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REFORMATA ¡SZENT EKKLÉSIÁNAH
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HIST О RI AT А. л

Xlogy a' Pápai Reformáta EkkíésiaVa*

Helvétziái Valláítételt tartók' Tul a' Du-;

nai Superintendentzíájokban, több mint

két-fzáz hufzon hat efztendok alatt igen

nevezetes ét fényes Ekklésia volt, meg-

tetfzik abból , hogy a' Reformátziótól fog-

va 1752-dík Efztendeig, а^лпН&r tudniil-

lik a' kozonséges Isteni tifztelet gyakorlá-

. sa végképpenitt meg-fzunt lenni, tsak-nem

fzakadatlanúl Reformátas Püspökök , és

Eiperestek , és így л" fôbb Reformern*v~

A 2
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Papi Személtyek laktak ebben. ■— A' Hei-

delbergai Katékhismus leg-elsóben-is itt

ferdíttatott Magyar nyelvre , ide való Pré-

dikátor tíüfzár Dávid alta I , 's ugyan az

leg - eló fz or- is itt nypmtattatott - к i Ma-

gyarúl, — valamint a' T.ul a' Dunai , leg-

közelebb pedig a' Baranyai' Superinten-

dentziabéli Reformátusok' fzámára kéfzí-

tett Hertzegfzolósi Kánonok-is, mind Deá-

kul, mind* Màgyanil, á¿ itt Hufzár Pál'

Predikátprságában fel - állíüatQtt Köny^-

éyùmtàXô Mühelyben nyomtattattak-ki leg-

elsóben. — De ezek melle tt, ennek ke-

belében virágzptt a' Túl a' Dunai Refor-

matusoknakÁegS- íbbb Oskolája * vagy - i*

Colle'giuma, mellyben külümbb külombbfé-

le , belsô e's külso renden levo hafznos em-

berek taníttattak, eY neveltettek. — A*

Túl a1 .Dunâi Reformáta Superintendentzia

pedig fok ízben itt tartotta , mint Anya

Ekklésiájában, a' maga Egybázi Gyülc'seit,

vagy Zsinatjait ; mellyek közzül némel.

lyek azért-is nevezetesek , mivel azokban

ezen Superintendentziabéli Ekklésiák igaz.

gatására Kánonok-i* hozattattak. — Utól-

jára , a' Méltóságos Enyingi Török Fami

lia, minekutánna a' Reformata Vallást beV
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yette, több mint fzáz efztendokig Pápán

mint öröksegeben , éi Pápai uradalmában

lakván, az itt levo Reformáta Ekklésiát,

maga-is ezen Nagy méltóságú Familia fzün-

telen a' Reformáta Vallást követven , igen

fényefsé éi virágzóvá tette; el-annyira?

hogy a' Torok Bálint Pápai Uradalmában

volt , — éi a' még moit-is virágzásban

levó Reformáta Ekklésiák, az Ô reformál,

tatásokat Pápának köfzönik ; ebbol men-

vén-ki mindenfelé az a' világofság, melly

itt a' Reformátzió' hajnala" fel-derülésekor

leg-fzebb fényben ki-tündöklött.

Mellyik efztendoben kezdodött pedig

ezen illy fok tekintetekben nevezetes Ek-

klésiábañ a Protestáns Vallas hírdettetni? —

Mikor vett különösen eröt ebben a' Refor

máta Vallás? — Mitioda torténeteken ment

kerefztOl ez az Ekklésia?— és, kik voltak

ebben a' Reformátziótol fogva e' mái na-

pig a* Lelki Páfztorok ? ezen » 's ezekhez

hasonló Kérdésekre, könnyebben meg-fe-

lethetnénk , ha a' mi Eleink , â' Tul a' Do-

nai Reformáta Ekklésiákról tiak bét nyóltz

árkusnyi Könyvet írtak volná valaha , —

és kivált v'ba Lepsényi Gergely Pápai

Prédikátor 170*чик efztendd tájáa ezen



Reformáta Ekklésiának , és a' Pápai Es-

perestségnek három nagy Darabokból al

ió régi Jegyzq Könyveit,¿ avagy Proto-

kollumait, el-nera vefztette vólna. — Mind-

azáltal. • v ,j. ■ ■/ i '• .'. ".

. Ha azon efztendôt nyomozzuk, melly-

ben Pápán a Protestons Vallas leg-eldßir

kcidett hírdettetni ; némelly Históriai kör-

nyulállásokból es bizonyságokból lehet

áüítni, hogy annak már 1.522-dik efztendo-

ben esmereiesnek kellett itt lenni. (Jgyan-

isa'Nagy Török Bálintnak (a ) Ipa, Pem->

'{a) Nagyobb világofságnak okáért n\éltó TS-

rok■Bálint Fatniliájaról e' következendöket tûd-

ni : Enyingi Török Bálintnak, a' Haza' ama' nagy

Hérossának, 's a' Reformata Vallas' buzgó kove*

l5)ének a' Nagy Attya volt Török Ambrut, I4&4-

beo Sopron Varmegyéaek Fö Ispánya. Ennek

vóltak két Fijai : András , és Imre. sindrásnak

fija volt Ittván, a' kinek Margit nevü Leányát ,

ki a' Pápai Várban fzülettetett , l$4o-ben Nyári

Lôrintz vette feleségül. — ImrSqek, a' ki mar

Enyingi Török Imrének írta magát , és II: l'láfz-

ló alatt Belgrádi Bán volt , Pákosi Krifztina fe-

leségétol Miklós, és Rálint fijai macadtak. Ez az

¿*"förbk Bdlint, a' ki Papara a' Píotéstáns Val-

lást béhorta ; és a' kiröl itt sok Izó van.' Török
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pflinger Márk , a' Budai Bíró' fija, és Szá-.

fzok Grófja, 1521-tol fogva, valamint ma

ga mindenek tudtával a' Protestáns Val-

lást követte, úgy aппaк terjefztésében i-

gen munkás. vólt: hiheto tehát, hogy ó

ízelíttette - meg az Évangyéliomi VaHásl

Török Bálinttal-is, a' ki néki 1521-ben Ve-

Bálintnak fijai vóltak Jónos, és Ferentz; kik-is

az Attyok temérdeknyi jófzágán úgy ofztoztak-

meg, hogy a' melly Varok, és Varosok Erdély-

ben , vagy ahoz közelebb estek , azok Jánoséi

lettek ; a' mellyek pedig Magyar Orfzágban vól

tak , azok Ferentznek jutottak. Forentznek fzár-

nyai alatt, és akaratjával tartotta Melius Péter

Superintendens, a' kit Ö vitetett Debrétzenbe

Prédikátornak, >5¿7-dik efzt. Febr. 24.dik napján

azt a' Papi Gyülést XVII. Református Esperes*

teknek jelenlétekben, mellyben a' Helvetica Con-

fessio Symbolikus Könyvül bévétetett. — Or-

fzág Boibáía feleségétól fziiletett néki három Le-

ánya, kik közzul 'Su'sánna Nyári Pállal laka-

dalmazott, és egy htván nevü fija, a' ki ióf jí-

ban Palatinufságra is volt Candidálva , és a' ki-

rol Mólnár Albert mint a' maga , Pathai István

Superintendens pedig, az ö Leveleiben, mint a*

Tudósoknak JóltévejérSl, 's tudományok' barát-

járól úgy emlékeznek. Errolkízl'z oda alább több-

fzor emlékezet. . . , . • .'

чх
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jéve* leu (Ъ) — De a' Feleséga-is Török

Bálintnak már akkor az Evangelika Val-

lásra vólt taAíttatva, mikor azt ó el-vet-

te ; mert , ha az Attyát nem vefzfziik - is

gondolóra, a' ki bizonyosan azt a' tudo-

mányt tsepegterte gyenge Leánya' fzívé-

Ъe, a' mellyet maga igaznak tartott , és

mindenfeié terjefztett, — Mária Királyné-

nak Udvari Dámája leven , (c) annak az

Evangelika Valláshoz fzító Papjától Hen

kel Jánostól, kit a' Lötsei Lutherána Ek-

kle'sia hij jaban hívott-meg maga Prédiká-

torának , mivel ötet Mária el-nem botsá-

totta , Evangelika Vallásnál egyebet nem

tanulhatott. — Bod György pedig vilá-

gosan-is írja Török Bálintról, hogy ö az

Évangéliomi tudomány' édefségét még La-

jos alatt, a' Budai Oskolában , Grmseus

Simon' tanításából kóstólta-meg ; a' minek

már 1523 elött nem tsak azért kellett meg-

esni, mert J521-ben hazos emberré lett,

hanera azért-is, mert Grinseusnak ISIS-

(J>) Schmalii Adversaria Hist, in Ms. p. 39.

•— Ungrisches Malaiin III. В. St. 2. p. 134. —

Mudai Lexicon 111. D. old. 447 —

(c) A legkSislM tiidli Iwhnil ,ù helyeken



das, minthogy a' Protestan s Vallást ta-

Bította , ki-kellet parantsolatnál fogva az

Orfeágból menni. fdj — E' mellett , Tö

rök István , Debretzeni fó Ür , es Török

Bálintnak aityafia, mar 1623 elótt HúfzáP

Gal , és Radán Balás által Debretzenben

a' Protestáns Vallást hirdetvén, ezért Ô-is,

egyéb Fó Magyar ürak-is fzóban keve-

redtek; söt mint Páriz Pápai írja, o vólt

egygyik, a' ki ellen amaz 1523-dik efe-

tendóbéli keméuy törvény hozattatott (e)

így hát Török Bálinttal az Ipa , — Fele-

tége, — Attyafija, — és Tanítója, a' Pro

testáns Vallást 1523 elótt jóval-is meg-es-

mértetvén , azt mar 1522-ben , — ha nein

elébb, a' maga Jófcágaibán , nevezetesen

Pápán, a' Protestáns Vallásra tértt több

Magnásoknak, Perényinek Drágfinak, Jak»

(d) Gerdesii Miscellanea GrOningana T. VIL

p. 138- Valent. TôrSk Duleedinem Evangelit r**

gnante adhuo Ludovic» degustauit Buda a Simo

na Grinaso.

(в) Lampe Hist. Reform, p. 4$ pdrii PäPai

Bridas Redivivumjáaak ugyan Ö általa tett Ma

gyar fotdítdsa , melly Ré% írásban álí. old 6. —

(/) Lampe p $4 —
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eit Péter Ozvegyének, 's másoknak fcoká-

fok fzerént hírdettette, és terjefztette. —

De van-ii erre bizonyos Histórial bizony-

ságunk. Mert Sátor Újhely , minden Ek-

yésiai írók fzercnt 1522-ben kçzdett re-

formáltatni: úgy de a' Diplomatika His

toria fzerzóje világosan mondja , hogy

éppxn abban az idèben ugyan azt tselekedte

Papa Vârosa-is;r (g) a' mit Páriz Pápai,

Ferentz ekkeppen erösit-meg: Ä mellyefz-

tendöbcn reformaltatott , úgymond , Újhely ,

ugyan axon világofságot ugyan axon efzten-

dQben gyájtotta - meg Papa Városában ax

ljtancA amay nagy fzolgája Bálint Pap. (h)

es így , a' mi a' Protestáns Vallas' erede-

tét illeti : látni való , hogy az Pápán már

1622-ben közönségesen kezdett hírdettet-

eí, es taníttatoi.

A' mipedig ¿Reformata (akkor Zvin-

glius; Vallasпaк Papara való bc-jovését,

's annak bejovése idcjét illeti : úgy látfzik

hogy a' Zvinglius' ttidománya i 626 -bau

mar itt lábra kapott, és az o értelmén leV

vôknek közönséges Istent tiízteletbéli gya-

fjg) ilist. Dippl. p. 4. .

(hj Rudus Rediv.p, 31.
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korláiok-is vólt. Mert a' mi magát az Idót

jlleti : ez már .ekkor meg-eshétett, mivëÎ

a'Zvingliusés Oecolampadius* tudoroánya

úgy el-terjedt már ekkor Magyar Orfzág-

ban, hogy I. Ferdinánd Király eck is,'

mint a' Lather tudományat, név fièrent ?

egy 1627-ben Augusta« 20-dikán kólt pa-

rantsolatjával , kéntelen vólt meg- tiltani,.

