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ELŐSZÓ
tut

Illés próféta személye egyházunk történetében is sokszor volt példa az Isten 

szolgálatában álló emberek számára. Keresztelő János születésével és küldeté-

sével kapcsolatban mondja az angyali hírnök, hogy az útkészítő a régi próféciák 

beteljesedéseként Illés lelkével jár az Úr előtt (Lk 1,17). 

Közös kötetünkben két olyan magyar református egyháztörténeti személyi-

ség életművének egy-egy jelentős szeletét szeretnénk bemutatni, akik ugyan 

teoretikus műveket nem hagytak maguk mögött, de Illés lelkével szolgáltak saját 

idejükben. Ez a munka a tudományos kutatás szempontjából mindenképpen 

adósságtörlesztés. 

Báthori Gábor a pesti (ma Kálvin téri) gyülekezet újraszervezőjeként és egy-

házszervező püspökként vonult be az egyháztörténet lapjaira. Már halálakor 

azt mondták róla, hogy „illési lélekkel” viselte és óvta egyháza ügyét. Püspök-

sége egy új korszak nyitánya, személye az átmenet folytonosságát is garantálta. 

Egyházszervező munkája közben töretlenül fi gyelt az istentiszteleti élet és a 

műveltség megmaradására. 

Dobos János kora egyik legösszetettebb jelentőségű egyházi személyiségei 

és legjelesebb tudós prédikátorai közé tartozott. A szó legnemesebb értelmé-

ben volt prédikátor, hiszen műveltsége, öröksége, lelke egészét vitte magával, 

amikor szószékei lépcsőjén lépdelt fel, hogy Isten Beszédét hirdesse a gyüle-

kezetnek. Közegyházi tisztségeiért, amelyekre kortársai felemelték, kevésbé 

lelkesedett. Talán végakarata is annyi lehetett, hogy prédikátorként emlékez-

zenek rá.

E két életút mélyen összefonódik. Dobost az „illési nagy lelkű” és reszke-

tő kezű Báthori szentelte lelkésszé. Életük és szolgálatuk igen meghatározó 

éveit a Duna egyik és másik partján töltötték, az 1838-as árvíz életüket fe-

nyegette. Mindketten működtek országgyűlési prédikátorként. Kecskemét és 

Debrecen fontos állomás mindkettőjük számára, nemes harcukat két jelentős, 

szomszédos alföldi városban: Nagykőrösön és Cegléden fejezték be. Báthori 
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Elszó

Gábor halálának 170., Dobos János elhunytának 125. évfordulóján munkánkat 

emléküknek ajánljuk.

Az e kötetben közreadott két tanulmány a gyakorlati teológia két összefo-

nódó tudományágának kutatásához, a liturgia és a homiletika tudományához, 

valamint az istentisztelet és prédikálás műveléséhez szeretne új impulzusokkal 

hozzájárulni. Nem csupán a két bemutatott életmű, a két tudományág, a két 

tanulmány kapcsolódik össze, hanem a két szerző életútja és érdeklődése is. 

Munkáink megírása és közreadása közben arra törekedtünk, hogy azok egyen-

ként is érthetőek legyenek, éppen ezért elkerülhetetlennek tűnt néhány tartalmi 

párhuzamosság.

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon intézményeknek és személyek-

nek, akik e közös kötet létrejöttéhez hozzájárultak. Mindenek előtt köszönet 

illeti az itt közreadott és bemutatott életművek forrásainak elsődleges őrzőjét, 

a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárát, ahol hónapokon ke-

resztül lehetőséget kaptunk, hogy a vonatkozó és kapcsolódó levéltári anyagot 

alaposan és nyugodt körülmények között megismerhessük és feldolgozhassuk. 

Köszönjük továbbá a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagy-

könyvtár (Debrecen), a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára, 

a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya, a Nagykőrösi és Óbudai Református 

Egyházközség, a József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya), a Pápai Reformá-

tus Gyűjtemények segítségét, köszönet illesse ezen intézmények munkatársait 

is. Név szerint köszönjük továbbá Békési Sándor, Fekete Csaba, Fekete Károly, 

Hafenscher Károly, Krasznai Márta, Nagy Edit, Pázmándi Ágnes, Postma Ferenc 

értékes segítségét. 

A tanulmányok elkészítését és megjelentetését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010- 

0006 „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egye-

temen” című pályázat tette lehetővé, ezen belül a „Homiletika- és liturgiatör-

téneti kutatások” szakcsoportban végezhettük kutatásainkat. Külön köszönet 

illesse Zsengellér Józsefet, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 

Kara dékánját és a Doktori Iskola vezetőjét, aki a jelen kiadvány ügyét ösztön-

zőleg felkarolta.

Hálás szívvel mondunk köszönetet Laudon Lászlónénak, aki önzetlen anyagi 

támogatásával hozzájárult, hogy e könyv megjelenhessen. 

Áldást kívánunk az Olvasó életére!

Budapest, 2012. június

Pap Ferenc – Szetey Szabolcs
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Bevezetés

A Báthori Gábor által írt és kéziratban fennmaradt Pesti Egyház Ágendája (1796)1 

mindeddig teljességgel ismeretlen és refl ektálatlan volt a tudományos kuta-

tásban és szakirodalomban.2 Ez azért is furcsa és érthetetlen, mivel a Bátho-

ri-féle Ágenda az 1796-ban újraalapított pesti gyülekezetben mint „az egész 

haza templomában”3 folyó istentiszteleti élet tanúbizonysága, leírása, de az 

ágendaíró személye és egyházkormányzói működése sem közömbös egyház-

történetünkben.4 Nyomtatásban megjelent prédikációi nagy hatást váltottak ki,5 

*  E helyen szeretnék köszönetet mondani Szetey Szabolcsnak mindazért a segítségért, amit e ta-

nulmány megírása során nyújtott. Köszönöm a töretlen támogatást, a lelkesedést, az egymástól 

tanulás nemes szándékát, valamint a vonatkozó szakirodalom felkutatásában és beszerzésében 

tanúsított fáradhatatlanságát.
1 Agenda / mellyel él / a’ Pesti Reformáta Ekklésiában / BÁTHORI GÁBOR / annak az Ekklésiának 

/ Lelki Pásztora. A kézirat datálása: 1796. november 13., amikor 102 évnyi kényszerszünet után 

Pesten újraindult a református istentiszteleti élet.

 A Pesti Egyház Ágendájának (1796) feltehetőleg későbbi bőrkötéses, kb. 19,2 x 12,3 cm méretű 

kézírásos kiskönyve a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára (továbbiakban 

RL) C/8 levéltári egység részét képezi (5. doboz), jelen tanulmány lábjegyzeteiben az egyértel-

műség és egyszerűség kedvéért „Ágenda 1796” formában hivatkozom rá. 

 Köszönettel tartozom Nagy Edit levéltárosnak és levéltár-igazgatónak, hogy évekkel ezelőtt 

felhívta fi gyelmemet a Báthori-hagyatékra, benne az Ágendára, valamint köszönetet mondok 

azért is, hogy Szathmári Judit levéltárossal együtt éveken keresztül segítették kutatásaimat.
2 Ágendairodalmunk számos ponton korrigálandó összefoglalását lásd: Benedek 1971, 31-55.
3 Lásd lentebb.
4 A Báthori-hagyatékot számba vevő XIX. századi forrás szerint fennmaradt „Kéziratban: 620 

darab prédicatio 13 kötetben, közönséges, alkalmi és ünnepiek. Mintegy 200 darab bekötetlen 

halotti, közönséges, ünnepi és alkalmi prédicatió. A heidelbergi káté magyarázata, mind az 

52 urnapra. Végre nagy számu papszentelési, esketési stb. beszédek s imák.” ÚMA , 38. 

Ennek javarésze ma a RL C/8 levéltári egységben található meg. „Kéziratban szintén igen sok 

prédikácziója és egyéb müve maradt.” Zoványi , . Az Ágendát itt sem említik.
5 „[Báthori temetési mindegyik temetési beszéde] alapos tudományra, sz. irásbeli otthonos-

ságra s nagy ember ismeretre mutat, öszvekötve az evangyéliom vigasztalásival, melyekkel 

lelkész a megkeseredett szivüeket e mulandó világból szebb világba – s az élet változásaiból az 

örökkévalóhoz felemelni, s megnyugtatni képes. Azonban homiletikai szempontból tekintve 
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azonban tekintélyes kéziratos prédikációs hagyatékának kutatása is gazdagítaná 

homiletikatörténeti ismereteinket, a magyar református igehirdetés történe-

tével kapcsolatos ismereteinket.6 Báthori Gábor személye gyülekezetalapító, 

gyülekezetszervező, templomépítő lelkipásztorként és erős kezű egyházigazgató 

dunamelléki püspökként él a köztudatban. 

Az Ágenda jelen kiadása és bemutatása minden bizonnyal nem tartozik a 

nagy magyar református (protestáns) liturgiatörténeti felfedezések közé, de 

annyi bizonyosan és kétségtelenül elmondható, hogy e szertartási könyv jelen-

tősége túlnő a helytörténeti érdekességek során, amelyek csupán egy kisebb, 

zárt és jól meghatározható közösség érdeklődésére tarthatnak csupán számot. 

A liturgiatörténet a vele szorosan összekapcsolódó egyházzene-történeti 

kutatásokkal javarészt és érthető módon a korai magyar források iránt érdek-

lődött és érdeklődik. Számos kiadvány, újbóli és kritikai kiadás, részelemzés 

látott napvilágot az elmúlt évtizedekben, amelyek számos kérdésben előremu-

tató impulzusokat adtak jelenkori gyakorlatunkra nézve, valamint felülírták 

a korábbi elnagyolt és felületes téziseket, amelyek természetesen elnagyolt és 

felületes ismeretekből fakadtak. Jó néhány részkérdést, folyamatot, átalakulást, 

háttérproblémát jobban ismerünk és értünk, mint korábban. 

Ma már azonban azt is látjuk, miután elsődleges és korai forrásaink ör-

vendetes számban újból elérhetővé váltak, és komplex ismereteken nyugvó 

új történeti felismerések születtek, hogy egyre inkább szükséges és sürgető 

a XVIII. század második felétől kezdődő, stílusváltáson átment liturgikus és 

ezeket […] mindegyik beszéd igen terjedelmes, ugy hogy ezeknek akár elmondása, akár olva-

sása a szomoru halotti gyülekezetre, annyival inkább a gyászoló felekre nézve csak fi gyelem 

fárasztó lehetett.” Tóth 1878, 241. „Mindegyik beszédről el lehet mondani – egy a szó a 

maga idejében. Mindegyik beszéd a hitvitázás letünt korszakára emlékeztet vissza, de ezeknek 

czélja nyilván engesztelő irány és tiszta erkölcsiség. Kiemelték a hallgatóságot szintugy mint 

az olvasó közönséget (több kiadásban jelenvén meg) a vak felekezetesség szük látköréből, s 

kimutatták, hogy az idvesség-hitvallás különbség nélkül nem a külső, de a belső emberben a 

belső lelki megujjulásban keresendő. Alaki szempontból; ezekben már nagyobb nyelv tisztaság 

észrevehető, s az irmodort a tárgy, a ker. hit és erkölcstan legmagasabb szellemi tájakon járása 

mellett is, közérthetőség és közélvezhetőség jellemzi.” Tóth 1878, 242. „A tizennyólczadik 

században a romai catholicusok köz Biró Márton veszprémi püspök, s Bertalanfi  Jesuita érde-

mel említést. Ez utóbbi irt »keresztyén bölcsességi oktatást.« Baranyi György, ki az újszövetség 

könyvét magyarnyelvre fordította. A reformatusok közűl nevezetes Szőnyi Beniámin. – E kor 

egyéberánt terméketlenebb az elébbi századnál, valamint más tudományokra, – úgy az egy-

házi irodalomra nézve is: mert az akkor anyanyelven folytatott vallási viharok elgyengítették 

az egymással küzdő vallási felekezeteket. A század alkonya felé támadtak jelesebb szónokok. 

Péczeli, Takács, Diószegi, Hunyadi, Budai, Szikszai, Láczai, Lengyel, Bátori: kik közül többen, 

– e jelen században is híven szolgálván protestans Egyházunknak, – mintegy áthidazói lettek 

a régibb és az újabb izlésű szónoklatnak.” Kun , -. Temetési beszédek XVIII. századi 

szerepével kapcsolatban vö. Bucsay 1985, 163.
6 Báthori Gábor prédikációs hagyatékának egyes kérdéseivel foglalkozott: Szetey , -.
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egyházzenei gyakorlatunk7 vizsgálata és elemzése. Ez csakis ugyanolyan igé-

nyességgel és körültekintéssel történhet, mint a megelőző két század vizsgálata, 

habár nyilvánvaló, hogy a megszaporodó elsődleges forrás és a rendelkezésre 

álló szakirodalom kevésbé vonzó a kutatók számára, mint korai istentiszteleti 

életünk gazdag(abb) és sok esetben jelen korunk elkeserítően szegényes és ki-

üresedett gyakorlatához képest felüdítő világa. 

A tudományos kutatás azonban személyes preferenciák és szubjektív ízlések 

alapján nem válogathat, valamint nem különböztethet meg és nem ignorálhat 

előre témákat és korszakokat, hiszen ezzel a tudományosság egésze megkér-

dőjeleződhet, és ezáltal csak tudományos rövid- és csőlátásunkat erősíthetjük 

fel, ami a legrosszabb értelemben vett dilettantizmushoz vezet. Mai istentisz-

teleti gyakorlatunk vonatkozásában és a folyamatok értelmezése szempontjából 

egyaránt fontos és megkerülhetetlen a korai századok és a XVIII. század má-

sodik felében kezdődött folyamatainak ismerete, miközben értelemszerűen az 

egyetemes keresztyén istentisztelet-történetet is szemünk előtt kell tartanunk. 

Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy e tanulmány előszavában tisz-

tázzuk néhány ágendáinkkal és ágendairodalmunkkal8 kapcsolatos alapvető 

kérdést. A magyar református egyházban, mint az európai protestantizmusban 

a XVIII. század már mindenképpen és egyértelműen az ágendák, ill. a kiságen-

dák korszaka.9 A XIX. század sokrétű ágendairodalma után az istentiszteleti 

rendtartások ideje jött el. Értelemszerűen az istentisztelet és a szertartáskönyv 

kérdése mindig összefügg az adott kor szűkebb-tágabb történetével és fejlemé-

nyeivel.

A legújabb kutatások fényében mára az is nyilvánvalóvá vált, hogy istentisz-

teleti életünket nem lehet kizárólagosan az ágendairodalom abszolutizálásával 

megírni vagy vázolni. A megelőző századok ágendái néhány kivételtől eltekint-

ve nem foghatók fel az egész istentisztelet szabályozóiként, leírásaként, hanem 

csupán a lelkészi-liturgusi teendők előírásaként és ajánlásaként. Az ágendák 

éppen ezért nem vagy alig, ill. csak nagyon indokolt esetben említik azt, hogy 

énekeltek az istentiszteleten.10 Azonban azt is mindig szem előtt kell tarta-

7 Vö. Pap 2011, 293-336.
8 Vö. pl.: Thury 1908, 100.; Zoványi 1977, 14-15.; Nagy 1985, 28-29., 40.; Fekete 2009, 131-

140.; Hafenscher 2009; Hafenscher 2010, 207-238.

 „Közönségesen megjegyezhetni, hogy a mi vallásunkban való reformátorok, másutt se siettek 

oly nagyon a liturgia készítésével, mint az evangelikus atyafi ak.” Fábián 1867, 49.
9 Vö. Bieritz 2004, 536-544.
10 Éneklésre való utalás vagy az éneklés szabályozása általában ott fordul elő, ahol az a konkrét 

lelkészi teendővel érintkezik (pl. ilyen több ágendában az istentisztelet prédikációs és úrva-

csorai részének találkozási, ill. átvezető pontja, amikor a lelkész az éneklés alatt a szószékről 

az úrasztalához megy, vagy egyesek elhagyják a templomot).
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nunk, hogy az ágendák általában nem és nem feltétlenül tartalmazták az egy-

értelmű, magától értetődő dolgok, tények, gyakorlatok (pontos) leírását vagy 

szabályozását, így a rendelkezésünkre álló könyvekből és kéziratokból nyerhető 

információkat is alapos, körültekintő mérlegeléssel kell kezelni. Néha csak a lé-

nyeges, fontos, valamiként vitatott vagy kérdéses összetevők, szertartási elemek 

vannak egészen pontosan leírva, így olykor az elnagyoltnak vagy hiányosnak 

tűnő ágendákat, szertartási leírásokat csak ágendai vázlatnak tarthatjuk.11

Az agenda a liturgikus teendők (korai ágendáinkban és irodalmunkban a 

cselekedet kifejezést használják a szerzők), elsősorban a szentségek és megáldó 

szertartások speciális istentiszteleti könyvtípusa volt a nyugati keresztyén li-

turgiatörténetben, amit alapjaiban a protestáns és magyar református ágenda-

irodalom is megőrzött,12 hiszen elsősorban a sákramentumok és egyéb lelkészi 

teendők leírásával találkozhatunk ezekben a könyvekben. 

Az ágenda fogalma az elmúlt évszázadokban több jelentésmódosuláson: szű-

külésen és bővülésen ment keresztül a protestáns teológiai-liturgikus nyelv-

használatban. Tóth Ferenc pápai teológiai tanár13 Liturgikája,14 amely Fekete 

Csaba szóhasználatával élve „az első magyar református liturgika kompendi-

um”15 a következő defi níciót adja:

[…] a’ Görög Atyák ezen a’ ſzón [leitourgein]16 […] a’ külső Iſteni tiſztelethez tar-

tozó Szent dolgok körül való foglalatoskodást értették: innen ez a’ ſzó Liturgia az 

egéſz külső Iſteni tiſzteletnek megállitott17 módját, és az Egyházi Szolgáknak a’ 

11 Vö. Pap 2011/I, 440-453.
12 Dobszay 2004, 22.; Berger 2008, 6.
13 Tóth Ferenc (Vörösberény, 1768. november 19. – Pápa, 1844. szeptember 2.) református 

püspök, teológiai tanár. Debrecenben tanult, 1799-től Bécsben gróf Teleki Sámuel házánál 

volt nevelő, 1800 áprilisától Göttingenben gyarapította ismereteit. 1801 nyarától teológiai 

tanár Pápán, 1816-tól dunántúli főjegyző, 1817 tavaszától lelkész Pápán. 1823 februárjától a 

pápai egyházmegye esperese, 1827-től dunántúli püspök. Sokoldalú irodalmi működésének 

elismeréseként a göttingeni egyetem 1830-ban doktori címmel tüntette ki. Jelentősebb mű-

vei: Homilétika (Komárom, 1802.; Győr, 21814.); Keresztyén hittudomány, avvagy: dogmátika 

theologia (Győr, 1804.); Lelki pásztori gondviselés (Győr, 1806.); Liturgika (Győr, 1810.). Jelentő-

sek még számos kiadást katekizmusai, nyomtatásban megjelent prédikációi és gyászbeszédei, 

nevezetes a himlőoltás melletti harca (prédikációban is), valamint egyháztörténeti munkái. 

Zoványi 1977, 653. Vö. részletesebben: Liszkay 1877.
14 Művében megemlíti, hogy ő is készített egy „Liturgiás Könyvet, de a’ melly meg Kézirásban 

áll”. Tóth 1810, 46. Ismereteim szerint Tóth Ferenc liturgiás könyvéről, ágendájáról nem 

tudunk semmi közelebbit.
15 Fekete 2009, 133. Tóth Ferenc Homilétikája mellett Liturgikája is kedvező bírálatot kapott a 

hallei Allgemeine Literaturzeitung lapjain. Liszkay 1877, 64., 69.
16 Eltekintek a görög kifejezés könyvben szereplő hibás formájának reprodukálásától, hanem 

latin betűs átírásban adom meg a szót. 
17 Értsd: megállapított (?)
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Tzeremoniák körül való foglalatoſságaikat, ’s köteleſségeiket, – valamint ſzoroſsabb 

értelemben, azon megirtt, és az Ekkléſiától helybehagyott Formulákat ’s ugy nevezett 

Ágendákat is jelenti, mellyeket az Egyházi Szolgák akkor mondani, és tselekedni 

kötelesek, mikor ez, vagy amaz Vallásbéli Tzeremoniát viſznek végben. – Deákul 

a’ Liturgiát most Offi  ciumnak, majd Ordo Agendinek, majd Agendának, és Cursus 

Ecclesiasticusnak nevezik.18

E században az ágenda mint cselekedet értelme egyre inkább elhalványulni 

látszik, és az ágendát a cselekmény alkalmával elmondott szertartási beszéd-

del azonosították.19 Tóth Ferencnél is ezt találjuk (lásd a következő idézetet), 

Könyves Tóth Mihály visszaemlékezései is ezt igazolják.20

Az Ágenda értelmes, de nem mindég ugyan azon eggy légyen, de a’ mellynek 

kéſzítésében peldául tégye, hogy a’ ſzokástól el ne távozzon, a’ már mindenfele mon-

datni ſzokott, és kinyomtatott Ágendákat. Jó leſſz, ha az Ujj Egyházi ſzolga elöſſzör 

a’ más Ágendáját mondja, a’ mihez már a’ Nép hozzá ſzokott; mert ha ujjat mond 

legelöſſzör, azt gondolja a’ hal[l]gató, melly a’ dolgot megitélni nem tudja, hanem 

tsak a’ változtatást vette éſzre, hogy ö azzal a’ Valláson akar változtatni, eggy ſzóval, 

a’hoz a’ ſzokáshoz alkalmaztaſsa magát, melly azon Superintendentiában mellynek 

kebelében lakik uralkodik.21

18 Tóth 1810, 8.
19 Az úrvacsorai szertartást bevezető fohász (bevezető ima) után „jön az úrvacsorát megelőző 

agenda vagy szertartásos beszéd, melynek a tartalmáról, az egészet átható szelleméről beszélni 

nem a liturgika, hanem a homiletika feladata.” Mitrovics 1913, 202.

