett az a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött, 1584-ben Bázelben 

kiadott görög-latin szótár, mely a beleírt tulajdonosbejegyzések alapján 1596-ban Tolnai 

Rasoris (Borbély) István birtokában volt, akitől 1608-ban az iskolát újraindító Veresmarti 

Literáti István rektor vette meg, végül 1614-ben Beniczky Ferenc váci főkapitányé lett.
945

 

Egy másik műről csak híradás maradt. A Pozsonyi Líceum Könyvtárának „Acta hist. 

patriae IV.” jelzetű kéziratában szól egy feljegyzés Heltai Gáspár 1560-ban Kolozsvárott 

kiadott zsoltárfordításáról (RMNy I. 162.), mely Tolnai Sartorius (Szabó) György, 

feltehetően Tolnai Sartorius (Szabó) János rokonának tulajdonában volt, aki 1595-ben 

Ráckevén vásárolta Szentmiklósi Gáspártól.
946

 

 Heltai és Tolna között közvetlen kapcsolatok is voltak, mivel Hoffgreff Györggyel 

közös kolozsvári nyomdájában jelent meg 1550-ben Sztárai népszerű, Comoedia de 

matrimonio sacerdotum című drámája, krakkói kiadásjelzéssel és 1551-ben a Jézus Sirah 

fia görög nyelvű apokrif könyv Tövisi Mátyás és Szigeti Imre által készített fordítása.
947

 Ez 

utóbbi nagy valószínűséggel a Heltai körül csoportosuló bibliafordító munkacsoport 

tevékenységéhez is kapcsolódott.
948

 Tolna és Kolozsvár között is volt élénk kereskedelmi 

összeköttetés, valószínűleg ennek köszönhetően értesültek a városban a hódoltsági 
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területek egyházi életéről. Ezzel lehet összefüggésben, hogy Tóth Ferenc közelebbről nem 

részletezett közlése szerint Erdélyből is tettek alapítványokat a tolnai iskola javára.
949

 

Amikor 1563-ban a kolozsvári közgyűlés a száz-férfiakon keresztül magyar prédikátort 

hívott, a debreceni Gergely plébánost (Szegedi Gergely) és a tolnai prédikátort (ekkor már 

nagy valószínűséggel Eszéki István) nevezték meg alkalmas jelöltként.
950

 A kolozsvári 

magyar rektor, Szikszai Fabricius Balázs és tolnai kollégája, Dombrói (Dombi) Péter 

közötti személyes barátság, közös wittenbergi tanulmányaik is szerepet játszhattak abban, 

hogy 1565-ben három tolnai diák, Paksi Cormaeus Mihály, Tolnai Fabricius Bálint és 

Decsi Gáspár is tanult a kincses város iskolájában, mely az 1560-as évek közepén a 

legmagasabb színvonalú hazai helvét irányultságú tanintézet volt. Mindhárman latin 

nyelvű verssel köszöntötték Heltai 1565-ben megjelent Bonfini-kiadását (RMNy I. 

209.).
951

 Ez a hírnév magyarázza Skaricza kolozsvári tanulmányait is a másik neves 

magyar rektornál, Károlyi Péternél 1566-ban.
952

 1580 táján Baranyai Decsi (Decsi Csimor) 

János az akkor már jelentős debreceni kollégiumból is átjött Kolozsvárra. További erdélyi 

kapcsolatot jelenthet, hogy 1575 körül a gyulafehérvári iskola lektora Agricola János volt, 

aki talán azonos lehet a Tolnán 1583-ban működő Kecskeméti Agricola Jánossal.
953

 

Szintén a gyulafehérvári iskolában működött rektorként Debreceni Borégető Miklós 1588-

ban, mielőtt Tolnára érkezett hasonló szolgálatra. 

 Az antitrinitarizmus 1566-tól kezdődő kolozsvári előretörése és az iskola unitárius 

kézbe kerülése után a református tolnai diákok Debrecen felé kezdtek el tájékozódni, ahol 

Félegyházi Tamás rektor 1568-1570 és 1571-1572 (1573-tól lelkészként) közötti működése 

révén bontakozott ki az iskola a triviális fokozatból a magasabb szintű képzés irányában.
954

 

1579-ben már volt tolnai kötődésű rektora a debreceni iskolának a baranyai származású, 

feltehetően tolnai tanultságú, majd ott rektorként is működő Béllyei Piso Fábián 

személyében, aki wittenbergi, heidelbergi és tübingeni tanulmányaival felvértezve kezdte 

meg itteni tevékenységét.
955

 Foktövi János és Baranyai Decsi János voltak az elsők, akik a 
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tolnai iskolából Debrecenbe mentek továbbtanulni az 1570-es évek második felében.
956

 

Őket követte Tolnai Sartorius (Szabó) János, aki 1587-ben a debreceni egyház 

támogatásával indult wittenbergi tanulmányútra (hazaindulásakor egykori tolnai 

tanulótársa, Baranyai Decsi János írt hozzá búcsúverset), és visszaérkezve mint lekötelezett 

tanuló 1588-1589-ben debreceni rektorként működött, ezután tért haza Tolnára hasonló 

szolgálatra. Csorba István debreceni rektortársával
957

 együtt részt vett a wittenbergi típusú 

iskolai törvények megalkotásában, melyeket az itteni tógátusok 1588-tól kezdve írtak 

alá.
958

 1587 táján érkezett Tolnáról Debrecenbe Hercegszőlősi Gáspár, akit szintén az itteni 

egyház segített 1589-ben wittenbergi tanulásában.
959

 Valószínű, hogy viszonzásul ő is egy-

két évig működhetett debreceni rektorként. 1589-ben már egyszerre három tolnai diák 

tanult Debrecenben, Tolnai Rasoris (Borbély) István, valamint Decsi Gáspár két fia, István, 

és Kristóf, akikhez testvéreik, az ifjabb Gáspár és János is csatlakoztak. Az első Decsi-fiú 

1594-ben a debreceni iskola kollaborátora, egy év múlva pedig már seniora volt. 1597-ben 

az itteni egyház alumnusaként Wittenbergben és Heidelbergben folytatott tanulmányokat, 

hazatérve 1599-ben lett rektor. Gáspár tolnai tanulása után 1593-ban lett debreceni tógátus, 

János 1595-ben követte, majd számos diáktársukkal együtt mindketten elestek a 

mezőkeresztesi csatában 1596. október 26-án. Kristóf 1601-ben kereste föl 

Wittenberget.
960

 1590-ben megint két tolnai diák érkezett Debrecenbe, a már említett 

Veresmarti Mihály,
961

 aki egészen 1596-ig diákoskodott itt, és Laskai Bató (Bathó) Bálint, 

aki pedig később evangélikusnak tért át.
962

 Innentől kezdve a debreceni iskola 1588-ban 

elkezdett matrikulájában folyamatosan találhatók Tolnáról jött tanulók, ezzel együtt 

Debrecenből is érkeztek rektorok oda, így 1581-ben Debreceni Tulyok Ferenc, 1589-ben 

Debreceni Borégető Miklós.
963

 

 A tolnai és a sárospataki iskola 16. századi kapcsolatairól kevesebb adat szól. Thuri 

Farkas Pál 1558-ban közvetlenül a tolnai rektorságból ment át hasonló hivatalra, 1595-ben 

pedig onnan érkezett a már említett Siklósi Péter. A tanulmányait Tolnán kezdő Paksi 

Cormaeus Mihály egy évtizednél is hosszabb külföldi egyetemjárásáról hazatérve 1576-
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ban Sárospatakon lett lektor, majd rövidesen rektor.
964

 Áttételes kötődés, hogy az 1567-ben 

a Wittenbergben tanuló Decsi Gáspár kolozsvári tanítómesterét, az akkor sárospataki 

rektort, Szikszai Fabricius Balázst latin nyelvű verssel köszöntötte Balsaráti Vitus János 

sárospataki lelkész és orvos lányával, Margittal kötött esküvője alkalmából (RMK III. 

564.). Balsaráti és Szikszai működésének köszönhetően vált az 1570-es évek közepétől az 

iskola a debrecenivel egyenrangú intézménnyé és humanista központtá.
965

 

 A tolnai iskola művelődéstörténeti jelentősége túlmutat a helyi viszonyokon, az 

egész hódoltsági Dunántúl egyik kulturális központját jelentette, hatása a távolabbi 

területekre is hatott. A gyakorlati elemi ismeretek átadásán túl kulcsszerepe volt a magyar 

nyelv és kultúra, valamint a hitbeli-felekezeti identitás megőrzésében a közvetlen oszmán-

muszlim jelenlét okozta kihívások között. A latin nyelv tanításával a külföldi 

egyetemjárásra is felkészítette diákjait – egyúttal sokszor leendő tanárait –, ezáltal pedig a 

nyugati-európai keresztény kultúrában való megmaradást, a reformáció és a humanizmus 

központjaival való élő és szoros kapcsolat kialakulását, a legújabb szellemi irányzatok 

megismerését segítette elő. A felekezetszerveződés korszakában a reformáció, majd a 

helvét irányzat elterjedésében volt hathatós szerepe, azután pedig az új egyházszervezet és 

a református identitás megszilárdításában, a felekezeti tanítás továbbadásában. 

Kisugárzását mutatja, hogy 3 későbbi püspököt és 7 esperest, az itt tanult nem tolnaiakkal 

együtt 8 püspököt és 9 esperest bocsátott ki falai közül, köztük Sibolti Demetert, a 

dunántúli és felvidéki evangélikus egyház vezetőjét, illetve Melius Pétert, a Tiszántúl, 

valamint Beythe Istvánt és Pathai Istvánt, a Dunántúl református egyházainak 

megszervezőit.  

 A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl felé jelent kapcsolatot Béllyei Tamás személye, 

aki a tolnai iskolában szegedi tanítványa volt. Kálmáncsai rektorsága és wittenbergi 

tanulmányai után 1561-ben decsi tanító lett, innen hívták meg 1563-ban pesti lelkésznek. 

Ugyanebben az évben a Ráckevén lelkészkedő Szegedi Kis István mostohalányát, 

Beremendi Katát vette feleségül. Ezután 1566-ban jászberényi lelkész lett, ahová a 

                                                 
964

 A Pakson született Cormaeus (Cornaeus) Mihály tolnai tanulmányai után Kolozsvárott tanult 1565-ben. 

1566-ban Wittenbergben, 1567 táján Bázelben, 1568-ban Heidelbergben iratkozott be az egyetemre, majd 

Krakkóban Thretius Kristóf iskolájában tanult. 1570-ben Genfben és Zürichben látogatta az egyetemet. 1571-

ben Strassburgban találkozott Skaricza Mátéval, akivel együtt utazott tovább Heidelbergbe és 

Majnafrankfurtba. 1575 márciusában Páduába érkezett, tehát Skariczáéval ellentétes irányban végezte 

peregrinációját. Párizsban is tanult, majd hazatérve 1576 nyara táján Sárospatakon lektor, majd nemsokára 

rektor lett. 1579 eleje táján Egerbe, majd 1583-1584 körül Szepsibe ment lelkésznek, ahol 1585. március 2-

án elhunyt. Kathona 1974. 21., 40., 140., 228., 396. lj.; MPEL 1977. 451.; Szabó 1986. 490. 
965

 Kathona 1974. 30.; MPEL 1977. 467., Perényi Gábor címszó alatt, uo. 523-524.; Szabó András: Perényi 

Gábor szerepe korának egyházi életében és művelődésében. In: uő 1999. 27-35., 30., részletesebben l. Szabó 

1986 



236 

 

következő évben meghívta iskolamesternek Skaricza Mátét, aki korábban Pesten volt 

mellette rektor.
966

 Később a Dél-Dunántúlon működhetett, mert 1576-ban részt vett a 

hercegszőlősi zsinaton. A már említett Tolnai Sartorius János otthoni rektorsága után 1626-

ban Dunapatajon lett lelkész.
967

 Foktövi János több dunamelléki falusi gyülekezetben 

(Adács, Tököl, Foktő, Pataj, Makád) volt tanító, majd lelkész, 1604-től Vácott 

lelkészkedett.
968

 Debreceni rektorsága után a Partiumban működött Decsi István, 1601-ben 

Nagybányán pap lett, ahol 1602-ben Hodászi Lukács püspök lányát, Katalint vette 

feleségül, majd 1609-ben Szatmárra, 1612-ben Váradra került lelkésznek, itt választották 

meg a bihari egyházmegye esperesévé, mely tisztséget 1631-ben bekövetkezett haláláig 

viselte.
969

 Ezek az életutak, valamint Agricola János tolnai működése arra mutat, hogy 

lehetett kapcsolat Tolna és Kecskemét között, akár közvetett módon. A Duna-Tisza közi 

mezővárosban értesülhettek a tolnai iskola jó híréről, és egyházi, gazdasági kapcsolatok 

révén ismerhették az onnan kikerült lelkészeket és tanítókat. Ez befolyásolhatta Petri 

György és Búzás Mihály meghívását, valamint a tolnai iskola befogadását. 

 

VIII.1.3. A debreceni kollégium kecskeméti partikulája 

 

Látható tehát, hogy a reformációhoz szorosan kötődött az iskola is. Ahogy Kecskemét 

reformációja kapcsán, úgy a kecskeméti protestáns iskola történetében is számos 

hasonlóság figyelhető meg Tolnával. A Duna-Tisza-közi mezőváros iskolájáról kevés 

forrás maradt fenn, de hasonló folyamatok mehettek itt is végbe. A hagyomány az 1564-es 

templomegyezséghez köti az iskola alapítását, erre azonban csak áttételesen lehet 

következtetni, mivel az oklevél nem tesz említést az oktatási szervezetről vagy épületről. 

Más dokumentum sem nevezi meg az alapítás dátumát. Eszéki Szigeti Imre fent ismertetett 

levele alapján viszont arra lehet következtetni, hogy erre már az 1540-es években, a 

reformált közösség megszervezésével egy időben sor kerülhetett. Mivel a 16. században 

még a katolikusok voltak többségben, a régi iskola is valószínűleg a kezükben maradt, így 

a reformáció hívei itt is kénytelenek lehettek saját iskolát létrehozni és fenntartani. Ez 

eleinte a protestáns használatban álló Homoki kápolna közelében állhatott, illetve magában 

a templomban is folyhatott hitoktatás. Idővel a régi fatemplom mellett is építhettek 
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iskolaépületet. Ez valószínűleg egy szerény megjelenésű épület lehetett, de igény és 

lehetőség szerint bővíthették, csinosíthatták. Analógiaként itt is tolnai forrás szolgálhat, 

Thuri Farkas Pál 1557 körüli leírása a két tantermes iskoláról valószínűleg a fejlődő 

kecskeméti intézményre is ráillik. Az épület a fatemplommal együtt leégett az 1678-as 

tűzvészben. 

 További adalékot jelentenek a török adóösszeírások, melyek említik az Oskola 

utcát, pontosabban mahallét, városrészt. A mahalle az oszmán adóbevételezési egység volt, 

minden egyes mahalléban meghatározott számú adófizetőt tartottak nyilván. Ezen 

túlmenően a mahalle közigazgatási egység is volt, vagyis olyan igazgatási körzet, amelyet 

egy identitását megőrző közösség hozott létre egy mecset, templom vagy zsinagóga körül. 

Tagjait nemcsak a közös eredet, vallás és kultúra kötötte össze, hanem a társadalmi 

kapcsolatok szövevényes hálózata is. Minden mahallénak megvolt a saját iskolája, 

szökőkútja, a legelőkelőbb lakosok kegyes alapítványokat (vakuf) hoztak itt létre. A 

mahalle központját általában egy mecset, dzsámi, templom vagy zsinagóga alkotta, ami 

azért volt fontos, mert ennek vezetője képviselte az ott lakókat a hivatalos szervek felé. Az 

ő feladata volt a szultáni rendeletek kihirdetése és ezek betartatása is, amiben szorosan 

együttműködött az oszmán adminisztráció helyi képviselőjével, a kádival.
970

 Ez alapján 

feltehető, hogy az iskola ekkor már egy jelentős és központi helyen fekvő épület lehetett, 

bár az nem bizonyos, hogy ekkor a katolikus vagy már a protestáns iskolát vették 

figyelembe az adószedési körzetek kijelölésekor.   

 Nem ismerjük az iskola korai korszakának szervezeti kereteit és tanmenetét, de 

nagy valószínűséggel itt is a melanchthoni oktatási szervezet és tanítási módszer 

érvényesült. Ez fontos tananyagnak tekintette az olvasást, a bibliaolvasást és -

magyarázatot, az éneklést, a nép nyelvét, és fejlettebb fokon az internacionális latin 

nyelvet, melyet már az elemeiben elkezdte. Közelebbi támpontot adhat erre vonatkozóan a 

közeli Cegléd iskolájáról szóló adalék. Skaricza Szegedi Kis István életrajzában azt írja, 

hogy 1545-ben a ceglédi iskolában közköltségen fogadták fel, tehát a város 

alkalmazásában állt, lelkészi beosztása mellett az iskolamester segítőjeként, magiszteri 

fokozata alapján valószínűleg konrektori minőségben és Melanchthon „közös helyeit”, 

vagyis Loci Communesét magyarázta, valamint a pápák és Gratianus végzései alapján 

cáfolta a katolikus tanítást.
971

 Melanchthon először 1521-ben, majd ezután számos 

kiadásban megjelent Loci communes rerum theologicarum című műve a lutheri teológia 
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rendszeres kifejtését adja és a lutheri reformáció dogmatikájának számított. Gratianus 

bolognai kamalduli szerzetes 1140 és 1150 között foglalta össze az addigi 

kánongyűjtemények különböző rendelkezéseit Decreta sive concordia discordantium 

canonum címen, mely nagy tekintélyre tett szert és később a Corpus Iuris Canonicibe is 

bekerült. Ezek a művek, valamint Skaricza megállapítása, hogy más rendűeket is okított, az 

iskolai képzés erős teológiai jellegét mutatja, vagyis elsősorban a felekezeti indoktrináció 

terepe volt, ebből kifolyólag nemcsak a tanulóifjúság, hanem a város felnőtt lakossága 

számára is eligazodást nyújtott hitbeli kérdésekben. További művelődéstörténeti adatot 

nyújt Skaricza, amikor beszámol arról a képes világkrónikáról, melyet Cegléden Mahnud, 

1561-től pécsi bég látott Bakonyi Albert házában és egy olasz eredetű török ösztönzésére 

áron alul megvette.
972

 Valószínűleg a Hartmann Schedel által összeállított, 1809 

fametszettel illusztrált, 1493-ban Anton Koberger által kiadott Világkrónikáról, hivatalos 

címén Krónikák könyvéről (Liber Chronicarum) van szó, mely kiadási helye után 

Nürnbergi Krónikaként is ismert, 1496-1500 között Augsburgban három utánnyomása is 

megjelent. Elképzelhető, hogy a kötetet az iskolai oktatásban is felhasználták, bár Bakonyi 

lelkészként, és nem tanítóként működött, de ebben a minőségében is részt vehetett az 

iskolai munkában. A földrajzi közelség és a hasonló gazdasági-társadalmi helyzet miatt a 

ceglédi minta valószínűleg iránymutató lehetett a kecskeméti protestáns iskola számára is, 

annál is inkább, mivel Szegedi és az őt kísérő Máté deák járhatott a városban, megalapozva 

az itteni reformált közösséget. Az iskola színvonala mindenesetre ebben a korban a tanító 

felkészültségétől, ellátottsága a fenntartó közösség anyagi erejétől és áldozatkészségétől 

függött. 

 A kecskeméti református iskola történetének első évszázadait meghatározták a 

debreceni kollégiumhoz fűződő szoros kapcsolatok. A debreceni református kollégium a 

város nagyobbrészt protestánssá válása után nem sokkal, 1551 körül jött létre a város által 

fenntartott iskolából. Épülete az 1564-i tűzvész után átalakuláson ment keresztül, majd 

nem sokkal később elkészült első törvénye is, miután az 1567-ben tartott debreceni 

zsinaton elfogadott törvénykönyv szabályozta az oktatás helyzetét is. Röviden körülírta az 

iskolák és tanítók teendőit, de minden tömörség ellenére sem feledkezett meg arról, hogy 

megtiltsa a haj teljes lenyírását. Kijelölte a tantárgyakat: a latin és görög nyelvtan mellett 

ajánlotta a hébert is, ahol lehet, továbbá dialektika, retorika és más, a hittudomány 

ismeretéhez szükséges tisztességes tudományok, valamint maga a hittudomány, a Szentírás 
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görög és latin nyelven. Kiváltképpen megkövetelte az iskolai disputatiók gyakori 

rendezését.
973

 Gönci György tiszántúli püspök (1576-tól) alatt rendelték el, hogy 1588-tól 

egy erre a célra nyitott anyakönyvbe írták nevüket a debreceni iskola felsőbb osztályába, 

vagyis a triviumból a quadriviumba lépő növendékei.
974

 A már említett Félegyházi Tamás 

rektorsága alatt emelkedett magasabb fokozatra az iskola, amiben külföldi tanulmányai 

alatt szerzett tapasztalatait hasznosíthatta. 1561-től Krakkóban, Boroszlóban, 

Oderafrankfurtban, majd 1564-től Wittenbergben tanult, így a középkori hagyományok 

mellett a melanchthoni tanrendszert is alkalma volt megismerni és 1567-ben Mezőtúron, 

majd a következő évben szülővárosában, illetve 1570-től Kolozsvárott a gyakorlatba is 

átültetni. 1573-tól tizenhárom évig, 1586-ban bekövetkezett haláláig debreceni lelkészként, 

esperesként lelkésztársával, Gönci Györggyel együtt az iskolára is nagy gondot fordított. 

Gönci a már idézett Újszövetség-fordításuk előszavában emlékezett meg róla: „Skólákban 

is a kegyelmes Isten jeles és bölcs embereket támasztott, kiknek tanítások mind az szabad 

tudományoknak, görög és zsidó nyelveknek esméretire, s mind az Szentírásnak nyilvábban 

való értelmére fölötte igen szolgáltanak, [...] kik között nem utolsóbb, sem haszontalanb 

nem volt ez Félegyházi Tamás is, kinek Isten az Szentírásban jó értelmet és az tanításban 

szép módot adott volt...”.
975

 Ennek ellenére még 1605-ben is egyszerű „schola” volt az 

intézmény, melyet szerettek volna „illustre gymnasium” rangra emelni. A 17. századtól az 

erdélyi fejedelmek is támogatták az addig csak a város fenntartásában működő iskolát. Már 

a 16. század hetvenes éveitől időnként két egyenrangú tanára volt, egyikük fizetését 1635-

től I. Rákóczi György vállalta el. Az intézmény működése 1660-tól vett újabb lendületet, 

miután Nagyvárad török megszállása után az ottani iskola diákjai tanáruk, Mártonfalvi Tót 

György vezetésével Debrecenbe menekültek. 1669-től, majd 1674-től rövid ideig három 

tanára volt, majd 1679-ben felállították harmadik tanszékét, mely azonban 1681-1692 és 

1693-1695 között üresedésben volt. 1700-ban létrejött negyedik tanszéke, mely 

időközönként szintén nem volt betöltve. Nógrádi Mátyás tiszántúli püspök közbenjárására 

I. Apafi Mihály cameraticum beneficiumot (kamarai javadalom) adományozott a debreceni 

kollégiumnak. Ez olyan állandó jellegű javadalmazást (általában terményeket, főként 

kősót) jelentett, melyet az erdélyi református fejedelmek az államkincstár vagyonából 

biztosítottak egyes erdélyi és tiszántúli helvét hitvallású egyházak és iskolák részére.
976

 A 

visszafoglaló háborúk után többször is korlátozásokkal és megpróbáltatásokkal kellett 
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szembenéznie a kollégiumnak. 1705-ben leégett könyvtára és nyomdája, amikor a kivonuló 

kurucok minden tipográfiai fölszerelést elpusztítottak, majd 1706-1707 telén a megmaradt 

része is elpusztult, az 1711-ben újonnan fölállított nyomda pedig 1719-ben ismét tűzvész 

martaléka lett.
977

 A cameraticum beneficiumot elvonták, noha azt a Diploma Leopoldinum 

is megerősítette, és többszöri kérelmezés ellenére sem sikerült visszaszerezni. 1752-ben 

megtiltották a tanárok városi pénztárból való fizetését. Ettől kezdve nem a város, hanem az 

egyház vált a fenntartóvá, nem csupán a helyi gyülekezet, hanem a tiszántúli egyházkerület 

és szinte a teljes magyar református egyház, emellett külföldi (svájci, holland, angol) 

segélyek biztosították a fennmaradását. Fokozatosan kialakult az a gondolat, hogy a 

debreceni kollégium az egész ország egyházainak veteményeskertje, vagyis lelkészekkel és 

magasan képzett tanárokkal látja el a református gyülekezeteket és iskoláikat. Már 

korábban, 1718-ban az egyház vette át az igazgatóságot a várostól, majd a 18. század 

végén az egyházkerülethez került a felügyeleti jog.
978

    

 A partikularendszer egy sajátos fejleménye volt az iskola fejlődésének. Egy olyan 

hálózat épült ki, mely hosszú időre biztosította az ország nagy részén, még a Dunántúlra is 

kiterjedően a református iskolák működését, ezáltal pedig az egyház fennmaradását. Ennek 

a rendszernek a lényege, hogy a partikulának számító iskolában a kollégiumból érkezett 

tanítók tanítottak, a tanulmányaikat folytatni kívánó diákok pedig az anyaintézményben 

tanulhattak tovább. A kecskeméti képzés magasabb szintjét jelzi az itteni diákok 1589-től 

folyamatos jelenléte Debrecenben, amit igazol a Catalogus Omnium Scholae Debrecinae 

Civium, a debreceni kollégiumba beiratkozottak jegyzéke. A debreceni kollégium 

partikulájaként a kecskeméti református kollégium a 18. században már a környék szellemi 

központja volt.
979

 

 Az első teljes bizonyossággal azonosítható rektor a tolnai és debreceni iskolában 

tanult, áttéréséről ismert Veresmarti Mihály volt, aki erről Megtérése históriájában tudósít: 

„Ezek ellen [hitbeli vívódásai ellenére] mindazáltal én mind eljártam még dolgomban, és 

elsőben (Cegléden, Kecskeméten) a hódoltságon iskolamester voltam, azután prédikátorrá 

lettem. De rövid üdűn a hadak miatt mind (Kőrösről) városostúl ide felfutánk, és én 
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Mátyusföldében egy mezővárasocskában telepedém meg, Irmelt [Ürményben], Nitrán egy 

mértfölddel alól.”
980

 

 A ferencesek historia domusa is említi a prédikátor mellett szolgáló iskolamester 

fentebb már idézett fizetését.
981

 Szappanos Károly a mestert Petri Györggyel azonosítja, 

idézve a városi jegyzőkönyvet: „Anno 1599. Megfogadtuk városostól György Deákot 

Mesternek, - szent Dömötör nap után való csütörtökön”.
982

 Polgár Mihály viszont Pesti 

néven említi: „1599. György deák, azaz Pesti György, ki lett veresmarti pappá, s 1623-ban 

baranyai superintendenssé.”
983

 Évtizedekkel korábbról ismert egy Pesti György, akinek 

nevét Az halálról való emlékeztető ének: mintha beszélne az Ádám fiaival című, 1560-ban 

írt verse őrizte meg.
984

 A versfőkben literátusnak, vagyis tanult, iskolát járt, írásbeli 

munkát végző világi embernek mondja magát, tehát nem zárható ki esetleges iskolamesteri 

működése sem. Ezen kívül viszont semmi közelebbit nem tudni róla, így azt sem, hogy 

volt-e köze a századfordulón élt deákhoz. Valószínűbb ezért az előbbi változat, mivel így a 

kecskeméti iskolamester azonosítható a már említett tolnai rektorral, teljes nevén Petri 

Szücs Györggyel. Pontos születési helye ismeretlen, de minden bizonnyal dél-dunántúli 

származású lehetett, így feltételezhető Tolnán való tanulása. Laskói, majd veresmarti 

lelkész volt, 1629-1645 között volt az alsó-baranyai egyházmegye esperese és a baranyai 

egyházkerület püspöke.
985

 A Polgár által említett 1623-as évszám tévedés vagy elírás 

eredménye, mivel Petri elődje Laskói János volt, aki 1613-tól látta el szolgálatát.
986

 

 A 17. századból csak szórványos adataink vannak a tanítókról, egy-két évből 

ismerjük csupán a rektorokat.
987

 György deák/Petri György után csak 1646-ból ismert 

Beregi János, későbbi lelkész (Földváry László 1641-ből Szentgyörgyi Istvánról tud),
988

 

majd 1650-től Satizai (Satirai) István, 1654-től Patai János (Földváry szerint 1652-ben 

Andreas Rivulinus).
989

 1658-ban a Németalföldet és Londont is megjárt, később szintén 

lelkészként visszatérő és egyházi íróként, könyvkiadóként is jeleskedő Debreceni Kalocsa 
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János töltötte be ezt a tisztet.
990

 1662-től a gályarabként már említett Csúzi Cseh (más 

változatban Cseh Csúzi) Jakab volt az iskola rektora, 1664-től pedig Kabai Gellért (más 

néven Gerhard), mindketten egyházi írók is.
991

 Őket követte 1670-től Csernátoni István, 

majd az 1670-es években Palánki Mihály, Viski István, Bölcskei Mihály, Szigeti György, a 

később a Tiszántúlon lelkészkedő és író Szentpéteri István és Szeles György. 1678-tól 

Gyarmati Márton, 1680-tól Szigeti András, majd Nánási Mihály tanított az iskolában. 

1683-ban került Kecskemétre Patai István későbbi professzor, az 1680-as években itt 

működött még Solti Dávid, Tállyai István, majd 1694-től Dömsödi Sámuel és 1696-tól 

Nádasdi István. Az 1697-ben idekerült Gulácsi Tamás a városban halt meg, az 1707-es 

rácdúlásban. Őt követte Patai János 1698-ban.  

 Ahogy magáról az egyházról, úgy a reformátusok iskolájáról is a 18. századtól 

rendelkezünk több forrással. A korabeli iratok mellett igen értékes forrás Nagy István 

rektor-professzor 1826-ban írt kéziratos iskolatörténeti műve, a Kecskeméti Helikon,
992

 

mely az iskola életének fontosabb eseményei mellett ismerteti a kollégium híres tanárait és 

diákjait is. A templom építése mellett az iskola újjáépítése is megtörtént a 17. század 

végén. 1685-ben Poroszlai Miklós, majd Csákányi István második prédikátor személyében 

már a leányoknak külön tanítója volt.
993

 1716-ban már három tanító végezte az elemi 

oktatást, 1721-ben a tűzvész után emelt épületet renoválták és bővítették. Az anyakönyvi 

bejegyzések is tanúskodnak erről: „Anno 1721-ben sindelyeztetik a templom és épül a 

scholában az az épület, melyben négy classisok foglaltatnak, melyet fundáltak vala deákok 

házainak, de az után classisokra fordíttattak. N. Hegedűs János uram gondviselőségében, 

Pápa György egyházfiságában.”
994

 A református iskoláról az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek is megemlékeznek. Az 1718-as canonica visitatio szerint a református 

iskolában egy tanítómester mellett több tógátus diák is működik és végzi tanulmányait.
995

 

A vizitációt maga Althann Mihály püspök vezette, amiről Polgár Mihály is megemlékezett: 

„Ezeknek idejében történt 1718-ban az is, hogy a váci püspök Althan (Frid. Mihály) 
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hivatalos vizsgálatot (visitatiót) tartott a ref. ekklézsiában is, mely különben elég csendesen 

ment végbe, csak azon való neheztelését nem titkolhatta el a püspök, hogy az ekklézsia két 

papot tart, és iskolájában a philosophiát és theologiát is taníttatja.”
996

 Az 1726-os 

jegyzőkönyv már több tanítóról tud: „Sunt etiam Magistri, et Cantores, ac plures Togati, 

habentque Scholas et Studium Philosophicum.”
997

  

 A Debrecenből érkező rektorok közül többen jártak külföldi egyetemekre, általában 

már itteni működésük után, de néhányan közülük később lelkészként vagy professzorként 

visszatértek.
998

 A 17-18. század fordulóján, egymást követve tűnik föl az első két helyi 

születésű rektor. 1699-ben Kecskeméti Halygató István, majd egy év múlva 

Kecskeméti Böddi István, aki nem sokkal később másodlelkész volt Kecskeméti Selymes 

János mellett. 1703-ban érkezett ide Nádudvari István, majd 1705-ben 

Szenterzsébeti István, 1706-ban Gönci János. 1707-ben volt rektor az az évi rácdúlást 

megverselő Székudvari János, aki a két évvel későbbi pestisjárvány áldozata lett.
999

 

Helyébe 1709-ben Kémeri István lépett, majd 1710-ben Ványai István, 1711-ben 

Debreceni Kálmán János. Őutána Ócsai András 1713-ban, majd 1715-ben Pápai András 

következett.  

 1718-ban érkezett a városba Ölvödi (Ölvedi, Ölvendi) András, a későbbi lelkész és 

esperes. 1720-ban két rektor is szolgált az iskolában, Karsai János és Kőrösi Dajka János. 

1724-ben állt az iskola élére a később tanácsosként dicstelen véget ért Somodi András. 

1726-ban Bölcsi István, majd 1728-ban a későbbi szabadszállási lelkész, Veresmarti Végh 

(Végveresmarti) Sámuel lett a rektor, akinek hasonló nevű fia is a lelkipásztori hivatást 

választotta. Ezután kétéves időközönként követték egymást a rektorok: 1730-tól 

Váradi János, 1732-től Zsigrai Mihály, 1734-től Ácsi Péter, 1736-tól Marjai Ferenc, 1738-

tól Losonci János, 1740-től Pápai Mihály. Az 1742-ben érkezett Veszprémi István egy év 

múlva peregrinációra indult, de 1746-ban két évre visszatért. Helyébe hívták meg 1743-

ban Nyerges Pétert, aki viszont az (alább ismertetésre kerülő) botrányos körülmények 

között távozott az iskolából, annak létét is veszélyeztetve. Emiatt rendkívüli rektorként 

hozatták 1744-ben Halasi Gózon Istvánt, 1752-től az önálló kollégium második 
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professzorát, akit 1747-bn Horváth Ferenc követett az 1750-ben ideérkező első 

professzorig. 

 Az oktatás fontosságát, egyben az iskola katolikus elfoglalásától való félelmet jelzi 

az egyik rektor elszökésével kapcsolatos eset, melyet Polgár Mihály ismertet: „1743. 

Nyerges Péter, paráznaság bűnébe esvén és ekklézsiát követni a templomban nem akarván, 

r. cath. hitre tért Vácon. Onnan N. Szombatba ment és plébánosságra készűlt. Hogy az 

iskola üresen ne maradjon, és azt a barátok ezen szín alatt el ne foglalhassák, tüstént 

nyergeltek a város lovai Debrecenbe rektorért, egy nap oda, egy nap vissza, s mind a 4 ló 

megdöglött nem sokára.”
1000

 Korábbról a diákság lázadásáról van adatunk: „1731-ben az 

iskolai ifjúság felzendűlt, az iskolát elhagyta, kiköltözött a Talfá-jára, de ismét 

visszaszállingózott.”
1001

 Az iskola életét érintette egy, a csendes ellenreformáció időszakára 

jellemző eset. A reformátusok ellen feljelentést tettek, hogy magasabb iskola létesítésén 

fáradoznak, de a nyomozás felmentette őket. A katolikusok, illetve a városi bírák és az 

esküdtek tanácsa 1752. október 13-án kiadott okmányukkal igazolták, hogy az iskola telke 

emberemlékezet óta a reformátusok tulajdonában van, és csupán a meglévő épület 

felújítását végzik. Megszületett a renoválást jóváhagyó királyi engedély, valamint Koháry 

András földesúr engedélye is a következő kitétellel: „A kegyelmetek cinkturájában annyi 

alkalmatosságot, amennyi a régi épületben volt, és alatson fedelüt, vagyis egy 

contignatiojut építtethet kegyelmetek.”
1002

 A munka 1753-as befejezéséről egy latin nyelvű 

emléktábla is tanúskodik, mely a mai Ókollégium épületében látható.
1003

 

  Az első véglegesen megválasztott rektor-professzor Varjas János (1721-1786) lett 

1750-ben, aki Zürichben és Utrechtben végezte tanulmányait.
1004

 Vele kezdődik az önálló 

kollégium időszaka. Varjas Jánostól kezdve a professzorok a korábbi rektoroktól eltérően 

már hosszabb ideig működtek az iskolában. Varjas és az 1752-ben professzorként 

visszatérő Halasi Gózon István után Farkas István következett 1763-tól, majd Pap Mihály 

1770-ben. Orvosprofesszorként is híres volt Milesz József, aki 1777-ben lett az iskola 

vezető tanára. Ezután, a 18. század vége felé megint sűrűbben váltották egymást a 

professzorok. Dobos István 1786-ban, a botanikusként is ismert Diószegi Sámuel 1787-

ben, Farkas János 1788-ban lett itteni tanár. Őt 1794-ben követte Tóth István. 
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VIII.1.4. Az oktatás anyagi alapjai 

 

 

A középkori iskola fenntartásában való városi részvétel lehetőségét erősíti, hogy a városi 

tanács szerződtette mindkét felekezet papjait és az iskolák tanítóit is. Ez a gyakorlat 

következetesen fennmaradt, amiről a tanácsi jegyzőkönyvek tanúskodnak. Ezekből kitűnik, 

hogy nevezetesebb ünnepek előtt a városi elöljárók köszöntésénél is alkalom nyílt a diákok 

támogatására, és ilyenkor is egyenlő mértékben segítették mindkét egyházi iskolát.
1005

 A 

sok közül néhány példa: karácsony első napján „Az ortodoxa és reformata ecclesia beli 

öreg deákoknak és a pápista deák gyermekeknek adtaunk tall. 1.”, „Karácsony napkor az 

két oskolabeli deákoknak f. 2.”
1006

 Vízkeresztkor „Item az egész kántáló seregnek számára 

adtunk den 24.”, „Húsvétkor két oskolabeli deákoknak adtunk timont.”
1007

, „Húsvét napján 

koldusoknak osztottunk d. 90, deákoknak d. 120.”
1008

 „Pünkösdkor két oskolabeli 

deákoknak adtunk 12 adtunk f. 2.”
1009

 Szintén pünkösdkor: „Az reformata schola beli 

gyermekeknek adtunk den 24, az pápista deák gyermekeknek aszerint den. 24. Item a 

reformata scholabeli öregdeákoknak den 36. Mendicansoknak adtunk den 12.”
1010

 

 A protestánsok ugyanakkor kezdettől fogva nagyobbrészt önerejükből tartották fenn 

iskolájukat. A kecskeméti református egyházközség tagjai a legrégibb idők óta különféle 

alkalmakkor adakoztak iskolájukra, például temetéskor, lakodalmon, ünnepi köszöntések 

alkalmából, valamint a Dömötör-napi és szüreti kántáláskor, vagy az istentiszteletei 

perselyekbe tett adományokkal, különösen úrvacsoraosztáskor. Az iskola fenntartására, a 

tanítók és a diákok támogatására rendszeresen fordítottak végrendeleti hagyatékokat is. 