(i) — A' Pápai Reformáta Ekkléfia pedig,

valahányCzor az o háborgattatáfiközttFel-

séges Királyainkhoz fojamodottî mind-

annyifzor arra appellált, hogy 1526-tól

fogva a' Reformáta Vallásnak fzuntelen

való és közönséges gyakorlása volt Pápa

Városában: (k) tehát öket $em Vég Vár

$«m más fzín alatt hem lehet Valláshe'li

fzabad gyakorlásoktól meg-fofztani, mikor

még akkor Veg Vár sem vólt Pápa, mi

kor itt már a' Reformáta Vallás közönse-

gesen gyakoroltatott. — E' mellett , a'

Pápai régi Oskolának Protokollumából bí-,

zonyos , hogy a' Pápai Reformátusoknak

már 1531-ben nevezetes Oskolájok vólt:

:

.(i) M Orfzdg K&nyvházában találtatik c* a'

Farantsnlat , és Raupápftnál-is '•—

'■■ 'W Larripe. p. 5*$'"' ' ' C
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»' Mi fzüksegeskeppen azt tefzi-fel , hogy

ht a' Reformáta Ekklésiának 1631 elótt jó-

val is meg kellen fundáltatni , hogy ekkor-

ra kebelében alkalmai Oskola álllíttathas-

fék-fel. — Ide járul az is, hogy Szathmár

Németi , Dominikáinak Eloljáró Befzédi-

ben, minekutánna (a' Luther' tudomá-

nya' bé-jovéséról már fzóllván) a' Refor

máta Vallás terjedéséról kezdett vólna ír-

ni, Török Bálintról így fzóll: „1526-

„ dik efztendoben a' Mohátsi hartz után

9iaz Évangyéliomi igazságra téra' Nagy-

„ ságos Török Bálint" Melly históriai bi-

zonyságnál fogva vagy azt kell állítani ,

hogy Török Bálint 1520-ban kezdett leg-

elsóbenazÉvangyéliomi tudománnyal meg-

esmerkedni — vagy azt, hogy ekkor ál-

lott Ô nyilván a' Zvinglius , Oecolampa-

diusj és Melánkhton' értelmére» Amazt ,

a' fellyebb valók ellenére neta lehet állí

tani ; e's így más az az Igazság , a' melly-

re ö 1526-ban tért, s' a' méllyben meg-

is maradt. — Külömben is Némethi Mi-

hály , minekutánna mar az Évangélika

Vallás' be-jövésérol fzóllott , az említett

l526-dik efztendön kezdven , azt írja-le,

*ogy a' Reformáta ValUs 'miképpen ment
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bé némelly késôbben is a' Reformata Val-

lásról igen naveïetes Városokba , és Vi-

dékekre : példánakokáert Papara, Debre-

tzenb*, Erdodbe, Nagy Bányára, Várad,

jra, Munkátsba, Gyula vidékre, Patakra,

Egerb*, '$< az egéfz Egri völgyre, és à'

Baranyába: és így ezen Historiai bizonyi.

ságnáífogva, 1,526 ban mutatta-ki Török

Bálint, hogy 6 a' Reformáta Vallásnak

követoje. Ö lévén pedig Pápának Fol«.

.des Цгa, a' Reformata Vallást ugyan ezen

^«fztendöben Papára is bé-plántálta , ¿9 azi;

Bahnt nevü Papja áfltal itt meg fnndáka :

*s ettöl az idötol fogva írjak 6 róla a' Ma

gyar írók, hogy „ a' Kálvin' mdomá-

„nyát nem tsak maga fzívta-bé, hanem

„annak mások elött is igeo buzgó párífoi.

»gója, 's elÖ-mozdítója volt, es azt min-

„den jófzágaiban , úgymint a' Balaton

„mellyékén, Somogy és Vefzprém Vár-

i, megyékben , a' hol többnyire ininden

i, Várak és Faluk ótet uralták, ezepkí-

», vül Debretzenban, és Erdélyben is, Dé.

*, va és Hiinyad körül, igen hathatósan ter«

„jefztette; söt i54l-ben Török fogiág-

„ba esvén , és Konstantzinápolyban a'

„ hét Toronyb* aárattatván , а' Ьоппад



„soha ;k.i sem fzabadult , a' fogság tíriat

„шак ,a';j Cálvin' tudománya fzeréiíb kí.

„ dolgozotf Magyar Prédikátziókkal ény-

„hítetten (i) — Könnyu doló^i* Volt

Török Bálintnak inkáhb a' ZviüglíuV 6*-

telmében állapodni itíeg, mint aï 'tiffthä-

l-ében: mert, hogy Grinéeus Simon az Ür

Vatsorájár.ql azt tanítottav a' mit a? Hel.

vétziâiak , ; abból tetízik meg, egyebeket

el-hallgatváo, hogy o 1524-ben Magyar

Orízágból ki-üzettetvéa* .'e'íMelanchtont e-

Jébbiúíjában ejtvén, egyiaíe*en Bafileábh

ment , és a' Reformátasság' ezén féfzkében

Xett Professorráj a' mit pedigi ekkor, ha

Lutheránus iett vólna, el nem nyerhetett vof-

»aj,.— spt.faz cUUb■Helvética Confeisiót

i# &3'rta «gyjk;,— Qrioeeustól tanítrawáe

tehát., mint oda feHyVbb láttuk, 1*öfök

Bálint: nem tsuda, ha ö, a' Zvingjiüs" ër*

telmét , vagy a' Reformáta Vallást hozta

Pápán fojamatba. — -Még az is figyeime.

tefséget érdemel, hogy, mint a' Deb"re.

tzeni Krónikákból Lampe, Vefzpr'etñr, és

Hunyadt Ferentz Superintendens'kézírás.

ban álló Ekklésiai Jegyzéseiben , meg-je-

{i) Budai Lex: III. J), old, 445,
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gyézték, minekutánna Bálint Pap Pábán.

a' Reformátziót el-végezte, azután vítete

le ótet Török Bálint 1531 -ben Dëbvèi

tzennek reformálására: (m) ugyde azt a*'

Historiák' ellenére állítani nem lehet, hogy

Debretzen 1631-ig az Évangyrfliomi todo*-

mány'ról semmit sem tudott voínaf: me^

Páriz Pápai ízerent/i^s'elóttterjeíztfef

ték aztottHufzárGál, es Radáh'Balas0;

e's így 1631 elóu meg-kellett már 'Papání

Reformáta Vallást Bálint Papnak:fundáÍ-

ni* hogy az Ehklésiai HistÓriát It'ók'a ro

la azt irhalsák , hogy akkor vitetett^ Ife

Debretzenbe , mikor már Pápán a' Refor.

xnátziót el-végezte. •— Hogy pedig Bálint

Pap, Pápáról Debretzenbe le-ménVen^

Ott egyenesen a' Reformata Váttást tán£.

tetta ; onnan is világos, mert ó titánna

Kálmántsehi Sánta Márton vólt a' D«bre-

tzeni Prédikátor, a' kirol minden Históri-

ák azt hagyták emlékezetben , hogy ó

mind ott, mind egyebütt tsak Reformata

Vallást hírdetett. —. S6t Dévay Bíró Ma-

(m) Vefzprtmi Siogr. Med. T, IV, р. 9б$.

Lampe р. 6я%.
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tyás mar Kálmántsehi elótt Debretzenben

meg-fordúlván, es ott, Klein és Xilander

f&firçnt, Papságot, és Esperestséget U viseU

yétL, a/ijPapi hfyatalra tsupántsak azokat

vette-fel , kik az Ür' Vatsorájára nézve a'

^V}ng|jus' értelmén voltak: (n) következés-

Ji'éppenj az a' fundamentóla , mellyet Bálint

Pap Debretzenben Je-tett, es a' mellyre az

Ôg tarea,■.«i fuccfisora épitettek y es tovább

Vïttek i ¡nem más y#lt , mint a' Reformáta

Vajlá$: /és igy a' Pápai Ekklésiában .is,

meily»«^ refo^mátáia mán ment-le Bálint

Pap jpcbretzenbe , tsak Reformata Val-

lást plántalt és gyokereatetett meg Bálint

Pap. — Adjjuk, mind ezekhez még azt is,

hqgyx a' Pápa' VVÍékén lévó Reformáta Ek-

klésiák ' mellyek azon idóben a' Török

Bálint üradalmához tartóztak , mind e'

■>'»t -•'• ■—■ ' ', ' 'ni1

(ft) ' Mathias Devai , als Prediger und Senior

zu Debteein , lieft niemanden zum Predigtamt*

gelangen, als nur Jolche , die mit ihm einerlas Mey.

nung ixiaren. — Klein Nachrichten von den Le.

¿anstanden und Schriften Evangelisher Predi

ger В IL P- »04. — Xilander in Matricula XXIP\

Regalium p. so8. 'gy «" •" Mathias Dévai faetus.

post modum Dobreclnensit Pastot , primus intulit

ßogma Saeramentariorum in Hungariam.

mái
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mai napig is, a' magok Reformáta Valláir*

lett téritetéseket, Bálint Papnak tulajdonít-

ják; mint erról egyebek köztt, a' Szent Ki-

rályi és Tsefzneki Reformáta Ekklésiák

Historiájában, Fodor Ferentz azon Ekklé.

«iák' Pre'dikátora, egy régi Kéz irás utáa

így írt : „ Minthogy ludva való dolog

„ az, hogy ezen periferiában uralkodott,

„ a' Reformátziónak Jzinte leg.elejekor,

„egy Török Bálint nevezetú Fö Uraság,

„ a' ki bizonyos v hogy a' Pápai , Deve-

tseri és Gefztesi Dominiumokat bírta.

Ez a' bóldog emlékezetü Úr élt egy

Bálint Pap nevu Prédikátornak fzolgá-

iatjávai , к i által Pápát , e's e' tájon le-

„ vo Faluit reformálta, és azutají azt el-

„ vitte Debretzennek is reformálására, az

„o tanítványira bízván az itt el-kezdett

„ reformálásnak continuatióját; a' honnan

„ következhetett az , hogy az ó Jófzágiban

,, inkább a' Helvetica Confessiót vették-

„be; holott más fzomfzéd Dominiumok-

„ ban, az Augustána Confessió terjedt. E-

„zekel így ertettem Tifzt: idôsbb Komá-

„ romi Pál Kéz-írásiból. " És így, ha a'

Papa korúl levÖ Ekklésiákban Reformáta

Yallást plántált-bé Bálint Pap ; azok pe-

B

,,



dig a' magok reformáltatásokat Ceinte m

Reformátziónak kezdetére tefzik : látui

való , hogy a' Pápai Reformáta Ekklésia ,

mivel mind e^eknél elébh reformáltatott ,

leg-alább is már 1520-ban fenn állott. А'

minthogy mindjárt Bálint Pap után , éa

belyében , a' Pápai Ekklésia Dévay Biró

Mátyást hívta Prédikátorának , a' kirol

meg íratott, (o) hogy Pápán a* Zvingiius,

tudományát tanítotia (oo)

(o) Klein Nachrichten T. II, p. 97 — lo«.

Mathias Dévai anfänglich hat die Evangelifche

'íe/ire rein, und lauter vorgetragen ; bald darauf

aber hielt er es in dir Lehre von der Perfon Jefu,

und dem heiligen Abendmahl , verleitet durch die

grosse Gelindigkeit und freymüthige Denkungsart

des Melanctons offenbar mit Zwingel. Diese seine

Meinungen trug er zt Ofen, Papa, Sdrvdr , Ka-

fchau , und Szildgy vor , undfchlajfte siehe» überall

viele eifrige Anhänger.

(00) A' Zvingiius, tudománya abban külöm-

bözött a' Lutheretöl, ( roert egyebekben a' Mar-

purgi 15*9■ ben tartott Colloquiumban meg-egy-

gyeztek) bogy a" mint mind a' ketten tagadták

,az Or Vatsorájában lévô' Renyérnek és Bornak

Kristus' tesrévé és vérévé allai változását: úgy

Zvingiius nein hitte ¿1' Kristus testének a' Sz. Je-

lcknck alalia , vagy fshlte , vagy beunck va*
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Alig kezdett pedig Pápa Városában

a' Reformata ValJás hírdettetni : azonnal

az egéfz Varos л' Reformata Vallan vette-

bé , és követte-is ; mint errol, ha az itt

levo Reformata Ekklésiában fzájról fzájra

által adntt tráditziókat nem említjük - is ,

elég bizonyságot tefz az, hogy egéfz Pa

pa Városa4 ennek Bírája, és Esküttjei,

ennek Fóides üra, és a' Várbeli Katona-

ság képében a' Var' Vitze Kapitánya, a'

Hertzegfzôllóson XL Református Prédi-

kátorok által írtt Confessiónak, és Káno-

noknak fubscribáltak , és a' Város' 's ma.

gok,petsétjeikkel aztmeg-erosítették: mint

ezt a' Túl a' Dunai Reformátusok Super-

intendentziájának Kánonos Konyvében e-

redetiképpen láthatni. Török István u

ló fizikus jelenlétét, a' mit Luther állított, ha-

nem o a' kenyeret és Bort a' Kristus testéhek és

véréoek Jeleinek tartotta lenni. Melanchton is

e/en tekintetben a' Helvetusok értelmén lévén,

az Ötet haUgató 's kedvellÓ Magyarok , a'■ mil-

lyen volt Uévai is, tole a' Helvetusok' értelmétv

Izivták-bé, azt hozták le, 's azt terjelzteiték fé\

a' Hazábao. Lasd : U<,mmentatio brevís de unio-

ne Proteitántium in ¿Jungaría p, i|. — Lampe Sy*

»и/ли Jtli/t. Heel, p- 399 д.■
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gyan, az akkori Földe« üra Pápának, ek-

képpen írta magst ala a' meg-nevezett

Confessiónak, én Kánonoknak, mellyek

Ut Pápán 1577-ben nyomtattattak-ki:

íitcphanus Thcoreäk de Enningh

m, pr. i

A' Varos réfzeról pedig ekkép-(L.SJ

pen :

Franciscas Sxij Judex Papen* et

cœteri Jurati,' Cives Papen,fub

Sigilla Authentico eiusdem Ci

vittis corroborarunt,

A' Katonaság , Vitze Kapitánya

végezetre így írta magát alá-

jaa' Katonaság, nevében.