 Az ifj . Báthori Gábor fennmaradt iratai között megtalálható Pünkösdi Agenda sem egyéb, mint 

úrvacsorai ágendai beszéd, ill. tanítás, amely bűnbánati imádság elmondására való felszólítás-

sal fejeződik be. RL C/8 7. doboz; „E jó téteményeknek, mint a Krisztus halálának egyik jótékony 

következményeinek emlegetésével járuljatok Isten félő hívek e mai napon az úrnak szen[t] aszta-

lához, de mi előbb a földnek poráig, a mi Istenünknek elötte, alázatosan kérvén a mi büneinknek 

bocsánatját ő szent felségétől ilyetén képpen:” [a bűnbánati imádság, valamint a szertartás többi 

rész már nincs leírva].
20 „Noha ezen kifejezés »Agenda«, egyházi értelemben véve, magában foglalja mindazon 

formularekat (:példányzatokat:) mellyek a közönségesen elfogadott s bevett Liturgikus 

könyvben, keresztelési úrvacsoraosztási esketési s.t.e. egyházi szertartások teljesítésénél 

sinormértékül adatvák a lelkész elibe: mindazáltal, a mindennapi élet meggyökeredzett s 

megszokott szójárása szerént, Agendának, kiváltképen s különösen azt a beszédet nevezték, 

mellyet a lelkész az úrasztala mellett, s közvetlenül az úrvacsoraosztást megelőzőleg tart.” 

Könyves Tóth 1855, 249. 

 Az úrvacsorai ágendát könyv nélkül kell mondani, ami többször előforduló utasítás a korai 

rendeletekben is, lásd pl.: Mokos 1901, 168. Azonban feltételezhető, hogy itt az egész szer-

tartásról van szó.
21 Tóth 1806, 42.
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A magyarországi reformáció kezdetétől fogva egészen a XIX. század második 

felééig általános volt, hogy a lelkész magának saját használatra másolt vagy 

összeállított ágendát, imádsággyűjteményt,22 mivel sok esetben nem volt mód 

és lehetőség a nyomtatott könyvek (ágendák, imádságos könyvek) beszerzésére. 

Úgy képzeljük el, hogy a lelkészek szolgálatuk kezdetén magunknak írtak le, 

azaz másoltak össze meglévő forrásokat, akár többet is. Ágendát, ill. liturgiát 

írni nem invenció, avagy innováció, hanem történetileg és alapvetően adaptáció 

kérdése. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az ágenda írása a XIX. századig 

nem az öntörvényű újítás szándékából táplálkozott és nem azt tükrözi vissza. 

A lelkészek nem maradhattak „a sákramentomok kiszolgáltatására szükséges 

eljárás [liturgia] nélkül”.23 Az alapvető szertartási egység a sákramentumok 

és a megáldó szertartások esetében volt igazán lényeges, sőt (egyház)jogi és 

fegyelmi kérdés.24 Az egyháztestek és azok vezetői szüntelen gondot viseltek 

az ágendáról, az istentisztelet ügyéről. A tekintélyes ágendaírók felelősségük 

tudatában a meglévő előzmények fi gyelembevételével kívánták előmozdítani és 

megtisztítani saját koruk gyakorlatát.25 

Töredékes vagy épen maradt művek (kéziratok) lapulnak, ill. lapulhatnak 

mind a mai napig egyházközségi, egyházi és világi irattárakban, magántulaj-

donban, személyi anyagokban. A lelkipásztori szolgálathoz nélkülözhetetlen 

(kötött) szövegekből, könyvecskékből értelemszerűen a korai időkből kevesebb, 

a hozzánk közelebb eső időszakokból több maradt fenn.26 A kéziratok túlnyomó 

többsége egy vagy több forrás összedolgozása, így ezek esetében az előzmények-

hez való kapcsolódás vizsgálata bír jelentőséggel.

Báthori Gábor Ágendája azért is bír jelentőséggel, mivel egy ma már átme-

neti korként jellemzett időszakban íródott, azaz inkább úgy lehetne jellemez-

ni, hogy korszakok találkozásának a gyümölcse és a tanúja. Báthori egyszerre 

22 Fekete 2000, 343.
23 Fábián 1867, 48.
24 Pokoly szerint a puritanizmus és a vele párhuzamosan jelentkező independentizmus elvei 

következtében káosz támadt az istentiszteleti életben, amit kissé felületesen és történetietlen, 

sőt naiv módon ekként jellemez a szerző: „Minden pap, illetőleg minden gyülekezet maga csi-

nálta meg magának az istentisztelet formáját s így igazán teljesen fejetlenség és a legtarkább 

zűrzavar uralkodott a kultusz terén. Az egyöntetűség megállapítása: ez a XVIII. századbeli 

egyházi törvényhozásnak egyik legfőbb törekvése, a mely egyöntetűség megszabása úgy a 

köznapi és vasárnapi istentiszteletek, mint az úrvacsora s keresztség kiszolgáltatása, esketési 

és temetési szertartások tekintetében elodázhatatlanná vált.” Pokoly 1905/I, 89.
25 A fent ismertetett összetevőkkel kapcsolatban lásd a Backamadarasi Kiss Gergely-féle ágenda 

előzményeit: Kolumbán 2005, 116-141.
26 A XIX. században rohamos mértékben megszaporodott a nyomtatott ágendák kiadása, és ezzel 

valójában új korszak is kezdődött ágendairodalmunkban. 
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tekint vissza és előre, de mégsem hagyja fi gyelmen kívül saját korát. Összes-

ségében megállapítható, hogy a szóban forgó Ágenda önálló helyre méltó és 

jogosult magyar református ágendairodalmunkban, egyúttal recepciójával is 

számolnunk kell. 

Az alábbiakban Báthori Gábor életét és működését, teológiai látásmódját, 

az Ágenda keletkezésének okait és körülményeit ismertetem. Ezek után bemu-

tatom az Ágenda felépítését, „utóéletét”, majd a Tóth Ferenc Liturgikájából 

(1810) rekonstruálható szertartásrendek mellett közlöm Báthori Gábor Ágen-

dájának szertartásrendjeit, ahol egy-két típust részletesebben be is mutatok. 

A mellékletben az Ágenda teljes szövegét, valamint Báthori Gáborhoz köthető 

további liturgikus szövegeket közlök. 

E helyen szeretném előrebocsátani, hogy a jelen munka a kutatás kezdeti 

stádiuma miatt nem tud(ott) minden részletre és részletkérdésre kitérni, csupán 

arra alkalmasak az alábbi sorok, hogy egy elfeledett vagy igazából soha nem 

ismert Ágenda kutatása legjobb tudásunk és szándékunk szerint elinduljon. 

Az Ágenda szövegének és szövegkapcsolatainak, történeti beágyazottságának 

alaposabb és további vizsgálata a későbbiekben elkerülhetetlen lesz, valamint 

a jelenleg ismert és az elkövetkezendőkben felfedezett adaptációk és másolatok 

összevetése és elemzése is feltehetően újabb eredmények és következtetések 

megfogalmazását ígéri. 

Báthori Gábor élete és mködése

Id. Báthori Gábor neve úgy vonult be a magyar egyháztörténetbe, mint „a ma-

gyar ref. egyház egyik kiemelkedő magas alakja, a lánglelkű szónok, a pesti ref. 

egyház ujra teremtője, a dunamelléki egyh.-ker. hirneves püspöke”.27 

A „történelmi nevezetességgel bíró Báthori Gábor pesti lelkésznek és 

superintendensnek”28 tartozna az utókor annyival, hogy teljes és részletes élet-

rajzát megírja.29 E tanulmány kereteit és célkitűzéseit meghaladná, ha Báthori 

27 ÚMA , 36.
28 Galgóczy 1896, 319.
29 „Életrajza mai napig megíratlan.” Benda 1983, 36. (20. lábjegyzet)

 Az Almanak , . oldalán olvasható jövendölés vagy kívánalom valójában a mai na-

pig nem teljesült: „Ezen fáradhatatlan; buzgó, rendet szerető, nagy tapasztalású […] 

Superintendensünknek melly nagy érdemei légyenek a’ Felvigyázása alatt lévő Egyházi Rend 

rekintetének, és betsülletének emelésére, a’ vallásunk diszére hamvaiból felélesztett Pesti 

Ref. Ekklé’siára, a’ tzélba vett kerületi nagyobb Oskolára, az egész Superintendentiára, sőtt 

általjában a’ Reformata Egyházra nézve, azt az ő halála után fogja majd valamely gyakorlottabb 

penna le rajzolni […].”
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Gábor (Solt, 1755. január 26. – Nagykőrös, 1842. február 12.) gyülekezetalapító 

pesti lelkész, püspök, egyházkormányzó minden részletre kiterjedő életrajzát 

a javarészt kutatatlan és feltáratlan, egyúttal szerteágazó és összetett elsődle-

ges források alapján megírnánk és közreadnánk. A történelmi adósságot ez a 

munka sem kezdi törleszteni, hanem az eddigi életrajzokat kívánja a célkitűzés 

szem előtt tartásával összegezni, továbbírni, valamint új adatokkal gazdagítani. 

Id. Báthori Gábor életrajzai nagyjából egyöntetűek,30 csak egy-két apróbb, 

szórványos hibát észlelhetünk.31 Az egyházkerületi évkönyv az idősödő püspök 

életútját és pályáját már 1836-ban ismertette.32 A püspök halála után (1842) 

rögvest megjelent nyomtatásban a temetési szertartás minden beszéde, itt is 

találunk életrajzot. Az egész életút bemutatására azonban e helyen egy eddig a 

kutatásban nem refl ektált egykorú kézírásos visszaemlékezést közlünk, még-

hozzá a nagykőrösi eklézsia halotti anyakönyvében található feljegyzést.33

Fő Tiſztelendő Püspök, idősb Báthori Gábor Úr: meghólt életének 88ik évében, Szélütésre 

30 „Báthory Gábor id., teol. Doktor, ref. püspök, szül. 1755. január 26. Solton, megh. 1842. feb-

ruár 12. Nagykőrösön. Tanult 1768-tól Kecskeméten, majd Debrecenben, honnan a német-

országi és svájci egyetemekre ment, melyeken harmadfél évet töltött. Hazájába visszatérvén, 

előbb a tassi, három év múlva pedig a dunapataji egyház hívta meg lelkésznek. 1796-ban pesti 

lelkész lett s fokról fokra emelkedvén, 1814. a dunamelléki kerület püspökévé választatott, s 

mint ritka erélyes püspök volt ismeretes. Az ő buzgólkodása folytán épült 1830. a pesti temp-

lom. Az 1838. árvíz után lemondott lelkészi állásáról s Nagykőrösre Gábor fi ához költözött. 

Számtalan egyházi beszédet írt, melyeknek nagy része kéziratban maradt.” RNL II., 689-690. 

Vö. továbbá: ÚMA , 36-38.; Zoványi , .; Farkas 1898, 89-93.; Zoványi 1977, 

65.; Kiss 1989, 55.
31 Tóth 1878, 240. szerint Báthori – tévesen – Pesten halt meg: „Báthory Gábor Solt, 1755; 

Pesten, 1842. Elébb tasi, majd dunapataji, végül pesti lelkész és szuperintendens.” A MÉL I., 

137. összemossa az apát és a fi út, amikor az idősebb Báthorit nagykőrösi lelkészként titulálja, 

ekként: „Báthori Gábor (Solt, 1755. jan. 26. – Nagykőrös, 1842. febr. 12.): ref. szuperintendens. 

Tassi, dunapataji, pesti, majd nagykőrösi lelkész. 1805-től a pesti egyházmegye esperese, 1808-

tól a dunamelléki egyházkerület főjegyzője, 1814-től haláláig szuperintendense. Ő építtette a 

pesti Kálvin téri templomot. Sok prédikációja nyomtatásban is megjelent.”
32 Egy részlet ebből: „Báthori Gábor elébb a’ Tasi, majd a’ Duna Patai 1769tól fogva pedig a’ Pesti 

Ref. Ekklé’sia legelső Lelki Pásztora, kit már 1808ban úgyválasztottak a’ Kerületbeli Ekklé’siak 

és Lelki Pásztorok Egyházi Fő-Jegyzőnek, hogy ha a’ Superintendensi Szék megüressedik, 

abba minden további szavazás nélkül bé helyheztetődjön. Széles Tudománnyának hire arra 

inditotta a’ Göttingai nagy hirü Universitas Th eologiai karját, hogy a’ Reformatio harmadik 

százados Innepén 1817. kiadott Dipplomája által a’ Sz. Hit Tudománnya Doctorának nevezné 

ki. Nagy Oratori tehettsége esmeretes a’ mostan élők előtt, kik predikállásáit halhatják, de 

esmerni fogja azt a’ maradék is igen nagy számú fő Uraságok temettetések alkalmával tartott, 

és nyomtatásban is Temötő Kert czim alatt ki jött halotti beszédeiből ’s más több igen érdekes 

– különösön az Egyházról, Türedelemről ’s a’ t. kiadott Tanitásaiból – a’ papi ékes és hathatós 

szollás meg annyi remekjeiből. […]” Almanak , -.
33 NRE 7. számú anyakönyv, 1842. február 15-i bejegyzés. 
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következett elgyengűlésben:34 – Született ez a’ ſzéles roppant tudománnyal, ritka lelki 

teſti erővel, rettenthetlen bátorsággal, fontos hatalmas ékes szólással, az Egyházi Megye’ 

kormányzásában ritka, bámúlatos ügyességgel tündöklő, még eddig egyetlen egy, párat-

lan Püspök, az 1755ik Év, Januariusa 26kán, Nš Pest Megyének Solti Járásában kebelezett 

Sólt városában: ottani Fő Jegyző Nš Báthori Ferentz, és Nš Pinthér Júdit szüléitől:35 

meg vetvén a’ hazai oſkolában, édes atyai vezetés alatt, a’ tudományok’ elemi alapját, 

a’ Kecſkeméti reform: Gymnasiumban nyílt fel, tudomány szomjas lelkének, szélesebb 

dicſőbb iskolai pálya, mellyet ezer dicſérettel, kitűnő szorgalommal futván meg,36 a’ 

Debreczeni nagy hírű Collegiumba költözött: Itt, ’s ekkor nyílt fel a’ szellemdú’s ifj únak 

szomjú lelke előtt, annyi száz jeles pállya társak között, annyi éveken keresztűl, a’ nemes 

versenyzés’ Szent ösvényei; mellyen mennyi erőt, tüzet, szorgalmat fejtett ki, mely mér-

tékben nyerte meg az egéſz tanúló ifj úság nem tſak szíves indúlatját hanem cſudáláſát, 

országos hírű Tanitóinak szeretetét, az is eléggé mutatja, hogy őtet, a’ Költészetet, és 

Logicát tanúló ifj aknak, két éveken át’ tanítójává rendelék:37 végezvén a’ Seniori legfőbb 

hívatalt 1785ben[,] meglátogatá a’ kül orſzágok’ tudós Egyetemeit; mellyekből, három év 

múlva,38 rakott méh módjára tére meg hazájába:39 hol elſőben 3. éveken keresztűl a’ Ta-

si,40 majd a’ népes Duna Patai Egyházban 4. esztendeig viſelvén a’ lelkipásztori hívatalt, 

34 Hozzáértendő: halt meg. Az anyakönyvi rubrika felirata miatt a bejegyzés szövegébe nem volt 

szükséges teljes mondatot írni. Ezután következik az életrajz, ami lelkészek, ill. nevezetesebb 

egyházi személyek esetében bevett szokás volt ebben az időben. Az egyházi szolgák esetében 

így örökítették meg azok emlékét. Id. Báthori Gábor életrajza és annak hossza a nagykőrösi 

eklézsia halotti anyakönyvében a megbecsülés és a tiszteletadás jele akart lenni a tisztes korú 

dunamelléki püspök előtt, habár Báthori soha nem volt kőrösi lelkész. 
35 Vö. Halotti 1842, 24.: „Hol ’s kiktől született dicsőült Báthorynk […] Csak az életrajz’ kez-

dő pontjaúl kell hát megemlítenem, miképen ő földi eredetét vette Sólton, városi főjegyző 

ns Báthory Ferencz édes attyától, ’s Pintér Judith édes annyától, az 1755-dik év’ Januáriusa’ 

26-dikán.”
36 A „tudomány’ vágyszárnyain magasra törekvő lélek még csak gerjedett fáklyája legelső táplálé-

kokat” a kecskeméti iskolában kapott, ahol megismerte „Latium’ és Hellas’ virágos kerteit”. Ha 

„Virgil’ ’s Horácz’ minden munkái elvesznének, Bátory lenne csak képes újjolag leirni azokat.” 

Halotti 1842, 24-25. „A helybeli iskola elvégezése után Kecskemétre ment tanulni, hol 1768-

ban subscribált. Itt szerzé meg mind tanuló társai, mind tanárai előtt azon – róla általánosan 

ismert – véleményt, hogy ha Horácz és Virgil minden munkái elvesznének, ő lenne csak képes 

ujolag leirni azokat.” ÚMA , 36.
37 „Kecskemétről a debreczeni főiskola növendéke lett, hol a nagy Péczely szavaival »versenyezve 

füzte koszoruit«”. ÚMA , 36.
38 „1786. október 21-én a marburgi egyetemre iratkozott be, majd két és fél alatt meglátogatta 

Németország és Svájc több egyetemét is.” Kiss 1989, 55. Szatmári 2003, 175. szerint Báthori 

Gábor 1786 októberében indult Bécsből több társával együtt Marburgba, ahol csaknem egy 

évet töltött, hollandiai tanulmányainak tervét feltehetőleg a belgiumi politikai zavarok aka-

dályozták meg, amelyre Báthori peregrinációs naplójában is találunk utalást. 1787 szeptem-

berében Erlangenbe utazott, ahol 1788 májusáig tartózkodott. 
39 „[…] majd a német és helvét egyetemek meglátogatása után – hol szinte harmadfél évet töltött 

– hazájába visszatérvén, a papi pályára lépett.” ÚMA , 36.
40 „A papi vizsgákra negyven társaival előállván, censorai csudálattal tapasztalták roppant 
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végre a’ Pesti fényes, de ezer bajokkal járó, cſak egyedűl ő általa legyőzhető akadályok 

közt megfundált reform: Egyházba hívattatott az 1796ik évben:41 Mely ſebesen, mely 

szerentsével emelkedett az Egyházi hivatalok minden fokozatin keresztűl végre ezen Fő 

Tiszt. Dunamelyéki Megye’ Püspöki legdíszeſb hívatalára,42 mennyi megtiszteltetéſekben 

részeſűlt; a’ Göttingai híres Egyetem, a’ Szent Th eologia’ Tanári czímével mint tisztelte 

meg,43 mint nevezte ki a’ Nádor Fő Ispány Nš Peſt Megye Tábla Bírájának, az ezekről 

tudni kívánókat bőven kielégíti azon Egyházi beszéd és oratio, mellyek a NKőrösi egy-

házban Februar: 15kén tartattak. Midőn Fő Tiſzt. Polgár Mihály Úr44 Egyház Megyei fő 

Jegyző és Kecſkeméti lelkipáſztor, a’ Királyok dolgairól írt 2ik könyv 2ik része 12ik v[er]sből 

prédikálván, rövid, velős egyházi beszédében, igen nagy szerencſével húzott parallelát, 

a’ buzgó, a nagy emberekkel Királyokkal forgott, félni nem tudó, tüzes buzgósággal égő 

Illyés, és az ehhez annyira hasonló, tüzes nyelvű lelkű, bátor főpásztor a’ nagy Bátho-

tudományos ismereteit, s maguk közé ültetvén, a censendust társai censorává tették. Itt rög-

tön a tassi egyház (hol a gyülés akkor tartatott) hivá meg lelkipásztorul.” ÚMA , 36.
41 „Innét 3 év mulva a dunapataji egyház vivé papjául, mikor már annyira kivivta az egyh.-kerület 

főbbjeinek bizodalmát s tiszteletét, hogy még ifj u létére könyv-vizsgálói és ker. aljegyzői hiva-

talra érdemesiték. A duna-pataji egyházban 4 évet töltvén, a dunamelléki kerület főembereinek 

ama nagy eszméjét, hogy a haza fővárosában Pesten, a szinte 150 év óta romjaiban heverő ref. 

egyházunkat életre kellene támasztani, az egész egyh. kerületi consistorium, csak ő általa vélte 

megvalósithatni. Ugyanazért 1796-ban pesti ref. papul küldeték.” ÚMA , 36.
42 „Itt Pesten, az egyház megalapitásának s rendezésének közepette érték őt az érdem szülte 

kitüntetések. 1805-ben országgyülési lelkész s ugyanazon évben a pesti egyh. megye – egy-

hangulag megválasztott – esperessé lett. Az egyh. ker. eljegyzőséget [sic!] 1796 óta viselvén, 

1808-ban főjegyzővé, majd 1814-ben – b[oldog] e[mlékezetű] Tormássy János halála után 

– püspökké választatott, mely főpásztori hivatalra a tisztántuli püspök Benedek Mihály által 

Tasson, ugyanazon helyen, hol 25 év előtt lelkipásztori pályáját kezdette – szenteltetett fel.” 