Tipikus szövegnek tekinthető özvegy Varga Istvánné Király Anna végrendeletének 

következő része: „4. A Tiszteletes Oskola Mesternek hagjok egj két forintos tallért. 5. A 

Tiszteletes Cantornak hagjok égj német forintot. 6. A Becsületes Oskola béli Togatus Déák 

ifjaknak hagjok egy hordóban hat akó bort. 7. A Szegény gjamoltalan árva oskolabéli 

Mendicansoknak hagyok hat német forintokat. 8. Tiszteletes Kaszap Mihály Praeceptor 

Uramnak hagjok egy német forintot.”
1011

 1757-ben Borbély Péterné Kovács Ilona a 

praeceptornak ágyneműt és ón tányérokat hagyott.
1012

 Katona Jánosné „belső 
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személyeknek” nevezte a mendikánsokat és a diákokat, akiknek egy pászta szőlőt testált.
1013

 

Varga Jánosné Magó Kata az iskola számára ajánlotta föl újonnan épült kamarácskáját. 

Nagylelkű adományt tett az egyházra, az iskolára és az árvákra Herczeg János főbíró: „Az 

oskola vagy a deákok jobb móddal lehető fenntartására is hagyok fundusul 300 forintot, de 

úgy, hogy ennek titulusa semmiképpen el né változtassék, hanem az interessével, 

mindaddig szaporíttassék, mígnem az oskola vagy abban tanuló déákok tartása iránt 

valamely új rendelés nem lészen. [...] A jól rendeltetett eklésiáknak példájok szerént, az 

árvák számára és azoknak jobb móddal lehető neveltetésekre készíttettem egy házat oly 

véggel, hogy abban égy alkalmatos kegyes, tanult ember helyheztessék, aki az árva 

gyermekeket fel fogja, és isteni félelemben nevellye, tanítsa s taníttassa, míg némi 

szárnyaikra repítethetnek, hogy osztán mesterségre vagy akárminémű jóállapotra 

állíttathassanak, és jó keresztények (sic!) lehessenek, és ezek szerént az Úr Istennek 

megnyerettessenek, avégre fundusul hagyok még a házhoz 500 forintot, melynek 

interessével az árvák tápláltassanak, ha pedig árva nem lészen, a capitalisok azzal 

szaporíttassék.”
1014

 Később adót vetettek ki a hívekre, illetve sokan tettek alapítványokat. 

A 19. századra vált jellemzővé, hogy a testamentumokban nemcsak egyszeri adományt 

tettek, hanem a fentebbi példa alapján meghatározott célra (szegény, árva, tehetséges 

diákok támogatása) kötöttek le egy nagyobb összeget és annak kamatait. 

 Az iskola életéről, kiadásairól az egyházközség gondnoki naplói szolgáltatnak még 

értékes adalékokat. Az 1702-1706 közötti években például a következő kiadások 

szerepelnek: „Scholában levő öreg Classist tapasztó embernek fizetnek”, „Osztályba 

asztalok, ajtó, katedra, Mester házához ablakfák”, „Mátyás czigánynak ajtósarokvasra”, 

„Examenkor kenyereket den 38 sót den 14”, „Iskolába: asztal, ablakfa, prédikáló szék”.  

Szintén a 18. század elejéről való tudósítás Selymes János feljegyzése az első 

anyakönyvben: „Szivos János főbíróságában és Kamarás János gondviselőségében 

vágattatott ki 1700-ban a diákok karjába vivő ajtó, nagyon alkalmatlan levén oda a déli 

ajtón kerülni be.”
1015

        

 A tanulók ellátását szolgálta, hogy idővel szállást építettek számukra, valamint a 

kápsálásnak nevezett szokás keretében családoktól gyűjtöttek élelmiszert, ezt a rendszert a 
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sok kellemetlenség (például a kölcsönkért edények összetörése visszavitel közben) miatt 

váltotta föl 1803-ban a tápintézet létrehozása. 

 

VIII.1.5. Kollégiumi könyvtár, könyvkultúra 

 

A kora újkori kecskeméti református könyvkultúra természetesen elsősorban az egyházhoz 

és annak iskolájához kötődött, így elsősorban a lelkészek által a liturgiában és a 

prédikációkhoz való felkészülésben használt könyvekről, valamint a tankönyvekről 

maradtak fenn adatok. A fentebb említett, a tolnai iskolához kötődő, Kecskemétre 

menekített könyveken kívül a 16-17. századból kevés híradás szól az itteni 

könyvhasználatról. Az 1630-as évekből maradt fenn az Öreg Graduál egy példánya, 

melyet I. Rákóczi György adományaként kapott a gyülekezet, erről a zenei élet kapcsán 

lesz még szó. Az iskolában használt könyvekről sem lehet sokat tudni a 18. század előtti 

időszakból. A források és maguknak a könyveknek a pusztulása mellett ennek az is oka 

lehet, hogy a tantervek írásba foglalása és a tankönyvek használatának elterjedése egy 

hosszabb folyamat eredménye, amit érdemes röviden áttekinteni.   

 A középkori oktatást meghatározó hét szabad művészet (septem artes liberales) a 

tudományok egységes foglalata, sajátos szempontú osztályozása, rendszerbe foglalása volt. 

Az ókori Rómáig visszavezethető rendszer a szabad emberhez méltó ismereteket jelölte, 

számukat Martianus Capella állapította meg az 5. században. Az első lépcsőt jelentő 

trivium a szóval-szöveggel-nyelvvel foglalkozó tudományokat, arsokat foglalta magában 

(a kifejezés nemcsak művészetet, hanem mesterséget, szakismeretet is jelent): a latin 

nyelvtudomány a grammatika, a gondolatok szabatos kifejezésének tudománya a retorika, 

a gondolatok logikus kifejtésének tudománya a dialektika vagy logika. A trivium 

elsajátítása kihagyhatatlan előfeltétele annak, hogy a tanuló a szellemi elvontságok 

világában tájékozódni tudjon, azokat megértse és róluk eszmecserét, vitát folytasson. 

Ennek másik előfeltétele az absztraktummal való foglalkozás begyakorlása, amire 

legalkalmasabbak a quadrivium tudományai: az aritmetika (a számok tudománya), a 

geometria (a konkrét tárgyak elvontságának tudománya), az asztronómia (a csillagászat, az 

égitestek mozgásában felfedezhető törvényszerűségek tudománya), a musica (a hang 

matematikai-fizikai törvényszerűségeinek tanulmányozása, tehát nem elsősorban zene). E 

kétlépcsős előtanulmányok mint propedeutika után juthat el a tanuló, hogy szakszerűen 

foglalkozhasson magával a tudománnyal: a filozófiával, vagyis az ember, a társadalom és a 

világegyetem alapvető, végső kérdéseivel. A középkor évszázadokon át követett 
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hagyományos, le nem írt, de erőteljesen kötelező erővel ható tantervei mellett a 14-15. 

századból már ránk maradtak nyugat-európai káptalani és városi-plébániai iskolákban 

alkalmazott írott tantervek is. A Nagyszombatba költözött esztergomi káptalani iskola 

1554. évi dokumentumai alapján rekonstruálható az a humanista tanterv, amelyet a Mohács 

előtti évtizedekben követtek.
1016

  

 A városi káptalani iskolákban és plébániai iskolákban terjedő korszerű szellemi 

irányzatok hatására jöttek létre a humanista gimnáziumok, a reformáció megjelenésével, 

majd a katolikus megújulás eredményeként kialakultak a protestáns felekezetek 

kollégiumai, valamint a jezsuita, később a piarista tanintézetek. A különféle iskolákban 

más-más elnevezésekkel, de lényegében három szinten folyt az oktatás. A tanulók az alsó 

fokon elsajátították a latin nyelv alapjait, a középső szinten grammatikai ismereteiket 

tökéletesítették, logikát, poétikát és retorikát tanultak, klasszikus szerzőket olvastak. A 

tananyagban megjelent a matematika, a történelem és a földrajz, helyenként a görög és a 

héber nyelv is. A felső fokon a növendékek etikai, fizikai, metafizikai és teológiai 

stúdiumokkal készültek egyetemi tanulmányaikra.
1017

 A protestáns kollégiumok és 

líceumok iskolatörvényei nem tantervszerűen, de tág keretek között tananyagra vonatkozó 

előírásokat is tartalmaztak. 

 A 16-17. században használt tankönyvek a középkorban kialakult, majd a 15-16. 

század fordulójától átalakuló oktatási intézmények szükségleteit elégítették ki. A 

középkorban a tantervet nem foglalták írásba, az oktatás az évszázadok folyamán kialakult 

és mindenütt érvényesített program szerint folyt: a gyakorlati tanítás során a korábbi 

korszakokból örökölt hagyománynak minden írott törvénynél, rendelkezésnél erősebb 

kötelező ereje volt. A tudnivalók elsajátításához a 16. század elejétől adtak a tanulók 

kezébe tömegesen nyomtatott tankönyveket.
1018

 Ezeket eleinte külföldről hozták be, majd 

mind gyakrabban készítettek itthon utánnyomásokat. A budai könyvkereskedők (Johannes 

Paep, Urban Kaym) voltak egyben az első hazai tankönyvkiadók, akik több kiadásban is 

megjelentettek különböző iskoláskönyveket, elsősorban a budai Nagyboldogasszony-

templom mellett működő Boldogasszony-iskola, a 16. század eleji Magyarország 

legjelentősebb humanista gimnáziumának tanulói számára.
1019

 Az igényesebb tanárok 

sokrétű forrásanyag felhasználásával maguk állítottak össze tankönyveket iskolájuk 
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számára. A sikeresebbek országszerte elterjedtek, például Molnár Gergely latin 

grammatikája (Elementa grammaticae latinae, pro recta institutione juventutis 

Scholasticae, ex prolixioribus Grammaticorum praceptis in breve compendium contratcta) 

az újabb korszakok igényei szerinti módosításokkal évszázadokig újra meg újra megjelent. 

A hazai szerkesztésű kompendiumok nemcsak az iskola- és művelődéstörténet 

szempontjából fontosak, hanem a recepció- és kritikatörténet elsőrendű forrásai is, mivel 

egy-egy tudományág ismeretanyagának módszeres áttekintése és oktatási célú 

összefoglalása a korszak kiemelkedő személyiségeinek szerzősége esetén tudományos 

igényű rendszerezést, a kortárs eszmeáramlatok eredeti feldolgozását is eredményezte.    

 A nemzeti nyelvek rendszerezésének igénye Magyarországon Erasmus hatására 

jelent meg, de Sylvester János idetartozó művei nem váltak széles körben ismertté. Jobban 

elterjedtek a más szerzőktől származó grammatikák és szótárak. A wittenbergi reformáció 

hívei a Melanchthon által újrarendszerezett tudományok tankönyveit vették alapul 

munkáikhoz, és ezeket sokáig használták nemcsak az evangélikus, hanem a református 

iskolákban is. A 16. század egyik legjelentősebb kisugárzású gondolkodójának, a francia 

Petrus Ramusnak a hatása közvetve érvényesült a magyar nyelvterületen. Az 1630-as 

évektől Gyulafehérváron tanító német professzorok (Johann Heinrich Alsted, Johann 

Heinrich Bisterfeld, Ludwig Philipp Piscator) szinkretikus munkái a rámizmust igyekeztek 

egyeztetni a humaniórák hagyományos, a református ortodoxia által is elfogadott 

előadásával. A század közepe tájától erősödött Ramus tanainak befolyása a mester angol és 

holland követőinek nyomán. A 17. századi magyar iskolatörténet szerves része az 1650-

1654 között Sárospatakon tanító, és reformelképzeléseit tükröző tankönyveit itt kiadó 

Comenius tevékenysége. Ezeknek a műveknek száznál több kiadása jelent meg 

Magyarországon.
1020

 A karteziánus filozófiát közvetítette Apáczai Csere János, Descartes 

hatását mutatja a század második felében a magyar karteziánusok munkássága is. A 

katolikus iskolázást a jezsuiták határozták meg, iskolarendszerük és így tankönyveik is az 

1599-es Ratio studiorum alapján kezdettől fogva egységesek voltak. 

 A tankönyvek döntő többsége latin nyelvű, a legelemibb szinten és a latin alapfokú 

tanítása során azonban az anyanyelvet használták. A latin nyelvkönyvekben egyre 

gyakrabban megjelenő magyar nyelvű magyarázatok, párhuzamos ragozási táblázatok 

eleinte kizárólag a latintanulás segítését célozták, később viszont egyre nagyobb szerepük 

volt az anyanyelv szabályainak elsajátításában. A legegyszerűbb társadalmi rétegek 
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kulturális felemelkedését várták attól, hogy megtanuljanak olvasni, esetleg írni, ami a 

korban még külön készséget jelentett. Ezt a célt szolgálta Dévai Bíró Mátyás helyesírási 

szabályzata (Orthographia Ungarica, 1549), akárcsak az ábécéskönyvek Heltai Gáspártól 

(1553) és Bornemissza Pétertől (1577) Szőnyi Nagy Istvánig (1695). A humanista képzés 

célja az volt, hogy a diákok mihamarabb tudjanak latinul olvasni, írni és beszélni. Az 

oktatás magasabb fokán az anyanyelv (Apáczai Csere János) vagy a magyar terminológia 

(Martonfalvi Tóth György) bevezetését célzó ritka próbálkozások elszigetelt kísérletek 

maradtak. A grammatikákban és szótárakban szükségszerűen megjelenő magyar részek 

mellett a tankönyvirodalom nemzeti vonatkozásait mutatják az iskolában olvasott 

klasszikus szerzők fordításai, például Pesti Gábor magyar Aesopusa (1536), Balog György 

Cicero- és Cornelius Nepos-fordítása (1694), Florus műveinek dálnoki Benkő Márton-féle 

magyar változata a 17-18. század fordulóján. 

 Az iskolai oktatásban is használhatták Félegyházi Tamás A keresztyéni igaz hitnek 

részeiről való tanítás címmel 1579-ben Debrecenben megjelent kátéját, melyhez 1580-ban  

Gönci György írt előszót. Az 1561-ben alapított debreceni nyomda az oktatás szükségleteit 

felismerve Csáktornyai János nyomdász vezetésével 1590-1591 között programszerűen 

adott ki iskolai használatra, az alsó gimnáziumi osztályoknak szánt, erazmista jellegű 

kézikönyveket, köztük az erkölcsi és viselkedési normákkal foglalkozó tankönyveket latin-

magyar kétnyelvű kiadásban vagy latinul, magyar értelmezésekkel.
1021

 Az azonos 

formátumú, a tulajdonosok által sokszor kolligátumba kötött művek sorát Szikszai 

Fabricius Balázs kifejezetten oktatási célú latin-magyar szójegyzéke nyitotta meg, Újfalvi 

(Katona) Imre előszavával és kiadásában. A Nomenclatura című, gazdag mezőgazdasági 

szakszókincset tartalmazó szótárat Szikszai még 1574-1575 körül állította össze 

sárospataki rektorként, a debreceni megjelenés után nagy népszerűségre tett szert és még 

hat kiadást ért meg.
1022

 1591-ben Csáktornyai kiadta Erasmus görög mondás-válogatását 

latin-magyar változatban (Az görögországbeli bölcseknek szép jeles mondási, melyek az 

embert életiben és erkölcseiben való magaviselísére intik és tanítják), valamint egy másik 

Erasmus-művet, az iskolás gyermekek viselkedésének általános és a különféle 

alkalmaknak megfelelő szabályait tartalmazó Civilitas morum kérdésekbe és feleletekbe 

öntött változatát Reinhard Lorich (Hadamarius) evangélikus lelkész átdolgozásában. Egyes 
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feltételezések szerint Csáktornyai volt a fordítója is.
1023

 Ez tekinthető az első magyar 

illemtannak. Szintén 1591-ben jelent meg két tankönyv: a Sebald Heyden által írt 

Formulae puerilium colloquiorum (1596-ban újra) és a Libellus elegantissimus, qui 

inscribitur Cato (1597-ben ismét) latin-magyar szöveggel. Korábban, 1577-ben, majd 

1582-ben újra kiadott a debreceni nyomda egy matematikai tankönyvet, a Gemma Frisius 

neve alatt ismert Magyar Arithmeticát, majd 1602 és 1613 között két latin (köztük Molnár 

Gergely művének 1602-ben, talán Alvinczi Péter által átdolgozott kiadását) és egy görög 

nyelvtant, valamint 1631-ben újra napvilágot látott a Cato-könyvecske.
1024

 Adatok 

bizonyítják, hogy ezek a művek valóban bekerültek az iskolai oktatásba. Ez alapján pedig 

arra lehet következtetni, hogy nemcsak a debreceni iskolában tanuló kecskeméti diákok 

használták őket, hanem a Debrecenből Kecskemétre kerülő rektorok is ezekből a 

könyvekből taníthattak. Így például az 1590-es évek első felében Debrecenben diákoskodó 

Veresmarti Mihály már tanulhatott ezekből a debreceni tankönyvekből, majd onnan 

magával is hozhatott belőlük, és közvetlenül utána ceglédi, illetve kecskeméti 

iskolamesterként is használhatta őket. 

 Folyamatos volt a debreceni nyomda tevékenysége a 17-18. század fordulója körüli 

évtizedekben. Főként teológiai műveket jelentettek meg nagy számban, a logikai kötetek 

sorában Petrus Ramus munkáját háromszor is (1695, 1697, 1704). A tankönyvek közül itt 

is a latin nyelvtanok mennyisége a legnagyobb. A kezdők számára készült Rudimenta 

1724-ben, 1727-ben, 1738-ban, 1744-ben, Molnár Gergely műve 1683-1742 között nyolc 

alkalommal került ki a debreceni nyomdából, Piscator retorikai munkája (Rudimenta 

rhetoricae in usum Illustris Scholae Debreczinensis succincte tradita) 1703-ban és 1704-

ben jelent meg, Erasmus Colloquia familiaria könyvecskéje pedig 1701-ben. A klasszikus 

szerzők közül kétszer adták ki itt (1737, 1740) Cornelius Nepos életrajzgyűjteményét, 

1740-ben pedig Phaedrus meséit, mindkettőt latinul. 1723-tól feltűnően megnőtt a 

debreceni nyomdában mind a latin-magyar, mind pedig a magyar szövegel kiadott 

ábécéskönyvek száma.
1025

 

 Az első rektor-professzor, Varjas János nevéhez fűződik a kollégiumi könyvtár 

tervszerű fejlesztése is. Az iskolának korábban is volt könyvtára, de a 16-17. században 

még nem beszélhetünk igazi könyvgyűjteményről. Első említése 1653-ból származik, 

ekkor mindössze három könyvről tudósítanak. Az első hivatalos könyvtári bejegyzés 1701-
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ből származik,
1026

 és negyven évvel később már a könyvek nagy száma szükségessé tette 

könyvtárszoba építését is az iskolában. Az egymást váltó rektorok, tanárok, diákok 

hagyományai, a külföldi akadémiákról hazatérő peregrinusok könyvajándékai mellett a 

diákoktól beszedett büntetéspénzt is a könyvtár fejlesztésére fordították. 

 A Kecskeméten használt könyvekről az első konkrét leírás 1715-ből származik. 

Idősebb Kalocsa István gondviselő ekkor adományozott az egyháznak „bizonyos Szamu es 

hasznos könyveket”.
1027

 Ezek részben énekeskönyvek, melyek a gyülekezeti éneklést is 

szolgálhatták, de a többségük latin nyelvű, így nyilvánvalóan az iskolába kerültek. Erre 

utal az is, hogy az átadási záradékban felsorolja Kecskeméti Selymes János lelkész mellett 

felsorolja Ölvedi András iskolamestert (későbbi lelkész) és Csikai Pál egyházfit is. A 

könyvjegyzék 12 tételt sorol föl, majd további 20 kötetet rögzít, így összesen 32 könyvről 

tudósít. Szerepelnek ezek között Bibliák és szentírás-magyarázatok, így egy héber Biblia, 

héber zsoltároskönyv, görög nyelvű Újszövetség-kiadások, köztük Bézáé, egy latin Biblia, 

valamint Piscator Újszövetség-kommentárja és Gualter az Apostolok Cselekedeteiről.   

Található még egy kötetben tíz latin prédikáció az úrvacsoráról, valamint Rissenius 

kompendiuma és Szegedi Theologiája, nyilván a Loci communes. A tankönyvek közt 

megtalálható Golius és Molnár latin és Altingius héber grammatikai,
1028

 Titelmann és 

Honoldius dialektikai, illetve Berhusiustól Ramus dialektikájának kifejtése,
1029

 Gilbertus és 

Sylvanus filozófiai, illetve Regius természetfilozófiai, Scleblerus és Bürgerdiczi logikai, 

Spenglerus metafizikai és logikai, Buzinkai retorikai,
1030

 Asthedius fizikai, Buclerus 

poétikai munkája. A latin nyelvoktatást segítette egy szentenciagyűjtemény, a klasszikus 

auktorokat Vergilius Aeneise képviselte. Ezeken kívül cím nélkül említ a jegyzék „4 Őreg 

énekes Kőnyveket 2 Nemely hasznos Deák Kőny[v]eket.”  

 Kecskeméten maradt fenn még egy lista a korszakból, Mikola Mátyás könyveinek 

egy könyvbejegyzésben megőrzött jegyzéke 1709-ből. Lisznyai Kovács Pál: Professionum 
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scholasticorum opera et studio című, Debrecenben 1687-ben kiadott munkájába (RMK II. 

1519.) Sember Pál halála után, 1710. május 22-én jegyezték be 58, zömmel teológiai 

tartalmú kötet címét. A hordozó könyvet a benne szereplő megjegyzés szerint Vargha 

Zsófia asszony adományozta a könyvtárnak 1847-ben.
1031

 

 Ugyancsak a 18. század elejéről származik Veresmarti L. Pál „Belgiumban”, vagyis 

Hollandiában vásárolt, illetve beköttetett könyveinek omniáriumban fennmaradt jegyzéke, 

mely az árakat is tartalmazza, 1711. augusztus 27-i dátummal.
1032

 Nem lehetetlen, hogy itt 

elírás történt és akkor a könyvek tulajdonosa Veresmarti L. (Lázi) Péterrel lehet azonos, 

aki szintén Hollandiában tanult, majd Kecskeméten lett lelkész 1712-ben, vagy esetleg egy 

Pál nevű testvéréről van szó. 

 A 18. század második felében használt tankönyvekről egy végrendelethez kapcsolt 

számadásból is értesülünk. A 15 éves korában meghalt Gereh György diák halála után 

ugyanis könyveit és iskolai felszereléseit is összeírták.
1033

 A családi kasszát többféle 

iskolai kiadás is terhelte, például 12 kontz Fejér Papyros, 24 arcus Aranyos Papyros, két 

tülök kalamáris, két fakalamáris, tinta, plajbász. Időnként az iskola berendezéséhez, 

felszerelési tárgyaihoz is hozzá kellett járulni, fizettek például vederre, pléhekre, ablakra, 

korbátsra. A szülők természetbeni juttatásokkal is segítették az iskola fenntartását, az 

oktatók pedig természetben kapták meg jövedelmük jelentős részét. A mostohaapa 

összesítése szerint a félárva kisdiák minden tanévben négy hónapon át havi 8 tojást, 

összesen 256 tojást hordott el otthonról. Caniculában, azaz a nyári hónapok alatt, amikor 

nem volt egész napos tanítás, egy-egy csirkét adtak. Fizetni kellett „a vásárra való 

szabadságért” évi négy alkalommal, továbbá gyertyára, fűtenivalóra és a vizsgák 

költségeire: „6 Esztendők alatt a Togatus Deákoknak 12 Exámenre 12 Fazék étek, 

ugyanekkor Bor 12 Pint.”  

 Mivel a kecskeméti református iskola a debreceni kollégium partikulája volt, az ott 

végzett diákok az anyaiskola módszertani útmutatásait hozták magukkal. A Gereh György 

inventáriumában felsorolt tankönyvek is mindkét helyen használatosak voltak. A 

Rudimenta ekkor még használatban levő latin nyelvkönyv,
1034

 a kis Cellarius és a nagy 

Cellarius Cristoph Cellarius Liber Memorialis című tankönyve volt. Maróthy György 
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debreceni professzor ezt ajánlotta a tervezett magyar nyelvű latin nyelvtankönyv 

elkészültéig. Szintén ő javasolta Cornelius Colloquia-könyvét a latin nyelvtan 

gyakorlásához. Ez is ott volt Gereh György könyvei között az alábbiak társaságában: 

Ábécé, Kis Cathecismus, Grammatica, Kegyelem Szövetsége, Szent História, Halottas 

Könyv, Zsoltár, Geográphia. 

 A könyvtár első katalógusát 1788-ban készítette el Farkas János (1754-1812) 

rektor-professzor.
1035

 Ekkor már 300 szerző művét sorolták fel. Farkas elődje volt egy évig 

Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály sógora, akivel együtt írta az első magyar nyelvű 

füvészkönyvet.
1036

 A kollégium híres diákja volt Hatvani István, a debreceni kollégium 

későbbi híres professzora.
1037

 A század végére, 1789-ben már 602 tanulója volt a 

kollégiumnak, amelynek fokozata 1805-ig az akkori középfokú iskolákénak felelt meg. Az 

oktatásban az olvasás, írás, számolás mellett nagy hangsúlyt helyeztek a vallástanra, ami 

magában foglalta a bibliai történetek ismeretén kívül a zsoltáréneklést is. Az iskolamester 

és a kollégium diákjai ugyanis – debreceni mintára – jelentős szerepet játszottak a 

gyülekezet zenei életben, egyházi alkalmakkor, különösen temetésen gyakran ők 

énekeltek.
1038

 Valószínűleg itt is használták az Újfalvi Imre debreceni rektor által a 

gyülekezeti énekektől elkülönítetten összeállított halotti énekeskönyvet, ún. funebralist, aki 

a kötettel a temetéseken némi díjazás elelnében éneklő diákságnak kívánt segítséget 

nyújtani.
1039

 

 A diákok könyvellátásáról is szól végrendeleti adalék. Borbély Péterné Kovács 

Ilona a református iskola számára 80 forintot hagyott azzal a kikötéssel, hogy kamatából 

„azon a szegény árva vagy tehetetlen szülék gyermekeinek könyvek vetettessenek.” Az 

iskolán kívüli könyvhasználatra utal, hogy ugyanitt férje, néhai Marjai Ferenc könyveiről 

is ír, azokat „penig egészséges korában elköltözött Somogyi András hordta el és talán 

némelyek ott találtatnának.”
1040

 A könyves műveltség terjedéséről tanúskodik azoknak a 

céhes mestereknek fentebb említett megbírságolása, akiktől könyveiket vették zálogba. 
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VIII.1.5. Peregrináció 

 

A középkori hazai egyetemalapítási kísérletek kudarca miatt a magyarországi diákoknak 

külföldön kellett felsőfokú tanulmányaikat folytatniuk. Ez a helyzet nem változott meg 

alapvetően a nagyszombati egyetem alapítása után sem annak katolikus jellege miatt, de a 

katolikus peregrináció is jelentős maradt 1635 után is. A magyarországi protestáns egyházi 

és világi értelmiség képzését a kora újkorban a külföldi egyetemjárás (peregrinatio 

academica) biztosította. A reformáció hatására megszerveződő egyetemek jelentős 

befolyást gyakoroltak a magyarországi és erdélyi protestáns egyházak életére is. A 

református diákok kezdetben Wittenberget, majd a többi német egyetemet és akadémiát, 

Heidelberget, Marburgot, később Hallét, Göttingent és Tübingent keresték föl. A 17. 

században vált jellemzővé a holland (Leiden, Utrecht, Franeker, Groningen, Hardewijk), 

onnan pedig az angliai egyetemek látogatása. A magyar peregrináció történetével régóta 

foglalkozik a történetírás, az utóbbi években pedig megindult az egyetemjárás forrásainak 

rendszeres föltárása és földolgozása.
1041

  

 A kecskeméti diákok egyetemjárása már a középkorban megindult, ami azt jelzi, 

hogy a helyi iskola kellő alapokat tudott nyújtani a felsőfokú tanulmányokhoz. A bécsi 

egyetemen többen is tanultak a 15. században, 1420-1459 között 9 kecskeméti diák nevét 

őrizték meg az anyakönyvek. 1459 után azonban csökkent a külföldön tanuló kecskemétiek 

száma.
1042

 A 16. század elején azután Krakkóban tűnt föl több kecskeméti ifjú, így a már 

említett Ambrosius Agricola és Michael Ketskemeti. Ez a folyamat beleillik az általános 

magyarországi peregrinációs gyakorlatba. 

 A későközépkorban ugyanis Bécs mellett Krakkó volt a legnépszerűbb egyetem a 

magyarországi diákok körében, akik a 15. század végétől külön házzal és bursával 

rendelkeztek. Skaricza Máté leírása szerint a 16. század első harmadában a magyarországi 

iskolákban mindenütt a grammatikát tanították, Krakkóban viszont a zenét is művelték, 

mely a quadrivium és a facultas artium rendes tárgya volt.
1043

 A bursa anyakönyve szerint 

1493-1540 között 783 magyar tanuló járt itt, köztük a hazai reformáció első nemzedékének 

kiemelkedő alakjai, mint például Dévai Bíró Mátyás, Kálmáncsehi Sánta Márton, Szegedi 

                                                 
1041

 Zoványi Jenő: Külföldi tanulmányozás. In: MPEL 1977
3
. 357-358.; Békési 1993. II. 491-654.; Szögi 

2007; Nagy G. 2008 I. 353-361., II. 210-218.; Balázs Mihály et al.: Peregrináció. In: MAMŰL IX., 2009. 

123-131. Az ELTE Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban (MDEÚ) sorozata közli a külföldön 

tanult magyarok adattárát. 
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Lajos, Sylvester János, Gálszécsi István, Ozorai Imre, Thuri Lukács, Abádi Benedek, 

Bencédi Székely István.
1044

 A wittenbergi egyetem felvirágzásával rohamosan csökkent a 

krakkói egyetemet látogató magyarok száma, 1537-ben már csak négy magyar tanult itt, 

köztük Szegedi Kis István. 1541-ben azután az egyetem rátette a kezét a magyar bursa 

üresen maradt házára.
1045

 Ugyanakkor éppen ebben az időszakban a krakkói Vietor-

nyomda bocsátotta ki a magyar reformáció úttörő jelentőségű műveit. A protestáns 

nyomtatványok kiadása ellenére a krakkói egyetem vezetésében 1535-től a konzervatív 

szellem vált uralkodóvá, az egyetem első reformációpárti mestere, Jakub z Ilzy menekülni 

kényszerült Tomicki püspök fellépése miatt, a görög és héber nyelvek oktatása pedig 

megszakadt. A diákok titkos köreiben viszont terjedtek reformátori művek.
1046

   

 A 16. század első felében a magyarországiak egyetemjárása megoszlott Bécs, 

Krakkó és Wittenberg között. Wittenbergben 1502-ban alapítottak egyetemet, mivel 

Szászország – a választófejedelemséget kormányzó Ernő-ág és a hercegségben uralkodó 

Albert-ág között – 1485-ben történt felosztása után az Ernő-ág is egyetemet kívánt. Az 

akkor már nagy múltú lipcsei egyetem ugyanis az alberti országrészben volt. Az új 

egyetem otthona az addig jelentéktelen székváros lett, s az új oktatási intézményt kezdettől 

fogva reformegyetemnek tervezték. Bölcs Frigyes szász választófejedelem célja az volt, 

hogy itt ültessék át a gyakorlatba a humanisták oktatási alapelveit. Ezek közé tartozott, 

hogy a diákoknak a korábbiaktól eltérően nemcsak a latin nyelvet kellett megtanulniuk, 

hanem a görögöt és a hébert is, hogy képesek legyenek eredeti nyelven olvasni és 

értelmezni az ókori görög-római világ minden szövegét, a filozófiaiakat éppúgy, mint a 

bibliaiakat. Görögtanárnak eredetileg Johannes Reuchlin neves humanistát akarták felkérni 

1518-ban, de ő tanítványát és másodfokú unokaöccsét, az akkor mindössze húsz éves 

Melanchthont ajánlotta. Lutherrel – akinek eredetileg más jelöltje volt a posztra, de azután 

lelkesedett érte – ekkor került kapcsolatba és vált az új megigazulástan hívévé. Luther és 

Melanchthon bejártak egymás óráira, hogy az előbbi a görögben, az utóbbi a teológiában 

képezze magát.
1047

     

 Az ifjú professzor humanista oktatási programot fejtett ki, melyben szilárd 

tudományos alapképzést kívánt adni, nemcsak a régi nyelveket akarta beépíteni a 

stúdiumokba, hanem a történelmet és a matematikát is. A tanítás rendszerét a wittenbergi 

                                                 
1044

 Frankl 1873. 256-257.; Kovács E. 1973. 110-115. Abádi tanulmányairól újabban Kovács M. é. n. 27-40. 
1045

 Frankl 1873. 257-258.; Kovács E. 1964. 135-136.; Szegedi itteni tanulmányairól Kathona 1974. 118., 
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akadémia 1545-ben készített statútumaiban rögzítette. Eszerint a bölcsészeti karon 

(facultas artium) az alsóbb fokozatú iskolák anyagára építve a septem artes liberales 

anyagát adták elő, de a quadriviummal szemben itt a trivium stúdiumai kaptak nagyobb 

hangsúlyt. Ennek megfelelően a bölcsész hallgatók tanulmányozták a szent nyelveket, a 

dialektikát, retorikát és etikát, a fizikát és botanikát Aristotelés és Plinius után, majd az 

aritmetikát és asztronómiát, mindezt 10 tanár vezetésével. A facultas artium elvégzői a 

magister artium liberalium címet nyerték el. Ez mintegy egyetemi előkészítő fakultásként 

szolgált, mivel efölé helyezte Melanchthon a teológiai kart, melyen azonban az oktatás 

elválasztatlanul tárgyalta a filozófiát és teológiát. Keretei között előadták a latin, görög és a 

héber nyelvet, a történelmet és egyháztörténetet, valamint tárgyai közé tartozott a jog, a 

fizika, a matematika, az ó- és újszövetségi exegézis, Augustinus írásainak és a Niceai 

Hitvallásnak az elemzése. Az exegézissel kapcsolatban került sor a dogmatika és etika 

rendszeres kifejtésére, amit Melanchton legszívesebben a Rómaiakhoz írt levél 

magyarázata során művelt. E tárgyakat a wittenbergi teológiai karon állandóan három tanár 

adta elő, valamint negyedikként a wittenbergi városi lelkész, aki a Szentírást 

magyarázta.
1048

 Melanchthonnak köszönhetően vált Wittenberg a reformáció 

csúcsegyetemévé, így nem csoda, hogy kedvező ajánlatokat kapott Angliából és Dániából, 

mehetett volna több, később jelentőssé váló egyetemre, így Heidelbergbe, Tübingenbe, 

Odera-Frankfurtba és Jénába. 1544-ben egy Zürichbe hívó ajánlatot utasított vissza.  