Valen, Hathos Vice Capitaneas

Papen, m. pr,

Még 1612-ben a' Reformata Vallást

követte cgéfi Pápa Városa ; a* mi meg.

tetfzik azon meg-hívó Levélbol, meilyel,

mint a' Levét-ii tartja, az egéfz Varos ar

karatjából, Pápának akkori Fó Bírája * aá

egéfz Tanátstsal/és Esküdtekkel egygyütt,

rendes , és mâsddik Prédikátorának Ka-

nisai Palfi Jánost meg-hívta , meily ekkép-5

jpen kovetkezik :

 

 

L.SJ
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„ Tifztelendó , és minékünk minden-

Jior betsületes jó akaró Urunk ! Mivel a'

mi Városnnknak régi fzokása, hogy míg-

1eй az Isten boldogabb állapotban tartot-

„ ta , és annyi sok roralás , es vefzede-

„ lem alá nem vetette vólt , kiben az el-

„ mult idokben forgott; mindenkor kö-

„ zöttünk két Prédikátor lakott , úgymint

„ illy nagy Gyülekezetben , holott egy-

„ nek felette sok, és viselhetetlen fáradt-

,, saga vagyon immár; holott Isten o Szent

i,, Felsége annyi fok nyomortíságokból meg-

*, fzabadított, és Gyülekezettinket meg-

„ fzaporította, kinek igazgatására egy em-

„ bert elégtelennek lenni állítunk , mind

„ az igának nehézsége miatt, mind pedig

„ az o Kegyelme fzokott, és következett

„ Vénsége miatt ; mindnyájunknak akarat-

„jából, — mind ürunk Ô Nagyságának

„ — mind Vitezló Rendnek , — és mind

„ az egéfz Vdrosnah akaratjából , és önnön

„ magának Prédikátor Uramnak engedel-

„ mébol azt végeztük , hogy keresnénk

„ valahol egy jámbor , bolts , túdós , Lel-

„ ki Tanítot, ki ennek a' Gyülekezetnek re'-

„ gálásáraelegedendolenne. Minekutánna,

,, hallván a' Kegyelmed betsületes hírét

„ nevét, és sokan meg-is próbáltuk ; vé



,, gezánk magunkban, hogy Kegyelmedet

„ közinkbe hozzuk. Aze'rt , ha Kegyel-

„ méd nem útálja e' mi fzegény Gyüleke-

„ zetünket, fizetésünket; ennyi sok fzom-

„ juhozó Lelkekhez, kik az Istennek ígé-

w№ igen fzomjúhozzák , kérjük Kegyel-

„ medet, mint betsületei ürunkat, hogy

.,, ez Levelünket i látván jöjjön közinkbe

„ Kegyelméd, nés legíhessen a' Kegyel-

„ medre bizatótt Istennek drágalátos ïgé-

„ jével mmket. Mellyet ha Kegyelméd

„ meg-tselekfzik , tudom 4 hogy jovendÔr

„ ben meg-nem bánja Kegyelmed: mi-j$

„ betsfilettel, óltalommal, és tifztcfíége*

„fizetéssel ajánljuk minnen magankat. E!

„ mellé bots,átottuk mi-is a' mi betsületes

„ Emberünket,kotsinkkal egyetemben,kik,

„ nek beízédekbol követséginket böveb-

„ ben meg-értheti Kegyelmed. Ezzel Is.

„ten tartsa, és éltesse Kegyelmedet sok

„ efztendokig,minden Kegyelmed háza né-

„ pével egyetembea. Kolt Pápán die 16

„ Maii 1612. ,

„ Kegyelmednek

1 „ jóakaró attjafiai Pápai Fö-

„ Bíró Podári István, az egéfz

„ Tanátstsal és Esküdtekkel e-

„ gyetemben örömest fzolgáll'*
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Ältal-joven pedig egefz Papa Városa

ä' Protestáns Vallásr3 : пeт tsak Kathoü-

kusok пeт voltak fzinte ezen ideig, és ■ek-

kor-is Pápa Városában, hanem a' kik. a'

Reformátzió elein Lutherânusok voltak , ai

jrok-is a' Kálvin értelmére állottak , úgy-

Jiogy l6l6-ban laktak ugyan kevés Lu he-

ránusok Pápán, de Templomjok's közön-

séges Istenitifzteletjek, és Papjok, éppcn

пeт voltak. Világos ez Pathai Reform.

Superintendens es VefzpreW Prédikátor-

nak a' meg-nevezett efztendóben Pálfi Já-

nos Pápai Refbrmátpi P.rédikátorhoz és

Esperesthez küldött lev.elébol, mellynek

ide tartozó réíze ekkeppen van : „ Rem

„novam audio, an verum fit, nescio, Au-

„ gustanorum Concionatorem qvemdam ru-

„ mor est ad vos fuifse nuper introductum ,

„ qui illic , quibusdam veritatem obliquo

„ vultu spectantibus Sacramentum Сжпгe

„ Domini administrauit — privatim. —

„Quisnam is fuerit ? per qvem? ad quos

„ introductus ? an tecum sit collocutus .*

„ad me, si me amas perscribas diligen-

„ ter. Dat. Vefzpr. Dominica quinqvagesi-

„ mee Anno 16 16. Tuus sine dolo Pa-

„thainus."



Melly зоk Vifzontagságokkal küfzkö»

dött pedig ez a' Reformátzióval «gy idos,

es egy végtében 226 efztendeig ( bár oU

Tan ottan erôs tsapások érték-is) fenn ál-

lott Reformáta Ekklésia, abból meg-lehet

ítélni, hogy a' Pápai Rer&rmátusoknak

mostani Templomjok a' Reformátziótol

fogva má> Negyedik. Az elsô Templom-

jokban; melly a' Piatzon , é% azonn a' he-

lyen állott, hoi most a' Római Katholi-

fcus Atyafiaknak fz¿p két tornyú Templom

jok ékeskedik, i660.ig a' Nagyságos Tö*

тоk, es Nyári Familiák dajkálkodások a-

latt gyakorlották Isteni tifzteletjeket. Ek-

kor ezen piatz kozepén épúlt, ét nagy ко

toroDDyal dífzeskedô Templomjok a' Re«

formátusoknak , &z abban levo három Ha-

rangokkal együtt, — a' Parokhialis Haz,

mellyben most-is a' Plebánus Ür lakik, az

Oskola , a' Professori házok , ' — a' Te-

metö, e's az Ekklésia, két Malmai , mellyek

mind e' mái napig Pap, és Mester Ma-

lonyiak hivattatnak , mivel eleitôl fogva

a' Reformátio Pápok , és Oskola Tanítók

fizettettek abból , Devetseri Katonaság

segítségével , es Földes Üri hatalommal

el-vétettetvc'n, az akkoj itt lakott Katho
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likusoknak által-adattattak (^ mellyeket

bírnak-is mind e' mái napiglan ; hanem *

hogy azt a' Reformátusoktól el-vett nagy ,

es ko kerítéses Templomot ez elótt mint

egy 55 efzrendókkel az Egri Püipök , és

Pápának Fóldes üra, GrófEfzterházy Ká-

roly el-hányatta, ¿s hofzfzában Délról

$£Ггaкпaк , (mert a* Reformátusok régi

Templomjok Napnyúgotról Napkeletre fe.

hüdt) nagy kbhségu két tornybç Templo-

mot , mellynek az Orfzágban al!g van pár-

Ja, építetctt, melly Torm/okban, most-is

meg- van a' Reformátusoktól el-vett na-

gyobb Harang, melly - is nagyságárá néz-

ve most a* második. Az említett Templom'

elvétele alkalmatosságával tbrtént, hogy

a' Református Deákok közzül némellyek

a' Toronyba fcl-mentek , a' kik közzül

egygye*» Vratarits nevü Devetseri tíad-

nagy a' toronyból le - vetett. Ugyan ek-

hor , és az «zen torténetet meg-elózo hold-

napekban, ( éfzre vévén némelly még Ne

mes embereknek-is sanyargattatásokból az

(p) Az ekkor esett áelgokról lásd: ЩШ. Dippl.

de Statu Reí. Evangeliew in Hungaria Appendix

pag.III~, из



ël-kovetkezó vefzedelmet) többen hatfzaz

Református mester - embereknél es Kato-

náknál Pápát ide hagyták , mások pedig

tsak egy bottai 'botsáttá'rtftk-el innen (y}

El-vétettetvén ekképpen a' Reformá-

tusoknak leg elsó Templomjok , és Pa-

rokhialis házok ; másokat építettek a' m'a-

gok Nemes fundúsókra , nevezetesen Ott«

a' mint a' Piatzfelól!, á*Plebánia hásr mel-

tett, a' kís közön * a1 Végt volt Tó felé,

mellynek helyén a' boks Földes Uraíág

fzorgalmatofsága útán már ma kertek

vagynak , le-mennek , éppen azonn a' he-

lyen , a' hoi most az tíjj Méfzárfeékek

feküfznek , építettek egy emeletre Piro*

chiális Házok at egy fedél alatt ofzvé ra-

gafztva , mellyekben két Prédikátorok

laktak. Ezen Parochiális házokкal áltaj

cllenben fel fzélrol, tsak a' mostani kis

köz leven köztök, ott, a' hol most a*

Plébániához tartozó Istáló vagyon , építet-

tek egy Ko Templomot Toronnyal edjütt.

A' mellett annak tú fzomfzédjában mind-

járt a' Tó fele\ egy Oskolát egyemeletre,

(q) Hist, Dippl. a' tzitált hefyca»



mellynek közepén vólt egy terebélyea Sze-

éerj fa, melly a' Pápai régi Collegium*

petsétjére , mint ennek tzimere, fel-nietbe-

tetr. Ebben az Epiiletben vólt égy nagy

Auditorium, Togátus Deákoknak va\ó öt

tágas fzobák, a' tanuló if>aknak liiét Clas-

sisai , vagy is tanuló különös fzobái , egy

közönséges Konyvesház, a' Professornak

egy fzobája, konyhája, és a' felsó eme-

letben egy Museuma, Kántornak is egy

különös fzobája.' ,< • ;.:; г •■'• $■ ■ . ,

Ezen Epületekben bekességesen gya-

koróltatott a' Reformátusoknak közönse-

ges Isteni tifzteletjek, egéfz 1718-dik efz-

tendeig, a' mikor VI Károly Felséges Ki-

rályunk eleiben , a' Pápai Reformátusok

Isteni tifzteletbéli fzabad gyakorlásokról

olly elo terjefztés tétettetett* hogy az tsak

azért engedtetett meg Pápán, niivel Pápa

Vég Vár* vólt ; és benne Coníiniariue

vagy Vég Várbeli katonák laktak ; végek

levén tehát a' Vég Vároknak , ésv a'.Vég

Várbéli katonaságnak : a' Református Is

teni tifztelet gyakodásának is végének

kell lenni. Ezen elol terjefztésre tett Fef-

séges Rendelés fzerént, a' Templomot,

Parokhiákat, és Oikoíát, kultsaikkal ed



gyütt által kellett adni Méltóságos Grof

Efzterházi Jósefnek es Ferentznek, mint

Pápának akkori Földes ürainak; de a»

Pápai Reformátusok annyi idôt kervén a*

VármegyétSl engedtetni , míg ez eránt

a' Felség eleibe egy esedezô levelekkel

folyamodhatnak ; be-nyújtott instantiájok-

ra , mellyben meg.mutatták , hogy elébfc

vólt Pápán a' Reformáta Vallás gyakorlá.

sa, mint ez Vég Vár kezdett lenni, a*

Felséges Cancellería 1719-ben azt felelte ,

hogy míg ezen dologban végsô ítélet bo-

zódna, meg-engedheti a' Vármegye, hogy

a* Pápaiaknak privatum exercitiumjok lé-

gyen , és a' Templomon kívtil valami

magános helyen , de idegeneket magok

közze* nem botsátván, öfzve gyúlhernek: In-

' terca vero (ezek a' Parantsolat fzavai) pri

vatum Religionis exercitium extra Oratori

um , et tine concurtu txtraneorum, iptis Pa*

pentibut simal conuenturis admittcre poftunt

eadem Dominations Veßree. Ettôl fogva

a' Pápaiak a' magok Nemes Curiájokon»

és azon a' Hellyen , hol a' Reformátusok-

nak mostaniTemplomjok áll, fedeles Szín-

ben vitték végben a' magok Isteni tifzte-

lejjeket, pufztán állván az o kô Templom»



jok ; azoDban a' Parokhiális és Oskola há-

«okuak bírtokokban meg-niaradtak , tea.

pán az hteni tifztelet' helye változott-meg.