ÚMA , 36-37.
43 A legtöbb forrás úgy tartja és értelmezi, hogy Báthori a göttingeni egyetemtől díszdoktori címet 

kapott. „Kitűnő felkészültségű, nagy műveltségű ember, akit 1817-ben a göttingai egyetemi 

díszdoktorává avat.” Benda 1983, 29. „Egyháza, mint kitűnő szervezőt és lelki tanítót tartja 

számon, tudományos pályáján pedig szép koronája az a díszdoktori diploma, amellyel mun-

kásságát jutalmazta a göttingai egyetem.” Kiss 1989, 55.

 A püspök néhol a neve után a következő rövidítést írta: Th .D., azaz a Th eológia Doktora. „A 

göttingai egyetem pedig doctori diplomát küldött.” ÚMA , 37. Zoványi , . sze-

rint Báthori Gábor a teológia doktora volt. „Teológiai ismeretei elismeréseként a göttingeni 

egyetem a reformáció háromszázados évfordulóján 1817-ben a teológiai tudomány doktorává 

nyilvánította.” Szatmári 2003, 179. Farkas 1898, 89. szerint Báthori a göttingeni egyetemtől 

hittudori címet kapott. A kérdéshez részletesebb adatokat közlök lentebb.
44 Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782. december 24. – Kecskemét, 1854. május 9.) reformá-

tus püspök. 1795-től Debrecenben tanult, ahol 1805-től preceptor, 1808-tól senior. Ezután 

Göttingenbe ment, majd több német és holland egyetem hallgatója volt. Hazatérése után 1811-

től Hódmezővásárhelyen, 1819-től pedig Kecskeméten lelkészkedett. 1827-től esperes, 1836-tól 

dunamelléki főjegyző, 1846-tól hosszas viszálykodás után dunamelléki püspök. Megírta a 

dunamelléki egyházkerület, az 1791-es Budai zsinat és a kecskeméti eklézsia történetét, több 

gyászbeszéde nyomtatásban is megjelent. Zoványi 1977, 481.
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ri püspök között:45 majd utánna, Kecſk: Math: physic: Professor, Super: és Tractual. 

Aſſesor Tiſztelendő Tatai András Úr46 állván fel, a’ régi görög és római, a’ mai korbeli 

leg híreſebb franczia oratorok dicſő példájára, a’ meg hóltnak életén kívül ſemmi mellék 

idegen tárgyat nem vévén fel a’ beszélésre, a’ neki tulajdon, ritka szerencſéjű ecsetjével 

festegeté a’ boldogúlt Püspök’ egész eletét, bölcſőjétöl koporsójáig, kitűntetvén annak 

dicſőssége’ pályáján minden fokozatokat, minden fény pontokat kellőleg kiemelvén: any-

nyira, hogy midőn az igen jeles orator dicſőűlt Püspökünk érdemeinek kötött hervadat-

lan koszorút, akkor egyszersmind magát, mint Homerus az általa dicſően megénekelt 

derék Hősök által, örökre halhatatlanította;47 jeles beszédje hallására, akaratunk ellen 

is emlekezetünkbe jövén szerencſéje a’ nagy Domokos Mártonnal48 Debreczenben, ki 

felett egy Püspök Cs. Tatai Ferentz49 hatalmaſan, ugy Szatthmári Pakſi István professor, 

45 A gyászszertartáson elhangzott búcsúztatók ugyanabban az évben megjelentek. Polgár Mihály 

kecskeméti lelkipásztor és egyházkerületi főjegyző a 2Kir 2,12 alapján tartott halotti beszédé-

nek címe: Az Illyés’ lelkével biró Főpásztor. Halotti 1842, 3-17.
46 Tatai András (Hegyközszentmiklós, 1803. november 24. – Kecskemét, 1873. április 20.) refor-

mátus tanár. Debrecenben tanult, ahol 1818-ban kezdte meg felsőbb tanulmányait. Ugyanitt 

1826-tól preceptor, 1828-tól senior. 1829 tavaszától Pesten és Bécsben, majd ez év őszétől 

Göttingenben tanult. Hazatérése után Hajdúszoboszlón káplán, 1831-től Kecskeméten tanár, 

1850-től ugyanitt teológiai tanszéket látott el. 1856-tól pesti teológiai tanár, de két esztendő 

után visszatért Kecskemétre és a gimnáziumban működött haláláig. Publikációs tevékenysége 

sokrétű. Zoványi 1977, 623.
47 A búcsúztató címe: Néhai Főtisztelendő Báthory Gábor úr’ emléke, mellyet N.Kőrösön Febr. 15-

kén 1842 elmondott halotti beszédben, a’ dicsőült’ élet-rajzából, végtiszteletűl emelt Tatai András, 

a’ kecskeméti ref. Collegiumban közoktató. Halotti 1842, 19-48. Vö. továbbá: Báthory Gábor 

szuperintendens életrajza – ezen halotti beszédből, mellyet az idvezűlt felett kecskeméti oktató 

Tatai András a’ nagykőrösi ref. templomban, az 1842-ki február’ 15-kén tartott, szórul szóra ide 

iktatva. Egyházi , 88-98.
48 Domokos Márton (Tótvázsony, 1697 – Debrecen, 1764. április 3.) ügyvéd, debreceni városi 

jegyző, főbíró. Debrecenben tanult, majd külföldre ment, Halléban és 1719-ben Jénában bő-

vítette ismereteit. Hazatérése után Pesten ügyvéd, majd 1725-től Debrecenben városi jegyző. 

1735-től haláláig Debrecen többszörösen megválasztott főbírája. Sokoldalú képzettsége mel-

lett hitbuzgóságával és városa érdekeinek mindenek fölött való képviseletével tűnt ki. A tiszán-

túli egyházkerület pénztárnoka, városi hivatalánál fogva pedig a debreceni eklézsia gondnoka. 

Irodalmi tevékenységet is folytatott. Kiadta pl. névtelenül franciából fordítva Ostervald művét 

A’ keresztyének között ez idő szerént uralkodó romlottságnak kutfejeiről való elmélkedés. Zoványi 

1977, 155.
49 Tatai (vagy: Csirke Tatai, ill. Tatai Csirke) Ferenc (Tata, 1707 – Debrecen, 1765. június 25.) 

református püspök. Kezdetben Tatán tanult, majd Debrecenbe ment, ahol 1727. május 6-án 

lépett a tógátus diákok közé. 1736-ban befejezte tanulmányait, ekkor néhány évig világi pályára 

lépett, majd 1740-tól balmazújvárosi rektor. 1742-ben külföldre ment, hazatérése után rövid 

ideig nádudvari, majd 1743-tól hajdúszoboszlói lelkész volt. 1762-től esperes, 1763 áprilisától 

tiszántúli püspök. Domokos Márton felett mondott gyászbeszéde Debrecenben, 1764-ben 

megjelent. Zoványi 1977, 623. 
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idővel Püspök,50 még hatalmſabban51 parentáltak; a’ nagy Szilágyi Sámuel Püspök,52 kit 

az asztalánál nevekedett, jeles költő Kovács Jósef,53 dicſő verseiben, magas érdemeihez, 

ritka lelki teſti tulajdonihoz méltólag megénekelt; mely munkák, nyomtatásban is meg-

jelenvén, a’ nagy Halottak’ emlekezetét örökítették. Ezeken kívűl a’ temetőben, rövid 

fontos beszédet tartott, a’ helybeli oſkolában, Philos: és Histor. Professor: Super: és Tract: 

assesor Tiſztelendő Fitos Pál úr.54 – Meghólt az 1842ik év’ Februariusa 12én éjjeli 11. óra-

50 Szathmári Paksi István (Marosvásárhely, 1719 – Debrecen, 1791. március 2.) református 

püspök. Marosvásárhelyen, majd 1734-től Sárospatakon tanult. 1740 decemberétől Odera-

Frankfurtban, 1741 decemberétől Franekerben lett az egyetem hallgatója, 1744-ben még Lei-

denben is megfordult, 1745-ben aszalói lelkésznek választották.1747-től Debrecenben tanár 

a történelem és a klasszikus nyelvek tanszékén. 1760-tól teológiai tanár. 1764-től tiszántúli 

főjegyző, 1785-től püspök. 1790-ben lemondott tanárságáról. Műveinek nagy része kéziratban 

maradt. Zoványi 1977, 574-575. Az ebéd közben fulladásban meghalt püspök temetésére 

1791. március 6-án került sor, ekkor Hunyadi Ferenc az ApCsel 21,12-13-ról, Benedek Mihály 

a Dán 12,3-ról prédikált. Vö. részletesebben: Tóth 1812, 192-203.
51 [Sic!]
52 Szilágyi Sámuel (Debrecen, 1719. február 19. – Hegyközkovácsi, 1785. július 8.; Tóth 1812, 

186. szerint 1785. július 16.) református püspök. Debrecenben tanult, közben Pozsonyban rövid 

ideig németül tanult. 1735. szeptember 4-én írta alá az iskola törvényeit, de ugyanabban az 

évben külföldre ment, előbb Svájcban, majd 1738-ban Leidenben, 1739 júniusától Franekerben, 

1740 decemberétől rövid ideig Utrechtben, majd Bernben tanult, 1741-ben tért haza. 1742 

áprilisától debreceni tanár a teológiai tanszéken. Az egyházkerület 1758-ban főjegyzővé vá-

lasztotta, amely tisztségről hamarosan lemondott. Ezután bihardiószegi, 1762 márciusától 

szatmári lelkész. 1765 augusztusától püspök, 1766-tól egyúttal debreceni lelkész. Zoványi 

1977, 605-606. Vö. részletesen: Tóth 1812, 169-192.
53 Tóth 1812, 186-187. adatai szerint Szilágyi Sámuel temetésén 1785. július 20-án 65 református 

lelkész volt jelen. Halotti tanítást tartott Bartók Sámuel csatári lelkész a Péld 4,1-2, Keresztesi 

József nagyváradi prédikátor pedig az Ef 3,7 alapján. „Butsuztató ſzép verseket mondott Kováts 

Jósef Úr, ama Magyar Poetáknak egyik Diſze, – akkor a’ Debretzeni Ref. Collegiumban Poeták 

Præceptora, most a’ Nagy Körösi Reformáta Ekklésiának igen kedves Predikátora ’s mind ezen 

munkákat Szilágyi Sámuel Úr a’ megbóldogultnak elsö, és nagy tudománnyal biró gyermeke, 

kinyomtattatta” [megjelent: Nagyvárad, 1786.]. 

 Háló Kováts József (Győr, 1761. március 17. – Nagykőrös, 1830. október 10.) református lelkész, 

költő. Debrecenben tanult, 1778. április 30-án iratkozott be a felsőbb osztályokba. 1785-ben 

a poétai osztály, így Csokonai Vitéz Mihály tanítója. 1786-ban Derecskén rektor, majd német, 

holland és angol egyetemeket látogatott. Göttingenből hívta haza a nagykőrösi egyház lelké-

széül. 1794-ben feleségül vette Göböl Gáspár kecskeméti lelkész lányát, Göböl Máriát. Egyet-

len gyermeküket öt éves korában elvesztették (1807. június 8.), e haláleset fölötti kesergését, 

egy latin nyelvű elégia formájában beírta a kőrösi egyház anyakönyvébe, ami nyomtatásban is 

megjelent. Tormási János püspök halála után 1815-ben kiskunhalasi lelkész. 1826-ban nyu-

galomba vonult és visszatért Nagykőrösre. Az 1806-os énekeskönyvben három énekszövege is 

szerepelt [148., 149., 161. dicséret; ÉK 1806 (1874), 342-343., 352-353.; a jelenleg használatos 

református énekeskönyvben (RÉ 1948) a korábbi 161. esti dicséret 505. szám alatt]. Sírja a 

nagykőrösi református temetőben, az ún. „papok sorában” található. Galgóczy 1896, 319.; 

Rácz 1988, 143-144. Kováts József volt az Aeneis (Magyar Eneis Komárom, 1799.) híres fordí-

tója, 1800-ban felkereste egykori debreceni tanárát Csokonai Vitéz Mihály Nagykőrösön és 

fordítási kérdésekről értekezett vele. Kerényi 2002, 209.
54 A temetőkerti búcsúztató címe: Gyász beszéd, mellyet a’ N. Kőrösi temető kertben ásott sírnál 
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kor; – eltemettetett, Febr: 15kén  a’ NKőröſi temetőben: mely vároſba, minekutánna a’ Peſti 

reform: parochia a’ nagy árvízben megromladozván, lakhatatlanná lett, fi jának ifj abb 

Báthori Gábor úrnak Kőröſi lelki pásztornak, a’ Kecſkeméti Egyházi vidék’ fő eſpere[s]

tjének, superint. al Jegyzőnek szárnyai alá költözött; megtartván az 1839ik év’ august 

25kén Peſten, nagy ünnepélyességgel, lelki pásztorságának 50ik éves, Püspökségének 25ik 

esztendős öröm innepét:55 Temetéſén jelenvóltak a’ környékbeli számos Ekklé’siák’ világi 

küldöttjeiken kivűl, mint egy 23, papi és fő oktató személyek, a’ zordon hideg ellenére 

is, roppant kísérő gyász ſereg. – Csendeſen nyúgodjának porai! – Be írta Csapai Péter. 

m[á] ſ[i]k: Lelki pásztor56

tartott Fitos Pál, nagy kőrösi főoktató. Halotti 1842, 49-54. A könyv végén találhatóak az ezen 

alkalomra készített énekek, ekként: Gyász-énekek, mellyeket e’ szomorú ünnepélyre készítettek 

és elénekeltek a’ N. Kőrösi iskola növendékei (Háznál; Templomban predikáció előtt; Predikácio ’s 

Oratio közt; Végül) Halotti 1842, 55-56.

 Fitos Pál (Abony, 1789. június – Nagykőrös, 1854). 1804-től Nagykőrösön tanult, majd a felsőbb 

tanulmányokat Debrecenben végezte, 1825-től Debrecenben tanított, majd 1827-től tíz éven 

keresztül abonyi lelkész. 1837 decemberétől a nagykőrösi gimnázium rendes tanára, ahol ha-

láláig működött, vallástant, klasszika fi lológiát, bölcsészetet, statisztikát és politikát tanított. 

Névnapján váratlanul halt meg. Ádám–Joó 1896, 198.; Galgóczy 1896, 335.; Galgóczy 

1896, 335. szerint Fitos 1853-ban halt meg. A nagykőrösi tanár vezetéknevét Szatmári 2003, 

181. (12. lábjegyzet) és 183. (62. lábjegyzet) helytelenül adja meg (Finta), mivel e ponton is kri-

tikai vizsgálat nélkül átveszi Benda 1983, 36. (20. lábjegyzet) adatait, ill. közlésmódját (Finta 

Pál).
55 „Az 1838-ki árviz elpusztitván a főváros nagyrészét, ő is az elpusztult parochiából előbb 

a gr. Teleki házba, majd innét N.-Kőrösre Gábor fi ához vonult, lemondván ez uttal a pesti 

lelkészi hivatalról. 1839-ben aug. 25-én, a pesti uj lelkész Török Pál (később 1860 óta püs-

pök) beigtatása [sic!] alkalmával tartá meg a pesti egyház félszázados pap- s 25 éves püspöki 

jubilaeumát. Meghalt Nagy-Kőrösön (Pest-m.) 1842. február 12-én éjjeli 11 órakor, életének 

88. évében.”

 Az ünnepélyt Báthori „hattyúi ékes” szózata tetté emlékezetessé, amikor az általa emelt temp-

lom falai visszhangozták a főpap szavait. Halotti 1842, 43. A Báthori család iratai között 

(RL C/8 10. doboz XIV. köteg Halotti búcsúztatók, családi ünnepek) található az ünnepségre 

készült kiadvány is, amelynek címe: Üdvözlő versek, mellyekkel Fő Tisztelendő Báthori Gábor Ur’ 

a’ helv. vall. T. T. Duna-melléki E. megye’ superintendense’ fél-százados papságának, ’s huszonöt 

éves püspökségének hála ünnepe’ köz öröméhez járúl a’ kecskeméti ref. fő-iskola Augustus 25-kén 

1839. Pest, 1839. Ez az alkalom egyúttal az újonnan megválasztott pesti lelkész, Török Pál 

beiktatásának alkalma is volt, „ezúttal így kapcsolódott egybe a pesti eklézsia történetében 

múlt és jövendő”. Szatmári 2003, 180.
56 Csapai Péter (Ordas, 1794. november 14. – 1842. október 22.) református lelkész. 1814-ben írta 

alá a debreceni kollégium törvényeit, majd ugyanitt preceptor, később senior. Fél évig tanult 

Bécsben, 1826-ban lelkészi vizsgát tett, majd kiskunhalasi segédlelkész (ebben az évben vonul 

nyugalomba, majd költözik vissza Nagykőrösre Háló Kováts József kiskunhalasi, korábban 

nagykőrösi lelkész). 1827-től nagykőrösi másodlelkész, szolgálatát 1842 októberében bekövet-

kezett haláláig Nánási Fodor Gerzson (1763-1835) és ifj . Báthori Gábor mellett haláláig ellátta. 

Sírja a nagykőrösi református temetőben, az ún. „papok sorában” található. Csapai Péter halála 

után, ifj . Báthori Gábor lemondásáig az 1700-ban alapított másodlelkészséget nem töltötték 

be. Id. Báthori Gábor életrajzának anyakönyvi beírása után néhány hónappal Csapai életrajzát 

írták be a kőrösi halotti anyakönyvbe. Galgóczy 1896, 319-320.; Rácz 1988, 146.
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A közölt életrajz és annak lábjegyzetes kiegészítései mellett szeretnék még 

a biográfi a vonatkozásában néhány fontos dolgot kiemelni. Szatmári Judit 

vitatja az életrajzokban általánosan elterjedt adatot, miszerint Báthori 40 tár-

sával együtt állt a lelkészi vizsgára, ahol kitűnt, őt a főkonzisztórium „társai’ 

vi’sgálójává tüstént kinevezte, ’s e’ díszes hivatalt továbbra is nála hagyta”,57 

egyúttal ekkor lett tasi lelkész is. Az 1789. április 13-án tartott egyházkerületi 

gyűlésen ismertették a tasi eklézsia kérését, miszerint kérték, hogy Báthorit 

hívhassák meg lelkészüknek. Úgy tűnik, hogy szolgálatát valóban 1789 ápri-

lisában kezdte meg a szülőhelyéhez közel lévő településen. Szatmári Judit 

kutatásai szerint a papi vizsgát 1791. június 21-én Fülöpszálláson tette le,58 ahol 

valóban bevették a vizsgáztatók (cenzorok) közé. 