 Mindennek jelentős szerepe volt abban, hogy a 16. századi magyarországi 

művelődéstörténetben és ezzel együtt a magyarországi protestantizmus korai helvét 

fordulatában kiemelkedő szerepet játszott a wittenbergi egyetem. Noha itt a középkori 

egyetemi natióktól eltérően tiltották a külföldi diákszervezeteket, Melanchthon hathatós 

támogatásával 1555-ben megalakult a magyar társaság (coetus), ami lehetőséget nyújtott 

arra, hogy a legtehetségesebb diákok kapcsolatba lépjenek egymással és az európai 

protestáns késő humanista társadalom vezető egyéniségeivel.
1049

 Itt írták meg első 

tudományos munkáikat, melyeket a wittenbergi nyomdák adtak ki alkalmi 

költeményeikkel, beszédeikkel és egyéb műveikkel együtt. A coetus tagjai hamarosan 

elfogadták a helvét irányú úrvacsoratant és a predestinációt, de Melanchthon tanítványai 

maradtak társadalom- és történelemszemléletükben, valamint abban, hogy a világi 

tudományokat egyenrangúnak tekintették a teológiával. Melanchthon révén kapcsolódtak 

                                                 
1048

 Friedensburg 1917. 180-181., 215-217.; Kathona 1974. 22-23., újabban Jung 2012 
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 Melanchton és a wittenbergi egyetem kapcsolatáról l. legújabban: Jung 2012. 35-39., 105-106., a 
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az európai humanizmushoz, az ő közvetítésével ismerték meg Erasmus munkásságát is,
1050

 

a humanisták közötti élénk kapcsolatok pedig megmaradtak a lutheri és helvét irányú 

egyházszervezet szétválását, majd az antitrinitarizmus megjelenését kísérő felekezeti viták 

ellenére is. A coetus emellett a magyarságtudat megerősítését is szolgálta, saját zászlaja 

volt és kötelező volt a magyar ruha viselése. Tagjai, bármelyik országrészből származtak 

és bármilyen nyelven beszéltek is, Hungarusnak nevezték magukat, bár a helvét irányú 

úrvacsoratan és a predestináció elfogadása után csak a magyar nemzetiségűek maradtak 

tagjai.
1051

  

 Maga Melanchthon hűséges maradt a lutheranizmushoz és Wittenberghez.
1052

 Nem 

lett kálvinista sem, noha Melanchthon és Kálvin személyesen és teológiailag közel állt 

egymáshoz. Talán még csekélyebbek voltak közöttük a különbségek, mint Melanchthon és 

Luther között. Ráadásul Melanchthon halála után tanítványai továbbmentek ezen az úton. 

Melanchthon készítette elő a terepet ahhoz, hogy a kálvinizmus lassanként teret nyerjen 

Németországban, és a kétfelekezetűből háromfelekezetű ország legyen. Ez a változás 

Melanchthon néhány tanítványa számára azonban végzetessé vált. 1574-ben a szászországi 

melanchthoniánusokat, akiket azelőtt kedvesen filippistáknak neveztek, hirtelen elkezdték 

„kriptokálvinistáknak” – titkos Kálvin-követőknek – bélyegezni és üldözni. Kaspar Peucer, 

Melanchthon veje tizenkét évre börtönbe került. Wolfganag Crell, Heinrich Moller és 

mások elveszítették akadémiai tanári állásukat. Christoph Pezelt kiutasították.
1053

 Ez 

kihatott a magyar diákok egyetemjárására is, mivel 1584 után Wittenberg helyett egyre 

többen jártak Heidelbergbe,
1054

 1595 után pedig a szász egyetem elvesztette korábbi 

jelentőségét. Az egyetemi anyakönyvek tanúsága szerint ezt a folyamatot követték a 

kecskeméti diákok egyetemjárási szokásai is.
1055

 Az egyetem anyakönyvében,
1056

 illetve 

Laskai Csókás listájában szereplő adatok alapján az 1560-as évek elején a fentebb már 

említett Benedictus Ketskemeti és a költő Johannes Agricola Ketskemeti voltak az első 

kecskeméti származású diákok Wittenbergben, ami jelzi a reformáció kiteljesedését, az 

első protestáns, már lutheránus közegben született, de időközben reformátussá váló 

nemzedék tájékozódását.
1057
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 A peregrináció szerepének növekedésével szükségessé vált annak hazai 

szabályozása is. 1582-től a külföldre látogató ifjaknak kiutazásuk előtt írásban kellett 

kötelezniük magukat, hogy nem hagyják el a lelkészi pályát, különben vissza kell fizetniük 

a tanulmányaikra kapott pénzsegélyeket. Előfordult, hogy többen, főként Wittenbergben és 

Heidelbergben adósságokba verték magukat, majd az itthoni egyházi vezetőnél sürgették a 

hitelezők pénzük megfizetését. Emiatt az 1593. január 31-én Bodrogkeresztúron tartott 

zsinaton a tiszántúli egyházmegyék képviseletével és Gönczi György püspökük aláírásával 

együtt a tiszántúliak elfogadtak egy levelet, mely egyfelől a kint tartózkodó diákoknak 

adott tanácsokat, másrészt az ottani professzorokat és polgárokat óvta a túlzott 

hitelnyújtástól, hozzátéve, hogy ezentúl semmilyen megtérítésre nem lesznek 

hajlandók.
1058

   

 A magyarországi és erdélyi református lelkészképzést – mint korábban – a 18. 

században is a külföldi egyetemjárás biztosította, főleg a német és holland egyetemeken. 

1725-től útlevelet kellett kérni a Helytartótanácstól, majd 1756-1766 között megtiltották a 

kiutazást, de 1790-ig így is közel 2000 protestáns diák tanult külföldön. A kecskeméti 

diákok 18. századi peregrinációjához egy kecskeméti lelkész, Szatmári Pál útjáról 

fennmaradt, újabban föltárt források szolgálnak adalékul. Peregrinuslevelei azért jelentősek 

a kutatás számára, mert ezek alapján nemcsak a tanulmányi adatokra, hanem a diákok 

mindennapjaira és az egyetemjárás viszontagságaira is fény derül.
1059

  

 Szatmári 1714 körül született Debrecenben. Már kecskeméti lelkészként indult 

tanulmányútjára, bár itt inkább az volt jellemző, hogy rövid kollégiumi tanítás után mentek 

külföldre a tanulni vágyó ifjak, majd utána kezdték meg lelkipásztori szolgálatukat. 

Szatmári hazatérve folytatta másodlelkészi működését 1755-ig, majd első prédikátor volt 

haláláig, 1777-ig.
1060

 Családi élete rávilágít a lelkészek közti kapcsolati hálóra: apósa 

Gyöngyösi Árva Pál teológusprofesszor volt, lányát, Máriát pedig Szélesi Pál (1740?-

1791)
1061

 nagykőrösi lelkész, később kecskeméti esperes vette nőül. 

 Szatmári Pál útjáról hat, aláírásával és a borítékra nyomott, SP monogramos 

pecséttel hitelesített levél tudósít. Ezeket Somogyi András gondviselőnek (curator)
1062

 írta, 
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de mindig köszönti az egyház vezetőit, lelkésztársát, Ölvedi Andrást,
1063

 Szentmiklósi 

Péter kántort és Veszprémi István rektort
1064

 is. Nem tudjuk, vezetett-e a korabeli szokások 

szerint naplót, mint Szenci Molnár Albert, Haller Gábor
1065

 és Teleki József, vagy volt-e 

emlékkönyve mint Teleki Pálnak és Sámuelnek, illetve korábban az Odera-Frankfurtot is 

megjárt Martinus Weigmann bártfai iskolamester-lelkésznek.
1066

 Szepsi Csombor Márton 

Europica varietasához vagy Bethlen Miklós emlékirataihoz hasonló útleírása sem ismert. 

Leveleiben utazása körülményeiről, a meglátogatott városok nevezetességeiről és aktuális, 

leginkább háborús eseményekről tudósít, mivel az otthoniak elvárása lehetett a friss 

külföldi hírek közvetítése is. Visszatérően beszámol anyagi gondjairól, mivel főrangú 

patrónus híján csak a gyülekezet, illetve a helyi Hegedűs család támogatását bírta. 

Kapcsolatrendszerével segíthette Helmeczi Komoróczi István (1670?-1753) dunamelléki 

püspök, aki korábban maga is Odera-Frankfurtban tanult.
1067

 A levelek így a 

patrónusoknak szóló beszámolóknak is tekinthetők. Annál meglepőbb, hogy magáról a 

stúdiumairól nem ír, csak utazása céljáról vall: „Ennékem minden igyekezetem az, hogy az 

Urnak félelmében tudományomat öregbithessem”.
1068

 Többször szól viszont könyvekről, 

mivel szokás volt külföldön vett köteteket adni a helyi iskolának, ő pedig kéréseket is 

kapott egyes művek beszerzésére. Levelei fényt vetnek a kecskeméti reformátusok, illetve 

a külföldi magyar diákság kapcsolatrendszerére is. 

 Szatmári Pál úticélja az Odera menti Frankfurt (Frankfurt an der Oder), majd 

Utrecht volt, utazása közel egy évig tartott, 1742 nyarától 1743 tavaszáig. Odera-Frankfurt 

1506-ban alapított egyeteme (Alma Mater Viadrina) előbb evangélikus, majd 1617-ben 

református lett. A teológiai mellett működő jogi kara képezte a brandenburgi/porosz állam 

hivatalnokait. A berlini egyetem alapítása után azonban elvesztette jelentőségét, és 1811-

ben Boroszlóba (Breslau, Wrocław) helyezésével megszűnt. A protestáns magyarok a 

német nyelvterületen belül Wittenberg és Jéna után ide jártak a legtöbben, 1540-1789 

között 659 diák iratkozott be, azután pedig a 9. helyen állt 24 hallgatóval.
1069

 Heidelberg 

feldúlása után megnőtt a létszám (1622-1630), amíg Frankfurtot is el nem érték a 
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1740-1760 között, haláláig esperes. Polgár 1858. 49-50., 58. 
1064

 1742-ben rektor, majd akadémiai útjáról visszatérve 1746-ban professzor. Polgár 1858. 58. 
1065

 Haller 1976; Szabó A. P. 2004 
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 Szabó And. 1980; Földesi Ferenc: Album amicorum. In: MAMŰL I. 2003. 57-59.; Emődi 2007 
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 1697 júniusában iratkozott be, később Franekerben diáktársa volt Teleki Pálnak. Zoványi 1889. 192., 

384. tétel; MPEL 1977. 249.; Szabó And. 1980. 285.; Tar 2004. 86., 324. tétel 
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 Frankfurt, 1742. XII. 19. KREK E. I/4. 101. 
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 Szögi 2007. 152-153., 6-7. táblázat; uő 2011. 55-74.; Tar 2004. 85-99. 
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harmincéves háború pusztításai.
1070

 Később ismét többen (1715-ig 129-en) érkeztek, a 

hugenották befogadásával erősödő református szellem miatt is. A 18. század elején Daniel 

Ernst Jablonski (1660-1741) teológusprofesszor, berlini udvari lelkész, 1740-től pedig 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), az esztétika tudományának megalapítója is 

itt tanított. A magyarok Samuel Strimesius (1648-1730) irenikus szellemű professzor 

teológiai és Heinrich Coccejus (1644-1719) természetjogi előadásait hallgatták a 

legtöbben.
1071

 Az egyetem előnyös fekvése miatt is kedvelt volt, mert innen tovább lehetett 

utazni Németalföld felé. Szatmári Pál tehát egy bejáratott útvonalon indult el, emellett 

nyilván befolyásolta az is, hogy apósa ekkor már 15 éve tanított Frankfurtban.
1072

 

 Első levelét Bécsből küldte 1742. július végén.
1073

 Útitársa Kapitány György, a 

debreceni kollégium exseniora és Győrtől Georgius Paully kecskeméti görög kereskedő 

volt. Látta a császárváros kőfalait és Mária Teréziát is, amint kilovagolt a városból. Más 

utazókhoz hasonlóan ő is beszámol a jelképesnek számító ruhaváltásról, a magyar ruha 

németre cseréléséről.
1074

 Ez az új kulturális környezetbe való beilleszkedést jelentette, bár 

Szatmári inkább praktikus szempontokat említ, szerinte az ujjas köpönyeg alkalmasabb az 

útra a kéknél.  

 Második levelét már Frankfurtból írta szeptember 10-én.
1075

 Egy Berlinbe tartó 

társasággal együtt utazott Szilézián keresztül, majd az Oderán hajózva jutott el Frankfurtig. 

Az egyetemi anyakönyv szerint augusztus 30-án iratkozott be, tehát egy hónapon belül 

tette meg az utat.
1076

 Közben már végéhez közelített az osztrák örökösödési háború első 

szakasza (első sziléziai háború), a boroszlói szerződés (június 11.), majd a berlini béke 

(július 28.) után Szilézia nagy részét Neisse/Nysa és Brieg/Brzeg városával együtt 

elveszítették a Habsburgok.
1077

 Szatmári már Bécsből hírt adott a béke-előkészületekről, 

                                                 
1070

 Nagy G. 2008. I. 355. Haller Gábor 1630-1631-ben tanult itt, a svéd megszállás alatt kifosztották. Haller 

1976. 96. 
1071

 Nagy G. 2008. II. 211.; Szabó And. 1980. 283-284., 286. Teleki 1695-1696-ban tanult itt, Jablonskinál és 

Eberhard Christoph Danckelmann miniszterelnöknél elérte két enyedi teológushallgató választófejedelmi 

ösztöndíjának felújítását. Később unokaöccse is járt itt: Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és 

udvarjárása (1729-1732). In: Békési 1993. II. 508-516. 
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 Gyöngyösi Pál (1668-1743) Angliában tanult, ottani fölavatását azonban a tiszántúli kerület nem fogadta 

el, ezért itt nem működhetett. Ezután Kassán volt lelkész, onnan viszont a katolikusok száműzették 1725-ben. 

1727 januárjától haláláig tanított Frankfurtban. Fia, ifj. Gyöngyösi Pál 1727. május 13-án iratkozott be az 

egyetemre. Másik veje, Kármán András is járt itt 1730-ban, hazatérve losonci rektor lett. Zoványi 1889. 194-

195., 460., 463. tétel; MPEL 1977. 229-230., 295.; Szabó And. 1980. 285.; Tar 2004. 90. 402-403., 415. tétel 
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 Bécs, 1742. július 27. KREK E. I/4. 98. Július 23-án érkezett meg. 
1074

 Kármán 2006. 78. 
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 Frankfurt, 1742. szeptember 10. KREK E. I/4. 99. 
1076

 „1742. ... aug. 30. Paulus B[ß]atmari Debreczinus Hungarus.” Zoványi 1889. 196., 508. tétel; Tar 2004. 

93., 451. tétel   
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 1740 végén II. (Nagy) Frigyes porosz király elfoglalta Sziléziát, a tartományt követelve a nőági 

örökösödési jog elismeréséért. Alsó-Sziléziát az 1741. októberi titkos egyezmény alapján, 1742 nyarán adták 
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Boroszlóban 12 pontos béketervet is vett, ennek kapcsán hosszan ismerteti e területek 

történetét. Beszámol ezután szállásáról és ellátásáról, kiemelve, hogy diákként több joga 

van a helyi polgároknál, amit a kardviselés jelez.  

 Az év végén Somogyi levelére válaszolva felvázolta tanulmányi terveit: tavasszal 

Hollandiába menne tanulni az ottani egyetemek jobb színvonala miatt és könyveket is akar 

venni, mert Frankfurtban „könyveket kivánsága Szerént, Senki nem Szerezhet, ha Szintén 

aranyakat, a mint Szollanak, hordozna is a kezében.”
1078

 A rektor által kért könyveket 

Bécsben sem kapta meg, amit pedig zálogból elhozna és szerezne, Dömjén Gergely ágens 

(1748-1762) segítségével juttatná haza, mert másoktól a királyi rendelet engedélye ellenére 

elvették a külföldi könyveket. További úticélként fölmerül Berlin, Lipcse és Hamburg is. 

Tartózkodását őszig tervezte, hogy szeptember végén indulva karácsonyra hazaérjen. Ha az 

őt helyettesítő Dobrai Mihályt addig elbocsátják, fogadjanak mást, mert György napra (a 

lelkészválasztásra) nem tud visszajönni, Ölvedinek pedig nehéz lenne egyedül szolgálni.  

 Következő, közvetlenül Hollandiába indulása előtt írt levelében egy később 

rávezetett feljegyzés szerint: „Kér az Eccl[esi]ától 100 f[orin]tot vagy kölcsön vagy I[ste]n 

nevében.”
1079

 Részletes indoklást otthonra ígér, említi viszont saját bevételeit. Debreceni 

szőlőjéből való borának ára a kecskeméti kántornál van letétben, akárcsak Pápán 100 rajnai 

forintja, ezek aranyra váltását és kiküldését kéri kiutazó diákokkal (két barátját, 

Körtvélyesi István diószegi és Pál István szikszói rektort ajánlja) vagy a Mihály napi 

vásárra Lipcsébe és Boroszlóba jövő görögökkel. Utóbbiakkal a Frankfurtban szerzett 

kevés könyvet is hazaküldené, Ölveditől ezek árát kéri.  

 Újabb, már Utrechtben, 1743. március végén kelt levelében csalódottan tudósít 

arról, hogy hiába tette meg a közel egy hónapos utat.
1080

 Január 11-én ugyanis az 

uralkodónő elrendelte: országainak külföldön tartózkodó lakói július 11-éig térjenek 

haza.
1081

 A korabeli információáramlás lehetőségeit és korlátait jelzi, hogy Komáromi 

Mihály lelkész (1690?-1748)
1082

 és Hertzeg János jegyző küldték Debrecenből Utrechtbe a 

rendelet másolatát Millius professzornak,
1083

 aki ismertette az ottani magyaroknak, ők a 

                                                                                                                                                    
át részlegesen. A sikertelen visszaszerzési kísérletek után a drezdai porosz-osztrák (1745) és az aacheni 

francia-osztrák béke (1748) zárta le a háborút. Gonda – Niederhauser 1978
2
. 115-117.; Zöllner 1998. 233-

237. 
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többi egyetem diákjainak, viszont Szatmárihoz Frankfurtban még nem jutott el a hír. Ez a 

híradás arra is rámutat, hogy az 1643-tól érkező magyarokat már jól kiépült hálózat várta 

Utrechtben (Bernard-alapítvány, 1722-től magyar nyelvű istentiszteletek).
1084

 Szatmári 

kérte, hogy a korábban említett összeget küldjék elé Bécsbe. Ölvedit arról tájékoztatja, 

hogy itt sem tud könyveket venni, Altingius (az egyetlen szerző, akit név szerint említ) 

csak két helyen kapható, ott is 50-60 forint két példány.
1085

 Utolsó levele már 

hazautazásáról szól. Jelzi, hogy a visszaútra kapott kölcsönből május 6-ára a lipcsei vásárra 

tud érni, így a Helmeczi püspök javaslatára ott összegyűlt diákokkal együtt indul haza.
1086

  

 Szatmári Pál kényszerűen megszakított tanulmányútja mégsem volt teljesen 

hiábavaló, hiszen a fél Európát átutazva megszerzett tudással és tapasztalatokkal 

felvértezve szélesebb látókörrel folytathatta szolgálatát, Nagy Géza szavaival élve: „a 

peregrináció egyike azoknak az aranyszálaknak, amik a nyelvileg, földrajzilag, politikailag 

elszigetelt helyzetben élő magyar protestantizmust belekapcsolják az evangéliumi egyház 

egyetemes közösségébe, s onnan új, felfrissítő hatásokat ... hoznak számára ... sem egyházi 

élete, sem műveltsége nem tudna lépést tartani e nélkül szerencsésebb, külföldi 

testvéreivel.”
1087

 

 

VIII.2. Irodalmi tevékenység 

 

 

Bálint Sándor megállapítása szerint Kecskemétnek nem volt jelentős literátus múltja.
1088

 

Valóban, Kecskemét nem tartozik a magyar irodalomtörténetben kiemelkedő szerepű 

városok közé, középkori irodalmi öröksége teljesen homályba vész. Irodalmi hagyományai 

mégis számottevők. Korán jelentkezett Kecskeméten a helyi irodalmi tudat is. Nagy István 

kecskeméti rektorprofesszor a Tudományos Gyűjtemény 1823-i évfolyamában gyűjtötte 

össze és adta közre az általa ismert, itteni kötődésű írók névsorát és műveit. Orosz László 

szerint ez volt az első kísérlet hazánkban egy város irodalmi hagyományainak fölmérésére 

és megismertetésére.
1089

 Őt követte Horváth Döme és Hornyik János a 19. század második 
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felében, majd a 20. század első évében Hornyik József tette közzé Kecskeméti írók című, 

246 nevet tartalmazó művét. A későbbiekben többek között Marton Sándor, Hajnóczy 

Iván, majd Váry István, Joós Ferenc, Kiss István, Heltai Nándor és Orosz László 

szélesítették Kecskemét irodalmi múltjáról való ismereteinket, ami lehetővé tette 

Kecskemét irodalomtörténetének összefoglalását.
1090

  

 A város iskolája, az onnan kikerülő és külföldön továbbtanuló, közel egy tucatnyi 

diák viszont számottevő irodalmi érdeklődés lehetőségére utal. Kecskeméthez, a cívis 

társadalomhoz köthető legelső irodalmi munkák azonban csak a 16. században, ezen belül 

a reformációban gyökereznek. Innentől kezdve folyamatosan éltek, alkottak itt, vagy 

indultak innen olyan írók, akik hozzájárultak a magyar irodalmi műveltség gazdagításához. 

Nehéz azonban eldönteni, hogy Kecskemét irodalmi műveltségének részesei-e azok, akiket 

csupán születésük, gyermekkoruk vagy rövidebb itteni tartózkodásuk köt a városhoz, ami a 

reformáció korában nagyon is jellemző. Mivel azonban beépültek a helyi 

hagyománytudatba, kötődésük elvitathatatlanná vált. Az alábbi áttekintés ebből a 

szempontból vizsgálva mutatja be, szükségszerűen vázlatosan, a 16. századtól a 18-19. 

század fordulójáig működő, kecskeméti kötődésű református írók és költők életét és 

fontosabb műveit.  

 

VIII.2.1. Kecskeméti Agricola János és a késő humanista költészet 

 

A wittenbergi humanista körhöz tartozott a magyarországi késő humanista költészet egy 

kevésbé ismert alakja, Johannes Agricola Ketskemetiensis (magyarul valószínűleg 

Kecskeméti Szántó vagy Mező János), akinek életéről keveset tudunk, de fennmaradt 

versei alapján fel lehet vázolni kapcsolatrendszerét.
1091

 Az alábbiakban egyetemi 

kapcsolatait vizsgálom, elhelyezve a kor felekezeti és művelődési viszonyai között. Nagy 

valószínűséggel Kecskeméten született az 1540-es évek első felében. Otthoni 

előtanulmányai után Sárospatakon
1092

 a jeles humanista, Balsaráti Vitus János tanítványa 

lett.
1093

 Innen Wittenbergbe ment, ahol 1562 és 1564 között folytatott tanulmányokat, az 
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egyetemi anyakönyvben
1094

 és Laskai Csókás Péter De homine című orvosi munkájának 

előszavában a wittenbergi magyar diákok névsorában is szerepel.
1095

 Költői művei 

(jelenleg mindössze négy műve ismert) is ebből az időszakból származnak, melyek 

többnyire diáktársaihoz intézett búcsúversek. Valószínűleg ennél kiterjedtebb munkásságot 

fejtett ki, mivel Laskai Csókásnál mint „poeta laureatus” vagyis borostyánkoszorús költő 

szerepel, ezt a címet pedig valamilyen magasabb méltóság (császár, választófejedelem, 

püspök), később egyetemi rektor vagy jeles humanista tudós adományozta.
1096

 Későbbi 

életútjáról nem sokat tudni, 1564-től Zoványi Jenő adatai szerint a tolnai iskolát vezette 

(erről viszont a Tolnát legjobban ismerő Kathona Géza nem tud), 1575 körül a 

gyulafehérvári iskola lektora (ha azonos az itt működő Agricola Jánossal, ekkor viszont 

már ez visszalépés lett volna számára),
1097

 majd 1583-ban ismét Tolnán, a református 

kollégium rektoraként említik. Kathona Géza szerint valószínűbb, hogy ott hasonló nevű 

fiáról van szó, mivel a nevében szereplő Pastoris jelző lelkipásztor édesapára vall.
1098

 

Szerinte az ifjabb Agricola János már nem tanult Wittenbergben, mert a 16. század végén 

már hanyatló korszakában volt a tolnai iskola, nem jellemző az egyetemet végzett tanárok 

jelenléte, így ezért sem valószínű, hogy Kecskeméti Agricola János ekkor Tolnán tanított 

volna. Elképzelhető azonban, hogy Agricola Pastoris János és Kecskeméti Agricola János 

mégis azonos személy lehet, mivel – mint az alább kifejtésre kerül – a költő valószínűleg 

az első kecskeméti lutheri szellemű lelkipásztor fiaként született. Ezt az is alátámasztja, 

hogy Kecskeméti Agricola János ekkoriban negyvenes éveiben járhatott, tekintetbe véve a 

korabeli peregrinációs szokásokat, melyek szerint a diákok húszas éveik elején kezdték 

meg akadémiai tanulmányaikat.
1099

  

 Agricola János első ismert verse a már említett, 1563-ban Kecskeméti Benedekhez 

(Benedictus Cyka/Csikai Benedek) írt, Marton Sándor leírásából ismert búcsúvers a 

kecskeméti reformáció történetéről: „1563. aug. 8-ikán két kecskeméti ifjú búcsúzott 

egymástól az Elbe partján, miután az egyikőjük Luther hitében megerősödve és 
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Melanchton tudományával meggyarapodva, elhagyni készül a wittenbergi egyetemet, hogy 

hitét és tudását magyar hazája javára értékesíthesse.”
1100

 A címzett valószínűleg azonos 

azzal a Benedictus Ketskemeti nevű diákkal, aki az egyetem anyakönyvében,
1101

 illetve 

Laskai Csókás Péter De homine című orvosi munkájának előszavában a wittenbergi 

magyar diákok névsorában szerepel az 1561-ben beiratkozottak között.
1102

 Közel egy 

évtized múlva, Héderváry István gálszécsi prédikátor 1570. január 22-én kelt 

végrendeletében már a Zemplén megyei Felsőregmec protestáns lelkészeként szerepel.
1103

 

A zempléni egyházmegye 1611. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvében is feljegyezték a 

nevét az egyházközség földjei kapcsán, a magyar nyelvű szövegben is latin formában: 

„Volt más [szőlő] is, melyet régenten Benedictus Ketskemethi perlett volt meg, de 

minekutána bontakozása lett ez helyből, Szakoli György vette el”.
1104

 Később több 

északkelet-magyarországi, zempléni és szatmári gyülekezet lelkésze volt, Kassán pedig 

magyar káplán. Ugyancsak az anyakönyv
1105

 és Laskai Csókás listája említi 1562-ből a 

másik diákot mint Iohannes Agricola Ketskemeti koszorús költőt („Poéta laureatus”).
1106

  

 Műfajilag a vers egy antik hagyományokból táplálkozó carmen propempticon 

vagyis búcsúzó vers egy adott személynek, adott eseményhez (jelen esetben az egyetemi 

tanulmányok befejezéséhez és a hazatéréshez) kapcsolódó üdvözlő, tisztelgő költemény. 

Marton ismertetése alapján a versben megjelenik a táj ábrázolása, amikor leírást ad 

a „termékeny földekben és nyájakban” gazdag Kecskemétről. Megfigyelhető itt a 

humanizmusból táplálkozó patriotizmus és lokálpatriotizmus jelenléte, a hazai táj 

természeti szépségeire és történelmére való büszkeség, ami Skaricza Máté Ráckevéről írt, 

fentebb említett versében is látható. 

 Ugyancsak 1563-ban jelent meg egy másik wittenbergi diáktársához írt búcsúverse, 

melynek címzettje a brassói Titus Amicinus.
1107

 Életútja jól tükrözi a protestáns 

felekezetek szerveződésének heves vitákkal kísért történetét.
1108

 Apja Michael Amicinus, a 

                                                 
1100

 Agricola 1563a (Carmen propempticon), RMK III/1. 520.; Marton 1927. 47. 
1101

 1561. július 5-én iratkozott be. Szögi 2011. 269., 3082. tétel 
1102

 Laskai Csókás 1585 
1103

 "Benedictus Keczkemeti pasztor Redmecziensis debet R. No. 4.. hoc quoque filio Johanni lego." Kázmér 

1993. 567.; Iványosi-Szabó 2002b. 161. A szöveget közli: MPEA 1928. XII. 3-5. A végrendeletből kiderül, 

hogy a lutheranizmust támogató Perényi Gábortól kapott személyes adományt, így valószínűsíthetően 

Héderváry még lutheri szellemű prédikátor lehetett. Kecskeméti Benedek teológiai irányultságáról nincsenek 

pontos adataink, de feltételezhető, hogy már református volt, mivel az 1560-as évek végére Abaúj és 

Zemplén megyékben a helvét irányzat nyert teret. Szabó And. 1999. 33. 
1104

 Dienes 2001. 286. Interneten olvasható változat: http://www.patakarchiv.hu/wa_files/Zempleni.pdf 
1105

 1562. május 29-én iratkozott be. Szögi 2011. 270., 3093. tétel 
1106

 Laskai Csókás 1585 
1107

 Agricola 1563b (Ecloga propemptica), RMK III/1. 521. 
1108

 Életrajzát részletesen bemutatja: Philippi 1983, uő 2008 

http://www.patakarchiv.hu/wa_files/Zempleni.pdf


267 

 

Brassó melletti Vidombák (Weidenbach, ma Ghimbav) lelkésze volt, akit 1529-ben a 

nagyszebeniek hívtak meg városi lelkésznek, de ezt nem fogadta el, 1539-ben viszont 

barcasági dékán lett, jelentős szerepet játszott a terület reformációjában. Titus 1550-ben a 

kor egyik legjobb magyarországi iskolájának számító brassói humanista gimnáziumban,
1109

 

1553-tól Wittenbergben tanult, ahol 1555-ben felszentelték, hazatérve szülővárosában 

vállalt prédikátori szolgálatot, apja halála után 1557-ben dékán lett.
1110

 A brassóiak csak 

magasan képzett embert fogadtak el plébánosnak, így viszont a reformátor Honterus utóda, 

Valentin Wagner halála után 1557-től évekig betöltetlen maradt ez az állás.
1111

 Ezért a 

városi tanács megbízásából Amicinus 1558-tól ismét a wittenbergi egyetemen képezte 

magát,
1112

 közben 1560-ban Zürichben meglátogatta a Balsarátival, Zsámboky Jánossal és 

a magyar coetusszal is szoros barátságban álló, nyelvészettel is foglalkozó Konrad Gesner 

orvos-természettudós polihisztort.
1113

 Hazatérve apja érdemeire is tekintettel 

megválasztották városi lelkésznek, ám az akkori dékán és a káptalan ezzel nem értett egyet 

és nem képviseltette magát a beiktatáson. A helyzetet Johann Benkner főbíró oldotta föl 

saját hatalmával, az oltár előtt a gyülekezet élére állítva az új lelkészt. Működése során 

elrendelte a bolgárszegi román egyház reformálását, de alig tíz hét után kriptokálvinista 

nézetei miatt száműzték.
1114

  

 Ezután visszatért Wittenbergbe, majd Kolozsvárra települt és Heltai Gáspár mellett 

szász prédikátor lett. A kolozsvári reformáció történetében valamennyi irányzat 

megjelent.
1115

 A város lakói 1545-ben, az egy évvel korábban plébánosnak megválasztott 

Heltait követve fogadták el a lutheri tanításokat, majd 1566-tól a helvét irányzatot. Az 

1557-től szász prédikátorként működő Heltai 1559-ben csatlakozott a szakramentárius 
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irányzathoz és 1563-tól Amicinusszal együtt képviselte a szászok között ezt az álláspontot, 

így Kolozsvár az 1550-1560-as évek fordulóján a helvét irányú reformáció erdélyi 

központjává vált.
1116

 Eközben Amicinus 1565-ben házasságot kötött Anna Auer besztercei 

polgárlánnyal, lakodalmukra Szikszai Fabricius Balázs, a kolozsvári (korábban a 

sárospataki) iskola tanára írt latin nyelvű köszöntő verset.
1117

 Ő maga is foglalkozott 

költészettel, 1560-ban a 118. zsoltár latin parafrázisát adta ki Wittenbergben.
1118

 1566-ban 

azonban újabb fordulat következett, amikor Dávid Ferenc elsőpapnak köszönhetően az 

antitrinitárius irányzat nyert teret. A magyar prédikátorok (Egri Lukács, Szegedi Lajos) és 

Basilius István rektor hamarosan Dávid mellé álltak, a szász prédikátorok és Szikszai 

viszont ellenálltak. Heltai és Amicinus 1566 tavaszán tiltakozásul lemondtak 

hivatalukról,
1119

 Szikszai pedig visszatért Sárospatakra.
1120

 A szentháromság-tagadók 

győzelmét Titus Amicinus már nem érte meg, mivel egy súlyos betegség következtében 

fiatalon elhunyt 1566. augusztus 29-én, de előtte még saját maga írta meg sírfeliratát.
1121

 

Ez a vers arra enged következtetni, hogy bár őt is sokan antitrinitáriusnak tartották, 

valójában nem lépett túl a helvét irányzaton. Ez összhangban áll azzal a ténnyel is, hogy 

1569-1570-ig maga Heltai sem jutott még el a szentháromság-tagadó meggyőződésig.  

 Agricola János verse Amicinus harmadik wittenbergi tartózkodásának végén, 

Kolozsvárra érkezése előtt íródott. A művet Julius Groß írta le elsőként a brassói 

gimnáziumi könyvtár német nyelvű katalógusában,
1122

 majd szintén innen Szabó Károly. A 

németországi könyvtárak digitalizációs munkájának és az Europeana programnak 

köszönhetően a közelmúltban ismertté vált a szöveg hallei példánya is.
1123

 A vers műfaja a 

címében is jelzetten egy ecloga, szereplői az antik mintákhoz hasonlóan pásztorok, akik a 

Wittenberg környéki táj szépségét magasztalva próbálják a múzsák hajlékában maradásra 

bírni a hazájába visszatérni készülő, Titus Amicinust jelképező Coronust (Corona, Brassó 
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latin neve után). A versben hangsúlyos a közös példaképek, Balsaráti Vitus János és 

Melanchton iránti tisztelet kifejezése. 

 Egyéni szerzeményei mellett egy antológia társzerzőjeként is írt verset, az 1564-ben 

Itáliába indult Caspar Czipczinus tiszteletére.
1124

 A címzett minden bizonnyal azonos azzal 

a nobilis Casparus Horvát a Czipcz, vagyis nemes Szepesi Horvát Gáspár személyével, 

akinek ugyanebben az évben Batizi Benedek írt búcsúverset.
1125

 Ez a Szepesi Gáspár 

valószínűleg azonos a wittenbergi egyetem anyakönyvében 1555-ben szereplő Horvát 

Gáspárral (Casparus Horvát), aki 1564-ben iratkozott be a paduai egyetemre, tehát ebben 

az időben valóban Itáliába utazott.
1126

  

 Agricola János szerzőtársai egyúttal diáktársai is voltak, később pedig a formálódó 

magyarországi református egyházban vállaltak szerepet. Eszéki Mihály valószínűleg 

Tolnán tanult. 1563-tól 1565-ig látogatta a wittenbergi egyetemet, közben éppen 1564-ben 

lett a magyar coetus XIV. seniora.
1127

 Pathai Sámuel tolnai lelkész, esperes, a dunamelléki 

református egyházkerület első történetírója szerint Eszéki István helyét a tolnai papságban 

ő foglalta el 1565-ben, de ezt az állítást megcáfolja Skaricza Máté beszámolója, aki 1572 

áprilisában tett tolnai látogatásakor még változatlanul Eszéki Istvánt találta a lelkészi 

székben, így Eszéki Mihály legfeljebb káplán lehetett ebben az időben. Nem bizonyítható 

az sem, hogy Mihály István fia lett volna.
1128

 A Stephanus Telechius Vngarus néven 

szereplő Teleki Istvánról csak annyit lehet tudni, hogy 1563-tól tanult Wittenbergben.
1129

 

A legjelentősebb személyiség közülük Károlyi Péter lett, aki az elkövetkező évek 

felekezeti küzdelmeinek egyik vezéralakjává vált.
1130

 1543-ban született Nagykárolyban, 

majd ő is 1563-ban kezdte meg tanulmányait Wittenbergben,
1131

 hazatérve előbb 

Kolozsvárott (1566),
1132

 majd Váradon (1567) lett rektor, ez utóbbi helyen 1568-ban 

lelkésznek is meghívták. 1568-ban részt vett a gyulafehérvári és 1569-ben a váradi 

hitvitán, ahol Dávid Ferenc ellenfeleként a kibontakozó antitrinitarizmussal szemben 

foglalt állást. Báthory István erdélyi fejedelem meghívta udvari prédikátornak, de ezt nem 
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fogadta el.
1133

 1570-ben a bihari egyházmegye esperese lett, majd 1573-ban a tiszántúli 

egyházkerület püspökévé választották, ezt a tisztséget 1576-ban, Debrecenben 

bekövetkezett haláláig viselte.
1134

 Jelentős irodalmi tevékenységet is kifejtett, részben 

iskolai működéséhez,
1135

 részben a hitvitákhoz kapcsolódva.
1136

 Élete végén írta 

legszemélyesebb művét, Az halálról, feltámadásról és az örök életről című vitairatot és 

elmélkedést, melyet Báthory Kristóf feleségének, Bocskay Erzsébetnek ajánlott.
1137

 

 Szintén 1564-ben jelent meg Agricola János egy másik társszerzős műve. Szegedi 

Lőrinccel együtt gyászverset írt Szakmári Orsolya halálára, aki a Zemplén vármegyei 

Nagymihály (ma Michalovce, Szlovákia, a református egyházigazgatásban az ungi 

egyházmegyéhez tartozott) lelkészének, Salánki Andrásnak volt a felesége.
1138

 Az 

érintettekkel a kapcsolatot talán Szakmári Ferenc személye jelentette, aki 1560-tól tanult 

Wittenbergben, tehát a szerzőkkel egy időben.
1139

 Agricola szerzőtársa ez esetben is egyik 

diáktársa volt. Valószínűleg Szegeden született az 1540-es években. Az 1552-es szegedi 

veszedelem után elhagyta szülővárosát és Kassára költözött szegedi polgárok, Mercator 

(Szegedi Kalmár) János, Literáti Nagy János és Pap Benedek támogatásával 1562-1564 

között Wittenbergben,
1140

 majd Poroszországban tanult. Hazatérve 1567-ben Békésen lett 

lelkész és esperes, 1575-ben Szatmáron lelkész, majd egy ideig esperes, végül 1594-től 
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Abaújszántón szolgált első papként 1596-1597 körül bekövetkezett haláláig.
1141

 Ő is ahhoz 

a nemzedékhez tartozott, mely tanulmányai révén még a lutheránus világhoz kötődött, de – 

nem kis részben Melanchthon közvetítő szerepének köszönhetően – fokozatosan a helvét 

irányzatot fogadta el, és aktívan részt vett a magyarországi reformáció helvét fordulatában, 

a református egyház szervezeti elkülönülésében. Károlyi Péterhez hasonlóan ő is 

szembekerült a Partiumban és a Körös-vidéken terjeszkedő antitrinitarizmussal. Békési 

esperesként hitvitát kezdeményezett székhelyén, ahol a Belényesről kiinduló Basilius 

István prédikátorral szemben.
1142

 Irodalmi működéséről tanúskodik pártfogóinak ajánlott 

latin zsoltárparafrázisa,
1143

 melyhez gyászverseket is csatolt, valamint magyarul írt, bibliai 

témájú iskoladrámája, a Theophania, melyet Nikolaus Selnecker latin művéből fordított és 

egy tízsoros disztichonnal vezetett be.
1144

 Bálint Sándor kiemeli, hogy a színjáték más 

szegedi szerzők alkotásainak társaságában Debrecenben, Komlós Andrásánál került 

kiadásra, ami mutatja Lőrinc pap szegedi kapcsolatainak elevenségét, amit az is jelez, hogy 

egész életén át föltűnő szívóssággal őrizte szegedi anyanyelvének ö-ző színeit és 

szólásait.
1145

 

 Mindezek az irodalmi művekben is rögzült kapcsolatok is azt mutatják, hogy – 

főként a peregrinációnak köszönhetően – az ország részekre szakadása után sem szakadt 

meg az összeköttetés a kulturális élet szereplői között, amiben a hódoltságból érkező 

fiatalok is aktívan részt vettek, maradandó alkotásokat hozva létre. 