Hogy pedig a' Pápai Reformata Ek-

klesia az Isteni tifzteletnek közönsegei

gyakorlását vifzfza nyerhesse : ezert több

jzbéli esedezo Levelét riyújtotta-bé a' ke-

gyelmes Felségnek ; a' ki a' Pápaiaknak

dolgát elsoben a' Ministerialis Conferen-

tián visgáhatván-meg, itt minémú Vegzés

hozódott, lehet Lánipcnal látni (r) Utóbb

a' Pestí Commisiónak-is belé kellett ebbe

tekínteni, '• ennek kedvezo ítéletéból a'

Pápai Reformátusok, (kiknek minden dol-

gaikat ekkor ama Reform. Vallásnak nagy

védelme, és a' Pápai Reformáta Ekklé-

siának fó Jóltévôje, Kenessei István Ki-

rályi Tanátsos.kormányozta) az ô régi ko

Templomjok, Parokhiájok, és Oskoláik

birtokában meg-maradtak , a' Rirályi en-

gedelemnek , melly 1 730 -ban kôlt, ezeu

fzavai fzerént: ,, Exercitium quippe Con-

fcfsionis ipsorum ante , et fub initium Pe-

Jthiensis Commifsionis prcehabitumt via in*

ßitiiti antelati procefsus, tollt et abrogari

?"* '.- . rr-i "— ' . . . ; , ' .¿i

{r) tí¡fi. Eenl. p. $85 — ja».
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netjuiret , de azon régi ko Templomjokban

teak Ugyan пега járhattak r minekokáért

оtt tsak a' Deákság gabonája lifztje és ke-

nyere tartattatott. — 1749-ben az azon

Fundusok felett való Instantziák általegy-

inás eilen fojtatott vifzfzálkodás újra el-

kezdodött, tnellyeken a' Reformátusok-

лак , Templomjok , Parokhiaik , 's Osko-

lájok vólt; és mivel az-is állítatotf, hogy

a' fellyebb-is mar említett 1718-dik efz-

tendobéli Királyi Réndelés mind eddig-i*

be-töhhetetlenül áll: tebát a' Templom, Pa-

rochiák, és Oskolák, és az egéCz Vallás-

béli gyakorlás egy Királyi parantsolatnál

fogva 1752-ben Majus 12-dik napján ép-

pen Aídozó Tsötörcököt meg-elözo Szer-

dàn délelott tizen egy , és tizenkét ora

köztt el-vétettettek : a' mintezt az akkori

Pspai Plébánus Galgótzi Ferentz^ a' Re-

formátusoknak ekkor el-vett, de i806-dik

Efzt. eredeti valóságában a' Felséges Ki

rályi Hellytartó Tanáti által viízfza-adat-

tatni paranlsolt, Matrikulájában, tulajdon

kezével tett ínásbéli jegyzésével ekkép-

pen hagyott emlékezetben : „ Anno Do-

„ mini 1762 die 12 Mensis Maii Matricula

„ prœseus, secundum Clementissimum Sa
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,, cratissimse Sua Majestatis mandatmn,

„ Ecclesia? Romano -Caiholicíe Parochiali

„ Papensi per I, Magistratum Comitaten-

„ sem assignata est, qua etiam publicum

„ exercitium hajreticorum funditus eradu

„ catum mansit, amandatis omnibus Mi-

Mnistris, occupatis et execution! mancipa-

„tis eorumdem Scholis, Oratoriis et do-

„mibus, et in omnibus mihi Francisco

„ Galgótzi , qua Oppidi huius Parocho fub-

„jecti sunt. *k Vévén ugyan-is Tekintetes

Véfzprém Vármegyenek akkori Fo Ispán-

ja, és Vefzprémi Püspök Biró Márton ,

a' Galgótzi által említett Királyi Paran-

tsolatot, Majus 12-dikére Generális Gyiï-

lést hírdetett Pápára , mellyet itt a' Vár-

ban tartatván , oda a' Református nagy

fzámú Pápai Nemesség-is , semmit a' do-

logban nem tudván bé-ment ; a' hol mi-

nekutánna a' Királyi parantsolat fel-olvas-

tatott, azonnal az elsô AH-Ispányon ki-

vúl, két Tábla Bírák, az elso Fó JegyzÖ,

egy Fó Bíró, és egy Esküdt, Vármegye

ftatonákkal a Királyi parantsolat végre

bajtására, senki czeken kíviíl a' Várból

ki-nem botsáttatván , ki-küldettek, a' kik

a' Királyi parantsolatot kezekben tartván
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az akkori Református Pre'dikátorokat, Tor

kos Jakab Superintendent, és Komáromi

Pált, kinek aíztaláról vitettctett-el a' JYla-

trikula i és a' Professort, Кай Jánost, 's

az egéfz Deákságot, a' Parokhiákról's Os-

kolákból ki-parantsolták, és a' kuitsokat

kezekfiez adattatni kívanták ; 's így a' Re

formáta Vallás fzerént való Isteni tifztelet-

béü gyakorlásnak, mclly itt egy végtiben

kétfzáz hufzon hat efztendeig állott fenn,

vége lett ; a' mit követett a' nagy fzámú

tanúló Ifjúságnak fzéllyel ofzlása , és né-

meily tehetosebb Familiáknak 's Földes

Uraknak (minémúek vóltak az Orofzi ,

Sari, Sos, Nemes, Kováts Familiák) Pá-

páról , mas egyébb jófzágaikba való el-

kötozése. - ,

£zen siralmas eset atád, a' Pápán meg.

maradt Heformátusok,Felséges Mária The

resia Kiráiynénkhoz folyamodtak azonn e-

sedezvén , hogy Pápa Városa' kapuján ki-

vüi, az alsó Majorokban, a' hol nyugoCí-

nak azon Ó Vitéz Eleiknek tsontjaik , a'

kik a' Kerefztyénség mellett vért ontottak,

fzabad légyen nékik magok koltse'gén fzer-

zendo nemes funduson Templomot és Os-

íiolát építeni, 's az 6 közönseges Isteni

' tifz
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tifzteletjeket gyakorolni ; — ha pedig es

Pápa' határjában meg-nem engedodhetnék;

méltóztassa kegyelmesen meg ^engedni ;

hogy Adáfz Tevelen , melly Pápához egy"

órai fold, vagy új Tempbmot építhesse-

nek magoknak, vagy az akkorit meg-na-

gyobbíthassák , es Oskolát .arthassaaak ,

kerefztelöt , házasságrá öfzveesküdrerenl

tlöket '$ a' t.' meg.adván a' Pápai akkori

Parokhusnak a' Stolát, oda ki-vihessenek.

Ebben a' Teveli akkori Réf. Prédikátor

Fereqtzi János nem egygyézett-meg; mivel

tartou tole, hogy el-esik az Ehklésiájatól,

a Pápaiak a' mágok Papjokat viven oda.

A'.Kegyelme« Feiség azonban méltózta-

tott meg-engednK hogyha a' Teveli Тeпь

plom kitsiny, azt azonn a' helyet* ¿eÄ

bovíthessék a' Pápaiak, avagy egéfzen' i

jatépithessenekkobol, torony, és bolt haj

tas nélkül. Oskolát.is tarthatnak, egéfz i*

Grammatikáig, oda kerefzteltetni , esktíd

tetni, és temetni kHárhatnak, le-tévén e-

l¿bba stolát a' Pápai Parokhusnak, Ha

a.Su PfPaiak me*-™«"ják, hogy má

sod.k Prédikátor.is fzukséges Tevelre; fza-

ladle zazeránt a' Felséghez folyamodni.

A inelly Epületek és Fundusok pedig a'

i*
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Pápaiahtól el.-yéte.ttek.'és a' Grófnak ál-

tal adattak , betsültessenek-meg , es azok-

nak árra nékik le-tétetik; a' melly betsü

1753-ban meg-ie esett, de a' Fellyebb em-

h'tett ahkori kо Templom tornyostól egy-

gyütt mar ekkor fzéllyel hányatván betsü-

be fem mehetett. A' Parokhiális házak
j .

pedig, az Oskolák . és Professor' háza ,

mind öfzye 2825 forintra , és 22 pénzek-

re betsültettek; de a' melly Summát az

Ekklésia nem elébb, mint 1785-dik efz>

tendöben , ésa' Jó'sef Tsáfzár' parantso-

latjábó} vett kezéhez, midôn már az új

Tem'plomot, es Parokhiális Házat 's O*.

koiákat építtetni akarta. A' közelebb em-

lített Templom' és torony' köveibôl, a' ré.

gl Tsipetön- . éppen azonn a' helyen , . a'

hol a* Pápai Reformátusoknak defzkából,

fs zsindelre, két záros ajtóra, prédikálld

Kathr^vaí, üio fzékekkel fel-kéfzültt , '$

a' végre épített Színjek vólt , hogy a' Ha-

lotti Prédikátziók abban tartassanak, épí-

tetett a' Szent Anna ti h teletére egy Tem

plom , meliy ma-is azon TemetÔ' felsô fzé-

lén fenn áll; tsak az a' külombbség, hogy

a' Reformátasoknuk ezen Színjek , vagy

tzinteriumjok ízél hofzfzában vólt építve,
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a' moetani Templom pedig Napkeletról

napnyúgotra épúlt.

Tevelre tétetvén tehát álíal, Felséges

Mária Theresia Királyné Äfzfzonyunknak

1753-dik Efzt. Julius 9-dikén kóltt Ren-

delésébOI, a'PápaiReformátusoknak közön-

léges Istenî tifzteletbéli gyakorlások , mi-

vel a' régi Teveli Templomban , a' két

heységbéli nép el-nem fért; mert э.г mar

az oda valóknak-is fzük vólt: ennek'rí-

Jiát a' hofzfzát fzélefségébe vévén , úey

^építették ide a' Pápai Reformátusok , azt

a' nagy ké Templomot, tserép zsindelre,

melly mosi-is fenn áll, a'melJy többe ke-

riilt nékik tsak kéfz pénzbénkozel öt ezer

forintriál. Egy Harangjokat■ii ide viiték-

ki a' Pápáiak , melly Tevelen leg-nagyobb,

és mái napig-is ott vagyon. Vettek egy

Curialis nemtís Fundust-is a' Pápaiak , a'

Parochialis háznak fehô fzomfzédjában, a'

Hajdán Familiától ; mellyre a' magok Os-

kolájokat [építették , a' mellybe , Nagy

Mihály nevu Preccptort, a' ki a' régi, és

el-vett Pápai Oskolában Syntaxist tauított,

Oskola Tanítónak bé-állították, a' k¡ ott

harmintz-két efztendeig tanított nagy ha-

fconnalj mellyet tekíntetbe vévén az Ek-

C2 á



klésia ; minekutánna a' Vailásbéli gyakor-

lás Papára nézve újra meg- engedteietr ,

ezen Nagy Mihály nevú Praeçeptort az tí)

Pápai Oskolába be-hozta, a' kol egéfe

.holtáig tanított.

Meg-halálozván pedig Mária There- ч

zia , az Orfzáglás a' nagy emlékezetii I!-

dik Jó'sefre ment által ; a' ki alatt , az

egéíz Orfzágban, a' Yallást illetó dolgok

jobbra fordulván,■ ugyan o általa^ a' Pápai

Reformátusoknak - ii meg-engedtetett , i'

Vallásnak fzabad gyakorlása, Temploщ-

nak, Oskoláknak, es Parokhiápak jépíté-

se. A' Pápai ,Ref. Ekkléiia ugjMfeis^BetS-

be, fel-küldöti Követei által 1782-ben. Feb.

26-dik napján, magának a' Felségnek ke-

zeibe adott Könyörgo Leveleben , azonn

esedezett, hogy a' közönséges Isteni tifz-

teletbéli gyakorlást, éi azon Oskoláknak

tartását, engedné-meg a' .Felitfg , ..mejlyek

ezen Ekklésia' kebelében , a' közönsegei

Gymnasiumi rangnál fellyebb emeltetve

vieágzottak , é§ hogy az o régi , éi 1 752-

dikben el-vett Fundusaik, é% ÉpÜletjeik,

nékik adattassanak-vifzlza. A' kegyelmes

Feíség, a' Pápai Reformátusok dolgát, De-

putátzio által-is meg■vi'sgáltatván , midon



az tígy találta volna , hogy a' Templom-

nak építéseVe négy ezer , a' Papok' es

Oskolai Tanítók' tartására húfz ezer forint-

ja kéfzen van ezen Ekklésiának , melly

abban az idöben nagy Summa vólt, e'

mellen , az 1752-ben el-vett Épületekért

a' Felséges Kamaránál, Ugyan ezen Ekklé-

siának, két ezer nyóltz-fzáz hufzon öt fo-

rintohból, es hufzon-két pénzekbol álló

Capitálisa vólna Ie-téve , annak 17.53-dik

EfztendotÔl négy pro centum járó efzten-

dei interesével együtt; 's ezek felett , a'

Pápai Református Nemesség-is , mellyböl

áll ezen Ekklésiának nagy réfae, onként

való fzép ajánlásokat tett vólna: a' kért

Oskoláknak tartását , 's a' Vallás fzabad,

de privât gyakorlását, e' következendÖ

Parantsolatnál fogva méltóztatta a' Felség

meg-engednj: Jo¡ephits U-dus &c. Rene-

rendissimi &c. Advolutum demisse fidelita-

tum i'Vestrarum „ sub die 10 elapsi mentis

februarii Jtfro 8807. hue fabïte Reprœsenta-

tioni Protocollum Commissionis Reügionis ,

çirca instantLam Helvetica? Confessions addi-

Slorum■ Oppidi ■Pdpa, Comitatui Vcsprimien-

si aljaccntis incolarum pro benigne sibl.

admitiendo publico Reiigionis suce rxercitio
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recurrentium. confcŒlum, clementer accipi-

entes , invictm Publici, Privatum iisdem Re-

ligienis exercitium, cum Scholit conceden-

dum, ac intuper Summam cettimationalem

щ 2$S5ß- SS dtnariis dcfixam , .- restituí

enáam , - dementer resolvimos &c. &cj

Datum Viennes Austria die 59 Martii 1783.

Josephus m pr. ~ .-. .; . *

Comes Francitcus JBJxterházy. m.pr.

Josephus Bruncivik. m. pr.