1792. november 19-én eljegyezte, 1793. január 15-én feleségül vette Hajós 

Évát,59 ugyanebben az évben lett a dunapataji gyülekezet lelkésze. Gyermekeik: 

(1) Julianna (1794. február 5., keresztelve 11.); (2) Mária (1795. december 5., ke-

resztelve 6.; elhunyt Pesten, 1798. szeptember 20-án, temetve 21-én); (3) Gábor 

(1798. január 23., keresztelve 27.); (4) Mária (1799. november 1., keresztelve 3.); 

(5) István (1802. szeptember 13., keresztelve 19.).60

1796-ban – feltehetőleg többek között Ráday Gedeonnal való ismeretsége 

miatt is – lett az újjászervezendő pesti egyház lelkésze, amit először vissza akart 

utasítani, hiszen a hírnév és elismertség mellett ez az állás akkoriban egyúttal 

anyagi bizonytalanságot is jelentett.61 Az új pesti lelkész 1796. október 8-án 

érkezett meg szolgálati helyére.62 Benda Kálmán szerint Báthori emberi, társa-

dalmi, politikai konzervativizmusa miatt döntöttek az egyházkormányzásban 

részt vevő főnemesek a dunapataji pap pesti meghívása mellett.63 Feladata volt 

a pesti egyház „feltámasztása”.

Hamvaiból egy phoenixet feltámasztani, országunk’ szívében a’ reformált vallás’ sok 

évek lefolyta alatt bedugult forrását újjolag kifakasztani; Pesten, a’ haza’ fővárosában, 

a’ helvetiai hitvallás szerinti istentiszteletet, ’s egyházat, elavult ’s szinte elfelejtett 

düledékeiből újra felállítani: ez volt ama nagy feladat, melly feloldatását, – ez volt a’ 

57 Halotti 1842, 28.
58 RL A/1.a 5., 621.
59 RL C/8 1. doboz (Báthori Gábor albuma): „Ao 1792. 19. Nov. El-jegyzettem házas tárſul N. Hajós 

Evát Nmlt es Nzetes Hajós Láſzló Ur[na]k Nztes Sárközi Judit Aſzſzonytol ſzülettetett Leányát 

Dömösödön; kivel 1793. 15. Jan. a’ Sz. Házaſſág kötele által egybe köttettem.”
60 RL C/8 1. doboz (Báthori Gábor albuma) bejegyzései alapján.
61 Vö. Szatmári 2003, 176.
62 Szatmári 2003, 176.; Benda 1983, 30. szerint Báthori 1796 nyarának végén foglalta el a pesti 

prédikátorságot. 
63 Benda 1983, 29.
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dicső, de akadályteljes terv, melly létesűlését csak a’ nagy Bátory’ csüggedést nem 

ismert lélekerejétől várhatá.64

A nagy szellemhez méltó pályatér volt ez! A töretlen utat fénypályává egyengetni, 

az akadályok seregét legyőzni, a haza fővárosában a ref. Sionnak oltárt emelni: az 

akkori körülmények között – bátran mondhatni – egyedül csak az ő bölcsesége, 

tántorithatlan buzgósága s kimerülni nem tudó erélye volt képes! Elébb helyről-hely-

re vándorolva tartatott az isteni tisztelet hosszu éveken kereszül, mignem 1830-ban 

az uj pompás templom felszenteltették!65

1805-ben az egyházkerületi főtanács Báthorit, mint elismert első szónokot or-

szággyűlési prédikátornak jelölte,66 ugyanebben az évben esperes is lett. 1796-

tól egyházmegyei aljegyző, 1808-tól főjegyző, „azon előleges meghatározással 

emeltetett, hogy ha a’ superintendensi szék meg fog ürülni, azt azonnal minden 

ismételt szavazás’ elmellőzésével ő foglalja el.”67 Tormási (Tormássy) János ha-

lála után 1814-ben püspök lett, és 1814. október 30-án szentelte fel Benedek 

Mihály tiszántúli szuperintendens,68 „Tason, ép[p]en azon helyen, hol 25 évek 

előtt lelkipásztori pályáját kezdette.”69 

Az életrajzírók rendszerint mellőzik megemlíteni azt a tényt, hogy Bátho-

ri Gábor a négy református egyházkerület szuperintendense mellett – akkor 

még főjegyzői minőségében – jelen volt a tervezett új énekeskönyv összeállí-

tásakor, az új énekek kiválogatásakor.70 A reforménekeskönyv összeállítása és 

kiadása e korban sokkal inkább volt egyházkormányzati, mint tudományos és 

himnológiai kérdés és problémafelvetés. 

Báthori Gábor püspökként külön gondot fordított a lelkészek dolgaira és 

tisztességes öltözetére is, hogy a pásztorok „mind tudományuk ’s erkölcsük 

64 Halotti 1842, 29-30.; vö. továbbá: „Ezen fáradhatatlan; buzgó, rendet szerető, nagy tapasz-

talású, a’ legnagyobb méltósággal szintúgy mint a’ köz emberrel annak nyelvén beszélni túdó, 

a’ maga rangját érző, és megtartani bátor Superintendensünknek melly nagy érdemei légyenek 

a’ Felvigyázása alatt lévő Egyházi Rend tekintetének, és betsülletének emelésére, a’ vallásunk 

diszére hamvaiból felélesztett Pesti Ref. Ekklé’siára, a’ tzélba vett kerületi nagyobb Oskolára, 

az egész Superintendentiára, sőtt általjában a’ Reformata Egyházra nézve […]”, mindezt majd 

csak feltehetőleg halála után fogják megfelelően értékelni és bemutatni. Almanak , -.
65 ÚMA , 36.
66 Az országgyűlés 1805. október-november hónapjaiban lezajlott. MT V., 1247. Báthori Gábor 

távollétében a Pest környékbeli gyülekezetek lelkészei látták el fellátva a pesti szolgálatokat. 

Farkas 1898, 60. Az országgyűlési prédikátorok történetével kapcsolatban lásd részletesebben 

Szetey Szabolcs Dobos Jánosról írt tanulmányát.
67 Halotti 1842, 32-33. 
68 Mez István lelkész Báthori felszentelése alkalmából írt latin nyelvű üdvözlő verse a Ráday 

Könyvtár kézirattárában megtalálható. RK K.0.273.
69 Halotti 1842, 33. 
70 Tóth 1823, 4.; Révész 1866, 14.; Pap 2011/I.
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által magokat valóban tiszteletesekké tegyék.”71 A lelkészi vizsgákat „szorosab-

bá ’s czélszerűbbé rendelé, mint ő előtte volt divatban; a’ papok’ felszentelését 

ünnepélyesebbé, – ’s mind a’ lelkipásztorokra, mind a’ hallgatókra tanúságossá 

tevé.”72 „Kemény birájok vala ő a’ hivatalukat mocsokkal illető lelkipásztorok-

nak; – de hatalmas pártfogójok a’ méltatlanul vádlottaknak.”73

Az 1815 után kialakuló (politikai) klíma lehetővé tette egy átfogó egyházke-

rületi vizitáció megszervezését,74 amit Báthori Gábor püspök megszervezett, 

majd előre megtervezett módon 1816 és 1819 között véghez is vitt.75 A gyü-

lekezetek vizitációja alkalmával Báthori a lelkészekkel külön is foglalkozott, 

a megfelelő képzettség és nyelvtudás hiánya miatt nem emelte fel hangját, az 

önképzését elhanyagoló lelkészt mégis elítélte, mint aki nem tudja megfele-

lően ellátni hivatalát. Felfogása szerint a tudás és a hit együttesen jelentik a 

lelkészi tekintély alapját, amihez hozzájárul a lelkész kinézete, öltözete is.76 

Innen is érthető kifakadása: „Nagy, sőt megsírathatatlan kár az, hogy sokakat 

71 Halotti 1842, 36.
72 Halotti 1842, 36. Vö. RL A/1b F137 FT Sup[erinten]dens Báthori Gábor ur Projectuma a’ meg 

ſzaporodott Candidatusok Censurájok, és applicaltatások erant. 1814. A történelmi háttér és kon-

textus az, hogy Mária Terézia a „rafi náltan átgondolt ellenreformáció” eszközeként alkalmazta 

a protestáns közösségekben történelmi hagyományokra támaszkodó külföldi tanulmányutak 

(peregrináció) tiltását. E célból csak nemesek kaphattak útlevelet, amit ő bírált el. A külföldi 

alapítványok azonban a szegény sorsból származó vándordiákok – a magyar egyház lelkész- és 

tanárutánpótlásának – támogatására igyekezett. Vö. részletesebben: Bucsay 1985, 167-169. 

A magyar protestáns diákok (teológusok) külföldi tanulmányai a XIX. század első felében 

igencsak alábbhagyott, ill. megcsappant. Először a napóleoni háborúk által okozott politikai 

bizonytalanság hatott ki negatívan a peregrinációra, majd a latin nyelvű tanítás megszüntetése, 

valamint az ennek az intézkedésnek a következtében előálló nyelvi nehézségek is itthon tartot-

ták a diákokat. Bécsben 1821-ben alapítottak egy protestáns teológiai intézetet, ahol a magyar 

lelkészjelöltek továbbképzésére is lehetőség nyílt. Erre hivatkozva gyakran utasították el a ma-

gyar protestáns diákok útlevélkérelmét, hiszen immár Bécsben is lehetőségük nyílt a külföldi 

teológiai tudományok megismerésére, ezért nincs szükség többé Hollandiába vagy Angliába 

utazni. A bécsi teológiai intézet színvonala azonban ebben az időszakban a nagy hagyományú 

magyar kollégiumok képzési szintjét sem érte el. A diákok úti céljai között szerepelt továbbra 

is Göttingen, Jéna, Halle, Marburg, Lipcse, valamint más holland, svájci és angol egyetemek. 

Vö. Bucsay 1985, 199. A lelkészszentelés vonatkozásában a beregi egyházmegyében 1814-

1816-ban lezajlott vitával kapcsolatban lásd: Szeremlei 1880, 58-61.
73 Halotti 1842, 36. 
74 RL A/1b G220: „Közel száz esztendeje, miolta ebben a’ Helvetziai Vallástételt követő Dunánn 

innen lévő Megyében a’ Superintendensek a’ Canonok által – Classis 1mae Can. X – parantsoltatott 

Visitatiót véghez nem vitték. Ebböl nem lehetett sok hátramaradásnak és kárnak nem következni 

[…]” (Báthori Gábor Pesten, 1816. május 18-án keltezett körlevele). 
75 Vö. részletesebben: Kiss 1989, 55-58.; Zoványi , . szerint a vizitáció – tévesen – 1817-

1819 között volt. 
76 Kiss 1989, 60.; vö. PEIL 1885, 167-169. Amikor megérkezett a püspök meghúzták a harangokat, 

a nép összegyűlt a templomhoz, „legelől állott hosszú dolmányban és palástban a Predikátor, 

kezében tartván a templom kultsait.” PEIL 1885, 266.
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a’ szerentsétlenségünkre meg-szaporodott Poſtillák az olvasástol és munkátol el-

szoktattak.”77

Sok lelkész ekkortájt színére és szabására nézve „illetlen” ruhát viselt. A Pes-

ten, 1816. szeptember 24. napján a konzisztórium elé terjesztett szuperinten-

densi jelentés végén a problémák78 (VI. A’ Gravamenek) felsorolásának 4. pontja 

így hangzik:

4. Sokann a’ Lelki Pásztorok közzül szent hivatalokhoz mind szinekre, mind szabásokra 

és formájokra nézve illetlen ruhákat viselnek, mellyek a’ hallgatókban botránkozást, a’ 

kivül valókban gúnyolást okoznak. Illő dolog azért, hogy, mint Magyar L. Pásztorok, 

mindnyájan hoszszú taláris fekete dalmányban járjanak. Illyen öltözetben végezzék 

functiójikat, közönséges helyekenn is ebben jelenjenek meg. Az ezutánn ordinálandók, 

nem más, hanem illyen ruhákban jöjjenek ordinatióra.79

A’ Lelki Páſztorok, legnagyobb részént, kivánva várják ezt az öltözetröl való rendelést, 

a’ magok vallástételek szerént azért nem tselekedvén ezt eddig magoktol, ne hogy, mint 

másoktol különözők, megſzóllassanak.80

A palást mint liturgikus öltözet81 – a mai lelkészi liturgikus viselet elődje – 

először a XVII. század végén jelent meg,82 majd a köpeny a XVIII. században 

bővebbé lett,83 ilyet viselt 1781-ben Göböl Gáspár templomi szertartások al-

kalmával. Báthori Gábor külön gondot fordít a palást alatti öltözetre („tóga”, 

77 RL A/1b G220. Nyomtatásban megjelent változata: „Nagy, sőt megsirathatatlan kár az, hogy 

sokakat a szerencsétlenségünkre megszaporodott Postillák az olvasástol és munkától elszok-

tattak.” PEIL 1885, 300.
78 Vö. Payr 1935, 48-50.
79 PEIL 1885, 301-302. szövegközlése szerint: „Sokann a Lelki Pásztorok közzül szent hivatalok-

hoz mind szinekre mind szabásokra és formájokra nézve illetlen ruhákat viselnek, mellyek a 

hallgatókban botránkozást, a kivül valókban gúnyolást okoznak. Illő dolog azért, hogy mint 

Magyar L. Pásztorok mindnyájan hoszszú taláris fekete dalmányban járjanak. Ilyen öltözetben 

végezzék functiójikat, közönséges helyekenn is ebben jelenjenek meg. Az ezután ordinálandók, 

nem más, hanem illyen ruhákban jöjjenek ordinatiora”. Kiss 1989, 60. szerint: „Illő dolog azért, 

hogy a magyar lelkipásztorok mindnyájan hosszú, taláros fekete dolmányban járjanak. Ilyen 

öltözetben végezzék funkciójokat, közönséges helyeken is ebben jelenjenek meg”.
80 RL A/1b G220
81 A korai magyar református liturgikus (lelkészi) öltözet történetéhez lásd: Révész 1891, 289-

292.; Payr 1935, 19-24.
82 A lelkészek öltözetével foglalkozik az 1567-es, Melius Juhász Péter által összeállított hitvallás 

is (RMK I 60; RMNy 229) Az tanitoc öltözetiröl címmel. A prédikátorok tisztségükhöz illendő, 

bármilyen színű, tisztességes ruhát viseljenek, de az ne legyen túlságosan cifra és egyúttal 

különbözzön más mesterségek és tisztségek viseletétől is. Példaként említi Illés palástját, de 

a „szemfényvesztő bálványozó ruhát” elveti a hitvallás. Vö. Nagy 1985, 9-10., 17.
83 Vö. Payr 1935, 24., 29.
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azaz hosszú kabát) is.84 Mai palástunk kialakulásának történeti útján fontos 

állomás az 1881-es debreceni zsinat85 („begombolt hosszu fekete atillánk” vagy 

„zsinati kabátunk”86), majd az ORLE 1908-as közgyűlése.87 Az 1892. április 4-én 

valójában időhiány miatt érdemi tárgyalás nélkül elfogadott zsinati szabályozás 

így hangzik:

84 A lelkészek XVII-XVIII. századi öltözködésével, paróka-, bajusz- és szakállviselésének kérdé-

seivel foglalkozik írásos források alapján Szél 1863, 205-206., valamint Maklári Pap 1865, 

392-393.; Payr 1935, 30-35.
85 Révész 1891, 273-277. éles kritikát fogalmaz meg az 1881-es zsinat után divatba jött lelkészi 

öltözettel kapcsolatban, amit rendszerint csak zsinati kabátnak nevez, kifogsáolja, hogy alakja 

és mérete nincs egyértelműen megállapítva. Véleménye és tapasztalata szerint problémás a 

zsinati kabát téli viselete, mivel pl. télen felsőruhát kell venni rá a hideg miatt. Ez a felsőruha 

azonban nincsen szabályozva, ami nagy „papi tarkasághoz” vezet. „Egyikőnk fekete, a másik 

sötétkék, a harmadik vörös, a negyedik szürke télikabátban jelenik meg, melyek mindenike 

lehet aztán vagy franczia, – vagy asztrakán gallérral és zsinórokkal felékitve magyar szabásu; –

ki ismeri már meg ezek alatt a hivatalos hosszu atillát, még ha talán ki is lóg a télikabát alól?!” 

Révész 1891, 275. Megjegyzem, hogy ma hasonló gondok mutatkoznak a palást alatti öltöz-

ködés „változatosságával”. További probléma, hogy a zsinati kabát változatossága és eltérősége 

miatt tulajbonképpen bárki készíttethet magának ehhez hasonlót, ezért pedig a funkciója 

gyengül. A zsinat 128. §-a ellenére sok lelkész és egyházvezető is reverandát vagy egyszerű 

fekete szalonkabátot vettek a palást alá. Révész 1891, 276.

 Szintén a zsinat által meghatározott öltözet ellen érvel az egyházkormányzat egyik magas 

tisztségét betöltő, B-ként aláíró világi tekintélyes hozzászóló is, aki egyébként történeti okok-

nál fogva szükségesnek tartja az illő (liturgikus) öltözetet. B 1891, 307-309. Így fogalmaz: „Igaz, 

a reformáczió korában is voltak túlzók, kik bárminemü papi öltözetet is szükségtelennek tar-

tottak, vannak ilyenek ma – és lesznek a jövőben is, de a nagy közönség soha sem megy túlzók 

után. A keresztyén vallásnak nincsen nemzetisége, a Krisztus vallása az összes emberiségé, 

tehát az a magyar typus, melyet a volt zsinat a magyarországi református vallásra, a papság 

részére megállapitot öltözékével rá akart ütni, fölösleges, sőt a keresztyén vallás szellemével 

teljesen ellenkezik. […] legczélszerübb volna elfogadni, a dunántúli kerületben már régen 

használatban volt és még sokak által ma is ösmert Márton István-féle tógát, melyet épen ezen 

évben 100 esztendeje, hogy legelőször Pápán, mint beöltözött tógátus deákok néhai Literáti 

János utóbb Várpalotán tiszttartó a Zichyeknél, és néhai Nagy Mihály utóbb superintendens 

felöltöttek s ez utóbbi azt haláláig viselte is.” B 1891, 308-309. A barsi egyházmegye 1891. 

augusztus 3-án tartott gyűlése a zsinati törvényjavaslatot véleményezte, ekként: „4. A 149. 

§. a papi öltözetről szól s csak azt tartalmazza, amit a régi; mivel pedig a reverenda eltörlése 

óta sokkal egyenetlenebb, tarkább a papi öltözet mint a reverenda korában, e §-t oda kivánjuk 

módositani, hogy a papi egyenruha reverenda és palástból álljon.” Juhász 1891, 523. A zsinati 

kabát helyett a reverenda mellett érvel még 1901-ben is: Kis 1901, 759-760.
86 „Egyátalában nem egyenruha, mert minden vidék, sőt minden város szabója más-más féle 

módon állitja ki a saját maga vagy a lelkész ur privát gusztusa szerint. Egyik vágott dereku, 

testhez álló; a másik egy darabból kirótt valóságos bő zsákruha; egyiknek felálló, a másiknak 

lehajtott galléra van; egyik bokáig, másik csak szárközépig vagy addig sem ér; egyiken zsinór 

zsinór hátán szorong, a másikon apró csoportonként vagy csak egyesével, ritkán vannak a 

gombok; egyiknek két oldalt, a másiknak hátul vannak zsebei… és igy tovább. Hát rendszeres 

egyházi ruha az ilyen?!” Révész 1891, 274-275.
87 Vö. részletesebben: KH 2009, 305-306. További adatokat közöl Payr 1935, 50-57., Czeglédy 

1978, 39-40.; Benedek 1971, 73-80.; Pásztor 2002, 77-80.
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149. §. A lelkészek öltözetükben is a társadalmi illem követelményeinek megfelel-

jenek; hivatalos tisztökön kivül is legyenek mindig egyszerüen, de tisztességesen, 

sötétszinü ruhába öltözködve; midőn pedig hivatalos tisztökben járnak el, sőt hi-

vatalos polgári ünnepélyeken is, rendszeres egyházi ruhát viseljenek, nevezetesen: 

közép magasságu magyar süveget, fekete nyakkendőt, hosszu fekete atillát begombolva, 

lehetőleg gombkötő munkáju fekete övvel, a hátat egész szélességében befedő palástot 

vállra fekvő gallérral, egyszerü nyakbakötővel, általában minden öltözetet feketét.”88

Báthori szívügye volt továbbá az ún. papmarasztalások eltörlése is. A papma-

rasztalást – úgy tűnik – éppenséggel a gyülekezetek lelkész nélkül maradása, 

valamint a lelkészi szolgálat függetlensége védelmében és hitelessége érdekében 

vezették be Magyarországon (és Erdélyben),89 

de azután a hallgatóknak gróbiánságok, vagy dölyfösségek miatt az igazgatás erőt-

lenségénél és a prediktátorokban való válogathatás jó módjánál fogva arra a képtelen 

és semmi más hitvalláson (confessziókon) levő társaságokban e széles világon nem 

található csufos rendetlenségre fajzott, melyszerint a juhok az ő pásztorokat olykor 

a pásztornénak, olykor annak a gyermekeinek keresett hibájáért többnyire minden 

elegedendőképen helyes ok nélkül magoktól elüzik, kergetik; és a magok inye és 

válogatása szerint valót keresnek, kivánnak és visznek. És mindezeket nem az egész 

nyáj, hanem legtöbször két s három vezető akaratából tulajdonítja a maradék né-

melyek dölyfös kevélységeknek; és nem tudom, micsoda papi uralkodást, személyes 

megsértettetéseket, papokon való igazi uralkodással megboszúló tisztátalan gerje-

dezéseknek, hogy ezt a mi korunkat (aetasunkat) becsetelenítő, rendet felforgató, és 

a mi legnagyobb, vallásunkat gyalázatba, abban a szent szolgálatot sikertelenségbe, 

sőt utálatbakeverő régi rosz szokást a 18-dik század végén való zsinat se rontotta el, 

hanem csak módosította, és gátolta valamennyire.90

Báthori Gábor legnagyobb tettei között tartják számon a pesti gyülekezet (újra)

alapítását, „feltámasztását”, és azt, hogy minden erejével és teljes odaszánással 

védte és óvta a református egyházat. 