 

VIII.2.2. Kecskeméti Vég Mihály 

 

A Kecskeméthez kapcsolódó legrégebbi magyar nyelvű irodalmi emlék az 55. zsoltár 

Kecskeméti Vég Mihály által készített fordítása és átdolgozása. Ez viszont olyan 

kiemelkedő alkotás, hogy évszázadok óta a korabeli legkiválóbb munkák között tartják 

számon. Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus címmel (kifejezve, hogy tartalmát az egész 
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 Bálint 1975. 76.; Zoványi 1977. 154.; Szegedi Lőrinc. In: MPEL 1977. 584.; Szabó András: Szegedi 

Lőrinc. In: MAMŰL XI. 2011. 24-25., további irodalommal 
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 Clypeátor János mezőtúri lelkész és Túri Czakó Jakab, az ottani iskola rektora volt segítőtársa. Balázs 
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magyarság könyörgésének tartja) 1923-ban megzenésítette, ezáltal a magyar kultúra 

legnagyobb értékei közé emelte és világhírűvé tette. Ez az oratórium az egyik legismertebb 

és legnagyobb hatású műve.
1146

 Maga a vers több szövegváltozatban maradt fenn. A 

Cantio optima címet viselő kéziratát a boroszlói könyvtárban találták meg, ezért Boroszlói 

kézirat néven is ismert. Ennek záró versszakából derül ki, hogy a zsoltárparafrázis 1561-

ben (esetleg 1567-ben) keletkezett. Emellett a Palatics-kódex
1147

 és némileg módosulva a 

református gyülekezeti énekeskönyvek őrzik a szöveget.
1148

 Szerzőjéről viszont keveset 

tudunk, neve is csak a versfőkben elrejtve maradt fenn (Michaél Uegkéckémeti, vagyis 

Végkecskeméti Mihály), más éneke nem ismert. Felmerült, hogy azonos lehet a 

Kecskemétről származó Mihály nevű diákkal, aki 1521-ben Krakkóban tanult. A Végh 

család tekintélyes família volt a városban, a korabeli török adóösszeírásokban szerepel egy 

Végh Mihály, Mátyás és Mihály fiaival együtt.
1149

 1544-ben egy Végh Mihály nevű 

kecskeméti kereskedőt említenek.
1150

 Ezekben az összeírásokban csak egyetlen Vég/Végh 

családnév található. A 17. századi nyilvántartásokból pedig már eltűnik a család neve, ami 

szűkíti az azonosítás lehetőségeit.  

 Az is régóta foglalkoztatja a szakirodalmat, hogy azonos lehet-e a zsoltárfordító 

személye az 1564-i templomegyezségben említett főbíróval. Marton Sándor elfogadja az 

azonosságot, mivel szerinte a felekezeteket bölcs belátással és biztos kézzel megbékítő 

főbíró a reformáció híveinek hallgatólagos képviselője volt, saját személyében biztosította, 

hogy ők betartják a megállapodást és megőrzik a levelet. Emellett a vers és a szerződés 

szövege közti összhang, a felkavarodott társadalmi élet bemutatása is érvként adott a két 

személy azonossága mellett.
1151

 A később, mintegy másfél évszázad után, Selymes János 

1700 táján keletkezett kéziratos egyháztörténetében feljegyzett hagyomány szerint Vég 

Mihály volt a kecskeméti református egyházközség alapító papja, amit Nagy István is 
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 Haiman 1978; Kodály 1987; Bónis 1987, uő 1992. A Psalmus Hungaricus bemutatója 1923-ban volt. 

1927. november 24-én a lipcsei Gewandhausban személyesen Kodály, olaszországi premierjét 1928. október 
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elfogadott. Marton szerint akkor már nem tudták elképzelni, hogy egy városbíró lehet 

egyházalapító, pedig Szebenben és Gyulán is így történt.
1152

 Mindenesetre megállapítja, 

hogy a csinos verselés, a szabatos nyelvezet és az ügyes fordítói készség iskolázott 

szerzőre utal. A zsoltárfordítóban a reformáció harcos hívét látja, megjegyezve, „hogy egy 

keresztyén hittől áthatott iró a zsidó költészetnek egy ily speciális helyzetdalában találja fel 

átdolgozásra késztető költői ihletét, ez bizony az irói lélektan örök törvényei szerint rokon 

érzéseket, hasonló gondolatokat, azonos helyzetet és hangot feltételez a fordító lelkében”, 

amint a végsorban utal is erre.
1153

 

 Hornyik János a városi jegyzőkönyvben 1594-ben említett Mihály prédikátorral 

azonosítja a zsoltárfordítót (nem zárható ki, hogy ő azonos lehet az ifjabb Végh Mihállyal). 

A legtöbb irodalomtörténész viszont a főbírónak tulajdonítja a művet, nem zárva ki, hogy 

azonos lehet a krakkói diákkal. Horváth János is több városi polgárt és tisztviselőt említ, 

aki egyházi éneket ír, köztük ő is a gyulai bírót hozza föl példának. Szerinte a zsoltár 

korának „legmegragadóbb […] és legegyenletesebb szépségű […] psalmusa.”
1154

 Orosz 

László szerint elképzelhető, hogy a zsoltárfordító egyik ismert Végh Mihállyal sem 

azonos.
1155

  

  A versszakok négy sorának rímelése és a sorok 5+5, 5+5, 5+5, 5+6-os tagolása 

népszerű lehetett a 16. századi Magyarországon, hiszen Tinódi Lantos Sebestyén, a kor 

kiváló krónikás-zenésze is hasonló szerkesztéssel írta Summáját írom Eger várának című 

versét. A zsoltárparafrázis már a 16. század végén bekerült a református énekeskönyvekbe, 

legrégibb, nyomtatásban megjelent változatát az Újfalvi Imre/Gönci György-féle 1602-ben 

kiadott énekeskönyv közli.
1156

 Kecskeméti Vég Mihály zsoltárátdolgozását tartalmazza a 

17. századi kéziratos Kecskeméti Graduál is. Ahogy a reformáció közkinccsé tette a 

Bibliát, úgy fordult különös figyelem a zsidók szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal teli 

történelmét bemutató ószövetségi rész felé. A 16-17. században gyakran hasonlították a 

magyarság sok nyomorúságát az ószövetségi zsidókéhoz, bizakodást merítve abból, hogy 

Isten újra meg újra megkönyörült választott népén. Ez a szemlélet sugárzik Kecskeméti 

Vég Mihály zsoltárparafrázisából is, aki a zsoltárszerző Dávid király panaszát és 

könyörgését kibővítve és átdolgozva a magáéként adja vissza, belevíve saját korának 
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viszonyait és egyéni élményeit. Péczely László is megállapítja a Vulgata szövegével 

összevetve, hogy a zsoltár szöveghűségén átüt az egyéni ihlet, a konkrétan nem ismert, de 

a műből kiérezhető egyéni élmény.
1157

 A város képe jelentheti a korabeli Kecskemétet, de 

ezen túlmenően jelképezheti az országot mint politikai közösséget, sőt az egész 

megromlott világot is. A pusztulást előidéző erkölcsi romlás szenvedélyes elítélése és az 

Isten igazságtevésében való bizakodás jellemző a kor vezető értelmiségeinek 

állásfoglalására. Vég Mihály a hódoltsági viszonyok között saját erőből helytállni 

kényszerülő mezővárosi vezetőréteg erkölcsi igényességét fogalmazza meg biblikus 

nyelvezettel: az özvegyekért, árvákért, hatalmaskodóktól sanyargatott szegényekért, 

gyámoltalanokért vállalt felelősségét, ami viszont az egész magyarságra nézve érvényes. 

Varjas Béla szavaival: „csaknem töretlen áradású lírai ihlete emeli a Balassi előtti 

személyes indítékú vallásos énekek legmegkapóbb alkotásai közé.”
1158

 Féja Géza szerint a 

zsoltár azt „tanúsítja, hogy az Ószövetség menyire felszabadította és megtermékenyítette a 

magyarság érzelmi kultúráját. E zsoltár hatalmas boltozata alatt elfér a helyét és 

nyugalmát nem lelő XVI-ik század.”
1159

 

 

VIII.2.3. Prédikációs és teológiai irodalom 

  

A Kecskeméten elhangzott prédikációkról keveset tudunk, itt elhangzott szöveg nem 

maradt ránk a korból. Innen elszármazott lelkészek beszédei viszont fennmaradtak. 

Közülük a legjelentősebb a 17. század elején Sárospatakon, majd Nagybányán működő 

Kecskeméti Alexis (Elek/Elekes) János. Képesítését a reformáció bölcsőjében, 

Wittenbergben, majd a korban a reformátusok számára egyre jelentősebbé váló 

Heidelbergben szerezte. Utóbbi helyen találkozott Szenci Molnár Alberttel, aki többször 

említi őt naplójában. Itthoni működése során írta magyar nyelvű prédikációit. A Dániel 

próféta könyveinek magyarázata című munkája 1608 körül keletkezhetett, de csak jóval 

halála után, 1621-ben jelent meg Debrecenben, Margitai Péter, nagybányai lelkészelődje 

gondozásában.
1160

 A művet Margitai, aki magát „a kállai ekklézsia tanítójának” mondja, 

Rákóczi Györgynek, Borsod vármegye főispánjának, Patak akkori földbirtokosának 

ajánlja, megjegyezve: „Vegye jó néven azért nagyságod ezt a szép könyvet, és ennek 

haszonnal való olvasásában önmagát gyakorolja, és az Istenben elnyugodt Kecskeméti 
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Alexis Jánosnak gyámoltalan özvegyét kegyes patrociniuma alá vegye…”.
1161

 A 89 

prédikációban részletesen, olykor retorikailag is elemzi a bibliai szöveget. Ennek 

értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a 16-17. századi prédikátor nem csupán vallási 

hivatást töltött be, hanem tájékoztatott a világ dolgairól is, állást foglalt a politika, a 

társadalmi élet kérdéseiben. A Bibliához nyúlt vissza, amikor saját korának viszonyairól 

szólt, így a melanchthoni eredetű wittenbergi történelemszemlélet és a zsidó-magyar 

sorspárhuzam gondolatának elterjedésében a prédikációs irodalom játszott fontos szerepet. 

Dániel könyve és a hozzá fűződő apokaliptikus jóslatok a négy birodalomról a 16. század 

folyamán is kitüntetett figyelmet kaptak a vallási és politikai gondolkodásban.
1162

 A kor 

legfőbb politikai kérdése: a töröktől vagy a némettől várhatunk-e, ha oltalmat nem is, 

legalább kíméletet. Míg Károlyi Gáspár Két könyve a diadalmas református egyház 

világszemléletét hirdette, addig Kecskeméti Alexis kénytelen számolni a protestantizmust 

üldöző katolikus államhatalommal, így a feudális urakat érintő társadalomkritika mellé az 

ellenreformáció módszereinek elítélése társul, mindezeket figyelembe véve inkább a 

vallásilag közömbös török felé hajlik.
1163

 Kora protestantizmusának puritán erkölcseit 

hirdeti, elítéli a bálványimádás és a babonaság saját korában megfigyelt formáit. 

Figyelmezteti az ifjakat: „Ne olvassanak fertelmes szerelemre indító verseket, lator 

poétákat […] mert a buja szerelemre vetemedett elme semmi tisztességes tudománynak 

bevételére nem jó.” Művéből a kor mindennapi életének számos részlete bomlik ki, például 

a jóslások különböző típusai, de nem tudni, e részletek közt vannak-e olyanok, melyek még 

gyermekkori kecskeméti élményein alapulnak.
1164

 Nagybányán a Jelenések könyvéről is írt 

magyarázatot, ezek a prédikációi nem jelentek meg nyomtatásban. Rákóczi György ugyan 

Szenci Molnár Albertre bízta a kéziratot a kiadás előkészítéséhez, de az valószínűleg 

elpusztult Heidelberg ostromakor.
1165
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 A másik, Kecskemétről elszármazott jelentős teológiai író a 17. század második 

felében a Kecskeméti C. Jánosként is ismert, Észak-Magyarországon és a Felső-

Tiszavidéken működő Kecskeméti Sánta János. Eredeti neve Sánta, ennek latin 

fordításának (Claudus) rövidítéséből származik másik neve, szülővárosa után nevezte 

magát Kecskemétinek. Heidelbergi tanulmányai alatt respondens volt a De libertate 

christiana (A keresztény szabadságról, 1605) és a De sacra theologia ejusque principiis et 

partibus (A szent teológiáról, és annak alapelveiről és részeiről, 1605) tartott vitákon. 

Zoványi Jenő szerint ő az a K. János lelkész, akit 1627-ben feslett erkölcse miatt (többször 

érték házasságtörésen) nem fogadták be a dunántúli egyházkerületbe, ezért római 

katolikussá lett. Heltai János
 
viszont nem fogadja el ezt az azonosítást, mivel szerinte a 

református kontroverz teológusról nehezen feltételezhető az érdekből történő 

katolizálás.
1166

 Feltétezett vallásváltása utáni életéről semmit nem lehet tudni. Fennmaradt 

munkái mindenesetre kizárólag református szemléletű művek. Három fű és nevezetes, 

esztendős innepekre való prédikációk című munkája népszerűségét jelzi, hogy az 1615-ös 

első debreceni kiadást 1621-ben ugyanott egy újabb követte, majd a harmadik kiadást 

kiegészítették a Jézus fogantatásáról 1617-ben Ungváron tartott prédikációjával (Debrecen, 

1624).
1167

 A negyedik kiadáshoz ezen kívül még nyolc gyászbeszédét is csatolták 

(Debrecen, 1643). Másik prédikációs műve, Az Sámuel próféta második könyvének 

huszonnegyedik részének prédikációk szerint való magyarázatja Bártfán jelent meg 1622-

ben. Andreas Musculus nyomán egy imakönyvet is kiadott (Szép és ájtatos imadságos 

könyvecske, Bártfa, 1624), melynek új kiadása 1640-ben Lőcsén jelent meg. Több munkája 

a református hitvitázó irodalomban foglal helyet. Fides Jesu et Jesuitarum című, Donatus 

Visartustól fordított műve előszavában értekezést nyújt az apostoli successióról, a végéhez 

pedig egy külön írást csatolt a jezsuiták esküformája ellen (Bártfa, 1619). Ugyancsak 

fordítás Catholicus reformatus című munkája, mely William Perkins angol puritán író és 

prédikátor művéből ültetett át (Debrecen, 1620).
1168

 Feleletet írt Pázmány 

Péter Kalauzának XIII. könyvére (Bártfa, 1622), ugyanekkor, szintén Bártfán jelent meg A 
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pápisták között és miközöttünk vetélkedésre vettetett három fő artikulusokról című 

apologetikus prédikációs kötete.
1169

 

 A kecskeméti református iskola rektorai közül nevet szerzett az irodalomban 

Veresmarti Mihály mellett több, 17. században itt működő tanító. Kabai Bodor Gellért (-

1681), a gályarabságot szenvedett Csúzi Cseh Jakab (1639-1695), Debreceni Kalocsa 

János (1650-1710) és Szentpéteri István latin és magyar nyelvű vallási műveket írtak. 

Egyikük sem töltött hosszabb időt a városban, műveiket is jóval Kecskemétről való 

távozásuk után írták vagy jelentették meg, mégis tanúsítják, hogy a kor irodalmi 

műveltségének színvonalán álló emberek tanítottak itt.
1170

  

 Kabai Bodor Gellért a kor szokása szerint egyetemi tanulmányai alatt több dispután 

is részt vett, respondens volt a De conscientia (1666) tartott vitákon, valamint De legibus 

Dei (Utrecht, 1666) és De fide (Franeker, 1667) címmel védte meg értekezését. Hazatérve 

magyar és latin nyelvű munkákat is megjelentett, a Lelki flastrom és a Traditionum 

humanarum flagellatio is Debrecenben, 1677-ben láttak napvilágot. Hegyes ösztön a 

sátánnak angyala című prédikációskötete is megjelent ugyanott 1678-ban, ami 1682-ben 

egy újabb kiadást is megért szintén Debrecenben. A jó elüljáróknak… címmel 

gyászbeszédet tartott id. Dobozi István felett, amit szintén a cívis városban adtak ki 1679-

ben. Üdvözlő verseket írt Mártonfalvi Györgyhöz (1679) és Csúzi Cseh Jakabhoz (1680), 

valamint Czeglédi István Sion vára című műve mellé.
1171

 

 Debreceni Kalocsa János művei részben peregrinációjához kötődnek, De rerum 

modis... című munkája 1654-ben Leidenben, De existentia Christi aeterna című írása 

1655-ben Franekerben jelent meg. Itthon magyar nyelvű műveket adott ki, nem sokkal 

Kecskemétről való távozása után, 1661-ben Debrecenben az Örökélet zsengéjének érzése, 

majd ugyanebben az évben Sárospatakon a Szent Dávidnak hét poenitentia-tartó zsoltári, a 

Pápai Páriz Imre által írt Keskeny út általa közrebocsátott új kiadásához csatolva, melynek 

későbbi kiadásaiban is szerepel. A debreceni egyházmegye esperesi tisztében való 

elődeiről temetési prédikációkban emlékezett meg. Felvinczi Sándor
1172

 fölött mondott 

gyászbeszéde Dicsíretes emlékezet címmel 1686-ban Debrecenben, Halotti tanítás... 

Szenczi Pál... felett című gyászbeszéde ugyanott 1691-ben látott napvilágot.
1173

 Olaszból 
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fordította és bővítette Giovanni Diodato bibliai kommentárját Isten ajándékával való 

kereskedés, avagy: Énekek énekének magyarázatja címen, mely szintén Debrecenben 

jelent meg 1693-ban. Kiadói tevékenységet is folytatott, 1677-ben Kolozsvárott 

megjelentette a puritanizmus kulcsművének számító Medgyesi Pál Praxis pietatis-

fordítását új kiadásban,
1174

 sajtó alá rendezte Szathmári Ötvös István Titkok jelenése című 

Jelenések könyve-kommentárját 1668-ban Nagyszebenben.
1175

 Ezekhez és Szikszai P. 

Sámuel Mennyország útja (Bártfa, 1702) című imakönyvéhez előszót írt,
1176

 Szentpéteri 

István Tánc pestise (Debrecen, 1697) című írása elé pedig ajánlólevelet. A prózai munkák 

mellett alkalmi verseket is írt, üdvözlőverset intézett Egrespataki C. Andráshoz (1654, 

1655) és Diószegi Kalmár Pál tanulótársához, későbbi szabolcsi espereshez (görögül, 

1656), aki még 1654-ben héber üdvözlőverset írt neki.
1177

 Gyászverset írt Nógrádi Mátyás 

tiszántúli püspök
1178

 (1681), valamint az általa búcsúztatott Felvinczi Sándor (1686) és 

Szenczi A. Pál debreceni egyházmegyei esperes
1179

 (1691), illetve Szilágyi Márton (1700) 

halálára.
1180

 Kéziratban maradt műve is volt.
1181

 Debreceni Kalocsa Jánossal együtt 

időszerű egyházi műveket adott ki Kecskeméti Soós János vándor könyvárus, aki 

valószínűleg itteni jobbágycsaládból származott. Kalocsa a sajtó alá rendezést, Soós a 

művek felkutatatását és terjesztését végezte. Közreműködésével jelent meg Pápai Páriz 

Imre Keskeny út című írásának harmadik kiadása (Sárospatak, 1662) és a Titkok jelenése. 

Saját költségén nyomtatta ki Medgyesi Pál Praxis Pietatis című munkájának hatodik 

kiadását (Kolozsvár, 1677), melyet Istennek ajánlott és imádságokkal bővített.
1182

 

 A kecskeméti rektorsága után folytatott oderafrankfurti tanulmányai alatt 

Szentpéteri István is írt latin nyelvű értekezéseket, De aeterna hominum electione... (1677) 

és De sorte piorum in Via... (1678) című írásai is ott jelentek meg.
1183

 Hazatérése után a 

Tiszántúlon vállalt több gyülekezetben is lelkészi szolgálatot, aminek irodalmi lenyomatát 

prédikációi jelentik. Magyar nyelven fennmaradt művei közül négy írás tematikus 

sorozatot alkot (nem a megírás sorrendjében megjelenve): a Hangos trombita (Debrecen, 
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1698) a részegeskedés, az Ördög szigonyja (Debrecen, 1699) a káromkodás, a Tánc pestise 

(Debrecen, 1697) a táncolás, a kéziratban maradt Ördög szára-bordája (1712-1713 k.)
1184

 

pedig a dohányzás bűnét ostorozza, az utókor számára számos néprajzi adalékot 

megörökítve.
1185

 Kérlelhetetlen keménységű, puritán szellemiségű prédikációi közül 

háromhoz, a Tánc pestiséhez hasonlóan, Debreceni Kalocsa János írt előszót. Az utóbbi 

műve a táncról szóló morális vita igen fontos magyarországi dokumentuma.
1186

 

Előzményeként említhető Decsi Gáspár 1582-ben prédikációs könyve, melyben a 

részegséget és a táncot egyaránt bírálja.
1187

 Szenczi A. Pál felett mondott temetési 

beszédében (Izrael szekerei és lovagjai) kitér a gyülekezet és a prédikátor viszonyára is.
1188

 

Szenczi halálára gyászverset is írt (1691), melyet a prédikációval és Debreceni Kalocsa 

János fentebb említett hasonló műveivel együtt adtak ki. Korábban Köleséri Sámuel 

halálakor is írt gyászverset (1683). 

 A Kecskemétről származó peregrinusok is jelentős irodalmi tevékenységet fejtettek 

ki, bár később többnyire ők is máshol telepedtek le. Ezek a művek leginkább az egyetemi 

disputákon megvitatott latin nyelvű, teológiai és filozófiai kérdéseket tárgyaló 

disszertációk, illetve az ezekre adott válaszok nyomtatásban megjelent változatai. A másik 

jellemző műfaj a patrónusoknak vagy diáktársaknak írt, az Agricola Jánosnál már 

bemutatott üdvözlő, búcsúzó vers, melynek szokása a 17. században is fennmaradt. 

Példaként említhető Kecskeméti Sánta János fenti respondeációi mellett Kecskeméti Nagy 

Istvánnak a szentségekről szóló De sacramentis in genere című disszertációja (Leiden, 

1628), aki respondens volt a De libertate christiana (1627) és a De baptismo (1628) című, 

a keresztény szabadságról és a keresztségről szintén a leideni egyetemen tartott vitákon. 

emellett üdvözlő verseket írt Debreceni Simonides Gáspárhoz (1628) és Tornai P. 

Gáspárhoz (1628).
1189

 Kecskeméti Mihály lelkészjelölt sorsáról keveset lehet tudni, a róla 

ismert utolsó adat éppen disputájához kapcsolódik, melyet 1631-ben Franekerben tartott a 

megigazulásról De justificatione hominis peccatoris címmel és értekezését ugyanitt ki is 

adta.
1190

 Hasonló nevű kortársa, Kecskeméti Udvar (W.) Mihály életútjáról több adat szól, 
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de egyetemi éveiből csak 1627-ben Thúri Péterhez írt üdvözlő verse ismert. Fennmaradt 

viszont egy későbbi, magyar nyelvű munkája, a gr. Bethlen Krisztina felett 1631. 

november 25-én mondott halotti prédikációja, mely a Temetési pompa című 

gyűjteményben jelent meg Debrecenben, 1632-ben.
1191

 A puritanizmus képviselője volt 

Kecskeméti Miklós, aki angliai tanulmányai alatt Tolnai Dali János „ligájá”-hoz 

csatlakozott. 1638-ban aláírta a Londoni Liga okiratát, melyben a tagok Tolnai Dali 

indítványára elfogadták a puritanizmus eszméit, és fogadalmat tettek magyarországi 

terjesztésére.
1192

 Hazatérve emiatt összeütközésbe került az egyházkormányzattal, de ennek 

ellenére jelentős egyházszervező munkát végzett. Sokáig neki tulajdonították az Angyalok 

éneke… a szentírásnak mondásaiból címmel Nagyváradon, 1640-ben megjelent művet, 

mely azonban valószínűleg a 19. században összeállított hamisítvány.
1193

  

 Valószínűleg a városból származott el az erdélyi fejedelemi udvarban működő 

Kecskeméti K. Gergely költő. 1625-ben Berlinig utazott Bethlen Péter kíséretében, annak a 

követségnek a tagjaként, mely Bethlen Gábor fejedelem számára megkérte Brandenburgi 

Katalin kezét. Bethlen Péter peregrinációjáról írta Ulysses Pannonicus (Franeker, 1626) 

című latin nyelvű verses útleírását.
1194

 Ismeretes még két latin nyelvű üdvözlő verse és ifj. 

Bethlen István esküvőjére készült latin köszöntője (Gamelion, seu Carmen nuptiale. 

Franeker, 1626).
1195

  

 A szülővárosába hazatérő Kecskeméti Selymes János alább ismertetendő 

egyháztörténeti műve megírása előtt, peregrinációja alatt is alkotott irodalmi műveket. 

Respondens volt a De prophetiis (1679) tartott viták egyikén, majd De anno beneplaciti 

Jehovae címmel (Leiden, 1680) tartotta meg disputáját. Üdvözlő verseket intézett Menyői 

Tolvaj Ferenchez (1675), Újvárosi Demeterhez (1681), Váradi Pálhoz (1681) és ifj. 

Köleséri Sámuelhez (1679, 1681). Gyászverset írt ifj. Kovásznai Péter (1680) és Szilágyi 

Tönkő Márton (1700) halálára. Alkalmi verse jelent meg a Kecskemét romlásáról 1707-

ben kiadott alkalmi vers mellett.
1196

 

 A 18. század elején megszületett az első kecskeméti történeti mű, egyben a hazai 

református egyház egyik legelső históriája, Debreceni Ember Pál egyháztörténeti műveivel 
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közel egy időben.
1197

 A helybeli születésű, Debrecenben, Heidelbergben és Zürichben 

iskolázott, már többször említett Kecskeméti Selymes János (1655-1721) 1700 körül széles 

alapvetéssel látott hozzá eklézsiája történetének megírásához. Művének első fejezete a 

magyarság reformáció kora előtti történetét dolgozza föl. A második részben a 

magyarországi reformációról ír, irodalomtörténeti jelentőségű a magyar bibliafordításokat 

bemutató, Bod Péter hasonló tárgyú művét megelőző fejezet.
1198

 A harmadik részben tér rá 

saját egyháza történetére. Ez utóbbi azért is képvisel alapvető forrásértéket, mivel a 

számára elérhető írott dokumentumok mellett az akkor még élő szájhagyományt is 

felhasználta egyháztörténetének megírásához. Ez utóbbi ugyan nem bizonyult minden 

esetben helytállónak, de mentalitástörténeti szempontból rendkívül értékes anyagot őrzött 

meg, mivel rögzítette a közösségi emlékezetet és önképet. A művet az anyakönyvbe 

bemásoló, és így az utókornak megőrző Veresmarti Lázi Péter pedig saját reflexióival 

átszőtt folytatásában sem csupán száraz annalest vagy historia domust írt, hanem az 

emlékírókhoz hasonlóan érzékenyen reagált saját korának eseményeire, a felekezeti vagy 

éppen gyülekezeten belüli konfliktusokra. 

 

VIII.2.4. Székudvari János és a jeremiádköltészet 

 

Kecskeméti Selymes János munkájához hasonlóan az anyakönyv őrizte meg egy másik 

kortörténeti jelentőségű mű, Székudvari János rektor siralomversének szövegét is, ám ez az 

egyháztörténettel ellentétben még keletkezésének évében, 1707-ben nyomtatásban is 

megjelent, Sűrű siralmakkal rakott Jaj-Halom címmel.
1199

 Kéziratát a református 

egyházközség anyakönyve is megőrizte.
1200

 A mű a rácok Kecskemét elleni támadásának 

és a város 1707. április 3-i pusztulásának krónikája. A költemény hosszú, barokkos 

címében, melynek csak fő része az előbbi, a szerző nemcsak tárgyát jelöli meg (a 

veszteségekről még statisztikát is közöl), hanem célját is előadja: „sok meg szomorodott jó 

akaróinak és sérelmes özvegyeknek kérésekre (akarván lenni Historicus)” emléket kíván 

állítani a kecskeméti rác betörés áldozatainak. Ennél azonban többet is adott. A négyes 
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1200

 Innen közölte Szilágyi S. 1860. 343-355. Négy különböző példány alapján közölte Hornyik 1860-1866. 

IV. 397-414., 160. tétel 



282 

 

rímű, 12-es strófákban
1201

 írt vers első részében (1-37. versszak) megrajzolta a magyar 

nemzet nehéz sorsát, töröktől, majd némettől való sok szenvedését. A kuruc költészetben 

gyakori kifejezéssel „körmös sas”-nak nevezte az országot elnyomó, kifosztó német 

királyt. Hálával emlékezett a függetlenségi törekvésekre, Bocskaira, I. Rákóczi Györgyre, 

Thökölyre. Rajongó szeretettel szólt II. Rákóczi Ferencről is, a református közgondolkodás 

hagyományai alapján mint Istentől küldött, legitim szabadítóként tekintett rá. Az ország 

sérelmei után a kívánatos isteni igazságtételt írja le (128-144. versszak), a közbülső rész 

szól közvetlenül a martalócok vérengzéséről. A 144 versszak feje egy további ép szakot ad 

ki, mely röviden összefoglalja a tárgyalt témát. Az utolsó strófa belső akrosztichonja a 

szerző nevét adja meg: 

 

 „Sűrű záporokkal és könyves versekkel 

 Dolgom vettem akkor rendben ilyenekkel, 

 Intésekkel, ám nagy s oly szépekkel 

 Nevem zártam végső beszédekkel.” 

 

Hangvétele, nyelvezete, ritmusa, a költői képek rokonságot mutatnak a 16-17. századi 

históriás énekek, illetve az Öreg Graduál énekeivel, valamint a halotti búcsúztató 

versekhez. A nótajelzés szerint („Ad Notam: Meggyászolhatatlan Siralmas állapot”) 

valószínűleg ezt is énekelhették.  

Magának a rácdúlásnak a leírásában érzékletesen festi le a kegyetlenkedéseket, a 

jelesebb áldozatokat (volt és akkori tanácsnokokat, főbírókat, tekintélyesebb gazdákat) név 

szerint is felsorolja, haláluk körülményeit is részletesen ismertetve. Ebben mintája lehetett 

a Debrecenben iskolázott költőnek Debrecen 1675-i pusztulásának krónikája, tágabb 

összefüggéseiben a Csepreg pusztulásáról írt siralomvers is előképnek tekinthető.
1202

 

Térben és időben közelebbi párhuzamként említhető Szabadszállási Mihály deák, ráckevei 

főjegyző 1687-ben írt, kéziratban maradt verse. A veszedelemének monoton, ragrímes 

sorokban, riportszerűen örökítette meg a személyesen átélt, megrázó élményeket 

                                                 
1201

 Szerkezete úgy épül föl, hogy két alexandrinusi sorra következik két 10 szótagú sor, a negyedik szótag 

után metszettel, a cezúránál minden harmadik sor középrímes, úgy, hogy az egész versszak öt egyforma rímet 

ad. Ezt sokszor megfordított szórenddel éri el.     
1202

 Tamás Zsuzsanna: Csepreg városának 1621. évi esztendőben lett veszedelméről. In: MAMŰL II. 2004. 

130. A „Sok csudák között halljatok...” kezdetű, az elbeszélést lírai betétekkel vegyítő históriás ének a város 

Esterházy Miklós általi megsarcoltatását mondja el. Szerzője ismeretlen protestáns „szegény deák”. Másolatai 

a 18. és 19. századból maradtak fenn. Dallama azonos lehetett Tinódi Losonczi István halálát elbeszélő 

énekével, a két ének kezdősora is azonos. RMKT XVII/8. 1976.; RMDT I. 1958., No. 49.   
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Szabadszállás és a szerző tágabb pátriájának, a Duna mellékének, a Csepel-szigetnek és a 

Felső-Kiskunságnak pusztulásáról a Buda visszafoglalása körüli harcokban.
1203

  

A vers műfajilag beleillik a 17. század végén, 18. század elején gyakori 

siraloménekek, jeremiádok sorába. Hasonló művek Kecskeméten is keletkeztek alkalmi 

költők tollából tűzvészekről, pusztító járványokról, háborús dúlásokról. A robotlajstromok 

1678-79. évi kötetében maradt fenn 1679-ből egy „korrajzi versezet” egy bizonyos László 

deáktól.
1204

 Gyarló, egyhangú versekben beszéli el, melyik napon milyen csapatok 

érkeztek a városba, rendszerint ellátást, pénzt követelve, sokszor erőszakoskodva is, 

érzékeltetve a város szomorú kiszolgáltatottságát. A kibontakozó kuruc költészet egyik 

szép darabja az a 29 szakaszos vers, amelynek kéziratát Hornyik János találta meg a városi 

levéltárban. A 17. század végi szerző visszaidézi a magyarság régi dicsőségét, majd 

hosszan elpanaszolja az új uralom által kivetett sokféle adót. A vers végén bűnbánatra int, s 

Isten irgalmában bizakodik az ismeretlen költő: 

 

„Térj azért magadhoz s fordulj Istenedhez, 

Az Izrael népét vedd például ehhez: 

Hadd el bűneidet, s járulj kegyelemhez, 

Irgalmas, kegyelmes az Úr mindenekhez.”
1205

 

 

Itt a zsidó-magyar sorspárhuzam jelenik meg új értelmezésben, ekkor már nem a 

törököt, hanem a németet tekintették Isten büntetésének. Székudvari hasonlóképpen Isten 

haragjának tulajdonította a csapást, ezért a záró részben ő is a bűnök levetkezésére szólított 

föl: 

„Letévén a régi szokott gonoszságot, 

 Borban bémerülő veszett társaságot, 

 Bujaságot s tisztátalanságot, 

Így éred el a szabad világot.”
1206

   

 

                                                 
1203

 Szomoru eseti az Várasnak el pusztulásárul igy iratik le Anno 1687-ben. 4 oldal, 40 versszak, 160 sor. 

Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára. Fol. Hung. 2904. 30-31. fol. Részleteket közöl belőle: Fenyvesi 

1987 
1204

 Orosz 1990. 16-18., uő 2006 
1205

 Hornyik 1860-1866. IV. 3-7.; idézi Orosz 1990. 18. Modern kiadása: Magyar költészet Bocskaytól 

Rákócziig. Bp., 1953. 239-243.; Varga 1977. 385-387. 
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 Székudvari költeményéhez a kor szokása szerint más költők verseit is csatolták, 

köztük Selymes Jánosnak biblikus hangvételű, lírai versszakát: 

 

  „Vajha fejem folyóvízzé lehetne, 

  Vagy szemembül annyi könnyű mehetne, 

  Éjjel-nappal érted bizony könyvezne, 

  Édes hazám, hogy romlásod szemlélte.”
1207

 

 

VIII.2.5. Gál József megtérés-története 

A kecskeméti református irodalmi hagyomány egy sajátos emléke Gál József megtérésének 

története. A megtörtént eset sajátos fényt vet egyrészt a 18. századi felekezetközi 

viszonyra, másrészt a korabeli református népi vallásosságra. Gál József története 

rendkívülinek mondható, mivel az egri születésű, a kecskeméti pusztán szolgáló 

gulyáslegény katolikus hitben nevelkedett, majd látomásai hatására református hitre tért. 

Mindez 1734-ben történt, amikorra már régen lezárult a felekezeti útkeresés időszaka, 

jelentős áttérések már nem zajlottak a korban, azok is egy irányba hatottak, valamelyik 

protestáns felekezetről a katolicizmusra. Ezt az államhatalom is elősegítette, mivel a 

(re)katolizálókat jutalmazta, a „hitehagyottakat” pedig büntette. Így természetesen Gál 

Józsefet is érték retorziók, vizsgálatokat folytattak ellene, megtörni azonban nem tudták, 

élete végéig kitartott református hite mellett. 

 Élettörténete akár úgy is jellemezhető, mint egy fordított Veresmarti Mihályé. Míg 

az utóbbi azonban tanult ember volt és maga írta meg vallási vívódásait és fordulatát, addig 

Gál József egy egyszerű, írástudatlan pásztor volt. Így megtérésének históriája is a 

szóbeliség és írásbeliség határterületébe enged bepillantást. Életében sok helyen 

megfordult, több gyülekezetbe is meghívták, ahol előadta történetét. Ezekről a szóbeli 

elbeszéléseiről több feljegyzés is készült, melyek másolatokban terjedtek. Az egyik 

legnépszerűbb kézirat Székeli Istvántól származik, mely a kecskeméti református 

egyházközség könyvtárában maradt fenn.
1208

 A lejegyzés érdekessége, hogy nagyfokú 

szerkesztettséget mutat, készítője nem csupán az elbeszélt személyes élményeket 

rögzítette, hanem kiegészítette jelentős mennyiségű bibliai hivatkozással. Ez tanult 

szerzőre utal, aki az iskoladrámák jellemzőit ötvözte a csodás események bemutatásával. A 
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Gál-hagyományt Szigeti Jenő vizsgálta, rámutatva, hogy az beleillik a 17. századtól 

meglévő és a 18. században is népszerű protestáns látomásirodalomba.
1209

 Másrészt a 

hitviták évszázados jellegzetességeit is magán hordozza a szöveg, az igehelyek hosszas 

idézése bizonyító erejű érvanyag a katolikus állásponttal szemben. Emellett a 

puritanizmus, majd a felvilágosodás korában már gyanakvóan szemlélték a népi 

vallásosság ilyen jellegű megnyilvánulásait, így a biblikus háttér a református egyházi 

hatóságok felé is igazolást vagy a szövegbe már beépített szerkesztői kontrollt jelenthetett.    

 Maga a történet nem mondható túl eseménydúsnak. A pusztán lévő Gál József egy 

Szana János nevű református diákkal beszélgetve a hit dolgairól vitatkozik, majd esti imája 

közben eszméletét veszti. Ekkor kapja első látomását, majd ennek hatására el akar menni 

gyónni a ferencesekhez. Végül azonban Ölvedi András lelkészhez jut el, akinél belép a 

református egyházba. A lelkész azután Nagykőrösre küldi Helmeczi István püspökhöz, 

akinél először vesz úrvacsorát. Az itt töltött este során, egy hirtelen megjelenő fényes 

csillagot látva kapja második látomását. A történet hátralévő része a katolikusoktól 

elszenvedett fogságát és kihallgatását írja le.  

 A történet országos népszerűsége valószínűleg ennek a martiriológiai hangvételű 

résznek köszönhető. A hitükért üldözött, vagy legalábbis hátrányos megkülönböztetésben 

részesülő reformátusok, különösen a Dunántúlon, könnyen azonosulhattak Gál Józseffel, a 

mennyei kijelentés pedig megerősítést adhatott számukra az identitásuk megtartásáért 

folytatott küzdelemben.   

 

VIII.2.6. Göböl Gáspár irodalmi működése 

 

A 18. század második felében tevékenykedett a lelkészként már említett nagy műveltségű 

író és műfordító. Genfben folytatott egyetemi tanulmányai révén nemcsak a kálvinizmus 

gyökereivel ismerkedhetett meg, hanem korának francia nyelvű kultúrájával is. 

Valószínűleg ennek tudható be, hogy több művet is fordított franciából, köztük Voltaire két 

drámáját is, ez utóbbiak azonban elvesztek, színpadra sem kerültek. Megjelent viszont 

Utazó lélek című munkája (Pest, 1785), melyben egy képzeletbeli világutazást ír le, 

belefoglalva a vallási tanítások mellett, azok támogatására kora természettudományos 

ismereteit is. Weöres Sándor szerint ez az első magyar sci-fi.
1210

 Göböl Kelkésia címmel írt 

regényes egyháztörténetet is, melyben a címszereplő a megszemélyesített eklézsia (a név a 
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korabeli ekklésia írásmódból alkotott anagramma). Lehetséges, hogy Göböllel kapcsolatos 

az az 1796. december 11-én a Helytartótanácshoz érkezett följelentés, mely szerint Weber 

Simon Péter pozsonyi nyomdájában éjjelente tiltott könyvek készülnek, ezeket 

Kecskeméten kötik be, s ott egy református pap terjeszti őket.
1211

  

 

VIII.2.7. Mátyási József költészete 

 

Mátyási József irodalmi működése nagyobbrészt már a 19. század első felére esik, de sok 

szállal kötődik a megelőző időszak diákpoéziséhez. Kecskemét irodalmi műveltségét 

református iskolájának debreceni kapcsolatai ekkor már inkább a fejlődés fő vonalából 

kieső, ugyanakkor a szélesebb közönség körében népszerű hagyományokhoz csatolták. 

Jellemző példája ennek a református egyházközség könyvtárában található Mindenes 

Gyűjtemény című kéziratos kötet.
1212

 Tartalma a 18-19. század fordulóján virágzó 

debreceni diákirodalom kisugárzását mutatja. Az izsáki lelkész, Mátyási János fiaként 

született költő a kecskeméti református kollégium növendéke volt, majd tanulmányait 

Debrecenben folytatta. A közbülső időkben is lakhatott Kecskeméten, mivel terjedelmes 

verset írt az 1794. évi nagy tűzvészről Kis ítélet napja címmel (Pest, 1794), és 1795-ben itt 

látogatta meg Csokonai, akihez barátság fűzte. 1789-1794 között gróf Teleki József titkára 

volt, 1791-ben Bécsbe és Erdélybe, 1792-ben német földre kísérte el. Ugyanebben az 

évben Teleki sógora, Wartensleben gróf helyetteseként részt vett a pozsonyi 

országgyűlésen. Jogi pályán működött, 1795-től a Királyi Főítélőszéken esküdt, 1800-tól 

Fóton a voltaire-iánus gróf Fekete János titkára és irodalmi bizalmasa volt. Fekete halála, 

1803 után Pesten ügyvéd, majd visszavonult Izsákra. Felesége korai halála után 

Kecskemétre költözött, ahol polgárjogot kapott, és itt is hunyt el 1849-ben (itteni lakóházát 

is megverselte a Viskói uradalom című, öniróniától sem mentes költeményében).  

1790-től 1806-ig mindössze hét műve jelent meg nyomtatásban, majd egy kötete 

1821-ben, a többi kéziratban maradt. Munkái leginkább a korban kedvelt, ugyanakkor az új 

irodalmi eszmények hívei által lenézett hagyományos alkalmi költemények (névnapi, 

alkalmi köszöntők), verseiben viszont a felvilágosodás gondolatai is megjelennek. Egy 

latin nyelvű munkájában a Horea-felkelés antikizáló leírását adja, polgári szemléletű 

társadalombírálatában figyelmeztetve a szociális robbanás következményeire. Ezt a verset 

Petőfi is olvashatta és hathatott rá. Ugyanígy merített népies hangvételű műveiből is 
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(például a népdallá vált Sorsával elégedő gulyásnak pásztori dalja című verséből), 

különösen leírásaiból, akárcsak Arany János, aki egyébként Kazinczyhoz hasonlóan az új 

törekvések útjában álló akadálynak tartotta költészetét. Valójában Mátyási munkássága a 

közköltészet körébe sorolható, vagyis a népköltészet és a műköltészet között helyezkedik 

el, jelentősége pedig a két réteg közötti közvetítésben áll.
1213

 

 

VIII.3. Zenei élet, gyülekezeti éneklés 

 

A kora újkorban használt kecskeméti református liturgiáról kevés adat szól, így a 

gyülekezet zenei életét sem ismerjük részletesen, csak feltételezhető Dernschwam János 

idézett budai útleírása alapján, hogy a reformáció korai időszakában is már megjelent itt az 

anyanyelvű gyülekezeti éneklés. Fennmaradt viszont két kiemelkedő énekgyűjtenény, ami 

betekintést enged a korabeli kecskeméti gyülekezeti éneklésbe, a Kecskeméti Graduál és az 

Öreg Graduál is.  

 A Kecskeméti Graduál 1631-1681 között keletkezett, református gyülekezet 

számára készült hangjegyes, díszes kéziratos énekeskönyv. Nevét onnan kapta, hogy 

Tomory Szabó Sándor kecskeméti református kollégiumi tanár adományozta 1841-ben a 

Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárának. Legnagyobb részét Szegedi István írta, 

készítési helye azonban bizonytalan. Nyelvezetét töretlen ö-ző nyelvjárás jellemzi, ami 

alapján Kecskeméten vagy Szegeden is íródhatott. Bálint Sándor az utóbbit valószínűsíti, 

feltételezve, hogy a kézirat szerkesztője a szegedi „kisded helvét gyülekezet” szülöttje, 

esetleg lelkipásztora is volt.
1214

 A szegedi szellemi környezet hatását látja a graduál 

vallásos bensőséget tükröző válogatásában és a kötöttebb, a még eleven középkori 

hagyományból merítő liturgikus szellemében. Feltűnő a kézirat anyagának bősége, a 

válogatás színes változatossága, szerkesztőjének széles körű irodalmi tájékozottsága. 

Ismeri a 16. század református énekeskönyveit, bemásolja többek között Szegedi Lajos és 

Szegedi Gergely énekeit, de természetesen más énekszerzőket és fordítókat is fölhasznál, 

így Kecskeméti Vég Mihály mellett Batizi Andrást, Sztárai Mihályt, Bornemisza Pétert, 

Dávid Ferencet. Idéz az Öreg Graduálból is. Még szembetűnőbb azonban, hogy bátran, 

szinte tudatosan merít – esetleg a Batthyány-kódex ismeretében – a középkori katolikus 

énekköltészetből is. Használata mindenesetre ahhoz a dél-alföldi, Kecskeméttől Szegedig 
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és Makóig terjedő földrajzi és szakrális tájhoz kötődik, melynek reformátussága 

Debrecentől távol, katolikusok és muzulmánok közé ékelődve élt. 

Az erdélyi református fejedelmek, mind Bethlen Gábor, mind I. Rákóczi György 

gondot viselt nemcsak az erdélyi és királysági, hanem a hódoltsági és hódoltságszéli 

gyülekezetekre is, ennek részeként támogatásuk kiterjedt az istentisztelet gazdagítására is. 

A magyar nyelvű gregorián énekeket és prózai zsoltárfordításokat tartalmazó Öreg 

Graduál előkészítését még Bethlen szorgalmazta, majd halála után Rákóczi támogatta 

kiadását. A Keserűi Dajka János püspök által elkezdett, majd Geleji Katona István püspök 

által befejezett és 1636-ban megjelent énekgyűjteményhez Rákóczi fejedelem írt ajánlást, 

majd a 200 példányt eljuttatta nemcsak a jelentősebb erdélyi, hanem magyarországi és 

hódoltsági gyülekezeteknek is. Ennek a gesztusnak a támogatás mellett az is volt a célja, 

hogy a közel 40 helyi graduál feldolgozásával összeállított gyűjteménnyel mintát adva 

elősegítse a szertartások egységesítését, akárcsak az ugyanebben az évben megjelent 

Samarjai-féle ágenda. A vállalkozásnak tulajdonított jelentőséget mutatja, hogy a 

fejedelem valamennyi példányban saját kezűleg írta alá ajánlását (jelmondatával 

kiegészítve), illetve jegyezte be a megadományozandó egyházközség nevét. A (Debrecen 

kivételével) nyomdával nem rendelkező hódoltsági gyülekezetek, így Kecskemét és 

Nagykőrös számára még fontosabb volt, hogy az anyanyelvű gyülekezeti éneklést segítő 

könyvekhez jutottak, ezt fejezi ki, hogy a nagykőrösiek ezüst vereteket készíttettek saját 

Graduáljukra. Bár a Szenci-fordította genfi zsoltárok fokozatosan kiszorították a Graduált, 

a passióéneklés gyakorlatában még a 19. században is kimutatható a hatása. 

 A gyülekezet zenei életben az iskolamester és a kollégium diákjai – debreceni 

mintára – jelentős szerepet játszottak, egyházi alkalmakkor, különösen temetésen gyakran 

ők énekeltek.
1215

 Emiatt a végrendeletekben gyakran szerepelnek a prédikátornak és a 

harangozónak adott összegek mellett a mesternek és a deákoknak juttatott hagyatékok. 

 

                                                 
1215

 A református egyház és a kollégium zenei életéről lásd részletesebben Ittzés 1987. 307-350. 
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IX. Egyházi művészet és reprezentáció, szakrális emlékek 

 

 

IX.1. A templom építési periódusai és stíluskapcsolatai 

 

A református kőtemplom történeti jelentőségét már tárgyalta a korábbi fejezet. A szinte 

párhuzamos török fennhatóság és magyar befolyás, a különböző hivatali eljárások miatt 

gazdag forrásanyagunk van a templomépítésről. Ugyanakkor keveset tudunk tervezőinek 

és építőinek képzettségéről, stílusbeli tájékozottságáról. A művészettörténeti szakirodalom 

viszont eddig keveset foglalkozott a Hódoltság közepén szigetszerűen elhelyezkedő, 

egyedülálló emlékkel, így stíluskapcsolatai sincsenek tisztázva. A többszöri átépítések 

ellenére egyes részei máig őrzik eredeti állapotukat, ami lehetővé teszi a kortárs 

épületekkel való összevetést. Így a templom kapcsolatba hozható az erdélyi késő 

reneszánsz építészet emlékeivel, elsősorban ottani templomok átalakítási és bővítési 

munkálataival. 

 A templomot gótizáló támpillérek veszik körül, az 53 méter magas, ötszintes, 

órapárkányos torony alsó része máig őrzi az eredeti későreneszánsz stílusjegyeket. Az 

elsőn a bejárat, a másodikon, az emléktábla felett három oldalról keskeny ikerablakok 

láthatóak, fölöttük a későbbi átépítésből származó barokk ablakok, a toronyóra és a sisak 

emelkedik. Az eredeti késő reneszánsz épület megjelenéséről a templomhajót, valamint az 

ötszintes, órapárkányos keleti tornyot körülvevő gótizáló támpillérsor és a torony alsó 

része tanúskodik. A torony és a hozzá csatlakozó támpillérek vakolata alól előtűnnek a 

nagyméretű kváderkövek. A bejárat fölé beépítettek két szegmensíves kőkeretbe helyezve 

egy latin nyelvű emléktáblát, 1683-as évszámmal. A következő szint három oldalán 

keskeny, félköríves, élszedett ikerablakok, fölöttük a későbbi barokk ablakok, a toronyóra 

és a sisak látható. Az ikerablakok élszedése az indításnál és az ívvállaknál rézsűsen leszelt, 

akárcsak a gótikus emlékeknél. A támpillérek és az ikerablakok miatt többször is fölmerült 

a szakirodalomban, hogy egy korábbi épület maradványainak fölhasználásával építették a 

templomot, ezt azonban sem írott források, sem bizonyíthatóan középkori faragványok 

nem támasztják alá.  

 Hasonló késő reneszánsz kőkeretes ikerablakok figyelhetők meg a nagyenyedi 

református templomvár tornyán is. Az erdélyi káptalan egykori birtokközpontján a 15. 

században, valószínűleg a korábbi templom helyén épült a ma álló háromhajós 

csarnoktemplom, lényegesen alacsonyabb, három boltszakaszos szentéllyel.  Eköré épült 

szász mintára az egyre gyakoribb török betörések miatt a szabálytalan ötszög alaprajzú, 
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nyolc lőréses toronnyal megerősített, többször átépített várfal. A védelmi jelleget 

hangsúlyozza a templom nyugati homlokzatához tapadó, hasáb alakú, vaskos torony is 

lőrésszerű ablakaival. Mivel a templomvár folyamatosan épült ki a 15–18. század során, 

valószínű, hogy a fejedelemségkori átalakítások a várfallal együtt a tornyot is érintették, 

így ablakai is ekkor készülhettek. A torony mind a négy oldalát, közvetlenül a toronysisak 

alatt három-három félköríves ablak töri át (valószínűleg egy egykori óraszerkezethez 

kapcsolódva), alattuk pedig a kecskeméti templomhoz hasonlóan három oldalon jelennek 

meg félköríves, élszedett ikerablakok, a nyugati oldal alsó részén egy kisebb méretű 

ablakpár is készült. A tetőzet felőli oldalon két kisebb, négyszögletes keretelésű reneszánsz 

ablak látható (egyikük befalazva), melyek az ikerablakokkal egyidősek lehetnek. A város 

jelentősége az 1658-as török-tatár támadások és Gyulafehérvár pusztulása után nőtt meg, 

amikor Alsó-Fehér vármegye székhelye lett, majd 1662-ben a Bethlen Kollégium is ide 

költözött.  Ekkor készült a templomban a szószékkel szemközt a diákság karzata, később 

pedig kétoldalt a gótikus ablakok között négy-négy barokk támpillér épült. A többszöri 

építkezések miatt a kutatás még nem tisztázta minden részletében az építéstörténetet, így a 

torony esetében sem. A torony alsó részén látható gótikus részek középkori eredetre 

utalnak, ez viszont nem zárja ki a felső rész későbbi átalakításának lehetőségét. 

 Szintén középkori eredetű a Nagyenyedhez közeli Boroskrakkó temploma (egykor 

Alsó-Fehér vármegye), viszont itt is megfigyelhetőek későbbi beavatkozások nyomai.  A 

román kapuzat szemöldökgerendájába vésett évszám például egy 1684-es felújításról 

tudósít. Az egykor háromhajós templomot a középkor végén vették körül a tornyokkal 

megerősített, mára nagyrészt elpusztult védőfallal, valószínűleg a megerősítés részeként 

magasították föl a ma is álló, a nagyenyedihez hasonlóan falkötő vasakkal megerősített, 

zömök tornyot, melynek utolsó szintjén mind a négy oldalon félköríves, élszedett 

pillérpárral tagolt ikerablak nyílik. A ma látható vaskos övpárkány lehetett az egykori 

koronázópárkány, emellett szól, hogy fölötte eltérő a falazat felülete. A torony keleti 

ikerablakának jobb felső sarkánál egy 1572-es évszám olvasható, valószínűleg egy felújítás 

vagy a toronymagasítás dátuma. Elképzelhető, hogy ekkor készültek az ikerablakok is.  

 Ez a megoldás azután a 16-17. század folyamán általánosan elterjedt a Magyar 

Királyság területén is, elsősorban harangtornyokon, várostornyokon. A nagyméretű 

harangok elhelyezésére gyakran építettek a templomok mellé különálló harangtornyokat, 

melyek emeletét félköríves ablakok törték át a hang terjedésének elősegítésére, ezek 

legszebb reneszánsz példái a Szepességben maradtak ránk (Késmárk, Szepesszombat, 

Szepesbéla, Poprád, Nagyőr, Mateóc, Ménhárd). Ugyanezt a típust képviseli az elpusztult 



291 

 

debreceni Veres torony is, mely az I. Rákóczi György által adományozott harang 

befogadására épült, hasonlóan a kecskeméti református templom tornyához, ahol a tűzvész 

után újraöntött, korábban szintén fejedelmi ajándékként kapott harangot helyezték el.  

 A kecskeméti templomhoz korban közelebb áll a többször újjáépített fogarasi 

református templom. Az első templomot még Bethlen Gábor alatt kezdték építeni a sienai 

Giovanni Landi fejedelmi építőmester tervei szerint. I. Rákóczi György megválasztásakor 

viszont távoznia kellett Erdélyből, és az új fejedelem egy másik, a vártól távolabb eső 

helyet jelölt ki az építkezéshez. 1658-ban ez a templom leégett. Végül 1665-ben I. Apafi 

Mihály fejedelem és felesége, Bornemissza Anna támogatásával egy harmadik telken 

építették újjá, de 1704-ben ismét elpusztult. A kuruc támadás után a császári katonák 

szétlőtték a várból, mert állítólag be lehetett látni az erődítménybe a toronyból. Emlékét a 

mai templomba átmentett 17. század végi, gazdagon díszített kő ajtókeret és faragott 

szószék őrzi. Az új, ma is álló templomot ezért csak a városközponttól távolabb, 

alacsonyabb toronnyal építtethette föl 1715-től gróf Teleki József, majd halála (1735) után 

özvegye, Árva Bethlen Kata fejeztette be az épületet 1740-ben. Kovács Zsolt azonban 

felvetette, hogy a 18. század elején, egységes terv alapján készültek a templom késő 

reneszánsz jellegű kőfaragványai.  

 A torony felső és alsó, valamint a hajó csúcsíves ablakai, valamint a torony két 

falsarkához és a sokszögű szentélyzáródáshoz csatlakozó támpillérek a gótikát idézik. A 

késő reneszánszra utal vissza a torony bejárat felőli oldalán, középen elhelyezett félköríves 

ikerablak, ami rokonságot mutat a kecskeméti templommal, akárcsak a toronyalját 

megtámasztó gótizáló támpillérek. 

 A kecskeméti és a fogarasi templom középkorias részei a magyarországi késő 

reneszánsz építészetben jelenlévő gótizálás kései példái lehetnek, közvetlen kapcsolat 

azonban nem mutatható ki a korábbi emlékekkel. Az északi manierizmus gótizáló 

formavilága a sopronkeresztúri Nádasdy-várkastély 1631 előtti kápolnáján, vagy Árva 

várának korábban, 1610–1611-ben épült kápolnáján is megfigyelhető.  Közel egy időben, 

1609–1611 között Batthyány Ferenc a németújvári vár eredetileg is gótikus kápolnáját 

alakíttatta át gótizáló formákkal Thomas Weyss építőmesterrel. Erdélyben a csíkszeredai 

Mikó-vár kápolnájának csúcsíves ablakai képviselik ezt a stílust. 1623 után hídvégi Mikó 

Ferenc, Csík-Gyergyó-Kászonszék kapitánya építtette a négyszögletes alaprajzú, négy 

sarokbástyás késő reneszánsz várkastélyt, melyet az 1661-es török pusztítás után 1714-

1716-ban Stephan Steinville császári generális építtetett újjá. A délnyugati bástyában 

kápolnát alakítottak ki, hasonlóan az árvai várkápolnához. Ablakainak gótikus formáját 
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sokáig későbbi átalakítás eredményének tartották, vagy úgy vélték, hogy egy korábbi 

épület ablakkereteit építették be a várba, de a legújabb falkutatások tisztázták, hogy az 

ablakok kőkeretei a falszövettel egyidejűleg készültek. Hasonló stílustörekvés figyelhető 

meg a csíkszentgyörgyi Nagyboldogasszony-kápolna esetében, melyet a falu szülötte, 

Illyés András erdélyi püspök építtetett kinevezése, 1696 után, de csak halála után egy 

évvel, 1713-ban fejezték be. A kápolnát késő gótikus stílusban faragott, egyszerű kő ajtó- 

és ablakkeretek díszítik.      

 Erdélyben emellett a gótikus hagyomány továbbélése is megfigyelhető, főként a 

templomépítészetben. A 13. században épült nyárádszentmártoni unitárius templom 

(egykor Marosszék) tornyát a sarkainál elhelyezett támpillérekkel erősítették meg, a 

hagyománykövetés mellett vélhetően statikai okokból is. Ezt a megoldást a késő gótikus 

épületeknél valóban alkalmazták, például a közeli berekeresztúri templom 1503-ban épült, 

évszámmal jelölt tornyán.  Emiatt korábban a nyárádszentmártoni templomhoz kapcsolódó 

tornyot is középkorinak tartották, építési idejét Kelemen Lajos tisztázta a marosköri 

esperesség 1816. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve alapján. Soós Zoltán megfigyelése 

szerint a vegyes falazás (tégla-kő) alapján is valószínűsíthető a 17. század végi építkezés.  

A segesvári mesterek által 1698-ban elkezdett, majd 1702-ben újrakezdett és nagyrészt be 

is fejezett torony tehát korban közel áll a kecskeméti református templomhoz. 

Épületszerkezetében is hasonló felépítést mutat, a hajóhoz csatlakozó zömök tornyot mind 

a négy oldalról támpillérek veszik körül (a kecskemétitől eltérően a hajó felől is), a torony 

déli oldalában pedig egy mára befalazott félköríves ikerablak figyelhető meg. Az 

osztópárkánnyal elválasztott felső szinten csúcsíves ablakok láthatóak, a fogarasi 

templomhoz hasonlóan, a tornyot lezáró, csak 1720-ban elkészült négy fiatorony 

valószínűleg a szász építőművészet kisugárzását tükrözi. A gótika iránti tiszteletet jelzi az 

egyik legjelentősebb fejedelemségkori építészeti vállalkozás, a kolozsvári Farkas utcai 

református templom felújítása 1638–1647 között, ahol a gótikus boltozat helyreállítására 

egyenesen a Balti-tenger melletti Kurlandból hozatott mestereket I. Rákóczi György. 

Hasonlóképpen a fejedelmi mecenatúra része volt korábban a debreceni Szent András 

templom eredeti gótikus stílusának megfelelő helyreállítása, melyről alább lesz még szó. 

A fent említett gótizáló manierizmusnak néhány ritka párhuzama megtalálható a 

korabeli ötvösségben is, melynek jellegzetes példái éppen a kecskeméti emlékanyagban 

őrzödtek meg. Cseh György nevéhez lehet kötni az első fennmaradt ötvösműveket az 

1630-as évekből, köztük három kehely formájú úrasztali poharat, melyek egy-egy gótikus 
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monstrancia toronyszerű elemeit olvasztják magukba.
1216

 Sem a stílus mintaképe, sem a 

hozzá kötődő megrendelői igény nem ismert, bár a mérművek kevéssé gótikus jellege miatt 

Kiss Etele valószínűsíti, hogy a kortárs balkáni ötvösségben még folyamatosan jelenlévő 

gótikus elemekből meríthetett. A gótizálás ugyanakkor az erdélyi ötvösségben is 

megjelent, kiemelkedő példája ennek a Farkas utcai templom I. Rákóczi György fejedelem 

adományozta, Brózer István által készített díszes kelyhe.
1217

 Lehet, hogy ekkor a 

hódoltsági református ízlés, ezzel együtt a kecskeméti ötvös céh stílusa még nem 

kristályosodott ki. Erre utal, hogy Cseh György életművét stíluspluralizmus jellemzi, a 

gótizáló poharakon kívül többi műve reneszánsz jellegű, a „kecskeméties” stílusba 

illeszkedik.
1218

 A hódoltsági ötvösök által készített legjellemzőbb tárgytípus az erdélyi 

udvari pohár típusából származtatott talpas pohár.
1219

 Mivel Debrecen szorosan kötődött a 

fejedelemséghez, az erdélyi művészet befolyását közvetítette a hódoltsági mezővárosok 

felé, ahol még a 18. században is éltek e hagyományok.  

Ezzel párhuzamba vonva az építészeti kapcsolatokat, feltehető, hogy a kecskeméti 

református templomot építő debreceni mesterek is az erdélyi késő reneszánsz 

formavilágából merítettek. Ebben mintát adhatott a debreceni Szent András templom is. A 

város 1564-ben leégett gótikus stílusú, cinteremmel körülvett középkori plébániatemploma 

1626–1628 között épült újjá Bethlen Gábor segítségével.
1220

 Rákóczi György ekkor 

készíttetett egy keletre nyíló reneszánsz ajtót, majd 1642-ben megépült a szintén általa, 

már fejedelemként adományozott nagyharang számára a templom kerítésébe foglalt Veres-

torony.
1221

 Bár 1802-ben ismét leégett, a fennmaradt ábrázolások képet adnak a templom 

egykori megjelenéséről. Kitűnik ezekből, hogy a reneszánsz átépítések után is megőrizte 

gótikus jellegét. A hajóhoz nyugatról csatlakozó Cserép-torony nyolcszög alaprajzú, 

lőrésszerű, csúcsíves ablakokkal és egy ikerablakkal, holddal kombinált órával, körüljárós 

erkéllyel és tört ívű toronysisakkal ellátott építmény volt, csúcsán aranyozott gombbal. A 

vele közel egy magasságú, téglából rakott Veres-torony is zömök építmény volt, négy 

fiatornyos, tört ívű sisaktoronnyal, oldalain a nagyenyedi toronyhoz hasonlóan három-

három félköríves ablak és ikerablakok, fölöttük kör alakú ablakok futottak körbe. A tornyot 

                                                 
1216

 Bobrovszky 1974. 100.; uő 1980. 125., 144., 149., 13-16. kép; Bobrovszky 1993. 159-166; Kiss Er. 

2008c. 99-113., 103., 6. kép; Kiss Er. 2008a. 471-473, uő 2008b; Mikó 2009. 135-146., 166., 171. és Kiss Er. 

2012. 216., 3. kép.  
1217

 Mikó 2009. 143-144.; Kiss Er. 2010 
1218

 Kiss Et. 2009; Fogarasi 2009c 
1219

 Bobrovszky 1980. 95; Kiss Er. 2008b. 108-109.; Kiss Er. 2008b. 311-325; Kiss Er. 2012. 213, a 

Kecskemét, Debrecen és Erdély közti ötvösművészeti kapcsolatokról 214-216. 
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négy támpillér erősítette, kettő a kerítőfalhoz csatlakozott, egy kifelé, egy pedig a 

templomudvar felé nézett. Mindez arra enged következtetni, hogy ez a torony lehetett a 

kecskeméti református templom közvetlen előképe, azonban a debreceni mesterek 

tanultságának és az erdélyi művészetével való kapcsolatának behatóbb vizsgálata a további 

kutatás feladata lesz. 

A kecskeméti reformátusok számára a gótizáló formák a késő reneszánsz 

korízlésnek megfelelő, Erdélyben és vonzáskörzetében továbbélő stílust képviselték. 

Emellett a barokk stílusban újjáépülő, de középkori elemeit őrző helyi katolikus templom 

követését, egyúttal az azzal való versengést is jelenthették. A magas toronnyal épült, 

támpillérekkel övezett épület a templom e vidéken megszokott képét idézte, ezért is 

ragaszkodhattak a középkori hagyományokat őrző formákhoz. 

A későbbi munkálatok közül kiemelkedik az 1790-es átalakítás, amikor 3 öllel 

magasították a falakat és a tornyot. Ekkor készítette Himmer József budai asztalos a 

barokk, aranyozott szószéket is. Mai állapotában a belső tér ión oszlopokkal elválasztott, 

kéthajós elrendezést mutat. Három oldalról kétemeletes, klasszicista karzatok emelkednek. 

A falakat eredetileg színesre festették, de később lemeszelték, a színeket csak az 1984-es 

felújítás során tárták fel és állították helyre részben az egyik oszlopfőn. 

 

IX.2. A templomi berendezés, klenódiumok 

 

A számadáskönyvek tanúsága szerint a templom belső berendezésének kialakítása az 

építkezést követő évtizedekben is folytatódott, a felszabadító háborúk és az 1691-ben kitört 

pestisjárvány ellenére. A templom eredetileg festett kazettás famennyezetet kapott, és 

1695-ben a karzat deszkáira, illetve a templompadokra is „szép virágokat” festett Farkas 

mester.
1222

 A famennyezetet a későbbiekben téglaboltozatra cserélték. Az 1934-es 

Országos Református Kiállításon viszont még szerepelt egy 1680-as évekből származó 

padelő,
1223

 1941-ben pedig valószínűleg ugyanezt állították ki a kecskeméti Egyházi 

Kiállításon egy festett mennyezetdeszkával együtt. Azóta mindkét emléknek nyoma 

veszett, csak a már említett emléktábla maradt fenn.  

 A kecskeméti református templom belső teréről egyetlen 18. századi (még átépítés 

előtti) képi forrással rendelkezünk. Az egyházközség 1777 áprilisától vezetett II. sz. 

anyakönyvébe Göböl Gáspár prédikátor 1781-ben a három rovat elé újszövetségi 
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 Biczó 1976. 95. 
1223

 A kiállításról l. Szantner 2006 
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idézetekkel ellátott képeket festetett Herczeg Péter (Georgius Petrus Herczeg) királyi 

mérnökkel.
1224

 Az első két képen a református templomtér két kitüntetett helye, a szószék 

és az úrasztala jelenik meg a háttérben. A templom ábrázolása ugyan sematikus, a szószék 

ábrázolása nem is egyezik meg a két képen (a keresztelőnél a szószékkoronán mintha egy 

pelikán jelenne meg), mozgalmas vonalai mégis jól mutatják, hogy ekkorra a barokk már 

utat talált magának a protestáns egyházművészetbe. Ezzel szemben az úrasztala már 

klasszicizáló jegyeket mutat (a mai 1810-ben készült romantikus stílusban). 

 

IX.2.1. A kecskeméti ötvösség és a református úrvacsorai edények 

 

A templom berendezései közül jelentős emlékanyagot képviselnek az úrvacsorához 

használt ötvöstárgyak. A 17. században virágzott fel a kecskeméti ötvösség, mely 

mértéktartó eleganciájú, a kor művészeti áramlatait befogadó és megőrző 

egyházművészetet hozott létre.  

 Az úrvacsorai edények a helyi mesterek munkáját dicsérik.
1225

 A kecskeméti 

ötvösség története 1557-ig vezethető vissza, amikor a török elől Kecskemétre menekülő 

szegedi ötvösök (Ötvös Sebestyén, Ötvös Benedek, Ötvös Imre) kérték a debreceni 

tanácstól, hogy adja ki számukra az ottani ötvös céh artikulusait.
1226

 1625-ben 

megerősítették a kecskeméti ötvöscéh szabályait, ekkor említik Ötvös György 

(valószínűleg azonos Tar Györggyel), Ötvös Balázs, Cseh György és Ötvös Péter 

mestereket.  

 A 17. századi ötvösmesterek közül csak végrendeletéből ismerjük Szenczi Ötvös 

Istvánt. A testamentum hitelesítéséhez a korabeli ötvös céh minden jeles mestere kivonult, 

Tar Illyés, Tar György, Cseh György, Csorcsán Mihály, akiket a végrendelkező meg is 

említett: „Cseh György uram Marhajan egy nyösten borju azt az predikátoroknak hagyom. 

[…] Tarr György uram marháján vagyon egy nösteny borju. Ismet az Cseh György uram 

bérire tehenet. Az nyálynál vagyon egy Borju nösteny az is. […] Az mük ezüst, 16d féllat, 

kész, mint tük, kapcsok, öt lat egy nehezek czin, […] egy lat az ki vagyon. Az mivel ados 
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 Az anyakönyvi képekről l. alább.   
1225

 A korabeli ötvösmunkákról áttekintést ad Kiss Erika: Ötvösség. In: MAMŰL VIII. 2008. 459-476., 
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Mikó – Verő 2008. 99-113. (a továbbiakban Kiss 2008b), valamint Mikó 2009. 135-146. és 166-171. 
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 Szakály 1995. 198. A szegediek kirajzása összefüggésbe hozható a hódoltsági és debreceni ötvösség 

fellendülésével. 
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vagyok, 9 forin az céhbe, ismet fél girah ezüst Csorcsán Mihálynak 9 timonnal.”
1227

 

Emellett miszerről, vagyis ötvös szerszámairól is rendelkezett. Testamentumára ő és 

felesége temetési költségeit is feljegyezték: „Szenczi Ötvös Istvan uramnak az eö kegyelme 

feleségét az úr isten az urnak világábul magának kívánta az mit költöttek az mellette valók 

az kik forgolódtak szám szerént 6 Tallér négy pénz híja. Szenczi Ötvös István uramat az 

felesége után magát is az uristen maganak kivanta az mit ö kegyelmere költöttek azok az 

emberseges emberek úgy mint az ötvös böcsületes mester urak szám szerént […] Tallér 6, 

62 pénz.”
1228

 

Szenczi Ötvös Istvánhoz hasonlóan csak a források tudósítanak Ötvös Szabó István 

személyéről, akit 1687-1688-ban az egyházközség kertjén szántó emberek között, 1690-

ben pedig egy városi bíróság előtt lefolyt perben említenek.
1229

 

 A hódoltsági, így a kecskeméti ötvösök által készített legjellemzőbb tárgytípus a 

talpas pohár, melyet Bobrovszky Ida az Erdélyben udvari pohárként ismert típusból 

származtatott. Ennek emlékei nagy számban maradtak fenn mindhárom országrészből, ahol 

a magyarajkú református gyülekezeteknél szintén úrasztalai edényként szolgáltak, a szász 

evangélikusok viszont – mint erre legutóbb Kiss Erika felhívta a figyelmet – céhek, 

szomszédságok (Nachbarschaftok) edényeiként használták őket.
1230

 Világi célú edények 

ugyanakkor a református egyházi felszerelések közé is gyakran bekerültek, legtöbbször 

végrendeleti úton.
1231

 Ilyen esetekben többnyire az adományozó és a megadományozott 

eklézsia nevét, esetleg egy igehelyet tartalmazó felirat rávésésével jelezték a 

funkcióváltást.  