Ezen kegyelmes Rirályi engedelem,

Vefzprémben а' Теk. Nemes Vármegye

Gyúlésén fei - olvastatván , és azon ido

közben, az a' régi Imádságos hèly, hol a'

magános Isteni tifztelet tartatott , melly-

nek heiyén a' mostani Témplom fekfzik ,

ki-tifztíttatván ; Majus holnapnak 2-dik

napján 1783-dik efztendôben.el-kezdôdött

Papan az Isteni tifztelet, mindjárt két Pré-

dikátort fiozván áz .Ekklésia, úgymint¿Tirz-

teletes Zsoldos János, és Torkos Jakab

Ürakat , kik az Ó leg-eîsô Prédikátziójo-

kat tartották , az idegen hélyekfôl.is öfz-

ve-gyült-nagy fobságnak örömei között ,

AfV Pápaï Református пёр' meg. viga fz-

taitatására, azon Imádságos helyen , melly-
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rol oda fellyebb már fzóllottunk , mell.y

egy Félfzer forma épület vólt, mellynek

egyik réfze fel-fzélrol fa zsindellel , má-

sik rc'fze pedig al-fzélrôl , a' régi forma

fzerént, náddal vólt bé-fedvè, mèlïybe,

mivel ama' háborgós idökbeo, es most-is,

míg a' mostani Templom el-kéfzûlt, imád-

kozás végett járt a' Pápai Ekklésia , kar-

madik Templomának lehet ezt tartaai а'

Pápai Ekklésiának. Itt kevés ideig gya-

koroltatott áz Isteni tifztelet; mert az Ek

klésia ezen Curialis fundusra akarván a*

maga új Temploruát építeni, ezt odahagy-

ta, fzéllyel fzedette, es az Alsó Majorok-

ban, az úgy nevezett Oreg-Ütfzán, Nemes

Baranyai Ferentz Háza' végiben, másként,

Nemes Sári Familia Curialis Fundusán

vólt Épületben gyakoroltatott az Isteni

tifztelet ; a' két PréóMkátorok.is ugyan e-

zen Curialis Nemes Udvarban Baranyai

Ferentz' két fzobáiban laktak mind addig,

míg Isten segedelmével a1 mostani , és a'

Reformátziótól fogva már negyedik Tena-

ploma építését,1 mellyet a' Királyí rénde

les fzere'nt torony , és harangote nélkúl ,

és nem líifza mentiben kelJett épiteni , az

Ekklésia egéfzetf el-végezte : a* m icon a'



két Prédikátorok, a' Templom udvarán,

es Nemes Curián épültt egy emeletü é«

rendes Parokhialis házakba roentek lak- ■«

fli ; mellyekben van az Ekklésiának egy

Consistoriális fzobája, és az Arkhivuma-

is; alól pedig a' Leányok' Oskolája, e's

azok' Tanítójának háza , a' ki egyfzer's-

mind Kántori Hivatalt-is visel.

Mjndjárt az bteni tifzteleC el-kezde-

tekor, bé-hozta,. mint oda fellyebb-is entf

lítettük ^Tevelrol a' Pápai Ekklésia „й

maga igen kedves Oskola Mesterét Na£y

Mihályt, a' Ai, Iklódi Jó'sef.Praeceptwá.í

val kezdett leg-elsoben a' hamvaiból ОД

élledt Pápai Ekklésia' Oskolájában taníta-

ni. Meg-építvén pedig az Ekklésia a' ma

ga Gymnasitimát egy emeletre, az úgy ne-

vezçtt 'Sido útfzában, azon Nemes Curia-

lis Funduson, mellyeta' Nemes Torkos Fa-

miliától, tulajdon maga pénzén vett-meg

az Ekklésia , mellyben voltak , és vagy-

nak most -is, á' Professornak fzobái , é«

minden Classisok, egéfz a! Logikáig: leg-

elso Professornak^ а' Ы Rhetorikát , Po-

ësist, ésLogikát tanított, a Pápai Ekklé

sia által hivattaioit, és hozattatott Járdán-

há.*i Qábor iJbi'beüi Majus' 27■dik nap-
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jan; a' kinek helyébe^azon Pápai Ekklé

sia által hívattatott Tseppán János , es en-

nek helyébe 1790 -ben Márton István.

Meg-fzaporodván pedig a' Tanúlók , kik~

közzúl a' Nagyobbaknak Márton István

Philosoph iát, és más nagyobb tudományo-

kat-is tanított; annak Collegául a' Pápai

Ekklésia által hívattatott Látzai Jó'sef,mind

ketten Akademikusok. Utóljára pedig ,

mind a' négyFó Tifzteletü Superintenden-

tziákítéletébol, a' Collegiumi nevet-is meg-

érdemelvén már újra a' Pápai Oskola;

a' Theologiának-is, és az azzal öfzvekö-

tött Papi tudományoknak különös Profes-

sora hozattatott , meg.híván ezen Kathed-

rára, a' FótifzteletÜ Tul a' Dunai Superin-

tendentzia, és a' Pápai Ekklésia, a' Göt-

tingai Akademiából, és 1 SOI -ben Junius

5-dikén hívatalába-isbé-állítván, TóthFe-

rentzet. Látzai Jó'sefpedig, a'Históriának,

Pbysikának , Deák 's Görög Literaturá-

nak. Professors, Papságra innen el. men.

vén, ezen tudományokra Mokri Benjámin

hivajtatott, a' Fo tifzteletü Superietenden-

t*iaá^tal> a'. Jénai Akademiából, és híva-

taíába a' Fotifzteletú Spperintendentzia

ésa' Pápai Ekklésia^ltai..bé-is állítatott. ,
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Hogy pedig az Ekklésia a* Tanúlók-

ra nézve annál könnyebbé tehesse a' ta-

núlást ; mindjárt az Oskola' fel-állása utáii,

tizen-öt Alumnusoknak tartását vállalta ma-

gára, kik a' Poeták, Rhetorok, és Logi-

kusok kozzûl neveztetnek-ki , es az által

ma-is, öt Inasaikkal együtt tartattatnak. —

A' Tanítókat a' mi illeti : a' Collegium-

ban leva , es a' Pápai Ekklésia' kôltsege'n

építetett Professoralis lakó házon kívül,

minden Efztendôben egyik Professornak

fzálláí pénzben most 120, Efztendei fize-

tésében 300 forintokat, — a' Classisbéli

Prseceptoroknak pedig tartást , — es ezen-

kivúl a' Logikesok Prœceptorának ugyan

SO , — a' Poëtákenak 40 , — a' Syntaxis-

tákénak 30, — a' Grammatistákénak , é#

Conjugistákénak 30, — végre, a' Declic

iristákénak es Elementáriusokénak зб Rb?

forintokat ád rendes fizetësûl Efztendön-*

ként , ugyan ezen Pápai Ref.- Szent Ékkle^

sia. Mîkor pedig a' mostani három e-

meletre építetett Colleginm épitését az Ek^

kle4ia 1793-ban meg-határozta, az Ekklé-

siának egy GyÛlésében végeztetett , kogy

a' Debrerzen Városánál lévo két ezér fo-

rintból álló Capitalisa az Ekklesiának fei
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vAetfene*k , es a¿ Oskolának koltsönöz-

tessék , 's ezen pénzen fogott hozzä az

Ékklésia a' Pápai Collegium' ¿pítéiéhez ,

m'ellyet más Jóltévoknek-ts segedelmek

által azon állapotra vitt, mellyben most

vagyon. %J

Kik vóltak pedig azon négy Teníplomok-

ban, mellyekrôl már ide fellyebb ГгоЦ

lottunk, a'Beformátziótólfogvaa' Pápai

Reformátusoknak Prédikátoraik : azok-

nak Neveik , 's rólok való emlékezetes

dolgok, a' mennyire azokat a' Régiség'

omladéki alól ki-lehetett ásni » így ko-

vetkeznek:

.-. 1522-dik efztendotôl fogava, 1531-ig,

Bálint Pvp vólt a' Pápai Reformáta Ek-

klésia Prédikátora; úgymint, a' ki által

itt, es Pápa' vidékén, de. még Debretzen

Városában-is, a' Reformata Vallás meg-fun-

dáltatott. Mi vólt ennek a' vezeték ne

ve, nem tudatik; valamint a' sem, ha

úgy hozta-é ötet ide másunnan Török Bá-

* i

(л) A' Pápai régi és mostapi Oskolának His-

tóriáját, V Protesíáns' nagyobb Oskolák' *tot£-

najaban akarom megínu. !'-* '" £**-•«** «.
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lint, vagy pedig az itt vók Katholika Ek-

klésiának Plébánusa lévén, mint ez.ek-

kor fzámtalan helyeken meg-esett, azzal

együtt jött által a' Reformáta Vallásra. A'

bizonyos, hogy el-végezvcn 6 itt a' R*»

formátziót, Nagyságoi Török Bálint ál

tal , Debretzenbe , melly az б tulajdona

vólt, vítetett -le, a' hol a' Varos' Plébá-

líusa, több napokig a' Városból el-távtfz-

vá'p, Török Bálint, ezen ô udvari Papjával

egygyet papoítatott a' Sz. András' Templo-

mában: _a/ ki ёkkоr az Utólsó ítéletrll

" predi kálván,olly kedvességet nyert, hogy

az ÉlOrjáfók, a' Török Báíint' Kastélyá-

ban (melly a' mostani Város Háza vólt)

tartózkodó Bálint Papot, a' nép nevében-

ií a' felöj meg-kérték, hogy a' jövö Va-

sárnap'-is prédíkálna nékik; a' ki ezt tel-

ly«sítette-is , tartván egy nevezetes Pré-

dikátzíót a' Jétus RristWtfól, Pnint egyet-

len egjr Roxb'tnjáróról , melly után ez'egéfe-'

Város, tudván ez már ez eïôtt-is sokat az"

Evangéfiömi Tudományról, a' Római Ek-

klésiától végképpen el-fzakadt.

1531 Щп. Dévai Bcri Mátyéí taní-

totta a'^ágai- Ref. Gyülekezeté&í $' ki

m ¡don Budán a' Római Katholika.Vallás



sal ellenkezoleg tanítana , ott tömlötzbe

vettet€tt: de onnan ki-fzabadúlván, 1631

után lett a' Papai Reformátusok' Prédiká-

toía. Dévai ugyan.is Erdélyból, Dévá-

ról á' Török Bálint jofzágából váló fi lé

vé», Pápára, mint д'Török Bálint' jófzá-

gába ,: és Török Bálinthoz mint Földes

Úrához úgy jött, ki által Dévai (mint a'

kit o, ha nem a' Budai Oskolában-is, a'

bol Dévai-is tanult, leg-alább Déván ol-

lyannak esmert-meg lenni , a' ki o vele

együtt a' Zvinglius' es Melankthon' értel-

men van) Pápáu Bálint Pap' helyébe.Pré-

díkátorrá tétetett. Innen ment Dévai Sár-

várra, és a' Balaton mellyéki Refor. Ek-

klésiák' tanítására ; a' minthogy a' Kádár-

tai Reformata Ekklésia' Matrikulájában o

róla, mint MAiyás Papról, és a' korúl be-

lol levo Ekklésiáknak más-fél efz tendeig

vólt Tanítójokról, még ma-is van emléke-

zet. — Dévai Pápán nem soká lakott;

mivel 1531-tol fogva. 1534-ig Sárvári Pçé-

dikátor-i« vólt; a' honnan 1533-ban Be-

beck Imrének Széke« Fehérvári Prépost-

nak, mint jóltévojének , és pártfogójának

írt egy Levelet. i636-ban újra fel- ment

Vittembergába Meianchtonhoz , a' kinek
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1

az fír' Vatsorájáról való értelme't ide haza

hírdette , el- hordozván ezen Évattgélomi

Reformáta Vallásnak lámpáiát a' Refor-

mátzió! hajnalábaa mindenütt eg^fz^Ma-

gyar Orfzágban. Meg. hívattatóíf afe Kas-

sai Tanáts által-is Prédikátornak , es mint

már oda feHyebb-isemlítettuk, Debretzen-

ben ugyán tsak a' Török Bálint jófzágá-

ban, es a' Drágfí bírtokiban ErdÖdön, Ö-

várott, Tsengerben, és más vidékeken a'

Reformáta Vallást olly nagy buzgósággal

es tüzzel tanította, hbgy ezért ótet Ma

gyar Luthernek nevezték. — Dévai után

kik lettek légyen a' Pápai Ref. Ekklésia*

Prédikátori egéfz 1 ;u ч'.'. .'r:.■ •

' i5Ó8-ig nem lehet ki.nyomozni : ek-

kor hozattatott ide óvárról Moson Várme-

gyébol tiujzár Gáli a' kit^áz akkori mód

ízerént, tsak kerefzt nevekról neveztetvéu-

el a' Papok, Gal Papnik hívtak. Ö mar

1557-ben Óvári Prédikátor vólt, a' De-

bretzeni Reformata Ekklésiából vítettet-

vén ezen fény es Reformáta Ekklésiába.

A' meg-nevezett efztendóben írt Bullin-

gerhez egy Levelet, mellyben, mivel a'

Liturgia eránt írt, a* mellynek bé - ho-

zása Püspöki auctoritásnál fogva Iehetett
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meg: lîgy lebet vélekedni, bogy ó mar

1557-ben a' Felsö Duna mellyéki, vagy

Mátyus földi Superintendentziának Re-

formátuí Püspökje lehetett. A' bizonyos ,

hogy 1508-ban a' vólt, es aкког Papá-

ra hozattatván , ezen Túl a' Dunai Re-

formata Superintendentziának-is Püspök-

jévé lett, és az ide való Puspököknek Lar-

stromábanleg-elsonek tétetik : jóllehet igen

hihetó' doíog , hogy áz ó elótte itt lakott

Prédikátor-is Superintendeni lehetett; mert

mar ekkor mindenfelé az egéfz Orfzágban

vóltak rendes Superintendensek : ki-gort-

dolhatná hát, hogy tsak a' Tul a' Dunai

reTz lett vólna a' nélkul? annyival inkább,

mivel a' Méltóságos Török, GrofBattyá-

ni , és Sze'tsi Familiáknak , mellyek ma-

gok-is Reformátusok voltak, fzélesen ki-

terjedOTul a' Dunai üradalmaikban; fzám-

talan jiok Reformata Ekklésiák voltauak?