Ki az, ki nem tudná melly Illyési lélekkel ótalmazta sz. vallásunk’ ügyét azon nyomta-

tásban is kijött Egyházi beszédeiben, mellyek méltán úgy nézettethetnek mindenkor, 

mint a’ papi tudós és erőteljes szónoklat’ maradandó remekjei. […] Te csudákat, mint 

Illyés, a’ szó’ tulajdonkép[p]eni értelmében nem tettél ugyan: de vittél végbe ollyan 

88 Révész 1892, 238.
89 Vö. László 1993, 21-22.
90 Fábián 1867, 115. 
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dolgokat, mellyek néminemükép[p]en a’ csudákkal határosoknak tartathatnak. 

A’ magyar ref. Eklésiák’ régi megrögzött, ’s vallásunk gyalázatjára szolgáló balvéle-

kedésüket, Lelkipásztoraiknak csak amúgy könnyű szerrel lehető változtathatásokra 

nézve, egy egész megyében ki tudni írtani – ha nem a’ csudák, de bizonyoson a’ 

csudákkal határos dolgok közzé tartozik. – A’ pesti, 112 évig hamvaiban hevert ref. 

Ekklésiát életre tudni hozni – abban csaknem a’ semmiből, annyi akadályok, és ne-

hézségek ellenére, parochiát, pompás templomot tudni felállitani: olly dolog, mellyet 

Illyés’ idejében talán sokan a’ csudák közé számlálták volna.91

Báthori Gábor a reformáció 300. évfordulója alkalmából kapta meg a göttingeni 

egyetem teológiai fakultásától a teológiai doktori címet.92 A nagyszabású ünnep-

ségsorozat keretében ugyanekkor fogadott az egyetem saját doktorai közé két 

másik magyart:93 a debreceni Budai Ézsaiást,94 valamint „a teológiai doktorátus 

legmagasabb tisztességével” koronázták Szontágh Sámuel, a tiszai evangélikus 

egyházkerület 1802-1822 között működő agg püspökének fejét (oklevele szintén 

november 2-án kelt).95 Az 1817. november 2-án keltezett és Julius Pott96 dékán 

91 Halotti 1842, 14-15. 
92 RL C/8 4. doboz III. köteg 11. számú dokumentum: „[…] Ego Davides Julius Pott […] 

Virum Summe Reverendum et Generosissimum Gabrielem de Bathory Ecclesiarum, 

evangelicarum helveticae confessionis in Hungariae districtu Cis-Danubiano convocatarum 

superintendentem et ecclesiae eiusdem confessionis Pesthanae primarium Verbi Divini 

Ministrum / Virum de Re Sacra / Et praecipue de religionis sanctissimae pia veneratione 

concionibus ornatissimis comtissimis et fl exanimis habendis in auditorum sentiendi et agendi 

rationem derivanda meritissimum ex unanimi voluntarioque ordinis mei decreto honoris cau-

sa et ad signifi candam nostram in virum dignissimum voluntatem inter ipsa sacra saecularia 

religionis ante hos trecentos annos a Luthero emendari coeptae solenniore ritu celebranda 

/ THEOLOGIAE DOCTOREM / rite creavi creatumque renunciavi id quod publicis hisce 

literis sigillo ordinis mei munitis testatum confi rmatumque volvi / P. P. in Academia Georgia 

Augusta die II. Novembris A. MDCCCXVII.” 
93 Glatz 1818, 234. mindhárom nevet közli, ugyanott megemlíti, hogy november 3-án a jénai 

egyetem Kis János soproni prédikátort és püspököt doktorrá avatta, Gödör György vadosfai 

lelkésznek pedig licenciátust adományozott. 
94 Zoványi 1977, 99.; „»Propedeumata Th eologiae christianae« czimü műve, a reformatio három 

százados ünnepe évében (1817.) jelenvén meg, elhatott hire azon helyre is, hol 23. évvel azelőtt 

a törekvő ifj ut »Doctor philosophiae« koszorúval tisztelték meg; – s a nagy hírü göttingai 

egyetem a nagy emlékezetű évben küldé neki a másik koszorút, a »Doctor theologiae«-t!” 

Kálmán 1880, 11-18.
95 Zoványi 1977, 639-640. Glatz 1818, 207. szerint: „Eben als er ſeinem Eifer für religiöſe An-

gelegenheiten, ja ſeinem ganzen, verdienſtreichen Leben an dieſem Tage [értsd: 1817. november 

2-án] gleichſam die Krone aufſetzte, krönte die theologiſche Facultät zu Göttingen dieſen 

Eifer und dieſes würdige Leben mit der höchſten Ehre des theologiſchen Doctorates. Am 2. 

November wurde der feſtlich=jubelnde Greis zum Jubel=Doctor ernannt.”
96 Pott, David Julius (Nettelrede, 1760. október 10. – Göttingen, 1838. október 18.) evangélikus 

teológus, egyházi tanácsos. Lelkipásztor apja egyetlen fi aként először magánoktatásban ré-

szesült, majd Ilfeldben, azután 1779 Húsvétjától Göttingenben tanult. Nagy hatást gyakorolt 
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által aláírt doktori oklevél, valamint Báthori Gábor 1818. február 15-én küldött 

latin nyelvű köszönő levele a Báthori-hagyatékban megtalálható.97

A reformáció háromszáz éves örömünnepét hazánkban is megünnepelték. A 

német nyelvű krónikás szerint a helvét hitvallású pesti magyar gyülekezet előtt 

Báthori Gábor 1817. november 30-án tartott „erőteljes (határozott hangvételű?) 

és történelmi exkurziókkal igen átszőtt jubileumi prédikációt”,98 a pesti német 

ajkú gyülekezet lelkésze egy héttel később tartott német nyelvű ünnepi egyházi 

beszédet. Az egykorú forrás megemlékezése helytálló, az egész egyházkerület-

ben megtartott emléknapon (vö. Debrecen, 1817. december 7.99) a Zsolt 118,15-

rá Johann Benjamin Koppe professzor, aki hamarosan fi a nevelőjeként alkalmazta, majd az 

ő tanácsára repetensi állásra pályázik, amit 1783-ban Johann Philipp Gabler utódjaként el is 

foglalt. 1786-tól privátdocens, 1787 januárjában a helmstedti egyetemre hívták, majd annak 

bezárása után 1810-ben visszatért Göttingenbe, ahol 1811-ben átvette a homiletikai szeminá-

rium vezetését. Prorektorként az egyetem igazgatásában is részt vett, 1818-ban Pott kezdemé-

nyezésére alapították meg a Göttingeni Bibliatársulatot. Elsősorban újszövetségi kommentárjai 

híresek, ugyanúgy, mint tanára, D. J. Pott is a nyelvtani-történeti exegézis képviselője. Egyházi 

tisztségeket is betöltött, a göttingeni egyetemi jubileumakor a fi lozófi ai kar tiszteletbeli dok-

torai közé fogadta. BBK VII., 867-868.
97 RL C/8 4. doboz III. köteg 11-13. számú dokumentumok. 
98 Glatz 1818, 231.: „In dem Superintendental=Bezirke dießſeits der Donau hielt der Superin-

tendent, Hr. Gabriel Bathory, vor der Ungariſschen Gemeinde H.C. in Peſth am 30. November 

eine kraftvolle, mit kirchenhiſtoriſchen Excurſionen wohl durchwebte Jubelpredigt”. Az akkori 

Magyarország területéről, főleg lutheránus gyülekezetek ünnepélyeiről és istentiszteletei-

ről további beszámolót találunk a fenti kötet mellékleteként (Nebenstück zu den Nachrichten 

über die Feyer des dritten Jubelfeſtes der Reformation in den ſämmtlichen k. k. Oeſterreichiſchen 

Staaten) megjelent kötet végében. Glatz 1818/I, 244-265.
99 Fennmaradt és nyomtatásban megjelent a reformáció 300. évfordulója alkalmából Debrecen-

ben, 1817. december 7-én (Advent II. vasárnapján) tartott istentiszteleti rendtartás, amely 

valójában a templomszentelés liturgiájához hasonlít (a szertartási elemek eredeti számozá-

sa szerint közlöm a rendtartást): I. az istentisztelet 8 órakor harangozással kezdődik; II. az 

elöljárók bevonulása alatt „a’ Kántor Deákok Hármóniával” énekelnek; III. a kántor az egész 

néppel együtt invokációt énekel az új énekeskönyvből [3. számú vasárnap reggeli kezdő ének; 

ÉK 1806 (1874), 226. = RÉ 1948 153. dicséret]; IV. a kántor éneke a néppel; V. alkalomhoz illő 

prédikáció a katedrából, amelyet könyörgés vezet be és zár le; VI. a prédikátor leszállván a 

szószékről a „a’ Kántor Deákok” elkezdik énekelni az LXI. zsoltár 3., 4. versét, majd az 5. és 

6. [ÉK 1806 (1874), 93. = RÉ 1948 61. zsoltár 3. és 4., valamint 5. és 6. hiányzó versei] versbe 

bekapcsolódik a kántor a néppel együtt; VII. keresztelés; VIII. „A’ Kántor Deákok” éneke; 

IX. „Következik a’ Szent Vatsorához járúlandóknak bűneikről való közönséges Vallástétele”; 

X. „A’ Kántor Deákok éneklik a’ Hármónicus végénn lévő mesterségesebb Énekek közzűl a’ 

4-diket […]”; XI. „Kezdődik az Úri Szent Vatsora szereztetésének és tzéljának előadása”; XII. 

az úrvacsora alatt felváltva énekel a kántor a néppel, valamint a kántor deákok harmóniával; 

XIII. a jegyek vétele, a hálaadó imádság és a bezáró áldás után a diákok a 37. dicséret 2. és 3. 

versét éneklik [ÉK 1806 (1874), 255. = RÉ 1948 370. dicséret 2. és 3. versei]; XIV. a kántor a 

néppel együtt énekli a 179. dicséret 1. és 10. versét [ÉK 1806 (1874), 369-370. = RÉ 1948 278. 

dicséret 1. és 8. versei]; XV. „A’ Kántor Gyermekek kijövőre éneklik a’ néppel”a 74. dicséret 

4-8. verseit és szükség esetén a 157. dicséretet [ÉK 1806 (1874), 286-287.; 349-350. = RÉ 1948 

162. dicséret 5-8., valamint 501. dicséret]. Vö. részletesebben: Debrecen 1817.
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16 alapján mondott prédikáció kézirata megtalálható Báthori Gábor levéltárban 

őrzött hagyatékában.100 A püspök így fogalmaz ünnepi prédikációja elején:

Keresztyének, ez az a’ nap, mellyet a’ mi Megyénknek minden Ekklésiái az emberi Nem-

zetnek nagy boldogságot hozott Reformatio emlekezetére, annak 3k századjának végenn 

szentelnek; ez az a’ nap, mellyen minden felöl mennek fel Isten eleibe a’ buzgó, áhítatos 

éneklések, imádságok, háláadások ditséret mondások, azért a’ szeretetéért, jóságáért, 

kegyelméért Istennek, mellyet nyílván valóvá tett a’ maga Ekklésiájának a’ hoszszas 

szolgaság, keserves rabság alol lett tsudálatos megszabadításában. 

Báthori kiterjedt irodalmi tevékenységet folytatott, ennek egyik kevésbé ismert 

gyümölcse a nagyváradi Biblia javítása és újbóli kiadása. Az 1822. évvel kapcso-

latban szükséges megemlítenünk a katolikus-protestáns unió kapcsán a keresz-

tyén toleranciáról Pesten elmondott és név nélkül megjelentetett, majd számos 

utánnyomást megért két prédikációját és a körülötte kialakult vitát.101 A prédiká-

ciók miatt a rozsnyói püspök feljelentése nyomán sajtóper indult. Mivel Báthori 

egyházkerületi könyvcenzori minőségében saját könyvét cenzúrázta, ezért ugyan 

királyi megrovást kapott, azonban állásából nem kellett távoznia.102

„Az evangeliumi keresztyén tolerantia” és „Lehet-e, van-e egyedül üdvözitő 

ekklézsia…” cz. a. 1822. kiadott prédikácziói ellen, számos kath. iró szállt sikra s 

azoknak a nyomán indultak meg azon eszmecserék, melyeket Guzmics Izidor, Vá-

mosi Pap István, Szikszai Benjámin stb. a katholikusok és protestánsok uniója felett 

irodalom téren folytattak.103

100 RL C/8 5. doboz. A’ Reformatio harmadik betelt századjának Innepén. Elmondatott a’ Peſti 

oratoriumb[an]. 30. Nov. 1817.
101 „Semmit szorosabban meg nem kíván tőlünk a’ Keresztyén az evangyéliomi tolerantia, mint 

azt, hogy a’ más felekezetek tudományokat, vallásokat, Isteni tiszteleteket, rendtartásokat, 

tzeremóniáikat, ne tsak gúnyolásnak, tsúfolódásnak, nevettségnek tárgyaivá ne tegyük, ha-

nem azok eránt tisztelettel viseltessünk, semmi ollyan tudományt rájok ne fogjunk, mellyet 

nem tanítnak, nem állítnak […]. Serkentsük, nógassuk hallgatóinkat, hogyha útfélenn vérében 

fetrengő sebest látnak, ne kérdezzék azt, Catholikus, Reformatus, Lutheranus é? […] Ha látják, 

hogy a’ megélemedett, erőtelen, reszkető koldús kezét feléjek ki nyújtotta, ne kérdezzék azt, 

melyik Templomba jár? mitsoda könyvből imádkozik? hogy mondja el az Úri imádságot? hozzá 

ragasztja é az Angyali köszöntést? hanem örömmel segíttsék annak szükségeit. Ha ez a’ vallás 

külömbséget nem esmérő szeretet lelkesíti minden hazánkfi ait, lakostársainkat, nem tsak az, 

hogy semmi egyenetlenség, vissza vonás, háborgás köztünk nem lesz, hanem nyúgodalmasann, 

tsendesenn, békességben, boldogúl élünk […].” Báthori 1822, 38., 40.
102 Vö. részletesebben: MRET 1949, 320-323.; Bucsay 1985, 180-181.; Szatmári 2003, 178. Ko-

rabeli katolikus bírálat: Kováts 1823.
103 Zoványi , .

 „Azoknak a kisérleteknek ellensúlyozása végett, amelyekkel a protestánsokat a római egy-

házba való visszatérésre édesgették, Báthory Gábor, a dunamelléki ker. püspöke, 1822 január 
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Élete végén számos próbatételt kellett kiállnia. 1837. október 2. fi a, Báthori 

István104 hunyt el, nem sokkal később, ugyanazon esztendő december 20-án 

pedig felesége, Hajós Éva.105 1838-ban pedig a nagy árvíz próbálta meg az idős 

püspök-lelkészt. A parókia összeomlással fenyegetett (később meg is semmisült 

az iskolaépülettel együtt), ezért Báthorinak az ablakon keresztül kellett egy 

létra segítségével kimásznia a házból, majd a templomtoronyba menekült, ahol 

lakni is kényszerült. Ekkor az agg, számos csapással sújtott lelkész Nagykőrösre 

költözött, hogy az ősi református mezővárosban szolgálatot teljesítő fi ánál, ifj . 

Báthori Gábornál106 lakjon.

havában két egyházi beszédet tartott a pesti református templomban s aztán Szilassy József 

udvari tanácsos, septemvir és főgondnok költségén azokat ki is nyomatta. A munka czime, 

mely tartalmát is eléggé megvilágítja, a következő: »Az evangeliomi keresztyén tolerantzia. 

Két prédikatziókban elől adva, melyek közül az elsőben az mutattatik meg, hogy a keresz-

tyének vallás dolgában egy értelemre való jutások lehetetlen. A másodikban, hogy a vallások 

közt levő különbségek ellent nem állván, a hazafi jak nyugodalmasan, tsendesen és boldogul 

élhetnek együtt.« A két prédikáció tulajdonképpen állásfoglalás a reunió ellen, de egyúttal a 

róm. kath. egyház erőszakos térítéseinek elítélése is. Igen nagy érdeklődést keltettek, a kiadás 

pár hónapon belül elfogyott. A protestánsok és a szabadelvű katolikusok is osztatlan tetszéssel 

olvasták.” Zsilinszky 1907, 628-629. 
104 Báthory István kecskeméti főiskola professzora, a dunamelléki egyházkerület és a kecskeméti 

traktus tanácsbírája. Pesten született 1802. szeptember 15-én. Tanult Pesten, Kecskeméten, 

Debrecenben, ahol kiváló tehetsége miatt 1825-ben a költészeti, 1826-ban a fi lozófi ai tudo-

mányok tanára. 1827-ben tette le a papi vizsgát, a dömsödi eklézsia kívánságára annak az 

egyházközségnek lelkipásztora lett. A kecskeméti lelkészképző intézet hívására annak tanára 

lett 1836 októberében. Szervezete nem bírta a sok munkát, egy év után súlyos betegségbe 

esett, 35 éves korában, 1837. október 3-án, a pesti egyház sírboltjába temették el. „Fedhetetlen 

erkölcse, széles tudománya, tanítási különös ügyessége, méltóvá tették azon pompás halotti-

tisztességre, mellyel mind Pesten, mind azután Kecskeméten megtiszteltetett.” Almanak 

/II, -.
105 Halotti 1842, 42.
106 Ifj . Báthori Gábor (Pest, 1798. január 27. – Buda, 1872. november 2.) református lelkész, 

püspökhelyettes, miniszteri tanácsos. Pesten kezdte tanulmányait, majd 1812-től Debre-

cenben, 1820-tól Bécsben folytatta. 1823-ban Dunaszentgyörgyön, 1824-től Fülöpszálláson, 

1835-től Nagykőrösön lelkész. 1830-ban országgyűlési prédikátor, 1824-től egyházkerületi 

tanácsbíró, 1829-től aljegyző, 1847-től főjegyző, 1836-től a kecskeméti egyházmegye esperese, 

1854-59 között püspökhelyettes. A pátens-ügyben játszott szerepe miatt 1859 decemberében 

egyházkerületi tisztségéről, 1860 áprilisában pedig nagykőrösi lelkészségéről mondott le. 1860 

áprilisától egy éven keresztül miniszteri tanácsos, majd visszavonultan élt. Galgóczy 1896, 

319-320.; Zoványi 1977, 56-57.; Rácz 1988, 146-147. Az 1821. május 30-án tartott lelkészi 

vizsga után 1823. május 25-én Dunaszentgyörgyön szentelte lelkésszé édesapja. Főtisztelendő 

Báthory Gábor Ur Püspökségében felszenteltettek Catalogusa (RL A/1b 28. doboz Z45.) vonat-

kozó feljegyzése szerint: „A’ Duna Sz.Györgyi Ekklésiában, mint rendes Predikátor ordináltatott 

28. Predikátorok jelenlétekb[en] 25. Maii 1823”. gyűjteményben található a feliratú jegyzőkönyv

 Ifj  Báthori Gábort nyugodtan nevezhetjük orgonaépítő lelkésznek, ugyanis két szolgálati helyén 

(Fülöpszállás, 1828; Nagykőrös, 1854-1857) az akkor már Erdély irányából Magyarországot 

elérő „orgonaépítési hullám” összefüggésében orgonát építtetett. Pap 2006/I, 5. Ifj . Báthori 

mondta Fülöpszálláson (1828. október 19.) az első jelenleg ismert református orgonaszentelő 
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A pesti parókia részleges helyreállítása után visszahívták, de ekkor Báthori 

az egyház érdekei miatt lemondott lelkészi állásáról, és 1839. augusztus 25-én 

50 éves papsága, 25 éves püspöki szolgálata alkalmából rendezett örömünne-

pélyen be is iktatták utódját, Török Pált.107 A szuperintendensi hivatalt haláláig 

betöltötte. 

Ifj . Báthori Gábor Nagykőrösön, 1842. február 13-án keltezett levelében je-

lentette a pesti egyháznak apja halálát és indokolja, hogy miért nem Pesten 

tartják a temetést. 