 A céhszabályzatban és a templomi emléktáblán is szereplő Cseh Györgyhöz lehet 

kötni az első fennmaradt ötvösműveket. Egy 1626-ban készült úrasztali pohár
1232

 és két 

1638-as kenyérosztó tányér
1233

 maradt fenn a kecskeméti eklézsia klenódiumai között 

(Kecskemét, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma), 1641-ben pedig a 

tiszakécskei egyházközség számára készített egy poharat.
1234

 Az 1621-ben a makádi
1235

 és 

                                                 
1227

 Szenczi Ötvös István 1679. KREK Végrendeletek II/3., közli Bobrovszky 1980. 126. Tar György és Cseh 

György gondviselőként szerepel a templomépítést megörökítő emléktáblán is. Cseh Györgyről l. Bobrovszky 
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1228

 Szenczi Ötvös István 1679. KREK II/3.  
1229

 1683-1688 közötti gondnoki napló, KREK E. 8/2.; Bobrovszky 1980. 126. 
1230

 Bobrovszky 1980. 95.; Kiss 2008b. 108-109.; Kiss Erika: Talpas poharak. In: Mikó – Verő 2008. I., 311-

325. 
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1625-ben a tassi gyülekezet számára készült pohár (Kecskemét, Ráday Múzeum)
1236

 vésett 

lambrequin díszítése rokonságot mutat műveivel, ami a kecskeméti ötvösség kisugárzását 

jelzi. Cseh György munkásságában különleges színt képvisel három kehely, mely a 

gotizáló manierizmus hatására utal.
1237

 Az egyik pohár 1631-es évszámot és Erdős Mihály-

Bíró Erzsébet feliratot visel (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum),
1238

 a másodikat az 

athéni Bizánci Múzeum őrzi (1632, Szabó István felirattal),
1239

 harmadik pedig (1637, 

Mészáros Benedek felirattal) a tószegi eklézsiánál maradt fenn.
1240

 Jelenlétük annál is 

inkább különös, mivel a reformátusok kerülték a katolicizmusra emlékeztető kelyhek 

használatát, szép kivétel ez alól a Farkas utcai templom I. Rákóczi György fejedelem 

adományozta, Brózer István által készített díszes kelyhe.
1241

 A kecskeméti templom 

építésénél szintén közreműködő, pataji származású Tar György (1625-1686 között említik) 

szülőhelye református temploma számára készített 1628-ban úrvacsorai poharat, melyen 

megfigyelhető a török művészet ismerete.
1242

 

 Szintén több helyen maradtak fenn az 1640-es években működő Tar Illés munkái. 

A gyöngyösi és jászberényi eklézsia egy tányérját, a szikszói pedig talpas poharát őrzi.
1243

 

A szentlőrinci eklézsiának 1644-ben készített pohara (Kecskemét, Ráday Múzeum) Cseh 

György poharainak típusát követi.
1244

 Kiemelkedő értékű díszes úrvacsorai kannája 1642-

ből (Kecskemét, Ráday Múzeum), mely Kecskeméten az egyetlen ilyen funkciójú 

edényként maradt fenn a korszakból.
1245

 Formájában a reneszánsz fedeles kannák típusát 

követi, melynek szép példái az 1560 körül készült, Thurzó Elek és Kosztka Borbála 

címerével díszített kanna (Budapest, Iparművészeti Múzeum)
1246

 vagy Nagyszalontai Toldi 

Miklós 1604-ben Nagyszebenben készült fedeles kupája (Debrecen, Református 

Kollégium Múzeuma),
1247

 illetve a debreceni oszlopdíszes kannák.
1248

 Tar Illés 1647-ben 
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1238

 Bobrovszky 1980. 125., 144., 13-14. kép; Kiss 2008b. 103., 6. kép 
1239

 Bobrovszky 1980. 125., 144., 15. kép 
1240

 Bobrovszky 1980. 149., 16. kép 
1241

 Bobrovszky 1976. 68.; Mikó 2009. 143-144. 
1242

 Bobrovszky 1974. 104., 106.; uő, 1980. 35., 127., 142., 34. kép 
1243

 Bobrovszky 1974. 102., uő, 1980. 127., 143., 144., 147., 28-29. és 31. kép 
1244

 Bobrovszky 1980. 33-34., 127., 147. 30. kép; Fogarassy Zsuzsa: Úrasztali pohár. In: Mikó – Verő 2008 I., 

175-176., VI-4. kép 
1245

 Bobrovszky 1974. 102.; uő, 1980. 33-34., 127., 144. 22-25. kép; Fogarassy Zsuzsa: Kanna. In: Mikó – 

Verő 2008 I., 174., VI-5. kép 
1246
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készült úrvacsoratányérját (Kecskemét, Ráday Múzeum) Szijgyártó Mihály kereskedővel 

együtt ő maga is adományozta a kecskeméti eklézsiának.
1249

 Valószínűleg az 1625-ös 

céhszabályban említett Balázs mesterrel lehet azonos az a KB jelű mester, aki 1657-ben 

készített Cseh Györgyéhez hasonló típusú úrvacsorapoharat az egyházközség számára 

(Bíró János és Beregi János adománya, Kecskemét, Ráday Múzeum).
1250

 A század végén 

működött a feltehetően nagykőrösi származású Csorcsán Mihály, aki a városi 

számadáskönyvek tanúsága szerint főként a magisztrátus megrendelésére dolgozott. Az 

egyházközségben a fentebb említett Kalocsa Andrásné által 1671-ben adományozott 

pohara maradt fenn, melyen nyugtalanabb formában dolgozta fel a Tar Illés által használt 

ornamentikát.
1251

  

A 18. századból kevesebb ötvösműről tudunk, noha a rendezettebb viszonyok 

lehetővé tették volna újabb alkotások létrejöttét és fennmaradását. Ennek ellenére a török 

kiűzése után az ország nagy részén lehanyatlott az ötvösművészet színvonala.
1252

 A 

kecskeméti ötvösség ebben az időszakban is szívósan őrizte debreceni és erdélyi kötődésű 

későreneszánsz hagyományait. Az itteni mesterekhez kötődően egy 1735-ös tassi tányért 

ismerünk, valamint a szabadszállási református egyházközség 1763-ban készült, a 

hagyományos formát barokk díszítéssel kiegészítő úrvacsorapoharát.
1253

 Ugyanekkor 

készült az eklézsia kenyérosztó tányérja, melyre Fogarasi Zsuzsa hívta fel a figyelmet.
1254

 

Mindkét emlék megrendelője Végveresmarti Sámuel, aki 1762-1777 között volt lelkész, 

majd innen éppen Kecskemétre hívták meg. Kecskeméti tanulmányai és családi kapcsolatai 

révén ismerhette a 17. századi ötvösműveket, így Tar Illés 1647-es tányérját is, mely 

mintául szolgálhatott a szabadszállási tányérhoz.  

 Forrásadatok igazolják, hogy a 18. században is megmaradt a világi használatban 

lévő iparművészeti alkotások egyházi célra történő adományozásának szokása. Ballabás 

Anna többször említett, 1729-ben kelt végrendeletében ónedényeket, ezüstpoharat és 

szőnyeget is adott az egyháznak és egyházi személyeknek: „1. A Kecskemeti Reformata Sz. 

Ecclának a Szent Sacramentomhoz hagyok egy szép ezüst megaranyaztatott pohárt melly 

holyagos oldalú. […] 5. Ugyan annak számára, a Predicatorok székire egy tiszta veres 

Szőnyeget, mellyet magam vöttem volt pénzen. […] 7. A Zilahi Sz. Eccla számára egy ezüst 
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remekbe csinált pohárt / 8. Matolcsi György Uram fiaik számára két mentére való ezüst 

gombokat és két arany gyűrűket hagyok. A felesége számára, egy szerecsen dió ezüstös 

pohárt. […] 23. Tiszt: Ölvedi András Uramnak hozzám való jó voltát meg hálálom egy 

vékony ezüst pohárral. / 24. Tiszt: Weresmarti L: Péter Uramnak egy ezüst csészével”.
1255

 

A hozzá tartozó inventárium, amely nem sokkal végrendelete után készült, 77 tételben, 

illetve a végén számozás nélkül sorolja fel a nyolc ládába csomagolt, több száz értékes 

tárgyat, amely kivételes gazdagságról tanúskodik.
1256

 A viseleti darabok, személyes 

használati tárgyak és különböző ágyneműk, asztalneműk mellett ékszerek, arany- és 

ezüstfoglalatú poharak, edények szerepelnek. Mindez azt mutatja, hogy a reneszánsz 

formakincs továbbélt a 18. században vagy akár maguk az ötvöstárgyak is nemzedékeken 

át öröklődtek. 

 

IX.2.2. Úrasztali terítők 

 

A liturgikus tárgyak közül a korabeli textilek sajnos csak kevés számban maradtak fenn, 

többnyire a források tudósítanak róluk, ugyanakkor a díszes úrvacsorai edények léte 

feltételezi, hogy hasonló minőségű úrasztali terítők is készülhettek. Egy 1659-1701 között 

vezetett napló töredékei feljegyzéseket közölnek az egyház úrvacsorai kelyheiről, így 

Kalocsa Andrásné ezüstpohár adományáról és abroszairól.
1257

 1690-ben „Szána György 

Uram adot egy abroszt dicsősegere valott Szkofium aranynyal varottat ismeg külömb 

külömb fel Sarga Szinekkel varrottat az mellyet az Úr Asztalára ottan teszszik.”
1258

 Ezek a 

textilek hasonlóak lehettek a királyi Magyarország, Erdély és a Hódoltság más részein 

fennmaradt úrihímzéses vagy akár török eredetű úrasztali terítőkhöz. A 17. század végén, 

18. század elején a kereskedelem révén kerültek hadizsákmányként szerzett török 

hímzések a református gyülekezetekhez, mint például a nagykőrösi egyházközség török 

kendői.
1259

 

 A 18. századból egy levél tudósít a Bethlen Sámuelné által adományozott úrasztali 

terítőről, melyhez hasonló kegyes adományok Erdélyben több helyen is fennmaradtak.
1260
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 Ballabás Anna 1729. március 4.  KREK Végrendeletek VI/34.  
1256

 1729. május 4. KREK Végrendeletek VI/35. A bevezetőből kiderül, hogy testvérei közül Ballabás 

Borbála Matolcsi György felesége volt, Ballabás Kata férje a zilahi Pető István, Ballabás Erzsébet özvegye 

pedig a nagybányai Monai István volt. 
1257

 KREK Szálas iratok 53. 
1258

 1688-1691 közötti gondnoki napló, KREK E. 8/3.  
1259

 Bobrovszky 1980. 15., 4-5. kép 
1260

 T. Horváth 2013 

 



300 

 

Telek József idézett prédikációjában említi a szőnyeggel letakart úrasztalát, ennek 

ábrázolása a II. számú anyakönyv keresztelési és esketési képein is látható.  

 

IX.2.2. Harangok 

 

A református fatemplom több haranggal is rendelkezett, melyek közül a legrégebbi a 

Rákóczi-harang, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem ajándéka 1641-ből, melyet az 

ellenségtől elfoglalt ágyúkból öntetett.
1261

 

 A nagy tűzvész során, 1678. október 17-én, a református fatemplom leégésével 

együtt a harangok is súlyosan megsérültek, amiről a már idézett tudósítás is beszámol: 

„…az rettenetes tűz […] harangjainkat el olvasztatta”.
1262

 A megolvadt harang anyagát 

azonban sikerült megmenteni és így újraöntethették.  

 Az új templom felépítése után, 1683. augusztus 18-án már az új harang szállítása 

ügyében írt kérelmet a kecskeméti egyház.
1263

 A harangok pótlásáról a korabeli 

számadáskönyvek is beszámolnak. 1695-ben Budán készíttették az új harangokat, ezek 

ügyében többször megfordultak itt az egyházközség képviselői: „Az Harangokat Budára 

fel vitetvén költöttek el 4 garast […] Mikor masodszor El ment Gond viselő Uram Budára 

hogy El vittek az harangoknak az tengejet és egeb Szerßamatt Akkor level forditasert es 

egeb kölcsegre fizettem 12 garast […] az harang öntőhöz való harmadik fel menetel 

alkalmatosságával küldötte Szántó István […] [az] bárányt, mellyet vettem öt öreg 

garasokon.” A számadáskönyvekből értesülünk a mesterek nevéről és javadalmazásáról is: 

„Az harang öntönek vöttem Egy Paplant tiz bomlot forinton […] Mikor az harangott le 

vöttek akor fizettem az Nagy Mihálynak 1 bomlott forintot. Hogy az harang Tengéjett 

csináltak akkor vöttem halatt az Mosés Mester Szamara 16 polturā. Az kovacsok hogy az 

harangőtöet csinalytak akkor fizettem az Istvany kovacsnak Szen arat 2 garast.”
1264

 Az 

említett Mózes mester a harang igazításakor is kapott 3 bomlott forintot és 15 polturát. 

1695-ben a számtartás külön rögzítette a harangra adakozók névsorát is. A város bírái, 

vagyonos gazdái mellett a kevésbé tehetős, sőt a legszegényebb lakosok is hozzájárultak a 

költségekhez, például „Istenes Indulattyabol adott Egy Szegyen vak kúldus 1 penszt”. A 

budai mesterek mellett a helyi cigány kovácsok is részt vettek a munkában, 1698-ban 
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Mátyás cigány és Balogh János cigány a harang ütőjét csinálták.
1265

 1687-ben és 1696-ban 

említik a harangozót,
1266

 1697-ben Pap Mihály töltötte be ezt a tisztet.
1267

 

Későbbi források is tudósítanak a reformátusok harangjairól. A váci püspöki 

vizitációs jegyzőkönyvek 1718-ban már hat harangról emlékeznek meg, kiemelve, hogy 

egyik sem volt eredetileg a katolikusoké: „In eodem Oppido Eccl[esi]am Calvinisticam 

Visitavimus quae satis ampla, et bene extructa est ex Lapidibus cum Turri alta in qua 

reperiuntur 4 Campanae primae classis et duo mediocres, nec videtur [n]unquam fuisse 

Catholicum”.
1268

 1726-ból ugyancsak két nagyobb és két közepes harangról tesznek 

említést.
1269

 A harangok használatát azonban előírások korlátozták, a reformátusok ugyanis 

nem szólaltathatták meg azokat a katolikusokéi előtt. 1744 májusában, Althann Mihály 

váci püspök látogatását követően a vizitátor figyelmeztette erre a református 

prédikátorokat: .et caetera circa pulsum Campanarum, ut secundum antiquam 

consvetudinem, nunquam suas campanas pulsent, antequam nostri pulsaverint”.
1270

 

 

IX.2.4. A II. anyakönyv képei. Portréfestészet 

 

A II. sz. anyakönyv tekintélyes kötete a három fő fejezet bevezetéseként három olyan 

illusztrációt tartalmaz, amelyekhez hasonlók a debreceni református kollégium 

vonzáskörzetébe tartozó települések református anyakönyveiben találhatók (pl. Túrkeve, 

Kisújszállás, Kiskunlacháza). A Matricula három fejezete elé az újszövetségi idézetekkel 

ellátott Keresztelés, Házasságkötés, Halál témájú képek kerültek, ami azért is érdekes, 

mert a reformátusok általában kerülték a képes ábrázolásokat. A keresztelő és esküvő 

rovata előtt a kapcsolódó liturgikus esemény, illetve a temetési jegyzetek előtt egy halál-

allegória ábrázolása látható. Az illusztrációk elkészítésével az irodalomban és 

művészetekben is járatos Göböl Gáspár prédikátor – mint korabeli műpártoló – 1781-ben 

Georgius Petrus Herczeg magyar királyi mérnököt bízta meg. A református vallású Nemes 

Herczeg Péter 42 éves korában, 1792-ben halt meg, halálozási adatait éppen ennek az 

anyakönyvnek a 800. oldalán jegyezték be. A halálábrázolás középkori és barokk 

allegóriákkal rokon vonásokat mutat. A keresztelés és a házasságkötés egyrészt a 
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kecskeméti református templom és más templombelsők idealizált ábrázolása, másrészt a 

gazdag kecskeméti polgári viselet forrásértékű ábrázolása. A keresztelést és az esketést 

végző lelkész ábrázolásában Göböl Gáspár prédikátort, a megrendelőt fedezhetjük fel, 

akiről egy Kazinczy által is támogatott nagykőrösi születésű festőművész, Kiss Sámuel is 

készített portrét, amely ma is látható a kecskeméti református könyvtárban. Herczeg a 

képek alatt latinos formában jelezte nevét és beosztását, az esküvői képen pedig még egy 

szignót is elrejtett. A lelkész kezében lévő nyitott könyv borítóján szerepel az 1781-es 

dátum és a HP monogram.
1271

 

 A keresztelőt ábrázoló képen a fiatalabb nő (valószínűleg a keresztanya) lila színű 

szoknyában, ugyanilyen színű, felöltött, erős nyakkivágású mentében, szürke 

selyemzsinórozással, szürke prémmel. A mente alól kilátszik a fekete váll felső része. 

Fekete hímzett fátyolkötővel, magas sarkú félcipőben, lila harisnyával. A lehajtott fejjel, 

kevésbé díszes ruhában ábrázolt idősebb nő (valószínűleg az anya, esetleg a bábaasszony) 

sötétkék, rókatorkos mentében áll. Feje sötét selyemkendővel bekötve. A háttal álló férfi (a 

keresztapa vagy az apa) kékes-lila, szürke zsinórozású mentében, nadrágban, copfba kötött 

hajjal látható. 

 Az esküvőt ábrázoló képen az ifjú pár szintén díszes ruhában jelenik meg. A 

vőlegényen lila dolmány és nadrág, valamint ugyanilyen színű hosszú, aranyzsinóros nyári 

mente. A dolmányán kék selyemzsinór-öv. Keresztbetett lábán aranyzsinóros fekete 

csizma. Bajusza rövidre vágott, a haja hosszú, hátrafésült. A menyasszony ezüstsújtásos, 

zöld bársony mentét és ugyanilyen színű szoknyát hord. Mellénye alatt bőujjú ingváll, 

szoknyája fölött csipkés, kék fátyolkötényt visel. Nyakán kaláris, kezén könyékig érő 

világoskék kesztyű, fején fekete főkötő, lábán lila, magassarkú bojtos cipő. Haját kontyban 

hordja. A vőlegény és a menyasszony egymás kezét fogja, a szertartás, illetve a jogi aktus 

egyik fontos mozzanatát idézve.
1272

 A prédikátor mindkét képen egyszerű fekete palástban 

látható, díszként csupán a prémes szegély és a pitykés gombok szolgálnak. 

 A halál-allegória ábrázolása a barokk mintákat követi, egy csontváz alakja kaszával 

arat, emlékeztetve a szemlélőt a halál elkerülhetetlenségére. 
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Összegzés és kitekintés 

 

Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy bemutassam egy jellegzetes, ugyanakkor számos 

helyi sajátossággal rendelkező alföldi mezőváros református lakosságának kora újkori 

történetét, felvázoljam mindennapi életének, anyagi és szellemi kultúrájának jellemzőit, a 

helyi társadalomban elfoglalt helyét. A vizsgálat alapján egy olyan közösség képe 

rajzolódott ki, mely jelentős szerepet játszott Kecskemét közigazgatásában, szellemi és 

gazdasági életében, és amelynek tagjai több szálon is szorosan kötődtek egymáshoz. 

 Mindezt annak fényében kell értékelni, hogy a 18. század folyamán a felekezeti 

arányok fokozatosan a katolikusok javára tolódtak el. Emellett a katolikus hitélet 

fellendülését és a közösség megerősödését segítette elő, hogy az 1644 óta jelenlévő 

ferencesek mellett 1715-ben megtelepedett a városban a piarista rend is. A reformátusok 

ugyanakkor megőrizték gazdasági és kulturális vezető szerepüket, ami abból fakadt, hogy a 

tehetősebb gazdák között továbbra is nagy számban voltak jelen, a katolikus lakosság 

számszerű többségét pedig a szegényebb néprétegek, pásztorok, béresek alkották. Bár a 18. 

század végére állandósult vallási megoszlás alapján a reformátusok a lakosságnak csak 

közel harmadát tették ki, a város irányításában egyenlő jogokat élveztek. A felekezetközi 

béke fenntartása érdekében rögzült és sokáig érvényben maradt a felekezetek közötti 

paritás és a tisztségviselők személyét érintő alternáció elve. 

 A reformátusoknak a városi társadalomban elfoglalt helye a társadalmi 

térfoglalásban is tükröződött. A református egyházi intézmények a város központi 

területein helyezkedtek el, a református lakosság nagy része tartósan a város meghatározott 

részein összpontosult. Ennek hátterében a migrációs folyamatok is szerepet játszottak, 

mivel a Dunántúlról érkező reformátusok egy tömbben telepedtek le. Az egyház belső 

viszonyait tekintve jellemző a társadalmi felügyelet, a normaszegések büntetése az 

egyházfegyelmezés különböző eszközeivel. Ugyanakkor nemcsak a hívek álltak a 

közösség ellenőrzése alatt, hanem a lelkészek egzisztenciája is függött az ismétlődő 

marasztástól vagy elbocsátástól, emiatt a gyülekezet és a lelkész kapcsolatát a kölcsönös 

egymásrautaltság jellemezte, jóllehet a 18. században már jellemző a lelkészek állandóbb, 

folyamatos jelenléte. 

 Az egyházközség működését a szilárd gazdasági alapok biztosították. A 17. század 

végétől rendszeresen vezetett számadáskönyvek és más fennmaradt gazdasági iratok arról 

tanúskodnak, hogy az egyház szabályozott gazdálkodás kialakítására törekedett. A 18. 
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században az egyháztagok befizetései mellett a templom körül épített boltok bérleti díjai 

jelentettek rendszeres bevételeket a városban letelepedő görög kereskedők révén. Emellett 

különböző adományok és végrendeleti hagyatékok is az egyháztámogatás jellemző formáit 

jelentették, melyek döntően ingatlanok (ház, földbirtok, leginkább szőlők) voltak. Az így 

nyert földtulajdonok egy részét lelkészi illetményként hasznosították, de a korszakban 

nyitott új temetőt is egy hagyatéki szőlőből alakították ki. Rendkívüli esetekben a környező 

vagy távolabbi településekről is gyűjtöttek adományokat, így a templom építésekor, adott 

esetben pedig ugyanúgy küldtek segélyeket más gyülekezetek számára. A bevételekből 

igyekeztek illendően javadalmazni a lelkészeket, kántorokat, tanítókat, bár a korszakban 

több alkalommal is vita bontakozott ki a prédikátorok és a gyülekezet között a lelkészi 

fizetés körül. Az egyházközség számára jelentős feladatot és anyagi áldozatot jelentett 

intézményei, elsősorban az iskola, valamint az ispotály és a temetők fenntartása is. 

 Az egyház, egyúttal a város és vonzáskörzete kulturális életében meghatározó 

szerepet játszott a református iskola, mivel 1715-ig, a piarista iskola megalapításáig ez volt 

Kecskeméten az egyetlen középfokú oktatási intézmény. Az önálló evangélikus, majd 

református egyházközség megszervezésével együtt új iskola is alakult, mely a 17. század 

elején vált középfokúvá a tolnai iskola befogadásával. A debreceni kollégium 

partikulájaként működő intézmény a 18. század közepén vált önálló kollégiummá, saját 

rektor-professzorral. Az iskola a felekezeti identitás kialakítása és megerősítése mellett az 

értelmiség, elsősorban a lelkészek utánpótlásában játszott nagy szerepet. A helyi diákok 

nagy számban vettek részt a peregrinációban, még a török hódoltság alatt vagy akár 

háborús viszonyok között is, ezzel is erősítve a kulturális kapcsolatot Nyugat-Európával és 

közvetítve a legfrissebb szellemi irányzatokat. Az iskolából kikerülő diákok az egyházi 

szolgálat mellett a jogtudó értelmiség sorait is gyarapíthatták a városi közigazgatás 

munkáját segítve, amit a hivatali írásbeliség fokozatos kiterjedése és differenciálódása is 

mutat.  

 A református iskola rendszeresen részt vett a gyülekezet zenei életében is, a diákság 

legtöbbször temetéseken énekelt. A helyi könyvkultúra fejlődése is szorosan összefügg az 

iskola működésével. A külföldi egyetemekről visszaérkező diákok rendszerint 

könyvadományokkal tértek haza, megalapozva ezzel a későbbi kollégiumi könyvtárat. A 

kecskeméti lelkészek és rektorok maguk is írtak különböző műveket, nem egyszer 

kiemelkedő irodalmi értékkel.  

 Az egyházművészetnek kevés, de figyelemreméltó emléke maradt meg. A 

református kőtemplom kivételes építéstörténete miatt szigetszerű emlék az Alföldön, 
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stíluskapcsolatai az erdélyi és felső-magyarországi későreneszánsz építészethez kötik, a 18. 

századi átalakítások nyomán copf és klasszicista részletekkel gazdagodott. Az idők 

folyamán több harangot is kapott, klenódiumai közül a helyi ötvös céh által készített 17. 

századi későreneszánsz úrvacsorai edényei országos viszonylatban is jelentősek, az 

úrvacsorai terítők közül viszont kevesebb maradt fenn. További képzőművészeti alkotások 

Göböl Gáspár működéséhez kötődnek, Kiss Sámuel róla készült portréja és Herczeg Péter 

anyakönyvi eseményeket ábrázoló képei a II. számú anyakönyvben.  

 Összefoglalóan megállapítható, hogy a korszak minden viszontagsága ellenére a 

kecskeméti református egyházközség a 18. század végére megerősödött és megőrizte 

társadalmi beágyazottságát a későbbiekben is. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy a 

gazdasági és politikai befolyással bíró családok és az egyszerűbb hívek is jelentős 

áldozatokat hoztak egyházuk és intézményei, elsősorban az iskola, valamint az ispotály és 

a temetők fenntartása érdekében. A 19. században az egyházközség szellemi és anyagi 

gyarapodása volt jellemző, továbbra is sokat áldozott az iskola fejlesztésére, építkezésekre, 

újabb intézményeket hozott létre, a tekintélyesebb családok tagjai pedig vezető szerepet 

játszottak a polgárosodás folyamatában. 

 Mindezek áttekintése során nem csak a közösség egészének élete válik 

megismerhetővé, hanem személyes sorsok, egyéni élethelyzetek, sikerek vagy éppen 

tragédiák is kibontakoznak az utókor számára. E dolgozattal nem tekintendő befejezettnek 

a témával kapcsolatos kutatómunka; a helyi reformátussághoz kötődő és eddig még 

feltáratlan vagy további vizsgálatokat lehetővé tévő forrásanyag kutatásában további 

mélyfúrások szükségesek. Különösen az egyes családok történetének vagy akár egyes 

személyek életútjának részletesebb kutatása hozhat még mikrotörténeti szintű 

eredményeket, melyek a közösség történetét is újabb adalékokkal gazdagíthatják. 
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Cis Danubianae) 

A/1a 6. kötet: 1796-1814 (Volumen protocolli venerabilis superintendentiae 

Cis Danubianae) 

A/1.i. Püspöki vizitációk iratai (1816-1990) 

1-5. kötet. Szász Károly féle vizitáció I-VIII. kötet (1885-1893) 

10. kötet. Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: 

Kecskeméti egyházmegye 

9. doboz. Szamosközi István vizitációja A-V. (1959-1977) 
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Kiadatlan források 

 

HD Kecsk SchP I. 

 Historia domus Kecskemetiensis I. [1715-1809]. Lib. 1. Piarista Rend Magyar 

 Tartománya Központi Levéltára, Kecskeméti rendház levéltára, Régi korszak 

 (II.8.a) 

Laukó 1882 

 Laukó Károly: A kecskeméti ág. hitv. ev. egyházközségben 1882. junius 17-kén 

 főtiszteletű Dr. Szeberényi Gusztáv Superintendens úr által megtartott 

 egyházlátogatáshoz szerkesztett jegyzőkönyv. In: Evangélikus Országos  Levéltár. 

 Bányai Egyházkerület, Kiegészítő Anyagok 7. sz. Egyházlátogatási 

 jegyzőkönyvek. 1745-1940. 3. kötet. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek: A 

 Pestmegyei esperességi egyházak látogatása 1880 és 1882-ben. 248-259. 

Nagy I. 1826  

Nagy István: Ketskeméti Helikon. vagy A’ Helvetziai Vallástételt követő Ketskeméti 

Oskola nevezetesebb Történeteinek, az abban forgott Tanítóknak, és a’ belőle 

került, s idővel jelesebb Hazafiakká vált tanúlóknak elő adása. Az Ekklésiai és 

Oskolai Jegyzőkönyvekből, úgy Szintén más még fenn levő hiteles Írásokból öszve 

Szedte és ki adta Nagy István a’ nevezett oskolának Rektora és Professora. Kézirat, 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára, 1826, D. d. 44. K 190/1, K 

190/2 

Sárkány 1928 

 Sárkány Béla: A kecskeméti ág. hitv. ev. egyházközség története.  In: A kecskeméti 

 ágost. hitv. ev. egyházban 1928. évi május 19. és 20-án tartott püspöki látogatás 

 jegyzőkönyve. Evangélikus Országos Levéltár. Bányai Egyházkerület, Kiegészítő 

 Anyagok 10. sz. Canonica visitatiók 44-48., 1928.:  47. (ügyszám: 825.), 1-45. 

 (Lényegében megegyező változat: A kecskeméti ev. egyházközség  története 1792-

 1928-ig. Az 1928. évi május  19-20  iki püspöki egyházlátogatás alkalmára készült. 

 Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténeti Gyűjtemény, 2. doboz 12. 

 Kecskemét) 

Székeli 1874 
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 Székeli István: Gaál Jósef látása 1734 sztendőben a kecskeméti pusztán. Kath. 

 ember reformátussá válásáról. Kézirat, 1874. Kecskeméti Református 

 Egyházközség Könyvtára, K. 194. 

Telek é. n. [1750-1754] 

 Josephus Telek: Cosmograpia [!] seu brevis descriptio olim florentissimae nunc 

 excineribus rediviae Provinciae Hungariae Ordinis Minorum S. P. Francisci 

 Strictoris Observantiae sub nomine et protectione Sanctissimi Salvatoris Christi 

 Jesu, Gyöngyösiensis […], é. n. [1750-1754]. Kézirat. Magyar Ferences Levéltár, 

 XII.4.b/4. 

Telek 1757 

 Josephus Telek: Historiae Chronologicae Provinciae Hungariae Ord. Min. S. P.  N. 

 Francisci Strict. Observ. SS. Salvatoris Christi Jesu in humili Seraphico  Spiritu 

 militantis. Partes I-II. Cassoviae, 1757. Kézirat. Magyar Ferences  Levéltár, XII.3/88. 

Telek 1759  

 Josephus Telek: Historia Domus seu descriptio chronologica venerabilis  conventus 

 Kecskemetiensis. 1759. Kézirat. Magyar Ferences Levéltár, Kecskeméti  rendház 

 iratai, jelzet nélkül. 

Telek 1760 

 Josephus Telek: Historia vetustissimi conventus Szegediensis B. Virginis Mariae  ad 

 Nives. 1760. Kézirat. Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, 

 XII. 4. b. vol. 4. 

 

Kiadott források 

 

Agricola 1563a 

 Carmen Propempticon Doctissimo Ac Integerrimo Viro D. Benedicto 

 Keczkemeti suo sympatriotae carissimo, Witeberga in patriam redeunti, Anno 

 1563. 8. Aug: scriptum A IOHANNE AGRICOLA KECZKEMETI. (RMK 

 III/1.,  520.) 

Agricola 1563b 

 Ecloga. Propemptica Reverendo Viro, Doctrina, Et Pietate Praestanti, D. Tito 

 Amicino Coronensi Transylvano, e celeberrima Academia Witebergensi, ab 

 Ecclesia Claudiopolitana in Transyluania, ad munus docendi incorruptam 

 Euangelij doctrinam reuocato, & iam secundó in patriam feliciter redeunti, 
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 scripta A. IOHANNE AGRICOLA KECZKEMETHINO Pannonio. 

 Vitembergae  Excudebat Iacobvs Lucius Transyluanus. 1563. (RMK III/1. 521.) 

 Interneten megtekinthető változat: urn:nbn:de:gbv:3:1-141525, digitális 

 megjelenés: 2010, azonosító: VD16 A 1035, letöltés dátuma: 2013. január 18. 

Agricola et al. 1564  

 Eszéki Mihály – Kecskeméti Szántó János (Ioannes Agricola Keczkemetinus 

 Pannonius) – Károli Péter – Teleki István (Stephanus Telechius Vngarus) 1564: 

 Carmina Propemptica. Nobili Et Generoso Viro, D. Caspari Czipczino, E 

 Celebri Academia Wittebergensi in Italiam proficiscenti 9. Calend. Aprilis, Anni 

 1564. scripta A studiosis quibusdam Nationis Vngaricae. Witebergae Excudebat 

 Iohannes Crato. Anno M.D.LXIIII. (RMK III/1. 529.) 

Agricola – Szegedi 1564  

 Epitaphia honestae et pvdicae matronae, Vrsvlae Szakmari, conivgis reverendi 

 uiri d. Andreae Salanchij, fidelis uerbi Dei ministri in oppido Nagimihal, quae 

 obijt anno Domi. 1564, vi. Idus Maij hora 4. p. m. scripta, Vitebergae a Iohanne 

 Agricola Keczkemethio & Laurentio Segedino. 

 Vitebergae, M.D.LXIIII, excvdebat Iohannes Crato. (RMK III. Pótlások 1. 

 füzet). 

Antal G. 1888 

 Antal Géza: Az utrechti és leideni egyetemeken járt magyar ifjak névjegyzéke I- II. 

 In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1888, 31. évf., 9. sz. 278-279.; 13. sz. 

 409-412. 

Apor 1978 

 Apor Péter: Metamorphosis Transylavaniae. Előszóval és  jegyzetekkel ellátta

 Kócziány László, a szöveget gondozta Lőrinczy Réka. (Téka). Kriterion 

 Könyvkiadó, Bukarest, 1978 

Balassi  1979 

 Balassi Bálint és a 16. század költői. I. Szerk.: Varjas Béla. (Magyar 

 Remekírók). Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1979 

Balla 1970 

 Balla Gergely: Nagykőrösi Krónikája a honfoglalástól 1758-ig. Nagykőrös város 

 megbízásából új kiadásban közrebocsátja Dr. Törös László, a nagykőrösi Arany 

 János Emlékmúzeum igazgatója. Nagykőrös városssá nyilvánításának 600 éves 

 jubileuma alkalmából Szabó Károly és Szilágyi Sándor 1856-i kiadása 

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:gbv:3:1-141525
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 figyelembe vételével. Lektorálta Dr. Balanyi Béla, a kecskeméti Állami Levéltár 

 igazgatója. Nagykőrös Város, Nagykőrös, 1970 

Bánkúti 1992-1994 

 Iratok a Rákóczi szabadságharcból. Kecskemét város és körzete. Összeáll. és 

 jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette: Bánkúti Imre. Szerk.: Iványosi-Szabó 

 Tibor. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, I. 1992, II. 

 1994 

Bartha 1984 

 Bartha Boldizsár: Rövid krónika (…) Debreczenben esett emlékezetesebb  dolgokrúl, 

 Debrecen, 1666. Kiad.: Ozsváthné Krankovics Ilona. (Hajdú-Bihar Megyei 

 Levéltár forráskiadványai 11.). Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 1984 

Blahó 1991  

Blahó Vince: Al-földi Magyar Országnak, Tisza ’s Duna-között, fő mező-

várasában, Ketskeméten vátzi püspökségben, ezer hat száz negyven-negyedik 

esztendőtől-fogva, Szerafikus Sz. Ferentznek, keményebb rend-tartású, szerzete-béli 

atyáktúl, Üdvözítőnk Provintziájában, viseltetett egyházi pásztorkodásnak hely-

tartását, ezer hét száz hetven-kettedik esztendőben, pünkösd-után huszon-kettedik 

vasár-napon; Sz. András havának nyoltzadik napján, Sz. Miklós püspök 

templomában, ezen beszéddel fejezte-bé, azon Szerzet, és Provintzia-béli Atya, 

Bláho Vintze, Ugyan Ketskeméten, Ezer hét száz ötven-harmadikban, kisdedeknek 

lelki tanítója. Nagyszombatban, 1775. Hasonmás kiadás: Blahó Vince: 

Búcsúbeszéde Kecskeméten 1772-ben. A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta: 

Bánkúti Imre. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának kiadványa, 

Kecskemét, 1991 

Bél 1982  

 Bél Mátyás: Pest-Pilis-Solt vármegye. (a Notitia Novae Historico Geographica 

 Divisa  fejezetének fordítása). In: Bács-Kiskun megye múltjából VI. Helytörténeti 

 források és szemelvények a XVIII-XIX. századból. Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor. A 

 Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai VIII. Bp., 1982. 11-67. 