Húfzár Gal állított-fel Pápán egyKönyv.

nyomtató muhelyt, melly itt még IÓ3L-

ben-isfenn-állott, lakvánaz akkori Könyv-

nyomtató, azon egyik Parokhialis Ház'

egyik réfzeben , mellyben az elótl Pathai ,

és Pálfi nevü Prédikátorok laktak ; jólle

het Páriz Pápai Fercntz , Török Baiint*



£b¿± ( 48 ) ——

nah tulajdonítja ezen Könynyomtfató Mu-

helynek fel-állítását , így fzóllván a' Ma

gyar Könyvnyomtátó Miïhelyekrôl írt

líoriyvében :

, Magyar Orfzág ebben fíenved még nagy tsorbát,

Po'sou orvoslá meg elsöben ez hibát; ....

„Törpk Bálint rá fzerzé Papa Városái

,"Mej-mutatá Ö Nagyságos Úri Vbúát , (í) ..

jtzen Pápat Konyvnyomtató Múhely'

Histórí^járól lehet bbvebben látni a' TM

а Dunai Püipökök' É'ifff leTírásában. (uj —

Háfzár Gal kérzítette ama' fгер Énekün-

ket, meUyígy kezdodik : Könyörögjünk ax

Jstennek Szent Lelkének. — ügyan ô, még

Óvári Prédikátor korában, és 1558- ban

adott-ki az oda való Könyvnyomtató Mu-

bejyben Prédikátziókat. -r- Pápai Prédi

kátor korában pedig, írt fgy KatekMsmust,

meUyet a' Tul a' Dunai Reformátuiok' Su-

perintendentziájában vólt Oskolákban , a

kissebb gyerroekek taniiltak; dé a' melly

munkájáiói Húfzár Gáinak , sem Bod az ô

Athenássában , sem Horányi, az ô Magyar

Orfzági Túdósokrólt írt Könyve'ben nem

(t) Erddfyi Feniks. old 16:

(и) Háfzár Gal Леи.
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emlékeznek , és talán nem-is találtatható

ez már sohol-is az Orfzágban , jóllehet,

hogy vólt néki illy munkája, arról Pálfí

János Superintendensünk , az o általa Pá

pan i6ô0-ban hozott Kánonoknak VIL

Réfzének II. Tzikkelyében ekképpen tefz

bizonyságoí: „ In una quaque Schola, Stu-

*, diosis quidem Palatinatus , pueris majo-

„ ribus Siderii Hungarica, mínoribus ац-

„ tem Galli Hufxár Catcchesis incalce-

„ tor. " Vefzprémi azt írja Hufzárról, hogy

1577. táján lett Pápai Predikátorrá : de

mint lejjebb meg-látjuk, mar ekkor az o

fia Hufzár Dávid vólt a' Pápai Prediká-

tor. — ügyan o állítja, hogy Hufzár Gal

Pápai Prédikátor és Püspok ¿lolúlése alatt

kéfzítettek 1576-ban XL Református Pré-

dikátorok áltaLa'Hertzegfzólósi Kánonok:

de ez is azért nem bevehetó állítás; mivel

Hufzár Gál,az ezen Zsinatban jelen vólt Pré-

dikátoroknak laitsromában, egyátaljában

лeт említetik , a' kirol pedig mint Püs-

pökrolés Elolülörol, nem hallgatnának az

írók , mikor az ott jelen vólt közönséges

Prédikátoroknak neveik . is együl egyig ,

mint ezt Lámpénálláthatni, fel jegyeztet-

tek. De világosan-i« mondatik , a' neve-

D



zett Kánonok' titulussában, hogy azoknak

a' Baranyai Átyafiak írták ala aeveiket (л)

Húfzár Gál pedig más Superintendentziá-

ból való ember vólt, — de ennek bôvebb

meg-vi'sgálását a' Tul a Dunai Püspökök

¿letében, nevezetesen a' Húfzár Gal, éieté-

ben lehet látni. Mind Bod, mind Horá-

nyi,Hazánk nevezetesTádóssai azt írják,

hogy Hufzàr Gál Pápai Prédi kátor korá-

ban nyomtattatta-ki 1577-ben a' Hertzeg-

fzôlosi Kánonokat: de ezen Kánonok Elöl-

járó Befzédébol világos , hogy ,

1577-ben Húfzar David vólt már a'

Pápai Prédikátor, nem pedig Húfzár Gál,

a' ki már ekkor meghalálozott ; mint ezt

Húfzár Dávid, ezen Kánonokat Skaritzai

Máténak a' Rátzkevi Prédikátornak ajánl-

ván, annak meg-fzóllítasában ekképpen

tefzi-ki; „ Doctisiimo ac pío viro Domi-

„ no Matheeo Scarizœo Kevino Evangelií

„Jesu Christi Preconi fidelissimo, David

„ Húfzár Pannonius Ра/îor Ecclesice Pa-

„ pensit omnem felicitatem - precatur " --

Ez a' Húfzár Dávid fordnotta Pápai Pre-

(x) Articuli , quitus Universitas Fratrum in

Barovia /ubtcriptit.
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dikátor korában, leg-elsoben Magyarnyelv-

re, a' Heidelbergai Katekhismust , mellyet

Ii577-ben Bójt eío hónak 13.dikán Pápán/

ki-ii nyomtattatott, melly kiadásból egy

exemplárral bír a' Pápai Reformátum Col

legium Konyvesháza: a' mit azért keil

meg-említeni , mivel ezen nagy ritkaság.

gal Magyar Orfzágon talán tsupán tsak ez

a' Konyvesház bír; vagy ha tsak ugyan

bírna ezzel valaki, kérem , annak Eloljá-

ró Befzedét, melly het levéibol all, a' Pá

pai Collegium' Könyvesháza' fzámára le-ir-

va meg-küldeni méltóztasson. Mivel pe-

dig ezen fordítás eilen, az a'ki-fogás té-

tetett, hogy Szala Vármegyei Magyarság-

gal volna fordítva; Szárasi Ferentz De-

bretzeni Prédikátor korában, újonnan Ma.

gyarra fordította, e's ugyan ott 1604-bea

ki-is adta. — Ezen Katekhismusnak Pápai

ki-adásából az-is világes , hogy nem he-

lyesen állították a'Debretzeni Professorok,

a' Palatináta Katekhesis' Apologiájában ,

mellyet azon Ttídósok I7á7-ben írtak,

mintha a' mi Heidelbergai Katekhismusunk

1684-ben fordíttatott volna leg-elsöben t es

Szárasi által, Magyar nyelvre ; de a' mi-

rol való bóvebb vi'sgálódást a' Tul ¿ Du-

P 2
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na¿ Puspökik Aletében , nevezetesen a' Hu-

Czar Gáléban láthatni. r

1692-ben Pathai Jitván Pápai fi, volt

mar a' Prédikátor ; a' mi abból bizonyos,

mívei Ö a' Sákramentomokról egy Köny-

vet írván , es azt a' Nagyságos Török

Istvánnak ajánlván 1592 -ben illy titulut

alatt: -a" Sákramentomokról kói'ónsége:eny

Pathai Istvátt Pápai Prédikátor áhal , kí-

nyomtattatott , a' mellyre Beythe Isván

Német (Jjvári Reform. Prédikátor es Su-

perintendens dítséro verseket írt, meljyek

hasonlóképpenPápán adattak-ki. — 1612-

ben Pápáról el- ment; de 1626-ban Vefz-

prémböl ismét vifzfza-hozattatott , es Pa

pán lakott 1629-ig, a' mikor mind Pus-

pokségét, mind Prédikátorságát, mellyre

1572-ben fzentejtelett-fel, le-tévén öreg-

sége miatt-is ; mert mar ekkor hetven efz-

tendósnél több vólt, de más okból is úgy-

látfzik y nem fzépen vált-meg sem Pápától,

sem a' Superintendentziálól; a'mellyet el-

hagyván Belénesben telepedett- meg, és

on hólt-meg, de halála elöit, nevezetesen

1631-ben nt Ranisai Pálíi Jánoshoz egy

Levelet , a' mellyból Pápának , és a' Su-

perintendentziának akkori állapotjáról so-!



kat lehetki-tanúlni, mellyet valamint több

Leveleit-is, ezen buzgó , es nagy aucto-

ritást tarto , igen túdós, különösen fzép

Deákságáról-is dítséretes éi rendet fzere-

tô Pûîpoknek» lá'tni lehet a' Tul a Dunai

P/lspökök élete Hifióriájában ; egyéb ná-

íam Kéz-írásban levô leveleit pedig Pa

thai Istvánnak, mellyek Száznál körúlbe-

161 fzámo-sabbak , ¿rdemek fzerént, Pro

testan* Ekklésiai Arkhivum nevü Munkám-

ba fzándékozom be-tenni.

s A. Pathainak, es ennek el-menetele után

Pálfi Jánosnak Prédikátor társa vólt :

Miskóltzi Péter, a' ki 1589-ben a' De-

bretzeni Collegiumban tanult, de mikor

jött Papára* ñera tudni; azt mindazáltal

nem ok nélkul gyaníthatni , hogy 6 már

Pathai élôtt-is Pápai Prédikátor vólt : mi-

vel Pathai azon Leveleiben , mellyeket

1620 ban Pálfihoz küldözött, úgy fzóll

mindenütt o róla, mint már igen öreg

Pápai Prédikátorról. — Miskóltzit 1620-

ban aa o több ízbéli réfzegségéért, és

Pálfinak-is árulkodására, de a' mie'rt tsak

ugyan ôtet Pathai , Piispöki módon meg-

intette, hívatalában a' Piispok fel-Píiggefz-

tette: de a' mellybe újra vifzfzat :etve'n
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meg-hók Pápán 1626-ban Jan. 20-dikán :

a' ki helyett a' Pápai Ekklésia tíj Predi-

kátort, a'Komárpmi Superihtendentziából

akarván hozni, az odavaló Püspököt Sa-

marjai Jánost, a' Tal a/ Dunái Superintend

dentzia Presbyteriuma egy Lev€lében meg-

kérte, hogy a' Pápai EkkJésia" kívánságát

tellyésítse; a' mejly levelébol az.ii vilá-

gos, hoejy eleitol fogva két Prédikátora

vólt a' Pápai Reformáta Ekklésiának , d*

a' kiknek mindriyájoknak. neveiket mind

eddig-is ki - tapogatni nem lehetett. Az

1592 tol fogva valóknak neveiket tudjuk ,

tsak az azon fellyül valóknak nem.

1612 -ben Pathai el-menven Pápáról

Rohontzra , helyébe , a' már fellyebb elo-

hozott Levele fzerent egéfo Papa Városá-

nak, Kanisai Pálfi Jónos hívattatott Pré-

dikátornak, a' mellybol világos nem tsak

az, mint már meg. jegyzettük , hogy ar

egéfz Város mar ekkor a' Reformáta Val-

láítkovette, hanem az-ii , hogy nem az

úgy nevezettt Confinium , vagy Végház-

béli Reformatas Katonákért hozatott-bé

Papára a' Reformáta Vallás; mert itt ma

ga a' Varos , és ennek örökös nemes , és

polcar lakosi, kik nem voltak Katonák,
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hívták • meg Pálfi Jánost , és a' magok ,

nem pedig a' Várbéli Katonaság'Pre'diká-

torának akarták Pálfit meg-nyerni. Hogy

pedig Pálfit, a' ki igeñ riagy hírü , éstu-

dományú ember vólt, annál könnyebben

meg-tarthassa kebelében яг Ekklésia : en.

nek akkori Földes Ura, Nagyságos Török

István,ktrfö'rios fizetést-is ajánlott néki égy

Levelében, thelly így következik: „Mi

„Enninghi Török Istvân , Hunyad 'Ver-

„ megyének örökös Foílspánja, a- Félsé.

„ ges Római Tsáfzárnak Tanátsossá , Pá.