Méltóságos Tekintetes Nagy Tiszteletű ekklésiai Elöljáró Urak

Nagy kegyességü, és méllyen tisztelt Uraim!

E’ folyó Hó 12ik napja volt azon reám nézve szomorú nap, melly kedves Atyámat Báthorÿ 

Gábor Urat, ezen Dunamelléki ref. egyházkerület Superintendensét, a’ Helvét Hit Vallá-

sú Pesthi gyülekezet Lelki Pásztorát kor gyengeség következtében élete 88ik évében töllem 

elragadván, a’ más életre által szollítá.

Semmi elöttem kívánatossabb nem lett volna mint az: hogy végtisztességtétele azon 

fényes Gyülekezet kebelébe törtenhetett volna, mellybe ez elött 46 évekkel, a’ boldogúlt 

Lelki-Pásztori hívatalra fel szollittatott, ’s hamvait azon Szent egyház nyúghelye fogad-

hatta volna bé, melly elöttem felejthetetlen emlékben álló édes Anyámnak, és Testvé-

remnek tetemeit pihenteti. De gondolóra vévén egy részröl azon számos akadályokat ’s 

nehézségeket mellyek, a’ boldogúlt testének más helyre való szállitásával, nem külömben 

illy alkalmatlan időben és úttal ſzámos tagból álló családomnak ’s hozzám tartozóinak 

Pesthre lejendö szükséges felmenetelével, együvé köttettek: más részröl hozzám közel lakó 

nagy számú rokonaimnak azon nyilatkozatát, hogy ök a’ vég szertartáson jelen kívánnak 

lenni, mellytöl, annak távol helyen lejendö tartatása esetében meg fosztva lennének, 

kéntelen valék azon köz óhajtásnak engedni, hogy a’ boldogúlt vég tisztesség tétele, itten 

helybe a’ Nagy Körösi ref. gyülekezet Templomában Február hava 15ik Napján dél elött 

9 órakor menjen végbe.

A’ mit midön meg szomorodott szívvel fel jelenteni fő kötelességemnek esmérem: a’ 

t: cz. Ekklésiái elöljáró Urak nagy kegyességébe és Úri kedvezésébe ajánlott, alázatos és 

mélly tisztelettel vagyok.108

prédikációt. Közölte: Fekete 2001/2002, 277-285.; a hangszer a mai napig szinte érintetlen, 

de rossz állapotban megvan. A nagykőrösi orgonaépítés történetével és Báthori ebben játszott 

szerepével egy korábbi tanulmányomban részletesen foglalkoztam. Pap 2006/I, 6-30.
107 Szatmári 2003, 180.
108 RL D/7 3. doboz 133. számú levél (A’ Méltóságos Tekintetes és Nagy Tiszteletü ekklésiai elöl-

járó Uraknak Nagy Kőrösön az 1842 ik év Február Hava 13ik napján alázatos szolgájok Báthori 

Gábor Fő esperest). Báthori Gábor földi maradványainak a pesti templom kriptájába történő 
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Báthori Gábor 

és a korabeli egyházi irányzatok

A XVIII. század második felének teológiáját, egyházi életét és vallásos-

ságát két ellentétes irány érvényesülése hatotta át. Az egyik oldalon az 

ortodox irány állt, amely hitvallásos jellegével a megelőző korszak109 

dogmatizmusát vitte tovább. A másik oldalon helyezkedett el a többség, 

Varga Zoltán szerint a „racionálizmus110 és a teológiai liberálizmus” 

áthelyezéséről egy 1842. december 31-én keltezett levél szól. Vö. Galgóczy 1896, 319.; Rácz 

1988, 146-147.
109 A hallei pietizmus a református teológiát kevésbé érintette, mint az evangélikust. Az ortodo-

xok és pietisták heves magyarországi összecsapására a rózsahegyi zsinaton került sor (1707). 

Bucsay 1985, 160-162.
110 Bucsay 1985, 162. és 195. szerint a teológiai racionalizmus alapeszméit 1741-ben (Igasság 

paisa… Melianus Gnatereth néven Utrechtben) Helmeczi (Komoróczi) István (1670-1753; 

1723-tól nagykőrösi lelkész, 1740-től dunamelléki püspök; síremléke a mai napig a nagykőrösi 

református templom előcsarnokában látható; Galgóczy 1896, 318.; Zoványi 1977, 249.; 

Rácz 1988, 138-141.) világosan kifejtette, az ő nyomán kezdett terjedni a század második 

felében a racionalizmus, amit a Türelmi rendelet következtében könnyebbé váló könyvnyom-

tatás is segített. Szentgyörgyi István (1736-1799; Zoványi 1977, 592.) 1784-ben jelentette meg 

Th eologia naturalis című művét, a racionalista alapelvek gyakorlati alkalmazását mutatják 

pl. az erdélyi gombási István (Zoványi 1977, 218.), valamint a kecskeméti Göböl Gáspár 

(1746-1818; Zoványi 1977, 218-219.) művei és prédikációs kötetei. Vö. továbbá a Racionalisták 

Magyarországon lexikoncikket: Zoványi 1977, 494-495.

 (Marosvásárhelyi) Gombási István A’ Papi Szent Hivatal’ Gyakorlásárol valo Traktának elsö 

Darabja. Melly tanit a’ Prédikállásról, és az Ifj ak’ tanitatásokról az egyházigazgatásról szóló 

második résszel együtt (Kolozsvár, 1784.) valójában – mint a magyar nyelvű elméleti és gya-

korlati teológiában számos más mű – fordítás és átdolgozás, azaz a maga nemében átvétel. 

Ostervald, Jean-Frédéric (németül: Osterwald, Johann Friedrich; Neuchâtel/Neuenburg, 1663. 

november 24. – Neuchâtel/Neuenburg, 1747. április 14.) a német-francia nyelvi határhoz közel 

eső, sajátságos történetű svájci város (és kanton) szülötte, majd később főlelkésze. Születési 

napja bizonytalan, apja szintén elismert lelkész volt. 1676-tól Zürichben, majd több francia 

városban tanult, 1679-ben Saumurban elnyerte a magiszteri fokozatot; 1682-1683-ban fejezte 

be teológiai tanulmányait Genfben. 1683. július 5-én szentelték lelkésszé szülővárosában, ahol 

1699-től haláláig városi főlelkész, 1700 és 1739 között tizenháromszor választották a lelké-

szi testület dékánjává. 1701-ben belépett az angol Society for Promoting Christian Knowledge 

szervezetbe, amely építő jellegű írásai (Erbauungschriften) terjesztését biztosította. Angol 

mintára 1701-ben szegény gyerekek számára alapított iskolát. Ostervald az ún. „helvét trium-

virátus” egyik tagja volt J.-A. Turrettini és S. Werenfels mellett, amely a szigorú református 

ortodoxiával ellentétben az „ésszerű ortodoxiát” védelmezte. Ostervald a „szelíd ortodoxia” 

jegyében írt több traktátust és újította meg a liturgiát (La liturgie ou la manière de célébrer le 

Service divin 1713), valamint a keresztyén oktatást (Catéchisme ou instruction dans la Religion 

chrétienne 1702). Teológiai működése gyakorlati és egyházias célokat tartott szem előtt, a 

Biblia és a keresztyén tradíció „ésszerű” magyarázatát támogatta, valamint nagy hangsúlyt 

fektetett az etikára és a kegyességre (itt rokonítható a pietizmussal, amely szintén kiemelt 

jelentőséget tulajdonított ez utóbbi két tényezőnek). Ostervald városi főlelkészként 1702-től 

a lelkészjelöltek képzéséért is felelt. Ebben a kontextusban írta De l’exercice du ministère sacré 
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képviselői.111 Talán helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy a XVIII. században 

a fent említett hitvallásos, egyúttal azonban „ésszerű ortodox”112 irányzattal 

párhuzamosan jelentkezik a teológiai-egyházi racionalizmus is, ami később 

a liberális, azaz szabadelvű teológiában folytatódik tovább. Általánosságban 

megállapítható, hogy egy összetett szellem- és társadalomtörténeti folyamat 

részeként az 1790113 utáni időszakban a felvilágosodás eszméi erőteljesen jelent-

keztek a magyar közéletben, egyúttal jelentősen fellendült a művelődés, az iro-

dalmi élet. A szellemi felvirágzásban nem kis szerepet játszottak a protestáns 

iskolák, a világi műveltség erősödése és magasabb színvonala kedvező hatást 

fejtett ki a protestáns prédikálás tartalmára és formájára. Ekkor a teológiai ra-

cionalizmust újabb behatások érték (Kant, romantika, Hegel, liberalizmus). Az 

egyházi ortodoxia úgy védekezett ellenük, hogy formálisan kompromisszumot 

kötött velük.114 

A XVIII. század szelleme sem a dogmáknak, sem a hitvallásnak, ill. hitval-

lásosságnak nem kedvezett, azonban a késő XVIII., majd a XIX. században 

a keresztyén morál egyöntetűen mély tiszteletet élvezett.115 A felvilágosodott 

(vagy: Traité de l’exercice du ministère sacré; Amsterdam, 1737.) című művét számos más műve 

mellett. Történelmi jelentőségű bibliafordítás-revíziója (1744), amely XVIII-XIX. században 

a francia nyelvterületen élő protestáns gyülekezetek szinte „hivatalos” bibliafordításává lett, 

Nyugat-Svájcban egészen a XX. század elejéig használták. Ostervaldot Guillaume (Wilhelm) 

Farel mellett a mai napig a térség „második reformátoraként” tartják számon. Műveit számos 

nyelvre (angol, német, holland, dán, svéd, olasz és magyar) lefordították. Magyar nyelven 1744 

és 1789 között összesen hat műve jelent meg. BBK XXIV., 1144-1150.

 A’ Papi Szent Hivatal’ Gyakorlásárol valo Trakta (De l’exercice du ministère sacré 1737) megjelent 

hollandul (Amsterdam, 1739.) és angolul (London, 1781.), majd Gombási István adaptációjá-

ban magyarul (Kolozsvár, 1784.), vö. Gombási . Gombási nem csupán fordított, hanem 

több helyen saját megjegyzéseit és három részből álló kiegészítését is hozzáfűzte a műhöz. 

Bartók 1998, 199. A mű magyar kiadásához minden bizonnyal közvetetten hozzájárult Mária 

Terézia rendelete (Ratio Educationis 1777), amely szerint a lelkészképző intézetekben (pap-

nevelő szemináriumokban) a lelkészjelölteket gyakorlati ismeretekkel is fel kell vértezni. Ez a 

szabályozás egyaránt vonatkozott a katolikus és a protestáns intézetekre, vö. RE 1777, 73-74.; 

LXII. és LXIV. §. A lelkipásztorkodástan (theologia pastoralis) – mint a gyakorlati teológiai 

diszciplínák őse – tárgykörében ezért szaporodtak meg az 1780-as és 1790-es években és 

évektől a tudományos igényű és jellegű munkák, valamint tankönyvek. 
111 MRET 1949, 316.; lásd továbbá: MRET 1949, 318-320.
112 Az „ésszerű ortodoxia” vagy „szelíd ortodoxia” vonatkozásában lásd fent Ostervald életrajzát.
113 Bucsay 1985, 173. ezt az esztendőt határkőnek nevezi a protestáns egyház- és teológiatörté-

netben. 
114 Vö. Bucsay 1985, 192.
115 „A felvilágosodás és a romantika hatására és következményeként mind a katolikus, mind a 

protestáns teológiában nagy hangsúlyt kaptak az erkölcsi kérdések. A vallásosság és erköl-

csösség közé azonosságjel került a fokozódó laicizálódást a vallásosság hanyatlásával és az 

erkölcsök romlásával magyarázták. Tüneteit több évtizeddel 1848 előtt kezdték észlelni, de 

tömeges jelenségként csak a bukás után tudatosodott a közvéleményben. […] Különben fele-

kezetre való tekintet nélkül a korabeli egyházi sajtó nagyon sokat foglalkozott a közmorállal. 
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materializmus és ateizmus tanai csak szűk rétegben találtak visszhangra ha-

zánkban, a közömbösség, valamint az egyház, így a társadalom alapjait fenye-

gető irányzatok ellen az egyházak a vallási öntudat erősítésére törekedtek,116 

amely egyik legalkalmasabb eszköze a protestáns hagyományban immár év-

százados gyökerekkel rendelkező istentiszteleti-liturgikus kontextusban tör-

ténő katechizáció (kátémagyarázat)117 volt.118 A teológiai irányzatok folytatják 

produktív teológiai irodalmi tevékenységüket.119

A korszak legtöbb protestáns teológusára éppígy jellemző az emberi önbizalom, hit 

az emberiség feltartóztathatatlan intellektuális és erkölcsi nemesedésében. A mérsé-

keltebbek abban a meggyőződésben tartottak ki az egyházi tanok mellett, hogy azok 

valódi értelme voltaképpen azonos az újkori idealisztikus világnézettel. A radikálisok 

viszont az egyházi tanok olyan mértékű átformálódását és egyszerűsítését követelték, 

míg végül is azok nem mást fejeznének ki „szimbolikus-vallásos nyelven”, mint ezt 

az idealisztikus világnézetet.120

A legjellemzőbbnek emlegetett, tömegesen előforduló erkölcsi bűnök, az alkoholizmus és a 

házasságon kívüli születések (kapcsolódóan a születésszabályozás és a prostitúció) terjedése 

egyértelműen a modern kori városi életmód hatásával függtek össze, éppúgy, mint a vallás-

gyakorlat növekvő elhanyagolása.” Kósa , -. 
116 Különleges és hangsúlyos kifejeződése ennek a törekvésnek pl. az a prédikáció, amit Báthori 

Gábor fi a, Báthori István felszentelésekor és beiktatásakor mondott Dömsödön, 1827. május 

13-án. RL C/8 10. doboz XII. köteg Báthory István dömsödi prédikátor prédikációi (1827) 

között található kézirat. 
117 Báthori Gábor a rá jellemző határozott és egyértelmű stílusban kritizálja 1837. május 4-re 

datált lelkészszentelési prédikációjában kora lelkészeinek hanyag gyakorlatát, ami ellen – mint 

életrajzírói megjegyzik – mindig következetesen fellépett: „Igaz hogy még délután is kellene va-

lamit mondani, még pedig Ekklésia rend szabasunk szerént ollyat, a’ miböl az egyűgyűek vallásukat 

megtanulnák, a’ jó erköltsőkre vezettetnének. De már Vasárnap délután a’ nép két harmad része a’ 

templomba nem megy: miért? én most meg nem mondom, magok azok meg tudnák mondani; azok 

pedig a’ kik oda elvetődnek, ott mélyen alusznak, ugy hogy a’ Pap tsupán magának és a’ falaknak 

beszéll, ezek pedig egymással könnyen megegyeznek.” RL C/8 6. doboz
118 Vö. Bucsay 1985, 192-194.
119 Vö. Bucsay 1985, 195.
120 Bucsay 1985, 197. Az idézett megfogalmazást lényegre törőnek tartom, azonban a világnézet 

kifejezés teológiai alkalmazásával nem értek egyet. A világnézet – mint a német Weltanschauung 

nyelvünkben a nyelvújítás kora után meghonosodott tükörfordítása – a politikai kultúrában 

elterjedt kifejezésként képtelen teológiai és keresztyén-biblikus tartalmak hordozására, és 

alkalmatlan kifejezni a bármely korban élő teremtett ember viszonyát és viszonyulását a te-

remtett világhoz. Valójában a biblikus és/vagy szakrális világnézet kifejezés, valamint a világ-

nézetileg semleges jogi műszó teológiailag értelmezhetetlen. Másrészről a világnézet kifejezés e 

kontextusban való alkalmazása nyelv- és szellemtörténetileg valójában anakronizmus, ugyanis 

a nézet főnév használatára csupán 1793 táján van adatunk Zaicz 2006, 568.; vö. Pap 2012, 

113-114.
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A XVIII. századi „ésszerű ortodoxia” folytatódott a XIX. századi ortodoxi-

ában, az igehirdetés középpontjában – lett légyen szó kátémagyarázatról, vá-

sárról, gyermeknevelésről,121 bíróválasztásról vagy évszakokról – mindig vallási 

tartalom áll.122 A korszak, ill. a szellem- és teológiatörténeti irányzat főbb kép-

viselői:123 Szikszai György (1738-1803),124 Kecskeméti Zsigmond (1737-1821),125 

Hunyadi Ferenc (1743-1795),126 Földvári József (1766-1830).127 

Örökösre talált azoknak a lelkipásztoroknak a munkásságában is, akik a hitágazatok 

tanító jellegű boncolása és az élet keresztyéni átalakítására irányuló törekvéseik 

mellett a Biblia tanítását állították igehirdetésük középpontjába. Igehirdetésükbe 

részint a XVIII. század dogmatizmusa, másrészt koruk értelmi vizsgálódásra törekvő 

racionálizmusa is utat talált ugyan, mégis mindannyian erősen biblikus jellegű ige-

hirdetők, nem egy esetben erős hitű, bizonyságtevő lelkipásztorok (Takács Ádám,128 

Kovács Sámuel129).130

Álláspontom szerint e sorba illik Báthori Gábor is, nem csupán működésének 

kora és élettörténete miatt, hanem teológiai pozíciói alapján. Ezt a szellemi 

hagyatékot őrizték meg prédikációi, valamint ezt tükrözi vissza a Pesti Egyház 

Ágendája is.131 Báthori élénk fi gyelemmel kísérte a politikai-társadalmi esemé-

nyeket, nyíltan nem konfrontálódott ezekkel az ügyekkel és

121 Vö. Báthori prédikációi közül: RL C/8 5. doboz (prédikációk 1820-1837): A’ gyermekek jó 

nevelésekröl Virág Vasárnaponn. Mt 21,15-16 [Széljegyzet:] Elmondatott Pestenn. 31k Mart 1822. 

Confi rmatio is volt épen ak[k]or. (Liturgiai utalások nélkül.)
122 A korszak prédikációs gyakorlatához lásd továbbá: Szetey , -.; Szetey , -

. A korszak igehirdetésével átfogóan foglalkozott: Rácz  (lásd a vonatkozó fejezeteket).
123 MRET 1949, 316-318.; továbbá: Bucsay 1985, 198.
124 Zoványi 1977, 601.; MRET 1949, 241-242. A református kegyességet hosszú időn keresztül 

átható és formáló műve a számtalan kiadásban megjelent Keresztyéni tanítások és imádságok 

című (Pozsony, 1786.) imádságos könyv, vö. Bucsay 1985, 162.
125 A kátémagyarázás nagy atyja, vö. LXXX prédikációkból álló katechetikája és különös alkalma-

tosságokra készített egynehány prédikációi). Bucsay 1985, 193.; Zoványi 1977, 303.
126 Zoványi 1977, 269-270. Hunyadi (Szabó) Ferenc püspök több prédikációs kötetét Dobos István 

óbudai prédikátor adta ki. Hunyadi Sz. Ferenc életművét részletesen feldolgozta és bemutatta 

1975-ben írt disszertációjában id. Fekete Károly, vö. Fekete 
127 Zoványi 1977, 204-205. Dobos János apjának, Dobos Istvánnak az első felesége Földvári 

Mária, Földvári István monori prédikátor lánya és Földvári József testvére volt. Lásd részlete-

sebben Szetey Szabolcs Dobos Jánosról írt tanulmányát.
128 ?-1797; Zoványi 1977, 619.
129 1770-1830; Zoványi 1977, 340.
130 MRET 1949, 317.
131 Álljon itt Báthori Gábor 145 tételes magyar nyelvű könyveinek saját kézzel vezetett jegyzékéből 

(Libri Hungarici) néhány jellegzetes tétel, amely Báthori szellemi-teológiai beágyazottságát 

jelzi. A könyvcímeket a jegyzék alapján betűhíven közlöm, előttük meghagyom a katalógusban 

található sorszámot. „13. Kereßtyén Archivarius [Hunyadi Sz. Ferenc, 1794]; 23. [Piktet Benedek] 
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nem mutatott érdeklődést a tisztán elvont, elméleti kérdések iránt a teológiában 

sem. Prédikációiban a gyakorlati élet kérdéseivel foglalkozott, az emberi jellem, 

helytállás, a becsületes munka, a tiszta élet kérdéseit veti fel, s nem foglal állást sem 

a Béccsel szembeforduló hazai küzdelmekben, sem a kor nagy társadalmi-politikai 

problémáiban.132

Benda Kálmán Báthori prédikációi és temetési beszédei alapján leszűri, hogy 

a pesti pap „alapvetően és határozottan konzervatív” volt, akit „még a felvi-

lágosodás is alig” érintett meg, „nemhogy a forradalom”. Szinte felrója a XX. 

századi szerző a XVIII-XIX. század fordulóján pályája javát élő lelkésznek, hogy 

a „kiváltságokon alapuló társadalmi rendet” isteni rendelésként elfogadta, el-

utasította a népfelség elvét és a köztársaság gondolatát, és míg egész Európában 

elvetni igyekeznek immár a születési előjogokat, addig Báthori a nemesember 

típusát jellemzi lelkesedéssel. Ugyanígy értékeli Báthori nőkről alkotott képét 

„régi feudális” szemléletként, hiszen „nőideálja” a „csak férjének és a háztartás-

nak élő gondos háziasszony”, aki spórol, kezeli a családi vagyont, a gyermekeket 

istenfélelemben neveli. Báthori Gábor egynémely szövegének mint elsődleges 

forrásnak áttanulmányozása nem támasztja alá a fenti megállapításokat.133 Az 

asszonyokról például egyik korai, a Lk 1,39.45-ről tartott datálatlan adventi 

prédikációjának134 bevezetésében (exordium) ekként nyilatkozik: 

Exord[ium] Némelly Szörſzál haſogató Tudóſok, ha ugyan Túdoſok[na]k lehet öket mon-

dani, még ez elött tſak kevés idövel is arrol diſputaltak, ha vallyon az Aſzſzonyok embe-

reké? és némellyek tellyes erövel azon voltak, hogy azokat az emberi névtöl és meltoſágtol 

Könyőrgései [Feltehetőleg Szilágyi Sámuel (1719-1785) fordítása 1766-ból, utána több kiadás; 

Zoványi 1977, 605-606.]; 25. Szikszay Győrgy Kereßtyeni Tanitaſi; 26. Igasság Paiſsa [Helmeczi 

István, 1741]; 28. Kereßtyén Cateceſis [több katechézis található a könyvjegyzékben, katolikus 

is!]; 40. Engeßtelő Áldozat Torkos Andras Evangelicus Predikator által [imakönyv 1709-ből, utána 

több kiadás; Zoványi 1977, 650.]; 42. Mártírok Oszlopa [Szikszai György, 1789]; 48. Takács 

Adám Halotti Predikatioji; 49. Sebök, és Szikſzai Predikatioji; 56. Kecskemeti Catechetikai; 71. 