Benkő 1999 

 Benkő József: Transsilvania specialis. Erdély földje és népe I-II. Kriterion 

 Könyvkiadó, Bukarest – Kolozsvár, 1999 

Bocatius 1988 
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 Bocatius János: Relatio vel epistolica commemoratio conventus inter 

 serenissimum Hungariae Transylvaniaeque Principem Bochkaii et inter 

 Machumetum Vezerium habiti in campo Rakos ex adverso ripae Danubii et 

 Budensis civitatis die 11. Novembris in festo nimirum divi Martini anno 1605.  ad 

 amicum άδηλον. Fordította: Csonka Ferenc. In: Bocskai kíséretében a 

 Rákosmezőn.  Emlékiratok és iratok Bocskai István fejedelem és Lalla Mehmed 

 nagyvezír találkozójáról 1605. november 11. Közreadja Csonka Ferenc és 

 Szakály Ferenc. (Bibliotheca Historica. Történelmi és művelődéstörténeti 

 sorozat). Európa Könyvkiadó, Bp., 1988. 59-96. 

Bod 1982    

 Bod Péter: Magyar Athenas. Bod Péter válogatott művei. Szerk.: Torda  István. 

 (Magyar Hírmondó). Magvető Könyvkiadó, Bp., 1982 

Bonfini 1744 

 Antonii Bonfinii civis Asculani Rerum Ungaricarum decades IV. cum dimidia, 

 seu Libri XLV. gesta Hunnorum, et Ungarorum a primis initiis, ad annum 

 usque R. S. M. CCCC. LXXXXV. complexi adjungitur chronologia Abrahami 

 Bakschay, ad annum M. D. LXVII. continuata per anonymum usque ad 

 praesentem. Posonii, 1744 

Borosy é. n.-1985.  

 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 

 1638-1711. I-III. 1638-1697. Bp., é. n.-1985 

Borosy 1994 

 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 

 (1731-1734). (Pest Megyei Levéltári Füzetek 23.). Bp., 1994 

Borosy – Kiss – Szabó 2003 

 Borosy András – Kiss Anita – Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési 

 iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok. III. 1717-1730. Bp., 2003 

Borosy – Kiss 2004 

 Borosy András – Kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési  iratainak 

 regesztái. Közigazgatási és politikai iratok IV. 1731-1740. Bp., 2004 

Bozzay – Ladányi 2007  

 Bozzay Réka – Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken 

 1595-1918. (Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban 15.). ELTE 

 Levéltára, Bp., 2007 
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Címtár 1931  

Kecskemét tj. város általános ismertetője és címtára az 1931. évre. Főszerk.: F. 

Szabó Géza. Kiadja a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, Bp., é. n. 

(1931) 

Csaplovits 1823 

 Csaplovits János: Mesteremberek Czéhbéli Régiségeik. In: Tudományos 

 Gyűjtemény. 1823. Hetedik esztendei Folyamat. VI. kötet, A’ Cs. Kir. Felség’ 

 kegyes Engedelmével. Pesten, Petrózai Trattner János Tamás betűivel és 

 költségével. 48-86. 

Csiffáry 2006 

 Testamentum. Magyar végrendeletek gyűjteménye. Vál., szerk. és a bevezető 

 szövegeket írta: Csiffáry Gabriella. Vince Kiadó, Bp., 2006 

Czégény 2001  

Czégény Istvánné: Jászberényi végrendeletek a 18-19. századból. (Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 4.). Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Levéltár, Szolnok, 2001 

Demka 1989/1990 

 Demka Sándor: Historia domus Kecskemétiensis / A kecskeméti rendház 

 története, 1714/1715.  Ford.: Glovitzky Zoltán. In: A kecskeméti Piarista 

 Gimnázium évkönyve 1989/1990. 8-25.    

Dernschwam 1984 

 Hans Dernschwam: Erdély / Besztercebánya / Törökországi útinapló. Közreadja, 

 ford. és a bev-t írta: Tardy Lajos. A jegyzeteket Dávid Géza és Tardy Lajos 

 állította össze. A kötetet szakmai szempontból Szakály Ferenc nézte át. 

 (Bibliotheca Historica). Európa Könyvkiadó, Bp., 1984  

Dienes 2001 

 Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek. 16-17. század. Szerk. és az utószót 

 írta: Dienes Dénes. (Millenniumi Magyar Történelem. Források). Osiris  Kiadó, 

 Bp., 2001  

Divéky 1914 

 Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502., 

 1505). Magyar Történelmi Tár XXVI. kötet (A harmadik sorozat 1. kötete). 

 Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1914. Interneten elérhető változat: 



314 

 

 https://archive.org/details/zsigmondlengyelh00div, letöltés dátuma: 2016. április 

 30. 

Dominkovits 2007  

Dominkovits Péter: Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai 

(Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591-1632). Sopron, 2007 

Éri – Nagy – Nagybákay 1975-1976 

Éri István – Nagy Lajos – Nagybákay Péter: A magyarországi céhes 

 kézművesipar forrásanyagának katasztere 1-2. Bp., 1975-1976 

Evlia Cselebi 1908 

 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666. Ford.: 

 Karácson Imre. (Török-magyar kori történelmi emlékek. Török történetírók III.). 

 MTA, Bp., 1908 

Evlia Cselebi 1985 

 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. Ford.: 

 Karácson Imre. Az előszót és a szómagyarázatot írta, a jegyzeteket átdolgozta: 

 Fodor Pál. Az előszót lektorálta: Káldy-Nagy Gyula. Gondolat Kiadó, Bp., 

 1985
2
  

Glatz 2013 

 Jakob Glatz: Egy magyar ember őszinte megjegyzései hazájáról néhány magyar 

 vidéken tett utazása során. Közreadja: Soós István. Ford.: Res László. Balassi 

 Kiadó, Bp., 2013 

Groß 1883  

 Julius Groß: Katalog der von der Kronstädter Gymnasialbibliothek bei der 400-

 jährigen Luther-Feier in Kronstadt ausgestellten Druckwerke aus dem 

 Reformationszeitalter. Druck u. Lith. v. Joh. Gött & Sohn Heinrich, Kronstadt, 

 1883 (hasonmás kiadása: Nabu Press, 2012) 

Gyurgyevics 1976 

 Gyurgyevics Bertalan: Kis könyvecske a török rabok és a török uralma alatt élő 

 adófizető keresztények gyötrelmeiről. In: Kimondhatatlan nyomorúság. Két 

 emlékirat a 15-16. századi oszmán fogságról. Ford., az utószót és a jegyzeteket 

 írta: Fügedi Erik. Európa Könyvkiadó, Bp.,  1976. 151-202.  

Haller 1976 

https://archive.org/details/zsigmondlengyelh00div
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 Haller Gábor: Útleírási betétek életrajzi naplójából 1630-1635. In: Utazások a 

 régi Európában. Peregrinációs levelek, útleírások és útinaplók (1580-1709). 

 Szerk.: Binder Pál. (Téka). Kriterion, Bukarest, 1976. 91-108. 

HD K 1992 

 HISTORIA DOMUS KECSKEMÉTIENSIS. A kecskeméti ház története 1716-

 1719. In: A kecskeméti Piarista Gimnázium évkönyve 1991/92. Az iskola 

 fennállásának  277. évében. Szerk. Farkas István igazgató. h. és é. n. 

 (Kecskemét, 1992) 

Hegyi Á. 2003 

 Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon  1526-

 1788 (1798). (Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban 6.). ELTE 

 Levéltár, Bp., 2003 

Heigl – Şindilariu 2010 

 Bernhard Heigl, Thomas Şindilariu red.: Das alte Kronstadt. Eine 

 siebenbürgische Stadt- und Landesgeschichte bis 1800. (Schriften zur 

 Landeskunde Siebenbürgens). Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln – Weimar – 

 Wien, 2010. Interneten elérhető változat: 

 http://books.google.hu/books?isbn=3412204390, letöltés dátuma: 2013.  december 

 30.  

Heltai – Bornemisza 1980   

 Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. A válogatás, a szöveggondozás és a 

 jegyzetek Nemeskürty István munkája. (Magyar Remekírók). Szépirodalmi 

 Könyvkiadó, Bp., 1980 

Hellebrandt 1886 

 Hellebrandt Árpád: Magyarok a franekeri egyetemen. In: Történelmi Tár 1886. 

 795. 

Holl 2004 

 Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns 

 vonatkozású bejegyzései a 18. században. S. a. r.: Koltai András – Zvara Edina. 

 (METEM Könyvek 48.). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség,  

 Bp., 2004 

Horányi 1777 

 Alexius Horányi: Memoria Hvngarorvm et provincialivm scriptis editis notorum, 

 qvam excitat Alexivs Horányi Hvng. Budensis, De CC. RR. Scholarvm Piarvm. 

http://books.google.hu/books?id=GJ0PAAAAQAAJ&pg=PA317&lpg=PA317&dq=michael+amicinus&source=bl&ots=NVUjGSXsll&sig=_l3XnSajp7v1hjJ6diR0eo8ghjU&hl=hu&sa=X&ei=vvjBUoLrH4GJzAPD8ILoDA&ved=0CFgQ6AEwBzgU#v=onepage&q=michael%20amicinus&f=false
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 Pars III. Cum indice totius operis. Posonii, impensis Antonii Loewii, 

 Bibliopolae. 1777 

Horváth Józs. 1995-1997 

 Horváth József: Győri végrendeletek a XVII. századból. I. 1600-1630. Győr, 

 1995; II. 1631-1654. Győr, 1996; III. 1635-1699. Győr, 1997 

Horváth Józs. – Dominkovits 2001 

 Horváth József – Dominkovits Péter: XVII. századi Sopron vármegyei

 végrendeletek. Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, Sopron, 2001 

Horváth M. 2006-2014  

Váci végrendeletek I-III. I. 1706-1750 (-1754). II. 1751-1770. III. (1771–1785). 

 Szerk.: Horváth M. Ferenc. Vác Város Levéltára, Vác, 2006-2014 

Istvánffy 2001-2009 

 Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt Históriája. Tállyai Pál XVII. századi 

 fordításában. I/1. 1-12. könyv, I/2. 13-24. könyv, I/3. 25-34. könyv. S. a. r.: 

 Benits Péter. (Történelmi források I.). A szövegmagyarázatokat összeáll.: Benits 

 Péter. A szöveget szakmai szempontból ellenőrizte: Pálffy Géza. Balassi Kiadó, 

 Bp., 2001 (I/1.), 2003 (I/2.), 2009 (I/3.) 

Iványosi-Szabó 1987a 

 Iványosi-Szabó Tibor: Kecskeméti statútumok I. (1659-1709). In: Cumania. A 

 Bács-Kiskun Megyei Múzeumok évkönyve 10. Szerk.: Bánszky Pál és Sztrinkó 

 István. Kecskemét, 1987. 69-117. 

Iványosi-Szabó 1989a 

 Iványosi-Szabó Tibor: Kecskeméti statútumok II. (1711-1790). In: Cumania. A 

 Bács-Kiskun Megyei Múzeumok évkönyve 11. Szerk.: dr. Bánszky Pál és  dr. 

 Sztrinkó István. Kecskemét, 1989. 207-290. 

Iványosi-Szabó 1991a 

 Iványosi-Szabó Tibor: Kecskeméti szabályrendeletek I. (1659-1849). Bács-

 Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 1991 
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 jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta: Iványosi-Szabó Tibor.  (Forrásközlések 

 I.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 1996 
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 jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta: Iványosi-Szabó Tibor.  (Forrásközlések 

 II.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét,  1998 

Iványosi-Szabó 2002a 

 Kecskeméti testamentumok I. 1655-1767. Összeáll., jegyzetekkel ell. és a bev. 

 tanulmányt írta: Iványosi-Szabó Tibor. Szerk.: Tóth Ágnes. 

 (Forrásközlemények  IV.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 

 Kecskemét, 2002 

Iványosi-Szabó 2003 

 Kecskeméti testamentumok II. 1768-1781. Összeáll., jegyzetekkel ell. és a bev. 

 tanulmányt írta: Iványosi-Szabó Tibor. Szerk.: Szabó Attila. 

 (Forrásközlemények  V.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 

 Kecskemét, 2003 

Iványosi-Szabó 2004a 

Kecskeméti testamentumok III. 1782-1820. Összeáll., jegyzetekkel ell. és a  

 bev. tanulmányt írta: Iványosi-Szabó Tibor. Szerk.: Apró Erzsébet. 

(Forrásközlemények VII.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 

Kecskemét, 2004 

Iványosi-Szabó 2004b 

 Kecskeméti testamentumok IV. 1821-1848. Összeáll., jegyzetekkel ell. és a bev. 

 tanulmányt írta: Iványosi-Szabó Tibor. Szerk.: Apró Erzsébet. 

 (Forrásközlemények VIII.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 

 Kecskemét, 2004 

Iványosi-Szabó 2008 

 Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1633-1700 I-II. 

 Összeáll., jegyzetekkel ell. a bev. tanulmányt írta, szerk.: Iványosi-Szabó 

 Tibor. (Forrásközlemények XII.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  Levéltára, 

 Kecskemét, 2008 

Jagelló 2005 

 Szemelvények Zsigmond lengyel herceg budai számadásaiból. Ford.: Horogszegi 

 Zoltán – Rábai Krisztina. (Documenta Historica vol. 67.). Szeged, JATE Press, 

 2005 

 Jagelló 2014 
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 Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504-1507). / The Court 

 Account Book of Sigismund Jagiellon (1504-1507). Ed., introduxit et indices 

 fecit: Krisztina Rábai. Lectores: Rita Regina Trimoniené et Petrus Kasza. Quintus 

 Kiadó, Szeged, 2014 

Káldy-Nagy 1985  

 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Demográfiai  és 

 gazdaságtörténeti adatok. In: Pest megye múltjából 6., Bp., 1985 

Kassics 1835 

 Kassics Ignácz: A Magyar Országi Mester- Embereket, ezeknek Legényeit, és 

 Tanítványait, nem különben a Mester- Czéheket illető Kegyelmes Királyi 

 Rendeléseknek Kivonatai. Bécs, 1835 

Kázmér 1993 

 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Magyar 

 Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1993 

Kecskeméti Alexis 1974 

Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve. (Dániel próféta könyvének 

magyarázata). S. a. r. és a jegyzeteket írta: Szuromi Lajos. A bev. tanulmányt írta: 

Gombáné Lábos Olga. (Régi magyar prózai emlékek III.). Akadémiai Kiadó, Bp., 

1974. Interneten olvasható változat: 

http://mek.oszk.hu/05500/05557/pdf/alexis1.pdf, letöltés dátuma: 2013. július 12.  

Kemény J. 2005  

Duna-Tisza közi végrendeletek 1738-1847. Összeáll., jegyz. ellátta, a bev. 

tanulmányt írta, a német nyelvű végrendeleteket ford., szerk.: Kemény János. 

(Forrásközlemények IX.). Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 2005  

Kiss Á. 1881 

 Kiss Áron: A 16. században tartott magyar református zsinatok végzései.  Bp., 1881 

Kodály 1987 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, op. 13. Hasonmás kiadás Bónis Ferenc 

tanulmányával. Bp., 1987  

Koháry 2014 

 „Sok jókkal áldgyon Isten benneteket.” Gróf Koháry István levelei Kecskemét 

 város főbíróihoz és Tanácsához 1673-1730. Szerk. és a bevezetőt írta: Péterné 

 Fehér Mária. Az iratok válogatásában közreműködött: Hajagos Csaba levéltáros. 

http://mek.oszk.hu/05500/05557/pdf/alexis1.pdf
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 (Kecskeméti Örökség Könyvek 4.).  Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 

 Kecskemét, 2014 

Kolozsvári – Óvári 1885-1904 

 Kolozsvári Sándor – Óvári Kelemen (összegyűjtötték, felvilágosító, 

 összehasonlító és utaló jegyzetekkel ellátták): A magyar törvényhatóságok 

 jogszabályainak gyűjteménye. 1-5. Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1885-

 1904 

Korabinszky 1982 

 Korabinszky János Mátyás: Magyarország fölkdrajzi, történelmi és termelési 

 lexikona. In: Bács-Kiskun megye múltjából VI. Helytörténeti források és 

 szemelvények a XVIII-XIX. századból. Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor. A Bács-

 Kiskun Megyei Levéltár kiadványai VIII. Bp., 1982. 145-148. 

KtF 1983 

 Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Könyvjegyzékek 

 bibliográfiája. Szerk. Herner János. (Könyvtártörténeti Füzetek III.). Szeged, 
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 Kujbusné Mecsei Éva: Hagyatéki iratok. Szabolcsi nemesek és nyíregyházi 

 mezővárosi polgárok végrendeletei, hagyatéki leltárai és árvagyámi számadásai  a 

 XIX. század első feléből. In: Helytörténeti tanulmányok 9. 1993. 41-108.    

Laskai Csókás 1585 

 Lascovius, Petrus Monedulatus (Laskai Csókás Péter): De homine magni illo in 

 rerum natura miraculo ... per haeredes Johannis Cratonis, Witebergae 1585 

 (RMK III. 744.) 

Magyar Emlékírók 1982 

 Magyar Emlékírók. 16-18. század. Vál., szöveggondozás  és jegyzetek: Bitskey 

 István. (Magyar Remekírók). Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1982 

Magyar utazási irodalom 1991 

 Magyar utazási irodalom 15-18. század. Vál., utószó: Kovács Sándor Iván, 

 kiad., jegyz.: Monok István. (Magyar Remekírók). Bp., 1990 [1991] 

Monok 1992 

 Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. (Adattár XVI-XVIII. századi 

 szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2.). Szerk.: Monok István.  Könyvjegyzékek: 

 Farkas Gábor, Varga András. Szeged, Scriptum Kft., 1992 
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 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. XII. évf. Szerk.: Zsinka Ferenc. 

 Kiadja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Bp., 1928 (A tudományos 

 könyvsorozat  XXXI. kötete). 

Nagy F. 1882 

 Nagy Ferenc: Régi magyar könyvek intézetünk könyvtárában. I. In: Értesitvény  a 

 Kecskeméti Reform. Lyceumról 1881-82. Szerk.: Csabai Imre igazgató. 

 Kecskeméten, nyomatott Sziládi Lajosnál. 1882. 3-25.   

Nagy F. 1883 

 Nagy Ferenc: Régi magyar könyvek intézetünk könyvtárában. II. In: Értesitvény  a 

 Kecskeméti Reform. Lyceumról 1882-83. Szerk.: Csabai Imre igazgató. 

 Kecskeméten, nyomatott Sziládi Lajosnál. 1883. 3-14. (benne: Idegen nyelvű, 

 Magyarországon nyomtatott régi könyvek intézetünk könyvtárában. 4-14.) 

Peregrinuslevelek 1980 

 Peregrinuslevelek (1711–1750). Külföldön tanuló diákok levelei Teleki 

 Sándornak. Kiad.: Hoffmann Gizella. (Adattár XVII. századi szellemi 

 mozgalmaink történetéhez 6.). Szeged, 1980 

Pethő 1660 

 Pethő Gergely: Rőuid Magiar Cronica sok rendbéli fő historias kőnyuekből, 

 nagy szorgalmatosaggal szedegetet, iratatot Pethő Gergelytúl. Nyomtattatot 

 Bécsben Cosmerovius Mátthé, császár urunk ő fölsége udvary könyv nyomtatoia 

 altal 1660 esztendőben. 

Pethő – Spangár 1738 

 Pethő Gergely, Spangár András: Magyar krónika diszessen, és rövédeden elő 

 adván Magyar országnak kezdetét, régi, és mostani osztását, részeit, 

 tartományait, vármegyéit, városit, királyit, tisztviselőit, mivoltát, úgy Magyar 

 Nemzetnek eredetét, Scythiából való kijövetelét, hadakozásit, a régi és mostani 

 Magyaroknak magaviselését, Törvény, más Nemzetek előtt való tekéntetét és 

 dolgait. Kinek is három három első Főrészeit, stb. elsőben írta Pettő Gergely, a 

 három utolsó Fő-részeivel peniglen stb. azon krónikát terjesztette, szaporította  és 
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 bibliothékájával, az az a magyar, avagy a magyar szent korona alatt lévő 

 országokból származandó írókból szerzett, és itt könyveknek lajstromával azon 

 kronikát terjesztette, és a magyarok tanuságára kibocsátotta. Kassa, 1738 
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 Tankönyvek). Osiris  Kiadó, Bp., 2000  
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 Floremundi Raemondi V. CL. Consiliarii Regis Galliarum ex Calviniano  Catholici 

 Synopsis Omnium hujus temporis Controversiarum tam inter Lutheranos, 
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 ac ruinis haeresum VI [i.e. XVI] seculi. Aucta & illustrata ex Scriptis R. D. 
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 Columbam Pastoris. Ioannis Antoni Kinchii, Coloniae Agrippinae, 1655 
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 Régi Magyar Költők Tára IV. XVI. századbeli magyar költők művei. III. kötet. 

 1540-1575. Nagybánkai Mátyás, Siklósi Mihály, Végkecskeméti Mihály,  Battyáni 

 Orbán, Tolnai György, Ilosvai Selymes Péter és három névtelen.  Kiadja:  Szilády 

 Áron. M. T. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Bp., 1883. Interneten elérhető 
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 2016. május 9. 
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 Pécsi János, Murád dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, 

 Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi 

 Péter, Hegedűs Márton, Moldovai Mihály és ismeretlen szerzők énekei. 1579-

 1588. S. a. r.: Ács Pál. Akadémiai Kiadó – Orex Kiadó, Bp., 1999 

RPHA 1992 

 Répertoire de la poésie hongroise ancienne, éds. Iván Horváth, Zsuzsa Font, 

 Gabriella Hubert, János Herner, Etelka Szőnyi, István Vadai. I–II. Paris, 1992 

Sajószentpéteri 2008 
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 Sajószentpéteri István: Ördög szára-bordája. „...a Dohányzás meg-töretése az 

 Isten beszédének Pörölye által, hét prédikációkban foglalva.” (Tiszalök, 1712-

 13). Kiad.: Szalánszki Edit. (Fontes Ethnologiae Hungaricae 4.). h. n. (Bp. – 
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Sebestyén 1859 

 Sebestyén István véleménye a „jus vocandi et dimittendi” felől. Közli N. N. 

 Közölve Sátán angyalinak csapdosási c. 1813-ban kelt, kéziratban lévő 

 munkájából. In: Kecskeméti Protestáns Közlöny 1859, V. füzet (December), 

 101-107. 

Schulhof 1979 

 Schulhof Izsák: Budai Krónika [1686]. Héberből fordította Jólesz László. Az 

 utószót Szakály Ferenc írta. (Bibliotheca Historica). Európa Könyvkiadó –

 Magyar Helikon, h. n. (Bp.), 1979 

Schrauf 1893 

 Schrauf Károly Magyarországi tanulók külföldön. III. A krakkói magyar  tanulók-

 háza lakóinak jegyzéke 1493-1558. Budapest, 1893 

Szabadi 2013 

 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I- II. 

 I. A kollégiumi levéltár repertóriuma. Diáknévsor 1588-1792. Iskolán kívül 

 lakók névsora. II. Diáknévsor 1792-1850. Classificatio Generalis (osztályzati 

 sorjegyzékek) 1820-1850. Szerk., a kísérő tanulmányokat írta, a képeket vál.: 

 Szabadi István. Adatbeveitel: Farkas Zsolt, Németh Irén. Lektorálta: Csorba 

 Noémi, Kovács Teofil. (Kiadványok a Debreceni Református Kollégium 

 fennállásának 475. évfordulója tiszteletére I.). Tiszántúli Református 

 Egyházkerület, Debrecen, 2013 

Szabó At. 1992 

 Helytörténeti részletek a kecskeméti ferences rendház háztörténetéből (1644-

 1950). Ford., a válogatást végezte és jegyzetekkel ellátta: Szabó Attila. (Levéltári 

 Füzetek VI.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  Levéltára, Kecskemét, 1992 

Szabó At. 2004a  

Helytörténeti részletek a kecskeméti ferences rendház háztörténetéből (1644-1950). 

Ford., a válogatást végezte és jegyzetekkel ellátta: Szabó Attila. (Porta Könyvek). 

2., bővített kiadás. Kecskeméti Lapok Kft., Kecskemét, 2004 

Szabó K. 2005 
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 Szabó Kálmán: A „hírös város” anekdotakincse (1935). S. a. r., bev. és 

 jegyzeteket írta, szerk.: Székelyné Kőrösi Ilona. (Porta Könyvek). Porta Közhasznú 

 Egyesület, Kecskemét, 2005 

Szabó M. – Tonk 1992  

 Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban  1521-

 1700. (Fontes Rerum Scholasticarum IV.) JATE, Szeged, 1992 

Szelestei 2005 

 Régi magyar prédikációk 16-18. század. Egyetemi szöveggyűjtemény. Kiad.:  

 Szelestei N. László. Bp., 2005 

Szenci 1976    

 Szenci Molnár Albert: CONSECRATIO TEMPLI NOVI 1625. In: Szenci 

 Molnár Albert  Válogatott művei. Tolnai Gábor irányításával kiad.: Vásárhelyi 

 Judit. Magvető, Bp., 1976. 421-430. 

Szilágyi S. 1857  

Szilágyi Sándor: Kecskeméti ref. anyakönyvi följegyzések I., In: Sárospataki 

Füzetek I. évf., Második félév II. Dec. 12. 1857. 652-659. 

Szilágyi S. 1858  

Szilágyi Sándor: Kecskeméti ref. anyakönyvi följegyzések II-III., In: Sárospataki 

Füzetek II. évf., I. Május 15. 1858. 65-78. 

Szilágyi S. 1860a  

Szilágyi Sándor: Kecskeméti anyakönyvi följegyzések IV., In: Sárospataki Füzetek 

IV. évf., Március 28. 1860. 247-254. 

Szilágyi S. 1860b  

Szilágyi Sándor: Kecskeméti anyakönyvi följegyzések IV-V. In: Sárospataki 

Füzetek IV. évf., Május 2. 1860. 338-355. 

Szilágyi T. 1999 

 Szilágyi Tibor: Időjárási események Kecskeméten a XVII-XIX. században. 

 Forrásgyűjtemény. Kecskeméti Lapok Kft., Kecskemét Monográfia Szerk., 

 Kecskemét, 1999 

Szlavikovszky 2007  

 Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken 1526-1918. I. 

 rész (Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban 16.). ELTE Levéltár, 

 Bp., 2007 

Szögi 2011 
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 Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 

 1526-1700. (Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban 17.). ELTE 

 Levéltár, Bp., 2011 

Tar 2004 

 Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 

 1694-1789. (Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban 11.). ELTE 

 Levéltár, Bp., 2004 

Tárkány Szücs 1961 

 Tárkány Szücs Ernő: Vásárhelyi testamentumok. Közgazdasági és Jogi 

 Könyvkiadó,  Bp., 1961 

Telek é. n. (1767a) 

 Telek József: Négy világitó Úr napi lámpások az az, az Oltári Nagy Szentség-

 felől támasztott vetekedéseknek setétes homállyát világositó négy predikátziók 

 mellyeket Úr napján Ketskemét mező várossának tágas piaczán , külön-külön-

 féle renden s' - religion lévő halgatókhoz, egy-más-után következendő négy 

 esztendőkben, élő nyelvével mondott P. Telek Josef, Szeraficus Szent Ferencz 

 keményebb rend - tartáson  lévő szerzetének, S-Salvatoriana Magyar 

 Provincziának érdemetlen tagja, régen a' sz. theologiának tanitó lectora. most 

 pedig elől - járók engedelmével világ elejbe eresztvén, arany gyertya-tartóra 

 helyheztetett. Kalocsán, Nyomtattatott Érseki Bötükkel Wagner János Jósef által. 

 é. n. [1767] 

Telek é. n. (1767b) 

 Telek József: Úr napi két zöld ágak az az: az Oltári Nagy Szentségnek valóságát 

 bizonyito Úr napi két beszélgetések mellyeket Ketskemét mező várassának 

 piaczán az Úr Jézus juhaihoz élő nyelvével nyújtott. P. Telek Joseff, Szeraficus  

 Szent Ferencz keményebb rend tartáson lévő szerzetének és a’ Salvatoriana 

 Magyar Provincziának érdemetlen  tagja, s’-ez előtt sz. theologiát tanitó 

 lectora. most pedig elől járók engedelmével világosságra eresztvén. Kalocsán, 

 Nyomtattatott Érseki Bötükkel Wagner János Jósef által. é. n. [1767] 

Telek 1769 

 Telek József: Daniel törvény-széke. mellyben Susannának ártatlansága 

 védelmeztetik az az; B. Aszszony születése napján beszélgetés mellyet a’ 

 Susannanal ártatlanabb B. Szűz Mária Angyali ártatlanságának védelmezésére  Az 

 1766. esztendőben, Ketskemét mező Várassában, a’ MARIA Kis-Aszszony 
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 Homoki Kápolnájánál, Halgatói-eleibe terjesztett  P. F. Telek Jósef, Szeraficus  Sz. 

 Ferentz keménnyebb Rend-tartáson lévő szerzetének,  és a’ Salvatoriana 

 Provincziá, nak érdemetlen tagja. most pedig Elő-Járók engedelmivel Világ-

 eleibe botsátván. PESTEN Nyomtattatott Eitzenberger Jósef által  1769 

Thury 1908b 

 Thury Etele: Iskolatörténeti Adattár I-II. Pápa, 1908 

Tomisa 2002 

 Katolikus egyház-látogatási jegyzőkönyvek. 16-17. század. Szerk., az előszót és  a 

 jegyzeteket írta: Tomisa Ilona. (Millenniumi Magyar Történelem. Források). 

 Osiris Kiadó, Bp., 2002 

Tormássy 1867  

Tormássy János: A dunamelléki ref. egyházkerület története a reformációtól kezdve 

a jelen század elejéig. Közli: Fábián Mihály. Sárospatak, 1867 

Tóth I. – Gyulai 1977    

 Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin nyelvű humanista költészet antológiája. 

 Szerk.: Tóth István, Gyulai Pál. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977 

Tóth I. Gy. 2002 

 Tóth István György: Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania 

 (1572- 1717). I-II. (1572-1647). (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, 
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1. táblázat 

Kecskeméti lelkészek 

 
Név Születési hely, idő Beiratkozások 

helye, ideje, 

szakja 

Szolgálati 

idő 

Egyéb szolgálati 

helyek 

Források 

Buzás/Búzás 
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Kálmáncai/ 

Kálmáncsehi 
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Szerencsi 

János 
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Szabadszállási 

István 

  1653   

Marosi 

Mihály  

  1654   

Beregi /M./ 

János / 

Johannes 

Bereghi / 

 (Sárospatak, 

1646-1648.04.); 

Groningen, 

1652.07.16.; 

Franeker, 

1652.07.29., 

Th., disputa 

(1652, 1654), 

(ki: 1654); 

Utrecht, 1654 

1655-1661 Ecsed, 

iskolamester 

(1648); 

Jászberény; 

Miskolc, (+1665 

k.) 

MAMŰL 

I. 2003. 

350.; 

Bozzay – 

Ladányi 

2007. 

299., 

1316. 

Debreceni /K./ 

Kalocsa János 

/ Johannes 

Debreceni 

Debrecen, 1632 (Debrecen, 

1646.05.05.); 

Franeker, 

1653.10.29., 

Th., (ki: 

1654.03.); 

Leiden, 

1654.03.04., 

Th., disputált; 

Groningen, 

1650, 

1656.09.30. ; 

London, 1658 

1661-1667 

(rektor: 

1658-1661) 

Vámospércs 

(1662-1667); 

Hajdúböszörmény 

(1667-1669, 

1670-1674.03.14., 

1690.02.06.-

1691); 

Hajdúnánás 

(1669.03.20.-

1670); 

Balmazújváros 

(1674.03.14.) 

Derecske 

(1680.03.-1681); 

Debrecen, hely 

nélkül (1681-

1683); Kaba 

(1683.11.-1686); 

Hajdúsámson 

(1686.03.30.- 

1690); 

Nagybajom 

(Bihar-) (1691-

1697); Polgár 

(1697-

KÉL 

1992. 67-

68.; 

MAMŰL 

II., 2004. 

172.; 

Bozzay – 

Ladányi 

2007. 

311., 

2750., 

2195. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1mosp%C3%A9rcs
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+1710.03.26.); 

debreceni 

egyházmegye, 

esperes 

(1691.02.19.- 

1701); debreceni 

partialis zsinat, 

elnök (1710. 

03.10.) 

Lenti / Lenthi, 

Lenthei / 

János / 

Johannes P. 

/Papensis/ 

Papiensis 

Lenthi/Lenchi 

Pápa (Veszprém 

m.) 

(Sárospatak); 

Heidelberg, 

1663; Franeker, 

1663.10.14., Th. 

(ki: 

1664.09.05.); 

Groningen, 

1664.09.05., 

Th.; Utrecht, 

1665, disputált: 

Th.,1665.07.26.  

1667-1692 Pápa, rektor 

(1659) 

Bozzay – 

Ladányi 

2007. 

393.; 

1364.; 

Bozzay 

2007. 15., 

20. 

Poroszlai 

Miklós 

   Izsák  

Kölykedi 

János 

   Kiskunhalas  

Halászi 

Mátyás 

     

Vecsei Mihály      

Csákányi 

István 

     

Szalontai 

István 

  1692-1700 Hódmezővásárhel

y, 1701-1709 

 

Pataki István / 

Stephanus 

Pataki 

 (Debrecen, 

1681.02.21.); 

Franeker, 

1688.09., Th.  

1699-1701  Bozzay – 

Ladányi 

2007. 

502. 

Kecskeméti 

Selymes János 

L. a 

peregrinusoknál 

    

Kecskeméti  

Böddi István 

  1702-1708 

(rektor: 

1700) 

  

Veresmarti / 

L./ Lázi Péter 

/ Petrus 

Weresmarti, 

de Barow 

Veresmart,  

1690 k. 

(Debrecen, 

1703.11.14.); 

Franeker, 1710 

(ingyenes), 

disputa: Ph., 

1710.07.,  

1712.04.20. 

1712-1734  Bozzay – 

Ladányi 

2007. 

685. 

Ölvödi/Ölvedi

/Ölvendi 

András / 

Andreas 

Ölvedi 

Debrecen,  

1700 k. 

Franeker, 

1720.09.04. 

1722-1755 

(rektor: 

1718) 

 Bozzay – 

Ladányi 

2007. 

777. 

Molnár 

Mihály / 

 (Debrecen,); 

Zürich, 

1734-1741  Hegyi 

2003. 
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Michaël 

Molnár 

1732.09.14. 581. 

Szatmári Pál  (Debrecen,); 

Odera-

Frankfurt, 1742-

1743; Utrecht, 

1743 (nem 

iratkozott be) 

1742-1777   

Dobrai Mihály 

/ Michaël 

Dobrai 

Pest m., (nemes) Basel, 

1762.08.21., Th. 

1742-1743 

(Szatmári 

Pál 

helyettese) 

Tószeg, Pánd 

(1744) 

Hegyi 

2003. 

155.  

Gonda/ 

Gondányi 

István  

  1756-1771   

Tormássy / 

Tormássi 

János / 

Joannes 

Tormássi / 

Jean Thomassi 

(Tormási) 

L. a 

peregrinusoknál 

 1771-1777   

Végh 

Veresmarti 

Sámuel / 

Samuel Vegh 

Veresmarti 

L. a 

peregrinusoknál 

 1777-1807   

Göböl Gáspár  Szentkirály-

szabadja 

(Veszprém m.), 

1746 (apja tanár, 

pápai rektor) 

(Debrecen, 

1760.04.24.); 

Genf, 

1771.05.05., Th. 

(ki: 1771.09.27.) 

1777-

+1818.03. 

26. 

 Hegyi 

2003. 

550. 
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2. táblázat 

Kecskeméti rektorok és professzorok 

 
Név Születési hely, 

idő 

Beiratkozások 

helye, ideje, 

szakja 

Szolgálati 

idő 

Egyéb szolgálati 

helyek 

Források 

Veresmarti 

Mihály 

 (Tolna, 

Debrecen) 

1597 k. rekatolizált, bátai 

apát 

 

György 

deák/Pesti/ 

Petri György 

  1599 Tolna, rektor; 

Veresmart; alsó-

baranyai 

egyházmegye 

esperese; baranyai 

püspök 

(1623/1629-1645) 

 

Szentgyörgyi 

István 

  1641  Földváry 

1898. I. 

185. 

Beregi János L. a lelkészeknél  1646 

(lelkész: 

1655-1661) 

Jászberény; 

Miskolc 

 

Satizai/Satirai 

István 

  1650   

Andreas 

Rivulinus 

  1652  Földváry 

1898. I. 

185. 

Patai János   1652/ 

1654 

dunamelléki 

püspök (1691-

+1729) 

 

Debreceni 

Kalocsa János 

L. a lelkészeknél  1658-1661 

(lelkész: 

1661-1667) 

  

Csúzi 

Cseh/Cseh 

Csúzi Jakab 

Losonc, 1639 

(apja lelkész) 

(Kecskemét, 

1656-1658; 

Pápa, 

1656/1658; 

Sárospatak, 

1661.08.25., 

senior); 

Heidelberg, 

1663; Franeker, 

1663.10.14. 