„ pának örökös Ura, és Fô i Kapltánnya

„ &c. adjuk tudtára levelünknek Hendiben

,, mindeneknek , à' kiknekillendökeppen

„ e' vmi Levelünk elejekheHñtfclik ?i»ögy

„ a' nagy Ür Istennek reánk váló g«aávi»

„ selesébôl találtuk-meg, és hívtuk e' mi

,rPápai Városunknak ,- v'agy Ekklésiánk-

„ nak tanítására, az Isten' ígéfével váló

„ igazgatására, a' Tudós és IstenféféTérj»

V, fiat Kanisai Pálfi Jánoi Prédikátort. Hit-

„ tuk pedig iüy conditióval o kegyelmét,

„ hogy a' Szent Bibliában bé;ftxgiaitatatt»

„ Istennek idvezíto ígéjél , a.' neviezeít Pá*

„ pai Ekklésiában, az o néki«. 1st«r íjelkér

„ tol'nyújtatott kegyelemnek mértékeifze»



,, rent tifztán , igazán , húséges Czorgal-

„ matossággal 's fzabadsággal hírdesse, pré-

„dikálja, a' tudatlanoknak , es ok nélkúl

„ karomkodóknak (kiknek az igazság el-

„ Jen való patvarkodásra mindenkoron

,,nyitv3 van torkok ) vifcfzálkodasokkaJ

„ és méltatlan káromlásokkal semmit nem

,, gondoh'án ; kik eilen mi-i s a' kegyelmes

,, Istennek engedelmébol , és az o Szent

„Lelkének vezérléséból . az ÉvangéIiomi

„ igaz tudománynak fzabadosbb folyásáért,

„és nappnként bôvebben való terjedésé-

w/<&t»:&Kegyelmének tellyes, és hiiséges

„ patrociniumára kötjük magunkat, hogy

„ minden tehetségünk fzerént , mindenek

„eilen .kéfzek léfzünk 6 Kégyelmét mind

„ fzemélyében , mind hívatalában meg-ol-

„ talmazni (a' mint mindenütt való Jofzá-

„ gunkban egyéb Kerefztyén Tanítóknak-

,, is mindenekben oltalmúl fzoktunk len-

,,.ni) 4t valamiben az Isten* ígéjc hirdeté.

„ sének promotiójára kívántatik segítsé-

„ gühk i Istennek r segítsége által , semmi-

„ben meg- nem vonfzuk magunkat. En-

„ nek fielette, q. Kegj'elméndt tôltink ren-

,, deltetett tiíztességes fízetés , és ételre ,

?, italra rendehetett Kenyér, Bor, és Hú*
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,, Haponként meg-járjon. Vifzontagság-

„ gal mi is ó Kegyelmétol azt kívánjuk,

i, hogy o Kegyelme az Istennek ígéjét,

„ minden engedelem, barátság, avagy va-

jjlakinek fzemélyének tekintetén kívül,

„ nagy bátran, fzorgalmátosan, híven

„hírdesse, tifztiben forgolódjék, igaz tu-

„ dományát egyenes erkoltsével és iga*

„ Lelki Tanítóhoz illendo tifztességes ma-

„ gaviselésével meg - ékesítvén , és meg-

„ bizonyítván. Kívánjuk még azt-is Ö Ke-

„gyelmétol, hogy Ô Kegyelme (noha

i, senkinek fzabadságát örökösen meg-nera

„ köthetjük) minden efztendonként ne bú-

„ tsúzzék , hanem addig bútsúzás nélkúl

„ fzárnyunk alatt meg- maradjon , vala-

„ meddig Istennek gondviselésebol, az Igét

„ ez helyben, az 6 Kegyelme fisájából ve-

„ fzik , és Ô Kegyelmének betsületét , és

„ flzetesét meg-adják. Ennek nagyobb bi-

M Zonyságára és erofségére,adtuk ÖKegyel-

.,, mének, e' mi kezünk írásával és petsét-

„ jével meg-erösitett Levelünket. Datum

„ex Arce nostra Papensi 29. die Mensis

„ August. 1615. " '• : ;

Pálfi János , Pápai Prédikátorságának

második efztendejében már Esperest és
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nagy tê|int«tu ember lévén , a' Reforraá-

tziótól fogva való Ekkle'siai rendtartásokon,

maga oktából, ezen Ekklésiában valami

váltóztatást tett , mellynek , mivel az o

PrédAátortársa Miskoltzi, ellene mondott,

dé más réfzról, sem az Ekklésiának, sem

a'Püspoknek ez nem tetfzvén; a' Püspök

Páthai István, egy feddózó Levelet írt Pál-

firâ ,. mellyet a' Püspökök' élete Historia-

játfáft Miet látni. El-hagyván pedig Bolts-

kei István a' Rév-Komáromi Ekklésiát, es

helyébe a' Samarjai Prédikátort Tolnai

Rásoris Istvánt vivén Prédikátorának ;

Pálfit a' Samarjaiak a' hol Rectoroskodott,

Papjoknak i6i3-ban meg-hívták. Pálfi

bútsúzni kezdett: de mivel a' Földes U-

raság-is fzép fizetést igért az Ekklésiájé

melle", —■ Pathai-is nagyon kérte ègy Le

veleben , hogy ne hagyja-el Pápát, —. e'

mellett már Esperest-is vólt, — és Pápa

fzenteltette-fela'Prédikátorságra; nem tar-

totta illendonek, mindjárt második efzten-

dejében itt való Prédikátorságának változ-

ni. vA' Pálfi' példájából lehet látni, hogy

mar az ó idejében, tsak alkalmatos ember

volt valaki : Ifjá korában-is felemelték a'

leg. föbb Ekklésiai hívatalokra: mert ímé
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Ôtet Fel-fzenteltetése után való efztendo-

ben a' Pápai fzélesen ki-terjedo Egyházi

Megye Esperestjévé n>eg*tették. Fizete-

lekri's olivan vólt a' Pápai Prédikátorok-

nak , íhogy abbah az idoben annál jobbat

ki vánni léppen oem lehetett. Mert a' Tö-

r#k Familia fizetésénkívül, mellynek mi-

vóltav'a''. most mindjárt'emlííettLeveiból

megtetfzik, az Ekklésia az ó két Prédi-

kátorának illy fizetést adott: .•?.:: ?;' •

• *T) MindenikPrédíikátornakkéDfpénzt,

egyiknek. V 'bni ... fl. l50.

■; : Másiknak-is. ■ ¿ '•'.'' :*У" -■& 1-50.

V2) 'Ugyan ó kegyélmeknek gabona

Cabul Nro. ' f■-4 '- ilv 24.

■ 3) ;IFajok ó kegyëlmeknek; «gyiknëk

^Curras. . '. ; -' - 12.

Carras. - ' - - •'■ '■- i2.

Halotti Prédikálástól denV Г '*' 75.

5) Kerefztelés Ordinär, den. ": -'■ ■ 12

6) Esküdtetéstol, itt valótól den. 75.

Külfolditöl duplán den. • '• Í50.

Communio alkalmatofságával a' Cóm-

municánsok oblátiója a' Perselben.

A' három Sátoras Innepeknek elsó

napján az Ekklésia Oblátiója az erszény



ben. Az Ekklésia Két Malmafbóbif

vett«k réfzt. — . -«','". V rr-.;

Pálfi János' idejében, é*s 1618-ban ha-

lálozott meg-itt Pápán a' többfzör «mlitett

Enninghi Török István a' Pápai Ref. Ek-

klésiának nagy jóltévôje: a' kit xigyan

ezen efztendöben, mint igen nagy érde-

mû Fô Urat , a' Királyi Felség Palatinus-

ságra candidált. (p) Ennek hálála ntán

nyoltz efztendôvel, ide hagyta Pálfi János

a' Pápai Ekkle'siát, hasonló fényes Ekklé-

iiába menvén» tudniillik , a' Néinet Uj-

vári Refor. Ekklésiába, hová Beithe Im-

re helyébe 1626-ban a' Reformáta Val-

lást követô Grof Battyáni Familiátói, él

magától az Ekklésiától meg • hívattatott ,

ajánltatván néki a' Pápai Esperestség he-

lyett a' Tul a' Rábán yaló Tractusbéli Es-

peresti hívatal, melly Beithe' halálával

üresen maradt. — Ebhöl idövel Püspök-

is lett; Pápai Esperest korában tpbbnyire

Polyánban, mint akkor nevezetes Refor.

Ekkléiiában tartotta a' Pápai Egyházi M«-

gye Gyúléseit.

(y) Er. Кагу Hiß. Regni Bung. p. 137.
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1626 ban a' meg-halálozott Miskoltzi

helyébe Prédikátorrá leu Txeglédi Pal ,

a' ki ugyan ezen efztendoben Pálfi helyett

Esperestté, 1640-ben pedig Püspokké téte

tett, mint ez Ürményi Miklós1 elôfzor

Kalvinista, azután Luthranussá lett Pap-

nak , a' Formula Concordia; alá tett fub-

fcriptiójából bizonyos, a' melly Könyv ala

tett eredeti fubfcriptiójokat a' Tul a' Du-

nai, és 1591-tolegéfz i672-igéltt Luthera

nus Prédikátoroknak, lehet látni az Orfzág

könyvesházában Pesten. — Ugyan

1626-ban Pálfi János helyébe vifzfza-

hozatott Pathai ístván , de a' ki Pápát

1629-ben végképpen el-hagyta.

1630-ban Pathai helyébe Sari ístván

hívattatott, a' kinek fzoigálatjához abból

az okból vólt jussa az Ekklésiának, mivel

ötet, Oomján Ferentztzel, a1 Pápai Refor

máta Ekklésia küldöttefel Akadémiákra.

Hogy még ennek idejében-is igen fe'nyes

Ekklésia vólt a' Pápai Ekklésia, meg.tet-

fzik azon Ekklésiai Consisloriumnak vég-

zésébôl, mellyet 16.50-ben Gal Imre Su

perintendensnek jelenlétében hoztak a' Pá

pai Eloljárok, melly így következik :

„ Auno 1ÓS0, 3 Juiti Cónsules Ecclesiafti
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,', ci ad regimen Ecclesise Papensis con-

„ ftituti, ex Ordine Nobilium : Hegyi

„ István Uram pro eedili primario , Kö-

„ rosi Ferentz , Bogáts Ferentz — A' Vi-

„tézlô Rendbol, a' Lovasok közül: Tódi

„Márton., Györki Benedek, Agha An

gras, Szekérjános, Takáts Nagy István,

— A' Gyalogok közül : Csizmazia Be-

„ nedek,Belso Mihály, HorváthGergely,

,, Tóth Mihály. — Varósi RendröJ: Vefo

„prémi Szabó Gyórgy, Hencz János,

„ Sujtó, és Szabó Balás, Kontz Márton,

„Pordán Miklós, Szabó Benedek , Raba-

„ közi Mátyás , Kádártai Szabd Gergely

„ 1t a t. " Ugyan ekkor az Ekklésia Jofzá-

gának gondviselésérôl , 's annak Malmai-

ról jó rendelesek tétettettek. — Sári István

l6.52-ben meg-halálozván , az Ekklésia azt

a' Házat, mellyben o laltott, az OskoJd-

hoz ragafztotta, 's azzal azt meg-öreg-

bítette.

1649-ben meg-halálozván Tzeglédi

Pál , helyébe Sxeli Gy&rgy hozattatott;

a' ki elsôben Koveskálon lakott, és ott

Esprest-is volt. Hogy még 1662-ben-is a'

Pápai Prédikátorságot viselte , abból bizo-

cyos , hogy azon fzomorú idókben, o is,
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mint Pápai Prédikátor, a' Szemtai ítélo

Székre tzitáltatott. Idóvel Püspokké is

tétetett, 's az ó idejében , nevezetesen

l66o-ban Nov. 8-dikán tartott a' Pápai Ek-

klésia egy Gyülest, mellynek Végzései,

mivel igen böitsek, azokat a' Marade'k

egy 1757-dik efztendoben tartott Ekklé-

siai Gyülésében fel■olvastatta; a' melly-

bol nem tsak a' tetfzik-meg, hogy ez az

Ekklésia, mint ezen réfznek Anya Ekklé-

siaja, felette igyekezett ázon, hogy a' jó

rend mindenekben meg-legyen ezen Ek-

klésiában, ugymint a' mellyre a' kisseb-

bek, fzemeket és figyelmetefségeket ftig-

gefztettek ; hanem az-is , hogy mit bírt

ekkor a' Pápai Ekklésia , — de az-is, hógy

mitsoda nagy vólt ez azon idöben , 's az

Oskola eránt-is melly igen gondos vólt.

Ekkor válafztattak Presbytereknek e' ko-

vetkezendök: „A' Nemesek közül: Oro-

„fzi Adánj, Bogáts Ferentz, Pétsi Péter

„Uraimék. A' Lovasok közül: Fekete

„Imre, K. Szabó János, Iharosi Pénzes

„Mihály Uraimék. A' Gyalogok közül:

„ Nyîri Miklós , Szüts Gergely, Lakatjár-

„ tó Márton Uraimék. A' FelsÖ Majorok.

„ban: Böröllei György, Herbat Imre.
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Sigmond Mihály Uraimék. Àz Alsóban:

„ Berindi Márton , Rózsa György , ■ Hor-

„váth Balás Uraimék. Az Ekklésia'

„jófzága ekképpen ajánltatik a' Curato-

„roknak: Ezen Ekklésia Majorja, Barma,

„ Szöllei, Réttyei, a' Malmok-is o ke-

„ gyelmek kezek alatt legyenek. "

l6S2-ben a' meg-halálozott Sári István

helyébe Pápai Prédikátorrá lett Séllei lst-

vánt a' ki a' Prédikátorságot lóóé-ban ide

való Profefsorsággal tserélte-fel , mellyet

l6ó8-ig folytátott-is. Ekkor Séllei helyé

be második Prédikátornak.