Osterváld Fridrik János Kereßtyén Catecheſisse [Pozsony, 1789.; vö. BBK XXIV., 1144-1150.]; 

105. Szikſzai Győrgy Lelki=Áldozati 2. Tom: [templomi imakönyv, 1795]; 132. Szikßai Győrgy 

Kereßtyeni Tanitási; 133. Hunyadi Ferencz Predikatzioji 1ső Darab.; 140. Hunyadi Ferencz 

Predikatzioi 2dik darab; 143. Hunyadi Ferencz Predikatzioji 3dik darab.” Báthori magyar, latin és 

német nyelvű könyveinek jegyzékét a RL C/8 1. doboz I. köteg 3. számú könyve tartalmazza.
132 Benda 1983, 29. A kijelentés első felét kissé elnagyoltnak tartom. 
133 A Pesti Egyház Ágendájában található esketési beszéd – amely rokon gondolatokat tartalmaz 

más fennmaradt esketési és temetési (!) beszédekkel, vö. Báthori 1820, 329-362. – alapján is 

más kép születik meg az olvasóban. Másrészről meg kell jegyeznünk, hogy a XX-XXI. század 

„ízlését” teljesen tudománytalan és értelmetlen – kissé felsőbbrendű felhangokkal – számon 

kérni egy XVIII-XIX. századi gondolkodáson és életművön.
134 Textus Homiliae pro Dominica Adventus Domini ex Lucæ 1:39,45.
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meg-foſzſzák. [… Az asszonyok] Lelkekre nézve-is ſemmivel nem alább valók a’ Férfi ak-

nál; mert mind a’ leg-mélyésgeſebb tudományok[na]k meg-tanúlásokra alkalmatosok, a’ 

mint ezt sok peldák bizonyitják, mindazok a’ tanult Nemzetek, a’ kik ſzületett nyelvek[ne]

k ki pallerozáſában és erköltſeik[ne]k tſinoſitáſában leg-többre mentek meg-vallyák, hogy 

e’ réſzben lett elömeneteleket, az Aſzſzonyi Nem[ne]k köſzönhetik. De maga az Isten-

is ellene mondhatatlan bizonyságot tett azeránt, hogy az Aſzſzonyi Nem ſzint ollyan 

meltóságban vagyon ö elötte mint magok a’ Férfi ak. Mikor a’ Kriſtus fel-támadott, azt 

az Angyal leg-elöſzſzör is Aſzſzonyok[na]k jelentette meg; […]135 a’ boldog ſágos Szent 

Szüznek, és Erſébeth Aſzſzonynak peldájok, kiknek látogatáſokbol, edgyütt való lételekböl 

és beſzélgetéſekböl, meg-tanulhattyuk, miképpen kellyen Kereſztyén Ember[ne]k a’ Kriſtus 

ſzületéséröl gondolkodni és Istennek ezen jó téteményén örvendezni, mellyre emlekeztet 

bennünket ezen Adventnek Ur napja, melly az elſö Kereſztyénségtöl éppen e’ végre ren-

deltetett, hogy valamint régenten az Izraël Népé[ne]k meg-kellett magát tiſztitani a’ 

Törvény[ne]k ki-adattatáſa elött, ugy a’ Kereſztyé[ne]k tiſztitanák [me]g ſziveket e Nemes 

vendég[ne]k a’ Kriſtus Jéſusnak bé-fogadáſára.136

Benda Kálmán továbbmenve így rajzolja meg Báthori püspök arcképét:

A felvilágosodás polgáriasodó eszményeit hiába keressük Báthory prédikációiban és 

halotti búcsúztatóiban, s a beszédek konzervatív jellegét még aláhúzza, hogy szer-

zőjük stílusban sem alkalmazkodik az újhoz, nyelvezete, mondatszerkesztése nem 

nőtt ki a barokkból.137

Az egyházszervező és egyházkormányzó püspök személyének és személyiségé-

nek megítélése is rendkívül eltérő. Egyszerre mondják Báthorit európai látókörű 

és műveltségű főpapnak, külsőségekre rendkívül érzékeny püspöknek, a kegyes atya 

és a jó pásztor képében tetszelgőnek, barokkos méltóságnak.138 Báthori erényeit 

és „emberi gyarlóságait még a 18. század táplálta”, gesztusai barokk operába 

illenek;139 „[k]itűnő szónok, beszédei – melyeket a részletekig előre kidolgoz 

és megfogalmaz – nemcsak logikusak, hanem érvelésükben hatásosak is.”140

135 E helyen azt fejtegeti Báthori, hogy az evangéliumok szerint Jézus Krisztus feltámadása után 

az asszonyoknak jelent meg. 
136 RL C/8 4-7. doboz Báthori Gábor prédikációi. 1779-1798 Id. Báthory Gábor superintendens 

regibb templomi beszédei 1779-1798. A prédikáció az 1788-1789 táján megírt és elmondott 

beszédek között található.
137 Benda 1983, 29.
138 Kiss 1989, 56., 59., 60., 61.
139 Kiss 1989, 61.
140 Benda 1983, 29.
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Báthori Gábor konzervativizmusa és dinasztiahűsége141 ellenére mégis pon-

tosan prédikációi miatt kerül összeütközésbe a fennálló hivatalos renddel;142 

személye és működése „barokk maradványként”143 való jellemzése és osztá-

lyozása szintén revízióra szoruló gondolat. Az, hogy Báthori Gábor prédiká-

ciói javarészt – a koraiak mindenképpen – szerkezetileg, nyelvileg a barokk 

ideáljából és a barokk esztétikából nőnek ki,144 sokkal inkább műveltségbeli és 

képzettségbeli kérdés és tényállás, mintsem az „új iránti érzéketlenség” meg-

nyilvánulása. Talán egyszer eljutunk oda, hogy a (késő) barokk, amelynek mű-

veltségben, építkezésben a magyar református egyház valójában sokat köszön-

het,145 a „posztmodern” református körökben megszűnik szitokszónak lenni. 

Báthori az ésszerű, kiegyenlítésre törekvő, egyházias ortodoxia késő barokk 

műveltségű képviselője volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Pesti Egyház 

Ágendájában a beteglátogatás szertartásához fűzött beszédben leírt érvelése a 

korabeli orvoslás és a valamikori csodák vonatkozásában, hiszen – mint érvel –

„A’ tsudák ideje régen el-mult, nekünk az Istentöl belénk adattatott okosságot kell 

követni.”146 De álljon itt az egész gondolatmenet! 

Kötelessége a’ betegnek hogy éljen a’ szükséges eszközökkel az orvos Doctoroknak hasznos 

tanáttsokkal, és az azoktol rendeltetett orvosságokkal, szoroſan tartván magát azoknak 

rendelésekhez. Ezeket meg vetni, és tsudálatos gyógyitását várni az Istennek, valóságos 

Isten kisértés és nagy gonoszság. Mert a’ Jó Isten épen azért adta a’ füvekbe fákba a’ 

gyógyitó eröt, hogy mi az okkal éljünk a’ mi javunkra. […] úgy szükség, hogy beteg korunk-

ban éljünk az Istentöl rendeltetett orvosságokkal, nem biztatván magunkat idétlenül 

azzal, hogy minket-is meg gyógyit az Isten tsudálatosan minden eszközök nélkül, mint 

meg-gyógyitott a’ Kristus sok betegeket. A’ tsudák ideje régen el-mult, nekünk az Istentöl 

belénk adattatott okosságot kell követni.147

141 Szatmári 2003, 178. rámutat, hogy a protestánsok a XVIII. század végén megszülető 

kedvező(bb) új törvényeket és rendeleteket mégis csak a Habsburgoknak köszönhették.
142 Szatmári 2003, 178.
143 Benda Kálmán jellemzését igazából Szatmári 2003, 177-178. átveszi, még ha kissé modifi -

kálja is a korábbi megállapítást. 
144 Számos kéziratos prédikációja a barokk prédikációs hagyományból ismert szerkesztésmóddal 

készült, a nyelvi és mondattani jelenségeket is innen értelmezhetjük és értékelhetjük. Báthori 

széljegyzetként vagy beszúrás formájában prédikációi szerkezeti vázának latin szakkifejezését, 

megnevezését is feljegyezte. Ez a barokk szerkesztésmód „a világos, egyértelmű mondanivaló-

nak zárt, szigorú logikai formába öntése.” Bitskey 1979, 135. Vö. részletesen: Bitskey 1979, 

133-156.; valamint Bartók 1998, 184-234., 364-368.
145 Vö. részletesen: MRET 1949, 253-261.
146 Ágenda 1796, {69.}
147 Ágenda 1796, {68-69.}
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Az Ágenda keletkezésének okai

A Pesti Egyház sajátos története

A magyarországi reformáció történetének kezdeti idejéből az „új hitű” pesti 

és budai közösség létéről szórványos adatokkal rendelkezünk.148 Szegedi Kis 

István fellépésének következtében erősödni kezdett a helvét irány. Úgy tűnik, 

hogy az 1563. esztendő döntő fordulatot hozhatott a pesti közösség életében, 

hiszen 1563-1567 között szolgált pesti lelkészként Béllyei Tamás, mellette egy 

esztendeig iskolamesterként Skarica Máté,149 de az adatok nagyon szórványo-

sak. A pesti egyház XVII. századi létezésére csak közvetett bizonyítékok alapján 

lehet következtetni, istentiszteleteiket feltehetőleg magánháznál tartották.150 

Pest és Buda visszavételekor még működött Pesten a református gyülekezet, 

az ostrom után is volt egy darabig istentisztelet a városban. A helyi hatósá-

gok erőszakossága miatt szűnt meg a protestáns istentisztelet és gyülekezet.151 

I. Lipót 1703 októberében adott kiváltságlevele szerint szigorúan tilos protes-

tánsoknak polgárjogot adni Pesten.152 

A XVIII. század második felének kedvezőbb politikai körülményei (pl. Tü-

relmi rendelet, 1781) és egyéb társadalmi folyamatok miatt már az 1790-es 

évek első felében szó esett Pesten helvét hitvallású, azaz református gyülekezet 

alapításáról és templom építéséről.153 Ráday Gedeon Bécsben, 1792. október 

25-én keltezett és Végveresmarti Sámuel dunamelléki püspöknek címzett le-

velében a következő elhíresült szavakat használja az építendő pesti templom 

vonatkozásában:

[…] mivel ezen ottan epitendő Templom, nem anyira azon N. Varos Lakossai hanem 

akar az ottan gyakran ez utan is tartando Orſzág Gyűleseit, akar az Pestre project-

alt és ö Felsegétül confi rmálando Fö Consistorium helyet, akar az Törvenyes dol-

gok folytatasára, ottan öſzve gyülni ſzokot Protestanságot gondolom, az egeſz Haza 

Templomanak gondolodhatik […]154

148 Vö. részletesebben: Balázs 1983, 11-13.
149 Balázs 1983, 14. További adatok (lelkészek, kultuszhely) vonatkozásában lásd: Balázs 1983, 

14-18.
150 Balázs 1983, 19.
151 Balázs 1983, 20-21.
152 Balázs 1983, 20-21.; Benda 1983, 25.
153 Farkas 1898, 21-22.; Pruzsinszky 1921, 15-16.; Benda 1983, 25-26.; Szatmári 2003, 174-

175.
154 RL D/7 „Egyveleg” I. doboz 253. számú dokumentum. Szatmári 2003, 175. ekként idézi: „az 

építendő templom nem annyira Pest református lakosainak, hanem az egész haza templomá-

nak gondolódhatik”, ugyanígy Benda 1983, 26. Vö. Farkas 1898, 21.
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A reformátusok pesti (újbóli) megtelepedése kevéssel a lutheránusok gyüle-

kezetalapítása után történt (1787).155 A közös evangélikus-református templom 

(simultaneum templom) építésének gondolata a felek kölcsönös ellenvetései mi-

att gyorsan meghiúsult.156 

1796. október 1-től157 Győrfi  szabómester házát bérelték, ahol az imatermet 

és a lelkészlakást ki is alakították. Az első istentiszteletre ezen a helyen került 

sor 1796. november 13-án,158 vasárnap, mint erről az Ágenda címlapja is tudósít, 

ekként:

1796. 13. Novembris, melly naponn kezdődött legelőször a’ közönséges Isteni tisztelet 

gyakorlása Pestenn, 102.159 esztendeig tartott félbe szakadása utánn.160

Egy másik kéziratos forrás szerint:

1796iki Nov 13ik napján kezdette el Báthori Gábor ſzent hivatalát, és akármelly részében 

vólt Pest városában a’ reform[átusok] Isteni tisztelete, seregestől mentek halgatására 

minden vallás külömbség nélkűl a’ Pesten lakozók, az útazók pedig ha Vasárnap vólt 

Báthorit meg nem halgatni véteknek tartották vólna. – Kilencz esztendei bujdosása után 

a’ Pesti Reformatusok Isteni tisztelete, végre a’ mostani helyen állandó ſzállást talált. […]

A’ Peſthi Reformáta Ekklésiának rövid Historiájja.

[…] November 13dik napján éppen Vásárkor kezdödött el legelöször a’ közönséges isteni 

tisztelet, a’ mikor a’ Predikátor beköszöntő beszédet tartott Szent Pálnak azokból a’ 

ſzavaiból, mellyek vagynak Csel: 20 része 28dik verséből. Ekkor az Ekklésiához tartozók 

száma ugyan fel nem jegyeztetett, de ugy láttzik, hogy 150nél többen nem voltak.161 

155 Vö. részletesen: Farkas 1898, 19-20.
156 Szatmári 2003, 176.
157 Szatmári 2003, 176.
158 Farkas 1898, 25.; Pruzsinszky 1921, 17-18.; Szatmári 2003, 174. Benda 1983, 28. rossz 

adatot közöl (hivatkozás nélkül) az első pesti istentiszteletre: 1796. október 1. – ez a dátum a 

lelkészlakul és kultuszhelyül szolgáló épület bérlésére vonatkozik (lásd fentebb).
159 Helyesen inkább: 112? Ráday Gedeon az egyetemes konvent előtt tett indítványában ekként 

fogalmazott: „Továbbá: tapasztaltatott, hogy Pesten, hazánk olly nevezetes városában, hol 

minden keresztyén felekezetnek temploma van, 1684-dik év óta egyedül hitünk-sorsosi 

kényteleníttetvén közönséges isteni-tisztelet nélkül lenni […]”. Idézi Farkas 1898, 23. Vö. 

Szatmári 2003, 176.
160 Ágenda 1796, {IV.}
161 „A század első tizedében a pesti kálvinisták lélekszáma csupán 300-1000 közt ingadozott. […] 

Akkor még a hit varázsa, az eszmény kultusza tudott annyi lelkesedést önteni a puritán kál-

vinista hívők lelkébe, hogy az a csekély számu egyházközség már 1815-ben templom és iskola 
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Azomban majd szaporodott a’ hivek’ gyülekezete, ugy hogy már 98ban a’ Györfi  házat 

ſzorossága miatt elhagyni és tágasabb helyet keresni az Ekklésia kéntelenitett.162

1798-tól Schorendorfer órásmester Korona utcai házát bérelték, majd hosz-

szabb tárgyalások kezdődtek az egyház és a város között egy templomépítésre 

alkalmas és méltó telek kijelöléséről, míg végül a Kecskeméti kapu előtti térség 

kijelölésébe mindkét fél beleegyezett. Ezt a telket 1801-ben kimérték, majd az 

egyházközség egy egyemeletes épületet emeltetett. Az emeleten volt a lelkész-

lakás, a földszinten az imaterem, az iskola és a tanítói lakás.163 „1804-től van 

imaháza ennek a gyülekezetnek a szénapiacnál”, amelyen ott van a felirat: Haec 

sacrata Deo sint et sacrata Ministris. 1816-ig az istentiszteleteket csak magyar 

nyelven tartották.164 Hermine hercegnő megérkezése miatt 

a gyülekezet […] Cleymann urat elhívta Bécsből,165 amely időtől fogva az egyik va-

sárnapon németül, a rá következőn magyarul prédikálnak. E gyülekezet első vallási 

elöljárója Báthori Gábor úr, aki egyidejűleg a szuperintendensi méltóságot is viseli, 

és egy káplán áll az oldalán.166

A politikai és gazdasági helyzet miatt sokáig nem lehetett gondolni temp-

lomépítésre, ezért csak 1816-ban fogtak hozzá a méltó templomépület másfél 

építésére határozta el magát.” Gonda 1900, 3. Az egyházközség lélekszámának kérdésében 

lásd: Farkas 1898, 57-60.
162 RL D/7 7. doboz 385-386. számú dokumentumok (Báthori Gábor önéletrajza, valamint a pesti 

egyház története)
163 Farkas 1898, 27-30.; Pruzsinszky 1921, 20-22.; Szatmári 2003, 177.
164 Az evangélikusokkal ellentétben, ahol a német és „szláv” nyelven tartott istentiszteletek mel-

lett ritkán van magyar nyelvű prédikáció, a szlovák többség miatt nagy ünnepnapokon rend-

szerint szlovák nyelvű istentiszteletet tartanak.
165 Schams 1821, 128-129. lábjegyzete szerint Cleymann urat Bécsben az egyik legtiszteletremél-

tóbb protestáns teológusként és tökéletes szószéki szónokként ismerték. „Prédikációi megfe-

lelnek a korszellemnek és a hallgatók gondolkodásmódjának, festményei annyira virágdúsak, 

oly nagy tűzzel vannak megfestve, és a belső elrendezés által annyira meggyőzőek, hogy 

hallgatói a legmelegebb tetszéssel fogadják azokat.” (Saját fordítás) Vö. Farkas 1898, 60-61.; 

Pruzsinszky 1921, 31-32.; Szatmári 2003, 178.
166 Schams 1821, 127-128. A fenti szövegrészletek az alábbi, eredeti német nyelvű mondtok for-

dításai (saját fordítás): „Seit 1804 hat diese Gemeinde ein Bethhaus am Heuplatze […]. […] hat 

die Gemeinde […] Hrn. Cleymann, von Wien hieher berufen, seit welcher Zeit einen Sonntag 

deutsch und den darauf folgenden ungrisch geprediget wird. Der erste Religionsvorsteher 

dieser Gemeinde ist Herr Gabriel Báthori, der zugleich die Würde eines Superintendenten 

bekleidet, und einen Vicar ad Latus hat.” 