(1663.10.22.), 

Th., (ki: 1664), 

disputa, 

1665.04.15., 

újra: 

1665.07.27., 

doktorált; 

Utrecht, 1663, 

1665; 

Groningen, 

1664.09.01., Th. 

1661/ 

1662, 

1665-1668 

Sárospatak, rektor 

(1658-1662); 

Komárom, rektor 

(1665), lelkész 

(1666-1672); 

Losonc (1673, 

1676, 1683), 

gályarab (1674-

1675); Kocs 

(1679); Sopron, 

országgyűlési 

prédikátor (1681); 

Debrecen (1681-

1682, 1686); 

Komárom (1682-

1683); Szőny 

(1686-1692); 

Pápa, lelkész 

(1692-

+1695.03.22. ); 

komáromi 

egyházmegye, 

MPEL 

1977. 

130-131.; 

KÉL 

1992. 63.; 

MAMŰL 

II., 2004. 

158.; 

Bozzay –

Ladányi 

2007. 

390.; 

Bozzay 

2007. 15., 

22. 
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esperes (1670-); 

dunántúli 

egyházkerület, 

püspök (1693.08.-

1695) 

Kabai /Bodor/ 

Gellért / 

Gerhard/ 

Gerhardus 

Kabaj/Kalnai 

(?) 

Kaba (Hajdú 

ker.), 1640 

(Nagybánya, 

senior, 1660; 

Debrecen, 1659; 

Sárospatak, 

1663.05.21.); 

Groningen, 

1665.01.23.; 

Leiden, 

1665.10.16.; 

Utrecht, 1666 

(ki: 1667.04.), 

disputa: Th., 

1666.06.13.; 

Franeker, 

1667.04.20., 

Th., disputa  

(ki: 1667) 

1664-1665 Kassa, tanár, 

másodpap (1667-

1673, fogság, 

elűzetés); 

Debrecen (1674-

+1681.02.06.) 

MPEL 

1977. 

287.; 

KÉL 

1992. 

133.; 

Bozzay –

Ladányi 

2007. 

413., 

1371., 

2244. 

Csernátoni  

István 

  1670   

Palánki 

Mihály 

  1670-es 

évek 

  

Viski István   1670-es 

évek 

  

Bölcskei  

Mihály 

  1670-es 

évek 

  

Szigeti György   1670-es 

évek 

  

Szentpéteri/ 

Sajószentpéteri 

István 

Sajószentpéter, 

1655  

(Debrecen, 

1670.05.03., 

publicus 

praeceptor, 

contrascriba, 

senior); Odera-

Frankfurt, 

1677.07.24. 

(ki:1679) 

1676.04. Túrkeve (1679); 

Hajdúnánás 

(1686-1690, 

1712); Újcsanálos 

(1690); 

Büdszentmihály 

(1691-1709: a 

nagykállói zsinat 

eltiltotta, 1721); 

Nádudvar; 

Tiszalök (1711-

1712); Szalacs 

(+1730) 

Zov. 

1889. 

190.; 

MPEL 

1977. 

594.; 

MAMŰL 

XI. 2011. 

127-128. 

Szeles György   1670-es 

évek 

  

Gyarmati 

Márton 

  1678   

Szigeti András   1680   

Nánási Mihály   1680   

Patai /S./ István  

/ Stephanus S. 

Pathai 

 (Debrecen); 

Franeker,1686. 

08.21., Th., újra: 

1683 Debrecen Bozzay –

Ladányi 

2007. 
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1687; 

Amsterdam, 

1688.08.16. 

489. 

Solti Dávid  

/é. n.,1680-as 

évek/ 

  1683   

Tállyai/Tájai 

István 

  1683   

Dömsödi 

Sámuel 

  1694   

Nádasdi István   1696   

Gulácsi Tamás   1697 Pest megye, 

főjegyző; 

+1707.04.03. 

(rácdúlás) 

 

Patai János   1698   

Kecskeméti /H./ 

Halygató/ 

Hajgató István / 

Stephanus H. 

Kecskemethi 

L. a 

peregrinusoknál 

 1699   

Kecskeméti  

Böddi István 

L. a lelkészeknél  1700/1701 

(lelkész: 

1702-1708) 

  

Nádudvari 

István 

  1703   

Szenterzsébeti/ 

Szent-Erzsébeti  

István 

  1705   

Gönci János   1706   

Székudvari 

János 

  1707 +1709 (pestis)  

Kémeri István   1709 +1709 (pestis)  

Ványai István   1710   

Debreceni 

Kálmán János 

  1711   

Ócsai András   1713   

Pápai András   1715   

Ölvödi/Ölvedi/ 

Ölvendi András 

/ Andreas 

Ölvedi 

L. a lelkészeknél  1718 

(lelkész: 

1722-1755) 

  

Karsai János   1720   

Kőrösi 

Dajka János 

  1720   

Somodi/ 

Somogyi  

András  

  1724 +1756 (kivégzés)  

Bölcsi István   1726 Tószeg  

(id.) Végh 

Veresmarti 

Sámuel / 

Samuel 

Veresmarti 

Debrecen, 1702 (Debrecen); 

Franeker, 

1731.07.09.; 

Utrecht, 1731, 

Th. (ki: 1737) 

1728 Pécel; 

Szabadszállás 

(+1747.03.31.) 

Bozzay –

Ladányi 

2007. 

876., 

1562. 
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Váradi János   1730   

Zsigrai Mihály   1732   

Ácsi Péter   1734   

Marjai Ferenc   1736   

Losonci János   1738   

Pápai Mihály   1739/ 

1740 

Dömsöd; 

Jászkisér; 

Kiskunhalas 

 

Veszprémi  

István 

  1742, 1746   

Nyerges Péter   1743 katolizált, Vác, 

szeminarista 

 

Halasi 

Gózon István 

  1744, 

1752-1763, 

prof. 

Dunapataj, 

később lemondott, 

külföldre távozott 

 

Horváth Ferenc 

/ Franciscus 

Horvath 

1730 k.? (Debrecen, 

1740.04.29.); 

Basel, 

1750.08.03., Th. 

1747-1750  Hegyi 

2003. 

106. 

Varjas 

/Csákvári / 

János / Joannes 

Warjasch 

Tschaak-

vvaariensis 

Vértesacsa 

(Fejér m.), 

1721.01.02. 

(apja nemes) 

(Csákvár; 

Kecskemét; 

Debrecen, 

1738.04.24.); 

Zürich, 

1748.11.27., Th. 

(ki: 

1750.01.26.); 

Utrecht, 1749 

1750-1752, 

prof. 

Debrecen, prof. 

+1786.06.04. 

Hegyi 

2003. 

611.; 

Bozzay 

2007. 15. 

Farkas István / 

Stephanus 

Farkas  

Győr (Győr m.), 

1735 k.? 

(Debrecen, 

1747.04.29.); 

Basel, 

1759.10.17., M., 

Th.; Utrecht, 

1762 

1763-1770, 

prof. 

 Hegyi 

2003. 

132. 

Pap Mihály / 

Michael 

Pap/Paps 

 (Sárospatak, 

1753); Bern, 

1766.01.01., Th. 

(ki: 1767.09.30.) 

1770-1777, 

prof. 

Dunavecse, 

lelkész (1777) 

 

Milesz József / 

Josephus 

Miles/Milez 

Munkács (Bereg 

m.) 

(Debrecen, 

1758.04.27.); 

Bern, 

1771.06.01., Th. 

(ki: 

1773.06.30.); 

Zürich, 

1773.10.23., Th. 

(ki: 

1774.03.19.); 

1777 prof. + 1793 Hegyi 

2003. 

653.; 389. 

Dobos István   1786 prof.   

Diószegi  

Sámuel 

Debrecen, 

1761.01.05. 

(Debrecen, 

1783, poétai 

osztály tanítója); 

Göttingen, 

természet- 

1787 

ideiglenes 

prof. 

Hajdúböszörmény 

(1784-1787, 

1793); 

Hajdúnánás 

(1789-1793); 

MAMŰL 

II. 2004. 

190. 
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tudományok, 

orvos  

Debrecen, (1803-

+1813.08.02.); 

egyházmegyei 

jegyző (1806-); 

esperes, 

egyházkerületi 

jegyző (1809-) 

Farkas János / 

Johannes Farcas 

 (Debrecen, 

1773.04.24.); 

Bern, 

1785.07.01., Th. 

(ki: 

1787.09.30.); 

1788-1794, 

prof. 

Komárom, lelkész 

(1794), esperes 

Hegyi 

2003. 

436. 

Tóth István / 

Stephanus Tóth  

Mány (Fejér 

m.), 1750 

(Nagykőrös; 

Debrecen, 

1768.04.28.-

1774); Zürich, 

1776.11.15., Th. 

(ki: 1777 S.);  

1794-1799, 

prof. 

Püspökladány; 

Dunavecse, 

lelkész (1799), 

solti esperes, 

egyházkerületi 

aljegyző  

Hegyi 

2003. 

689. 
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3. táblázat 

Kecskeméti születésű diákok külföldi egyetemeken 

 
Név Születési 

hely, idő 

Beiratkozások helye, 

ideje, szakja 

Későbbi szolgálati 

helyek  

Források 

Csikai Gergely / 

Gregorius 

Chykoy, Tsikai, 

Cykaj  

Kecskemét?, 

1535-1540? 

Wittenberg, 1556.06.06.  Szögi 2011. 

2945. 

Kecskeméti 

/Csikai/ 

Benedek 

/Kechkemethi, 

Ketzkemeti, 

Cyka/ 

Kecskemét, 

1540-45? 

Wittenberg, 1561.07.05. 

(1563.08.03-án indult 

haza) 

Regmec (Felső-) 

(1566-1570), Újlak 

(Szamos-) (1578); 

Kassa, magyar 

káplán (1579); 

Mikóháza (1580); 

Peleske (Nagy-) 

(1582) 

MPEA XII. 2., 

5.; MPEA 

XIII. 99., 

104., 130.; 

Szabó G. 

1941. 134.; 

Szögi 2011. 

3082.; ELEM 

2014. 807. 

Kecskeméti 

Agricola János 

/Agricola 

Johannes 

Ketzkemetinus/ 

Kecskemét, 

1540-45? 

Wittenberg, 1562.05.29. Tolna (1564)?;  

Gyulafehérvár,  

lektor (1575 k.)?; 

Tolna, rektor (1583)? 

(Johannes Agricola 

Pastoris – fia?) 

Szabó G. 

1941. 134.; 

Szögi 2011. 

3093. 

 

Kecskeméti 

Alexis 

/Elek/Elekes 

János / 

Johannes 

Alexis, Alexius, 

Ketzkemetinus,  

Joannes Alexius 

Keczkemetinus 

Kecskemét?, 

1570 k.? 

Wittenberg, 1596.09.13. 

(a matrikulában 

1596.09.22., 1598.01.15-

én is ott); Heidelberg, 

1598.06.10. (1599.01.18-

án indult haza) 

Sátoraljaújhely, 

másodpap 

(1599/1600); 

Sárospatak, lektor 

(1602/1603-

1607/1608), rektor 

(1608); elsőpap 

(1609); zempléni 

egyházmegye 

esperese (1611); 

Nagybánya (1614-

+1618/1619) 

Szabó G. 

1941.; MPEL 

1977. 301.; 

Heltai 1980. 

290.; KÉL 

1992. 142-

143.; Szögi 

2011. 749., 

3811. 

 

Kecskeméti 

Buzás Balázs / 

Basilius Buzas, 

Ketskemeti  

Kecskemét, 

15? 

Wittenberg, 1588.05.21. 

(a matrikulában 

1588.05.25.). 

Alvinc (1601-1602), 

Szászváros (1602-

1603), erdélyi 

püspök (1601-1602) 

Szabó G. 

1941.; Szögi 

2011. 3666. 

 

Kecskeméti 

Sánta /C./ János 

/ Johannes 

Santa 

Ketskemothinus 

/ Johannes 

Kezkemetinus, 

Aegopolitanus 

Kecskemét, 

1570-1575? 

(Kecskemét, Debrecen, 

1595.10.10., felsőbb 

osztályok;) Wittenberg, 

1603.05.25., 1603.11.28-

tól a coetusban senior; 

Heidelberg, 1604.04.13. 

(1605.04-ban indult haza) 

? (1605.04.- 1610); 

Tokaj, másodpap 

(1610.08.-1613): 

Nagykálló, elsőpap 

(1614-1616.02.?);  

Szikszó (1616); 

középszolnoki 

egyházmegye 

(1614?/1616?- 

1617); Ungvár, 

elsőpap (1617-

1620.09.); 

Palágy (1620); 

Homonna (1621-

Szabó G. 

1941.; MPEL 

1977. 302.; 

Heltai 1980. 

290-291.; 

Szögi 2011. 

782., 3906. 

 



413 

 

1622); ungi 

egyházmegye, 

esperes (1623)?; 

Vásárosnamény, 

Lónyai Zsigmond 

udvari papja (1624);  

? = K. János, 

dunántúli 

egyházkerületbe nem 

fogadták be  → róm. 

kat. (1627.05.) 

/Kecskeméti/ 

Rozsos Imre / 

Emericus 

Rosos, 

Ketskemetinus / 

Kecskemét, 

15? 

Wittenberg, 1604.08.14., 

a coetusban 1604.08.18. 

Ord.: Szerencs, 

1609.02.18 

(Miskolczi Csulyak 

István); Kassa (1609-

1614)  

Szabó G. 

1941.; Szögi 

2011. 3933.; 

ELEM 2014. 

808. 

 

Kecskeméti 

Buzás János / 

Joannes Buzas, 

Kecske-methi / 

Johannes Buhas 

[sic] 

Keczkemetinus 

(Kecskeméti 

Buzás Balázs 

fia) 

Kecskemét?, 

15? 

Wittenberg, 1608.03.14.; 

Heidelberg, 1609.06.13. 

Szászváros (1612?); 

Gyulafehérvár 

(1615-1616) 

Szabó G. 

1941.; Heltai 

1980. 290.; 

Szögi 2011. 

794., 3973. 

 

Járfás Gáspár / 

Casparus 

Jaarfas 

Aegopolitanus 

Kecskemét/ 

Komárom?, 

1590-1595? 

Marburg, 1613.01.27.; 

Heidelberg, 1614.04.01. 

 

apjával, Járfás 

Mihállyal együtt 

Kanizsai Mihály 

patrónusa 

1617.06.21-én  

Heltai 1980. 

284. (apjával 

együtt 

komárominak 

mondja); 

Szögi 2011. 

828., 2136. 

Kecskeméthi 

Mihálfi János / 

Johannes 

Mihalfi / 

Johannes 

Mihalffi 

Ketskemethi 

Kecskemét, 

1590-1595? 

Heidelberg, 1614.06.17. 

(1615.01.20.) 

 Heltai 1980. 

291.; Szögi 

2011. 829. 

Kecskeméti 

György / 

Georgius 

Keczkemith/ 

Ketskemethi 

Kecskemét?, 

1590-1600? 

(Sárospatak); Odera-

Frankfurt, 1623; Franeker, 

1624.03.31., Th. 

Losonc (1640-1646) Zov. 1889. 

185.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 22.; 

Szögi 2011. 

398. 

Kecskeméti 

Máté / Mattheus 

Keskomedi  

Kecskemét?, 

1590-1600? 

Leiden,1624.05.10.; 

Oxford, 1624; Cambridge, 

1625, iurarunt; Odera-

Frankfurt, 1626 

 Zov. 1889. 

186.; Szögi 

2011. 444. 

Kecskeméti 

Udvar /W./ 

Mihály / 

Kecskemét, 

1603 

(Kecskemét; Szatmár, 

1614; Debrecen, 

1615.08.07., 1621; 

Tasnád, pap (1630); 

Nagyecsed, 

másodpap (1633), 

Zov. 1889.  

185.; PEL 

303.; MPEL 
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Michael Udvar, 

Ketskemethi 

Sárospatak, 1617); Odera-

Frankfurt, 1624. II.; 

Franeker, 1626.06.28., 

újra: 1628.08.25. (ki: 

1629.03.),; Cambridge, 

1627; London, Gresham 

College, 1627; Leiden, 

1629.03.26. 

Szatmár (1635/1636-

+1637)  

1977. 303.; 

KÉL 1992. 

144.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 58.; 

Szögi 2011. 

415. 

Kecskeméti K. 

Gergely 

 (Debrecen, 1617-); 

Odera-Frankfurt, 1624, 

Th., Ph.; Franeker, 1625 

Vízakna, esperes 

(1646) 

MAMŰL V. 

262. 

Kecskeméti 

Mihály / 

Michaël, 

Keczkemethi 

Kecskemét, 

1603/1604 

(Debrecen, 1615.08.07.); 

Franeker, 1628.08.25., 

Th., disputa: 1631.05.; 

Leiden, 1629.03.26. 

lelkészjelölt, lelkész? MPEL 1977. 

302.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 63. 

Kecskeméti 

Nagy István / 

Stephanus 

Nagy, 

Keczkemetinus 

Kecskemét, 

1599 

Odera-Frankfurt, 1625; 

Leiden, 1626.04.18. (ki: 

1628) 

Császár, lelkész 

(1632) 

Zov. 1889. 

186.; MPEL 

1977. 302.; 

Szögi 2011. 

430. 

Kecskeméti 

Miklós / 

Nicolaus 

Kushmethinus/ 

Ketskemethinus 

Kecskemét, 

1612 k. 

(Nagyvárad,  

contrascriba); Leiden, 

1636.05.14.; Franeker, 

1637.07.13., Th., 

Groningen, 1637.09.18.,  

Th.; London, Gresham 

College,1638 (Londoni 

Liga aláírója, 

1638.02.09.) 

Nagyvárad, rektor 

(1638-1640), lelkész 

(1640-1641); ? 

(1641-1647); 

Hajdúnánás 

(1647.05.-); Kémer 

(1647 után) 

MPEL 1977. 

302.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 113., 

2120. 

Kecskeméti D. 

Pál / Paulus D. 

Kecskemethi 

Kecskemét?, 

1630 k. 

Utrecht, 1649  Bozzay – 

Ladányi 2007. 

1276. 

Kecskeméti 

Deák Pál / 

Paulus D. 

Keukemethi 

Kecskemét, 

1655 k.? 

Utrecht, 1679, disputált: 

Th., 1679.03.29. 

 Bozzay – 

Ladányi 2007. 

1418.; Bozzay 

2007. 25. 

Kecskeméti 

Selymes János / 

Jo/h/annes 

Selymes, 

Aegopolitanus, 

Kechkemets, 

Ketskeméri S. 

Kecskemét, 

1654 

(Kecskemét; Debrecen, 

1673.04.11., 1675, 

praeceptor, contrascriba, 

1676, senior); Heidelberg, 

1679; Zürich, 1679; 

Utrecht, 1679 (ki: 

1679.08.), disputált: Th., 

1679.06.25.; Leiden, 

1679.08.17; újra: 

1680.02.14. 

(1680.03.27.); 1681; 

Franeker, 1680.10.02., 

Th. (ki: 1681) 

Hegyközszáldobágy, 

rektor (1677); 

Tiszakarád; Margitta; 

Szilágysomlyó 

(1681); Kecskemét, 

(1700-+1721.06.16.) 

KÉL 1992. 

219.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 449.; 

Bozzay 2007. 

25.; Hegyi 

2003. 560.; 

Hegyi 2010; 

Szögi 2011. 

927. 

Kecskeméti 

János / 

Johannes 

Kecskemeti 

 (Debrecen); 

Franeker,1692.09.02. 

(anyakönyvi betoldás: 

1692.09.12.) 

 Bozzay – 

Ladányi 2007. 

528. 

Kincses István / Kecskemét, (Debrecen, 1690.02.20.;  Zov. 1889. 
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Stephanus 

Kincses/Kinises 

Kecskemethi, 

Kuskemethi  

1674 Sárospatak, 1692.12.23., 

1694.02.11.); Franeker, 

1692.08.31., Th. (ki: 

1693.04.); Groningen, 

1693.04.07., Th. 

(ingyenesen); Odera-

Frankfurt, 1693.09.07.; 

1692.12.23.; 1694.02.11. 

191.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 529., 

2293.; Szögi 

2011. 599. 

Kecskeméti /H./ 

Halygató István 

/ Stephanus H. 

Kecskemethi 

Kecskemét, 

1674 

(Debrecen); 

Franeker,1697.08.05., 

újra: 1700.03.09.; 

London, Gresham 

College, 1697. nyár 

Kecskemét, rektor 

(1699) 

Bozzay – 

Ladányi 2007. 

580. 

Kecskeméti L. 

/Lovas/ Mihály 

/ Michael L. 

Kecskemethi 

Kecskemét, 

1680 k.? 

(Debrecen, 1699.02.21.); 

Basel, 1703.07.07., Th. 

(ki: 1704.02.16.) 

kuruc tábori 

prédikátor 

Hegyi 2003. 

62.; Hegyi 

2010 

Kecskeméti K. 

Gergely / 

Gregorius 

Kecskemethi 

Kecskemét, 

1680 k.? 

(Debrecen); Franeker, 

1701, újra: 1702 

Bethlen Péter 

kísérője 

Bozzay – 

Ladányi 2007. 

620. 

Bíró András / 

Andreas Biró, 

Ketskeméthiens

is 

Kecskemét, 

1685-1690 

k.?  

Zürich, 1712.01.08.  Hegyi 2003. 

567. 

Kecskeméti P. 

Dániel / Daniel 

P. Ketskemetj 

Kecskemét?, 

1690-1695 

k.? 

Franeker,1717 (ingyenes)  Bozzay – 

Ladányi 2007. 

740. 

Kecskeméti 

János / 

Johannes 

Kecskemeti 

Kecskemét?, 

1700 k.? 

(Debrecen); 

Franeker,1720.07.09.; 

Groningen,1719.09.08.  

 Bozzay – 

Ladányi 2007. 

773. 

Varga István / 

Stephanus 

Warga, 

Ketskemio 

Kecskemét, 

1701 

London, Gresham 

College, 1724.09.; 

Leiden,1725.09.19.; 

Franeker,1727.07.08.; 

Odera-Frankfurt, 

1728.10.02. (S., 6 Gr.) 

 Tar 2004. 

409.; Bozzay 

– Ladányi 

2007. 828. 

Kecskeméti 

István / 

Stephanus 

Ketskemeti 

Kecskemét?, 

1700 k.? 

Basel, 1722.06.01., Th.; 

Utrecht, 1722 (ki: 1723. 

06.); Franeker,1723. 

06.10., Th.; 

 Bozzay – 

Ladányi 2007. 

802., 1493. 

Kassai János / 

Johannes 

Causai, 

Kecskemthi 

Kecskemét, 

1700 k.? 

Utrecht, 1724  Bozzay – 

Ladányi 2007. 

1509. 

Biró Mihály / 

Michael Biró 

Kecskemét, 

1730 k.? 

(Debrecen, 1743.05.01.); 

Basel, 1753.11.20., Th., a 

matrikulát nem írta alá 

 Hegyi 2003. 

114. 

Szabó János / 

Joannes Szabo 

Kecskeméti 

filia, 1730 

k.? 

(Debrecen, 1744.06.24.); 

Basel, 1755.04.21., Th. 

 Hegyi 2003. 

121. 

Dömők Gergely 

/ Gregorius 

Kecskemét, 

1730 k.? 

(Debrecen, 1743.05.01.); 

Basel, 1755.05.21. (ki: 

 Hegyi 2003. 

119. 
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Dömok, Dőmők 1758.08.08.), Th., M., 

orvosi doktorátus 

(ifj.) Végh 

Veresmarti 

Sámuel / 

Samuel Vegh 

Veresmarti 

Kecskeméti 

filia, 1737 

(nemes, id. 

Végh 

Veresmarti 

Sámuel fia) 

(Debrecen, 1751.04.23.); 

Basel, 1761.03.28., Th. 

Szabadszállás, 

lelkész (1762-1777); 

Kecskemét, lelkész 

(1777-1807.07.17.) 

Hegyi 2003. 

154. 

Tormássy / 

Tormássi János 

/ Joannes 

Tormássi / Jean 

Thomassi 

(Tormási) 

Kecskemét, 

1744.08.12. 

(Kecskemét; Debrecen, 

1760.04.24.); Zürich, 

1769.03.24., Th.; Genf, 

1769.05.05., Th. (ki: 

1771.09.27.) 

Kecskemét, (1771-

1776); Kiskunhalas 

(+1814.08.12.); 

Pozsony, 

országgyűlési 

református 

prédikátor (1790-

1791);  Dunamelléki 

Egyházkerület 

főjegyzője, püspök 

(1807-+1814.08.12.) 

KÉL 1992. 

243.; Hegyi 

2003. 505., 

645. 

Rozgony 

Gergely / 

Gregorius 

Rozgony, 

Kecskemetino 

Kecskemét, 

1750 k.? 

(Debrecen,); Marburg, 

1770.08.13. (S, 

Marburger Benefiz: csak 

Viatikum, 1771) 

 Tar 2004. 

2852. 

Szőke Mihály / 

Michaël Szöke, 

Ketskemethino 

Kecskemét, 

1750 k.? 

Utrecht, 1772.10.19., Th., 

újra: 1773 

 Bozzay – 

Ladányi 2007. 

1811. 

Kálnai István / 

Stephanus 

Kálnai 

Kecskeméti 

filia, 1755 

k.? 

(Debrecen, 1766.04.24.); 

Zürich, 1777.09.10. 

(hazaindult: 1778. S.) 

 Hegyi 2003. 

691. 

Szántó Pál / 

Paulus Szando / 

Szánto 

Kecskeméti 

filia, 1755 

k.? 

(Debrecen, 1765.04.25.); 

Zürich, 1777.09.10. 

(hazaindult: 1778. S.) 

 Hegyi 2003. 

696. 

Szeles György / 

Georgias Szeles 

Kecskeméti 

filia, 1750-

1755 k.? 

(Debrecen, 1773.04.24.); 

Zürich, 1779.03.30., Th. 

(hazaindult: 1779. S.) 

+ 1812 Hegyi 2003. 

712. 

Kecskeméti 

István / 

Stephanus 

Ketskeméti 

Kecskemét?, 

1700 k.? 

(Sárospatak, 1766); 

Franeker,1778.06.16. (ki: 

1779.09.); Utrecht, 

1779.09.23., Th., 1780 

 Bozzay – 

Ladányi 2007. 

1197., 1862. 

Nagy István / 

Stephanus 

Nagy, de 

Ketskemét 

Kecskemét, 

1760 k.? 

(Sárospatak, 1767.03.19.); 

Zürich, 1780.06.15., Th. 

(ki: 1781. S.) 

 Hegyi 2003. 

721. 
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Képmellékletek jegyzéke 

 

1. Kecskemét város a 18. század elején. Rekonstrukciós térkép. MNL BKML XV. 1/a 1. 

Kecskemét 0006. 

2. Kecskemét belterületének a Déllő tó körüli része. Részlet a „Kecskemét III. tizedének 

felmérése” című térképlapról, 1790 körül. MNL BKML XV. 1/a 1. Kecskemét, 0001. 

3. Emlékmű az egykori Homoki kápolna feltételezett helyén 

4. Kecskemét látképe a molnár céh tanulólevelén a katolikus templomokkal és a 

református templommal, 19. század eleje 

5-6. A kecskeméti Szent Miklós plébániatemplom (1644-től ferences templom) 

7. Romkert a Szent Miklós templomot körülvevő egykori temető helyén 

8. A kecskeméti református templom (1680-1683, átépítve: 18., 19. század) 

9. A kecskeméti református templom tornya az 1683-as építési emléktáblával 

10. Későreneszánsz ikerablak a református templom tornyán 

11. Építési emléktáblák a református templom előcsarnokába falazva, 1688 

12. A református templom tornyának oldalbejárata, 18. század második fele 

13. A ferences és a református templom az őket körülvevő boltokkal és a piactér. Morelli 

Gusztáv metszete, 1872 

14-16. Kölcsönfelvételi szerződés a Keleti Kereskedelmi Társasággal (magyar, latin, 

német, török, héber nyelven). Konstantinápoly, 1680. május 6. 

17. Gondnoki számadáskönyv, 1682-1694 

18. Részlet a számadáskönyvből 

19. A Kecskeméti Református Egyházközség klenódiumai 

20. Cseh György: Kenyérosztó tányér, Kecskemét, 1638 (Kecskemét, Dunamelléki 

Református Egyházkerület Ráday Múzeuma) 

21. Tar Illés: Boroskanna. Kecskemét, 1642 (Kecskemét, Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Múzeuma) 

22. Tar Illés: A szentlőrinci egyházközség úrasztali pohara. Kecskemét, 1644 (Kecskemét, 

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, rajz: Kubinyi – Vahot 1853) 

23. Boroskanna, 17-18. század (Kecskemét, Dunamelléki Református Egyházkerület 

Ráday Múzeuma) 

24. Bortartó edény, 18. század (Kecskemét, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Múzeuma) 
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25. A Kecskeméti Református Egyházközség pecsétje (pecsétnyomó: 1708) 

26. Telek József: Négy világító úrnapi lámpások (Kalocsa, 1767), címlapkép  

27. Telek József: Úrnapi két zöld ágak (Kalocsa, 1767), címlapkép 

28. A Kecskeméti Református Egyházközség I. számú anyakönyvének címlapja   

29. Részletek az I. számú anyakönyvből 

30. Részletek az I. számú anyakönyvből 

31. Részletek az I. számú anyakönyvből 

32. Részletek az I. számú anyakönyvből 

33. Részletek az I. számú anyakönyvből 

34. Részletek az I. számú anyakönyvből 

35. Részletek az I. számú anyakönyvből 

36. Részletek az I. számú anyakönyvből 

37. Részletek az I. számú anyakönyvből 

38. Részletek az I. számú anyakönyvből 

39. A kecskeméti Református Egyházközség II. számú anyakönyvének címlapja 

40. A II. számú anyakönyv címlapjának hátoldala 

41 A II. számú anyakönyv 

42. Herczeg Péter: Keresztelés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 

43. A II. számú anyakönyv kezdő oldala 

44. A keresztelési anyakönyv kezdő oldala a II. számú anyakönyvben 

45. Herczeg Péter: Házasságkötés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 

46. Herczeg Péter: Házasságkötés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 (részlet) 

47. Herczeg Péter: Házasságkötés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 (részlet) 

48. A házassági anyakönyv kezdő oldala a II. számú anyakönyvben 

49. Herczeg Péter: Halál. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 

50. A halotti anyakönyv kezdő oldala a II. számú anyakönyvben 

51. Szatmári Pál lelkész halálának bejegyzése a II. számú anyakönyv végén 

52. Kiss Sámuel: Göböl Gáspár portréja (Kecskeméti Református Egyházközség 

Könyvtára) 

53-54. Káró Istók végrendelete 1664. április 17. 

55-56. Pétör kovács végrendelete 1669. április 22. Részlet a pecsétekkel 

57. Moka János végrendelete 1724. június 5. 

58. Vajda Márton végrendelete 1733. április 16. Részlet a pecsétekkel 

59. Bósz Kovács Mihály végrendelete 1735. április 16. Részlet a pecsétekkel 



419 

 

60. Pap István végrendelete 1753. február 18. 

61. A kecskeméti református ótemető (Kubinyi – Vahot 1853) 

62. A kecskeméti Budai úti református temető napjainkban 

63. Koporsó alakú sírkövek a Budai úti temetőben, 18-19. század fordulója 

64. Sárközy Pál síremléke a Budai úti temetőben, 1793 

65. Göböl Gáspár síremléke a Budai úti temetőben, 1818 

66-67. Göböl Gáspár síremléke, részletek 
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1. Kecskemét város a 18. század elején. Rekonstrukciós térkép. MNL BKML XV. 1/a 1. 

Kecskemét 0006. 

(A pirossal jelölt területek a református intézményeket, a zölddel jelöltek a református 

temetőket jelzik. A Déllő-tó melletti piros kör a Homoki kápolna környezetét, a piros 

ellipszis a tolnaiak és baranyaiak egykori utcáját, a későbbi Temető Nagy és Temető Kis 

utcát, a reformátusok által legrégebben és legsűrűbben lakott részeket jelölik.)  
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2. Kecskemét belterületének a Déllő tó körüli része. Részlet a „Kecskemét III. tizedének 

felmérése” című térképlapról, 1790 körül. MNL BKML XV. 1/a 1. Kecskemét, 0001. 
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3. Emlékmű az egykori Homoki kápolna feltételezett helyén 
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4. Kecskemét látképe a molnár céh tanulólevelén a katolikus templomokkal és a 

református templommal, 19. század eleje 
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5. A kecskeméti Szent Miklós plébániatemplom (1644-től ferences templom) 
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6. A kecskeméti Szent Miklós plébániatemplom (1644-től ferences templom) 
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7. Romkert a Szent Miklós templomot körülvevő egykori temető helyén 
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8. A kecskeméti református templom (1680-1683, átépítve: 18., 19. század) 
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9. A kecskeméti református templom tornya az 1683-as építési emléktáblával 
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10. Későreneszánsz ikerablak a református templom tornyán 
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11. Építési emléktáblák a református templom előcsarnokába falazva, 1688 
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12. A református templom tornyának oldalbejárata, 18. század második fele 



432 

 

 

 

 
 

 

13. A ferences és a református templom az őket körülvevő boltokkal és a piactér.  

Morelli Gusztáv metszete, 1872 
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14-16. Kölcsönfelvételi szerződés a Keleti Kereskedelmi Társasággal (magyar, latin, 

német, török, héber nyelven). Konstantinápoly, 1680. május 6. 
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14-16. Kölcsönfelvételi szerződés a Keleti Kereskedelmi Társasággal (magyar, latin, 

német, török, héber nyelven). Konstantinápoly, 1680. május 6. 
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14-16. Kölcsönfelvételi szerződés a Keleti Kereskedelmi Társasággal (magyar, latin, 

német, török, héber nyelven). Konstantinápoly, 1680. május 6. 
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17. Gondnoki számadáskönyv, 1682-1694 
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18. Részlet a számadáskönyvből 
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19. A Kecskeméti Református Egyházközség klenódiumai 
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20. Cseh György: Kenyérosztó tányér, Kecskemét, 1638 (Kecskemét, Dunamelléki 

Református Egyházkerület Ráday Múzeuma) 
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21. Tar Illés: Boroskanna. Kecskemét, 1642 (Kecskemét, Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Múzeuma) 
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22. Tar Illés: A szentlőrinci egyházközség úrasztali pohara. Kecskemét, 1644 (Kecskemét, 

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, rajz: Kubinyi – Vahot 1853) 
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23. Boroskanna, 17-18. század (Kecskemét, Dunamelléki Református Egyházkerület 

Ráday Múzeuma) 
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24. Bortartó edény, 18. század (Kecskemét, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Múzeuma) 
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25. A Kecskeméti Református Egyházközség pecsétje (pecsétnyomó: 1708) 
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26. Telek József: Négy világító úrnapi lámpások (Kalocsa, 1767), címlapkép 
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27. Telek József: Úrnapi két zöld ágak (Kalocsa, 1767), címlapkép 
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28. A Kecskeméti Református Egyházközség I. számú anyakönyvének címlapja 
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29-30. Részletek az I. számú anyakönyvből 
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31-32. Részletek az I. számú anyakönyvből 
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33-34. Részletek az I. számú anyakönyvből 
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35-36. Részletek az I. számú anyakönyvből 
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37-38. Részletek az I. számú anyakönyvből 
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39. A kecskeméti Református Egyházközség II. számú anyakönyvének címlapja 
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40. A II. számú anyakönyv címlapjának hátoldala 
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41. A II. számú anyakönyv 
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42. Herczeg Péter: Keresztelés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 
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43. A II. számú anyakönyv kezdő oldala 
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44. A keresztelési anyakönyv kezdő oldala a II. számú anyakönyvben 
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45. Herczeg Péter: Házasságkötés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 
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46. Herczeg Péter: Házasságkötés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 (részlet) 
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47. Herczeg Péter: Házasságkötés. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 (részlet) 



462 

 

 

 
 

 

48. A házassági anyakönyv kezdő oldala a II. számú anyakönyvben 
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49. Herczeg Péter: Halál. A II. számú anyakönyv illusztrációja, 1781 
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50. A halotti anyakönyv kezdő oldala a II. számú anyakönyvben 
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51. Szatmári Pál lelkész halálának bejegyzése a II. számú anyakönyv végén 
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52. Kiss Sámuel: Göböl Gáspár portréja (Kecskeméti Református Egyházközség 

Könyvtára) 
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53-54. Káró Istók végrendelete 1664. április 17. 
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53-54. Káró Istók végrendelete 1664. április 17. 
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55-56. Pétör kovács végrendelete 1669. április 22. Részlet a pecsétekkel 
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57. Moka János végrendelete 1724. június 5. 
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58. Vajda Márton végrendelete 1733. április 16. Részlet a pecsétekkel 
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59. Bósz Kovács Mihály végrendelete 1735. április 16. Részlet a pecsétekkel 
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60. Pap István végrendelete 1753. február 18. 
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61. A kecskeméti református ótemető (Kubinyi – Vahot 1853) 

 



475 

 

 

 

 
 

 

62. A kecskeméti Budai úti református temető napjainkban 
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63. Koporsó alakú sírkövek a Budai úti temetőben, 18-19. század fordulója 
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64. Sárközy Pál síremléke a Budai úti temetőben, 1793 
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65. Göböl Gáspár síremléke a Budai úti temetőben, 1818 
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66-67. Göböl Gáspár síremléke, részletek 
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66-67. Göböl Gáspár síremléke, részletek 

 

 

 

 

 