1656-ban Laki Márton hozatott, a' ki

még 1662-beniiSzelivelegyütt Pápai Pré-

dikátor vólt, 's ezeknek idejében, Hegyi

István, a' ki a' Török, Nyári , és Botka

ReformatusFó Uraságok után, fo jóltévoje

volt azon régi idöben, a' Pápai Ref Ek-

Klésiának , hagy ta testamentomban 1Ó58-

ban a' Pápai Ref. Ekklésiának azon Fun-

dusokat, mellyeken i66oután, a' második

Templom és Oskola Házok 'sa't. épülte*

nek, a' melly Fundusokat l62S-ben Gróf

Nyári Miklós ajándékozott és örökös jus»

sal által adott Farkas Dorottyának, az o

és férjenék Rauser Gergelynek hív fzol-

gál-
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gálatjokért ; Farkas Dorottya pedig, elsô

Férje' hálála után, Hegyi Istvánhoz menvén

fe'rjhez, ugyan ezen Fundusokat, es minden

jófzágát örökö« jussal 1632.ben Hegyi 1st-

ván fe'rjének bevallotta : a' minthogy Bitó

Jó'sef, a' ki az el-vettOskola'épúleteíben,

mintUraiag' tifztje, leg-elsoben lakott, ta-

lált-is egy defzkát a' kapu mellett levo falá-

ban az Oskolának, mellyen ez olvastatott:

Anno Domini 1 6iÇ. die 59. Aug. Stephanus

Hegyi t Preedialium Nobdium Eppiscoputus

Jaurin. V. Comes, et Comitatus Vespr. jura-

tut Ajfejfor , et Dorothea farkas œdificarunt,

1663-ban, és Szeli György helyébe ,

újra Pápai Prédikátorrá lett Hellet István :

kovelkezésképpen , mikor Hodosi Sámuel

ötet el-prédikálván, a' Pápai Gyülekezettöl

így bátsüztatja-el: „Édes Nyájamí Pápai

„Szent Gyülekezetí kihez negyven efzten-

f, dóktol fogva való kötelefse'gemet az írígy

„ halál el-fzakafztotta" úgy kell érteni ,

hogy ebben bele foglalta, az Ö elobbeni

Prédikátorságát , és Professorságát-is. —

i674-ben,és már Superintendeni korában,

tzitáltatott akkori Rector Professorával az

Oskolának, a' Posoni Delegatum Judicium

•leibe, mellytól Gályákra ítéltetvén, sok

-
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fzenvedések után 1б?6-Ьап , kétBégkívül ,

mivel ártatlannak taiáltatott, haza botsátta-

tott, és el-epedett Kedveseinek, 's érette

síránkozó Hallgatóinak karjai kozzé vifz-

íza- joven, újra Pápai Prédikátorrá lett;

melly hívatalban a' Gályákról való meg.

fzabadulása után , ugyan tsak a' Pápai Ek-

klésiában még XV. eíztendoket el-töltvéo,

meg-hólt 1692-ben Oct. 19-dik napján, Ha-

lotti tanítáit tartván felette Hodosí Sama.

el Vefzprémi Prédikátor: 2 Tim. 4, 6, 7, 8.

verseiböl. Selleiröl bövebben lehet látni

a' Tal a Dunai Pd/pókblt Fiütoriájában.

' '' i664-ben hozatott ide Laki Márton

helyébe, Veretmarthi Mihály.

1692-ben Séllei után Pápai Prédiká

torrá lett Cseh CsáziJakaby ugyan tsak Sél-

ileinek egyik Gálya rab társa; de a'ki on-

nan haza fzabadúlván , újra Losontzon,

i684-töl fogva JDebretzenben , 169З ban

pedig Pápán fojtatta Prédikátbri hívacalát,

Séllei után Suptrintendensi ranggal-is meg-

ékesittetvén. — Valamint Veresmarthi Mi

hály : úgy Csúzi Jakab-ii lóS2-ben lettek

a' Pápai Collegiumban Peákokká.

;...: 1695-ban hozatott ide Le'psényi Gcrgely,

a' ki iÓ8Ó-ban Körmendi .Prédikátor volt,

a'honnan Motsára, onnan pedíg i690-ben



Kotsra vitetett; hol két efztendoket el-

tôltvén, Pápara hozatott, tétetvén a' Pápai

Egyházi Videknek-is EsperestjeVéV— 17O8- .

ban a' Pápan tartott Papi Gyülésben o is,

candidáltatott a' Superintendenssegre: de

ez a' Gyfilés ñem tsak az■, hogy oiet Pus*

pöknek meg nemtette, haneœ reár mint

olly búno>re„ a'ki a'bivatalában korhely-

nek, hívatalbéli társáva4 ye&ekedóneki,.

telhetetlenn*kr. a' külföldi Ekklésiáktól a?

Deákság' fzámára adott Вцзa\ elidegenitó-;

jenek találtatott, illy végaé'st hözott : „ Ad-

„ modum Reverendus ac ,Clarif*Lmu8 Yirl

„Dominus Gregorius Lepsényi y ob fon-

„ ticas caufsas, tam ab.Ecclesia Papensi,

„quam a' Venerabili Presbyterio contra

„ illum allatas, ab Ecclesia Papensi rejici-

„ tur , ac dimittitnr. Signanter propter

„ negligentiam , Inconftantiam, difcordiam

„ cum luis Collegis , et praecipue insatia-

„bilitatem, qua fuá forte non contenais,

„hie, et illis in Eccleñis fe publican cu-

,, ravit , Confratres fuoi coactione certo-

„rnm frumentorum oneravit, ñipem , fea

„ elemosynam , ad Intertentionern Studio-

„ forum Papenfium in fumma egeñate con-

,, ÍLitutorum, apiis animabus collectam, in

E 2
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„ uíum proprium convertit. In officio ta.

„men Senioratiisvftib gravi animadverfio-

,,ne contra euro facta, placuit Venerabili

„ Presbyterio fuam Ciaritatem manutene-

>,*«•" Hogy aztitán az Esperesti hívataJ-

ban keveset biztak 6 hozzá, onnan tetfzik .

meg, bogy ugyqn azon GyÜlésben Üjvári

János Tápi Prédikátor tétetett-meg Profe-

iwornak, ö pedig Pápáról Ciöglere rendeb

tetett Prédíkátornak a' Superintendentziá-

tól. De minek«10tÉe el-meht volna, pa-

rantsolta a'Superfntendentzia, hogy az Ô

fzine elött adjon fzámot az Ür' atztalához

való minden efzközökrol as Ekklésia Cu-.

rátorinak: a' mi meg-is letty el-vefztvén

abból tsupán tsak két efzközöket. Ambár>

pedig az Ekklésia Lépsényi Gergelynek

egéfz efztendei fizetését meg-adta legyen-

it, noha idö kozben tétetett által Csöglé-

re: mindaz^ltal azon kárának vifzfza-ténV

tetését-is kívánta, mellyetö, azon i702-dik■

efztendö man esett Rátz pufztítás és Rá-f

kótzi zenebona alkalmatofságával vallóte

a' midón Pápa is ki-raboltatott. Eza'ká-

тa 500 forintból állott Lepsényinek : de a'

meliyre az Ekklésia azt felelte, hogy fok-

kal nagyobb kárt tett Ö, néki, és közönse-

gesen az Ekkiésiakaak öt (гаг forintnál, mi-



veí a' Pápai ЕkМеОДпаk , 's a' Pápai Egy-

bázi Megyében lévo Ref. Ekklésiaknak ,

három nagy Darabokbol (tomus) álló ré

gí Protokollumait , mellyek minden Pápai

Prédikátornak és Esperestnek hüsége ala

bízattaítak, el-vefztette. Büntetéstil tehát

a-' Papi Gyúlés azt ve'gézte, hogy egy pénzt

fem kell neki adni , — külömben-is áz а»

pufztitás oliy közönseges vólt, hogy ab-

ban az Ekklésiának mindeá tagjai egy for-

man fzenvedtek. Meg-holt Lepsdnyi Csög-

lén 1710-ben. У* ' -.Л.:-. . -.&£

- 1708-banLepsenyihelyébe, éVidökoz-

benhozatottide, Gyimóthi István Felsô Örs-

röl, a' ki innen 1 7lö-ben Csoglére ment Lep-

féiíyi helye'be. Ez mi-bena'BorsosGyö-

rön tartott Tractos' Gyfliésében Esperestnek

fel-esküdtetett, a' melly hívatalt tizennyóltz

efztendôkigyiselte. ' ';

I7ii-ben hozott Papa egyfzerre két

Prédikátorokat, úgymift Cjú}í J6sefet> és

Najzályi lstvánt^ kiknek idejekben 1719-

ben, Januarius, Februarius, és Mártius hol-

napokban, meg-fzúnvén itt a' közönsege»

Vallásbeli gyakorlás , az ezen ido alatt ÍziX-

letett gyermekek a' feomfzéd falukban ke-

reízteltettek.meg.
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1731-tÔl fogva Komáromi Jose/ és Sxift-

fzai Pe/vóltak Pápai Prédikátorok; deSaik-

fzai 1735-ben meg-halálozván. -- ' . •-

ifSS ben. October 7-dikén lett Pápai

Pr<édíkátorrá Torkos Jakab , . a' ki Ko-má.

rotni Jóeeffel együtt k ezdette a' MatrikuJát,

mellyet, 1762-ben a' ValJásbéligyakorUs

meg-Czttnve'n , akkori Pápai Plebanus Gal-

gótzi Fereutz Komárcmt Pái' afztaláról el-

vitt , melly egéfz I8â6*dik efzteodönek

Martius Ц-dikeig a' Pápai Plébánián tàr-

tatott, ekkor pedig a' Felséges Helytartó

Tanate' illy parantsolatjà mellett: Genera

li Picaño Capitult Vefxpremiensis fcriptum

est y ut petitus Liber Matricularis in Origi

ne reßituatur, аг az, a' Vefzpremi Kápta-

lan Generalis Vikáriusának meg * íratott ,

hogy a' ke'rtt Matrikuláris' Könyv eredeti

valóságában adattafsék vifzfza, — a' Pápai

Ekklésiának vifzfza-adattatott. Meg-halá

lozván Komáromi Jósef, —■

1750-ben Komáromi tal hozattatolt Pa

pára Prédikátornak , és ennek, 's Torkos

Jakabnak Prédikátorságokban Iett yége Pa

pan a' Reformáta Vallás' gyakorlásának.

Meg-fzünvén pedig Pápánaz Istenitifz*

teletbéli kozönségesgyakorlás, 1753-tól fog

va 1785-ig a' Tevelen építctt Temploai
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jokban tartották a' Pápaiak közönséges îs-

teni tifztelctjeket ; lévén ее ido alatt Fe-

rentzi János , Bányai István , es Torkos

Jakab Superintendent, ki *Peremartonból

hozatott ide Predikátornak , az egyesült

két Ekklésia' Predikátorai , — mer« arra ,

bar erôsen utánna jártak is, rea nem me-

hettek a' Pápaiak, hogy Tevelen két Pré-

dikátort tarthassanak : mivel ennek Feren-

tzi János ekkori Tcveli Prédikátor sein

vólt akarója, a' ki bé-menvén a' Pápai Plé-

bánushoz, az elôtt azt a' ki-nyilatkozta-

tást tette , hogy 6 maga is elegedendô vol-

па a' Teveljjpgyházi fzolgálatnak végben-

vitelére : enhél fogva is tehát a' Pápaiak-

nak igyekezetébôl semmi sem le«.

Második Jósef Királyunk' engedelme-

böl Papára nézve is meg-engedödven a' Re

formáta Vallásnak közönséges gyakor-

lása, —

1783-ban hozattak ide egyfzersmind

két Predikátorok , úgymint : ZsoUqs János

Koveskálról , hol tizen kilcntzedfél efzteo-

deig fzolgált, és Ifjabb Torios Jakab Csog-

lérôl, mind ketten Hazafiak ; 's amaz mind,

jarta' Superintendentzia'Fö Jegyzpjevé té-

tetett , de ezen Hivatalát tsak i784ig vi-

«elhett« в a' mellyben »eg-halálozott ; ¿à
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pedig 1 790-ben Esperestte, Superintendens-

sé pedig 1795-ben tétetett-meg.

1784-ben Zsoldos János' helyébe' ho-

zatott HaUfz Jóse/ Nagy Harsányból , л'

Duna meliyéki Superintendentziából ; a' ki

a' Pápai Predikátorsággal egytitt, a' Supe-

rintendentzi.alis Fó Jegyzói Hívatalt, 1786-

ban pedig a' Püspökséget-is el-nyerte. ln-

nét i7S7-ben a' Kotsi Ekklésiába hívatta*

tott Predikátornak, kinek helyébe hívat-

tatott. —

1767-ben Buzas Pdl, a'kiéppen akkor

jött haza a' Genevai Akademiából; de a'

ki három efztendó után innen a' Pázmán-

di Ekklésia' tanítására el-vitettetett , lévén

annakutánna Tapoltzafoi Prédikátorrá , és^

az Esperesti Hivatallai is ezm Pápai Szent

Társaságbeli Egyházi Szolgák által meg-

ekesíttetvén.
Kogy pedig az Ekklésia áz itt újon- •

nan felállított Oskolával annál több jót te-

hessen, — és a' sok építetés, — 's azon

kár■vallás után , mellyet az 1788-ban tá¿

madt nagy tüzben, a' Parochiális Haz*

el-égésével vallott , jobban meg-erosödhes-

,en ; — e' mellett , mivel a' Togátus De-

ákok - is magokat a' predikállásban ottan

ottan gyakorolni kívánván, a' Predikátori

hívatalnak terhe ez által valameönyire kön-

nyebbé te'tettetett : I7p0-töl fogva tsak egy

Predikátort tart a' Pápai Reformáta Ekklé

sia , a' ki mind ez ideig is Fó Tifztelettt

Torkos J»kab Super^^nde^g^^^
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