 Cleymann 1832-ig működött Pesten, utána a német nyelvű igehirdetés szolgálatát időközön-

ként és ad hoc látták el. Vö. Bodoky 1983, 73.
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évtizedig tartó felépítéséhez. 1830-ig, tehát pesti szolgálatának javarészében 

Báthori Gábor a szerény imateremben teljesített szolgálatot.167

[…] A’ templom épitésének hoſzasabb ideje alatt, az isteni tisztelet a’ Parochiális ház 

alatt lévő Oratoriumban tartatott ugy, hogy egyik vasárnap Magyar, másik vasárnap 

pedig Németh nyelven ment véghez, a’ Herczeg Asszony minden második vasárnap, 

csak egyszer is el nem múlatván megjelent az isteni tiszteletben. Hogy az isteni tisztelet 

diszesebben menjen véghez egy orgona csináltatott, mellyel élt az Ekklésia mind a’ Ma-

gyar mind a’ Németh isteni tiszteletben mind addig, mig a’ templom felépülvén nagy 

és ritka jóságú Orgona készittetett.168 […] Sok bajok és nehézségek között felépült végre 

a’ Pesthi pompás nagy templom, mellynek felszenteltetése 1830 eſztendő Augustus 29dik 

napjára határoztatott. Ekkor Generalis Conventet tartván Pesten a’ négy Fő Tisztele-

tű Superintendentiák, a’ felszentelésen jelen voltak három Superintendesek, maga Fö 

Tisztelendő Báthori Gábor Ur, Budai Ésaiás Ur, és Tóth Ferencz Ur, és nagy számmal 

a’ Lelki Pásztorok, A’ Felszentelést maga vitte véghez Fő Tisztelendő Báthori Gábor Ur, 

predikált kedves Fija Nagy Tiszteletű Ifj ú Báthori Gábor Ur, Szent Leczkéűl felvévén 

Jeremiás VII 1,2,3,4,5 verseit. Az Ur’ aſztalánál agendizált Fő Tiszteletű Polgár Mihály 

Ur Generalis Notarius és Kecskeméthi első Predikátor. […]169

A Budai zsinat (1791) 

Báthori Gábor az Ágenda legutolsó lapján – feltehetőleg későbbi feljegyzésként 

– világosan megnevezi az istentiszteleti rendtartás megírásának okát. Kiderül, 

hogy az 1791-es budai református zsinaton hozott „bölts Rendelés” következté-

ben felállított liturgiai bizottság különféle akadályok miatt „mind eddig a’ maga 

végét el nem érhette”. Az országosan elrendelt egységes istentiszteleti rendtartás 

(uj Liturgia és Vniformitás) Báthori pesti lelkészségének és a pesti református 

istentiszteleti élet újbóli elindulásának kezdetéig nem született meg. De álljon 

itt az egész indoklás!

A’ Budánn 1791. eszt. tartatott Nemzeti Zsinatban elvégeztetett ugyan, hogy az egész 

Magyar Országi Reformata Ekklésiák számokra uj Liturgia irattassék, és ebben a’ 

részbenn-is az Vniformitás be hozassék; melly munkának el-készitésére bizonyos T. T. 

Férfi ak ki is neveztettek. De ez a’ bölts Rendelés, a’ magokat elöl adott akadályok miatt, 

167 Szatmári 2003, 177.
168 Az orgonaépítésekkel kapcsolatban lásd: Farkas 1898, 69-70.
169 RL D/7 7. doboz 385-386. számú dokumentumok (Báthori Gábor önéletrajza, valamint a pesti 

egyház története)
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mind eddig a’ maga végét el nem érhette. Pestenn 1796. 13. Nov. a’ Reformata Ekklésia 

fel-állásával az oda való Nagy Meltoságú, Meltoságos és Tekintetes Curator Urak által 

Predikátornak meg hivattatván, nem itéltem alkalmatosnak hogy abban az Ekklésiában 

a’ szokott Liturgiát kövessem: a’ honnét mig a’ Budai Zsinat végezése szerént a’ közönsé-

ges Agenda el-készittetnék, ezeket a’ munkátskákat irtam magam, és ezekkel élek, nem 

tarthatván azt a’ szabadságot senki törvénytelennek, mellyel élt az eredeti Ekklésia is 

a’ Liturgiakra nézve. B.G. m.k.170

„A’ budai zsinat, legelső nemzeti közönséges zsinatjuk volt a’ ref. keresztyének-

nek. Tartottak ugyan már régebben is zsinatokat honunkban a’ reformatusok: 

de azokat közönségeseknek nem mondhatjuk, mert csak egy vagy két 

superintendentia tartotta.”171 A zsinat elsődleges célja az 1790. évi XXVI. tör-

vénycikk172 4. §-a értelmében az egyházigazgatás módjának meghatározása 

volt;173 az új rendelkezés lehetővé tette a protestánsoknak, hogy kizárólagosan 

170 Ágenda 1796, {127.} A {III.} oldalon található Mosheim-idézet valójában Báthori e helyen 

vázolt célkitűzését hívatott igazolni. Vö. Benedek 1933, 80-82.

 Mosheim, Johann Lorenz (Lübeck, 1693. október 9. – Göttingen, 1755. szeptember 9.) luthe-

ránus teológus, egyháztörténész. Származását valójában homály fedi, az életrajzírók rengeteg 

feltételezést örökítettek meg (nemesi származás, házasságon kívüli gyermek stb.). Mosheim 

születési éve a korábbi forrásokban 1694 vagy 1695, korai életrajzi adataiban is találunk egy-

két éves eltéréseket a különféle biográfusoknál. A születése másnapján keltezett keresztelési 

bejegyzés (lübecki Mária-templom) szerint „az apa idegen”, aki feltehetőleg osztrák katoli-

kus mesterember lehetett. Anyja neve nem maradt fenn. 1707-1711(/1712) között a lübecki 

Catharineumban tanult, majd házitanítónak állt. (1715/)1716-ban Kielben kezdett tanulni 

(Sacrarum et elegantiorum litterarum). Történelmi és irodalmi ambíciói hamarosan személyére 

irányítják a fi gyelmet. (1718/)1719-ben elnyerte a magiszteri címet, majd tanári megbízatást 

kapott a fi lozófi ai karon. 1721-ben professor designatus lett, de hosszú küzdelmek és ellenve-

tések dacára csupán 1723-ban lett Helmstedtben a kontroverzteológia professzora, 1725-től 

ugyanott az egyháztörténet professzora. Emellett különféle egyházi tisztségeket is betöltött. 

1747-ben tiszteletbeli professzorként és az egyetem kancellárjaként került a göttingeni egye-

temre, ahová már 1734 óta hívták. Helmstedtből részt vett a göttingeni egyetem alapításának 

szervezésében, a teológiai fakultás statútumainak kidolgozásában. Mosheim a felvilágosult 

historizmus és a pragmatikus egyháztörténet-írás alapítója, alkalmanként „a modern egyház-

történet-írás atyjának” nevezik. Elismert prédikátor volt, felfogása szerint a prédikáció feladata 

az etikai és morális felvilágosítás, amely véleménnyel elütött kora ortodoxiájának szószéki 

ízlésvilágától. Fontosabb egyháztörténeti művei: Institutiones Hisoriae Ecclesiasticae (1755); 

Institutiones Historiae Christianae Majores (1763); De Rebus Christianorum ante Constantinum 

Magnum Commentarii (1753); Dissertationes ad Historiam Ecclesiasticam pertinentes (1767); 

Versuch einer unpartheiischen und gründlichen Ketzergeschichte (1746-48). ADB XXII., 395-399.; 

BBK VI., 196-204.; NDB XVIII., 210-211.; Pallas XII., 811.
171 Almanak /I, . A’ magyarhoni helv. Vallástételt követők’ Budán 1791ben tartott nemze-

ti zsinatjuk’ rövid históriája című tanulmányt a kötet szerkesztője, Polgár Mihály írta. Vö. 

Zoványi 1977, 481.
172 Ismertetését közli Bajusz 1994, 143.; MRET 1949, 267.; Bucsay 1985, 175-176.
173 Almanak /I, -.
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a saját felekezetük elöljárói alá tartozzanak, de egyúttal fenntartotta magának 

azt a jogot, hogy az egyes egyházak belső szabályzatát ő rendezze. Az egyházak 

fölötti legfőbb rendelkezési jog továbbra is az uralkodót illette, de megengedte, 

hogy vallási ügyekben a saját zsinatok által hozott rendelkezések (kánonok) 

szerint működjenek.174

A nevezett törvény által a protestáns egyházaknak biztosított bizonyos mér-

vű vallásszabadság következtében mind a református, mind az evangélikus 

egyház vezetői arra törekedtek a Pozsonyban 1791. február 10-12-én tartott 

konvent határozata szerint, hogy a királyi engedély beszerzése után zsinatot 

tartsanak.175 A zsinattartás szükségességét református oldalon a tiszántúli egy-

házkerületben előkerült ellentétek is sürgették, ugyanis elengedhetetlenné vált 

az egyházkormányzás ügyének országos törvényhozás útján való rendezése.176

A „magyarországi négy református egyházkerület egyetemes zsinata” szept-

ember 14-én nyílt meg177 és október 13-án fejezte be munkáját, amit összesen 

15 ülésen végzett el. Az evangélikusok ugyanekkor Pesten tartottak zsinatot, a 

két zsinat közös bizottságokat is felállított az együttmunkálkodásra. A zsinati 

munka javarésze valójában a lelkészi és világi elemek összeütközésének színtere 

volt, jó néhány ülés a hírhedt „Sínai-ügy”178 tárgyalásával ment el, „így volta-

képpen nem is értek rá behatóan megvitatni egyes fontosabb kérdéseket.”179 

A zsinaton uralkodó és a zsinatot meghatározó hatalmi villongás miatt a Budai 

zsinat munkálatai „csak sebbel-lobbal készített tákolmány volt: az igazi pro-

testáns elv csak torz alakban érvényesült benne, valójában a túltengő nemesi 

önérzetet tükrözte.”180 Összességében elmondható, hogy a Budai zsinat legjobb 

és leghelyesebb intézkedései is valójában halva születettek, mivel királyi szen-

tesítés hiányában az elfogadott 155 kánon181 elsősorban politikai okok miatt 

soha nem lépett törvényerőre.182 Némelyeket azonban később egyes testületek 

(egyházkerületek, konvent) saját törvényei és szabályzatai közé emeltek.183

174 Vö. részletesebben: Szathmáry 2004, 35.; MT V, 93-96.
175 Zoványi 1977, 100. 
176 Bajusz 1994, 169.
177 Almanak /I, . szerint 1791. szeptember 12-én kezdődött a zsinat. A kezdés tényle-

gesen szeptember 12-re volt kitűzve, de sokan csak késve tudtak megérkezni, „sőt még 13. 

sept. is, sok híjjával lévén a deputatusok száma, nem egyéb, hanem csak valami praeliminaris 

conferentia tartatott.” Révész 1896, 477-478.
178 Zoványi 1977, 545-546.; Bajusz 1994, 169-170.; MRET 1949, 284-285.
179 Révész 1896, 473.; Zoványi 1977, 100. 
180 MRET 1949, 290.
181 Ismertetésüket lásd: MRET 1949, 291-293.
182 MRET 1949, 293-294.
183 Zoványi 1977, 100-101. A pesti evangélikus és budai református zsinatok érdekes utótörténe-

téhez tartozik az, hogy a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1890-ben pályázatot hirdetett 

a zsinatok századik évfordulójára a két zsinat történetének megírására. A kettős pályázat 
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A reformátusok a kálvini tanításra és genfi  gyakorlatra visszavezetve val-

lották, hogy az egyház tagjai egyenlők, a világi hatalomnak nincsen joga az 

egyházigazgatásba beleszólnia (princeps, v. magistratus externus nullum habet 

jus circa sacra). A választott egyházi elöljárók rendelkeztek például az egyházi 

szertartásokról, rítusokról.184 

A zsinat ötödik ülésén (Szent Mihály hava/szeptember 29.) Losonczy Károly 

feltette a kérdést, „ha vajjon nem szükség volna-é a liturgia igazitás iránt is 

rendelést tenni? minthogy az minden deputatio munkájából kimaradott.”185 

A zsinat kilencedik ülésén (Mindszent hava/október 6.) esett szó a temeté-

sekről, miszerint sok helyen – a kor szokása és a történelmi hagyományok 

összefüggésében – a lelkészeket verses búcsúztatók tartására kényszerítik, 

„mely miatt a predikátziókban sok illetlenségek, azoknak a predikátoroknak 

pedig a kik azt teljesiteni nem akarnák, sok kedvetlenségek történnék […].” 

A zsinati határozat szerint az egyházkerületek „minden jó móddal a hallgatókat 

arról meggyőzni igyekezzenek, hogy a bucsúztatás az isteni tiszteletnek nem 

része, és azért kiváltkép[p]en versekkel, az egyházi szolgáktól kivánni nem is 

lehet.”186 A Budai zsinat tizennegyedik ülésének (Mindszent hava/október 12.) 

végén szó került az istentisztelet ügyéről is. „Végre az isteni tiszteletbeli szokás-

nak, vagy Liturgiának kidolgozására” a zsinat egy bizottságot kért fel, amely-

nek tagjai a zsinati elnökséget betöltő Teleki József gróf,187 valamint Horváth 

Ádám, az egyháziak közül: „t. püspök Hunyady Ferencz, Tormásy János, Péczely 

József, Kalmár József, Szőke Ferencz, Szőnyi Bénjámin és Szikszay György” 

urak. Akiket az egyházkerületek még szükségesnek vélnek, azokat is adják még 

majd hozzá a bizottsághoz, amely saját kebelében felosztja a munkát, annak 

eredményét először az egyházkerületek véleményezik, „azután a közönséges 

azonban sikertelen maradt: a pesti zsinat történetére vonatkozólag egyetlen pályamű sem 

érkezett, a budai történetével foglalkozó pedig nem volt elfogadható. Révész 1896, 473. Vö. 

továbbá: Bajusz 1994, 141., 170.
184 Almanak /I, -.
185 Révész 1874, 391.
186 Révész 1874, 503-504.
187 A zsinat elnökévé „nem voxokkal, hanem közönséges egyszeri” megegyezéssel gróf Széki Teleki 

Józsefet (Huszt, 1738. december 21. – Pest, 1796. szeptember 1., gróf, református főgondnok, 

Ráday Pál unokája, életrajzát lásd: Zoványi 1977, 626.) választották, aki nem volt jelen; „ad-

dig pedig, míg maga ide megérkeznék, m. gróf idősb Rádai Rháday Gedeon ur, mint aki mind 

érdemeire, mind tapasztalt buzgóságára nézve, ezen tisztességhez legközelebb vagyon, a már 

kiválasztott főkormánytartó képének viselésére kérettessék. Az egész gyülekezet egyező »Él-

jen« kiáltással fogadta emlitett t. püspök Szalai Sámuel uram tanácsadását.” Révész 1874, 

82.; vö. Révész 1896, 479. Teleki József mint „választott praeses” Ráday Gedeon „interimalis 

praeses” után csupán október 3-án vette át az elnöklést (Révész 1896, 571.; vö. Révész 1874, 

481.).
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t. Consistoriumnak fogják megvizsgálás végett átadni, hogy aztán a második 

ülésben tett végzés szerint188 közhaszonra bocsát[t]assék.”189

A zsinati munka érdekes leírásaként, ill. lecsapódásaként tarthatjuk szá-

mon – a hivatalos jegyzőkönyv mellett – Őri Fülep Gábor190 zsinati naplóját 

(Diarium Synodale), aki szerint a nyolcadik ülésen (október 5.) esett szó a li-

turgiák ügyéről. 

Ugyanekkor fordulván elő a liturgiák és énekes könyvek szükséges voltokról is a szó, 

t. superintendens uraméknak megmondatott, hogy az ez aránt leendő valami selecta 

deputatio felől magok között beszéllenének. Melylyel az ülés berekesztetett.191

A kilencedik ülés (október 6.) második tárgyalása a „közönséges penitentia 

tartásról vagy ekklésia-követésről” szólt, „melyet némelyek szükségesnek, má-

sok nemcsak szükségtelennek, hanem károsnak is mondottanak.” A zsinati 

atyák szerint az egyházkövetés gyakorlata „illő, sőt szükséges”. A következő 

kérdés már az volt, hogy a nyilvános bűnbánattartás nyilvános (publice, mint 

eddig) vagy csak „zártkörű” (privatim in presbyterio) legyen. Az ügyben „nagy 

zúdulás után az végeztetett”, hogy az történhet nyilvánosan a gyülekezetben 

vagy csupán a presbitérium előtt. Az úrvacsorától eltiltott személy azonban 

nem mulaszthatja el a bűnbánattartást „legalább a prédikátor és egy vagy két 

presbyterialis személy előtt”, amit a lelkésznek nem szükséges az egész gyü-

lekezet előtt kihirdetnie, az ugyanis nyilvánvaló mindenki előtt, hogy annak 

a személynek újból kiszolgáltatják az úrvacsorát.192 A tizennegyedik ülésről a 

188 „M[éltósá]gos előlülő gróf ur feleletül adta a követ uraknak, hogy ezen T. zsinatnak sincsen 

elméjében, hogy a vallásnak tudománybeli cikkelyei és a ceremóniák dolgához a deputatio 

hozzányulhasson, hanem magát csak egészen a külső igazgatás formájában fogja meghatá-

rozni.” Révész 1874, 250-251. „[…] félre tévén, sőt épen nem is illetvén a dogmaticumokat és 

rituálékat, csupán csak 1. de regimine ecclesiae, 2. de disciplina ecclesiastica, és 3. de rebus et 

causis matrimonialibus egyeznénk meg valami generale principiumokban.” Révész 1896, 481.
189 Révész 1874, 511. 
190 Sajószentpéter, 1739. április 25. – Sajószentpéter, 1823. július 25. Magyarországi tanulmányai 

után 1760-tól Franekerben, 1763-tól Utrechtben tanult, ugyanitt avatták 1765-ben teológiai 

doktorrá. 1766-tól lelkész, 1772-től sárospataki teológiai tanár, a Budai zsinat tagja, 1797-ben 

csekély szótöbbséggel tiszáninneni helyettes püspökké választották következési joggal; 1799-

től püspök. Zoványi 1977, 448-449.
191 Révész 1896, 576. A közreadó is megjegyzi, hogy a bizottság kiküldésére valójában a már 

korábban említett tizennegyedik, utolsó ülésen került sor. 
192 Révész 1896, 625-626. A tizenharmadik ülésen (október 11.) felolvasták az „ekklézsiakövetésről 

szóló canont is”, amelyben a zsinati atyák már korábban „nagy villongások után megegyeztek, 

benne többé semmi változás nem tétettetett.” Révész 1896, 632-633. A kánonokat, beleértve 

az egyházfegyelemről szóló rendelkezéseket ismerteti Bajusz 1994, 171-172. A „közönsé-

ges ekklézsiai fenyíték” gyakorlata idővel kizárólagosan a paráznaság, házasságtörés eseteire 
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következő tudósítást olvashatjuk, amely valójában a jelen tanulmány tárgykö-

rébe tartozó utolsó feljegyzés:

A litu[r]gicumok elaboratiója aránt is fordult elő valami, és az énekes könyveknek 

revisiója és valami új énekek készítése aránt. És a praeses úr ő nagysága által ne-

veztettek is ki némelyek, ú. m. generalis notarius uraimék, Szőke és Péczeli urak-

kal együtt. De mivel superintendens urak közzül csak t. Szalay úr volt jelen ezen 

sessióban, arról is tehát jövő sessióban nagyobb praecisióval fog tétetődni a rendelés 

[…].193

A különféle hagyományokat ápoló és gyakorlatokat kialakító egyházkerületek 

közeledésnek és egységesülési szándékának egyik eszköze „a liturgiai kérdések 

rendezése lehetett volna”.194 A Budai zsinat után azonban nem történt e vonat-

kozásban lényeges változás. Jól jellemzi az 1791 utáni helyzetet egy tiszáninneni 

megállapítás (1811): 

Már nagy ideje annak, hogy a magok szent Vallásának tisztaságát és szép rendét 

szerető Magyar Reformátusok, szomorúan kéntelenek azt tapasztalni, hogy ha szin-

tén ők a magok hitbeli Tudományaikra nézve, a Helvétziai Vallástételt mindnyájan 

eggyaránt bévették, és követik is; de még is a vallásbeli külső Rendtartások tsaknem 

annyiféleképen gyakoroltatnak, a mennyi Gyülekezetek találtatnak.195

A jelen tanulmány elkészítésekor megvizsgált XVIII. századi, a Budai zsinat 

előtt nyomtatásban kiadott ágendák már egyöntetűen a szertartási egységet hi-

ányolják. Kármán József Ágendájának (1787) bevezetése erre nyilvánvaló példa: 

Mi vólt egyenes, és Istenes ſzándékom, e’ munkának Világ’ eleibe való botsátásában; 

azt az elöre ki-adott Tudósításomban, már meg-mondottam. Kissebbnek esmérem 

én magamat, mint ſem hogy erövel reá kötni kívánnám ezen Agendát mindenekre 

de tudom jól a’ nagy Fogyatkozást és Egyenetlenſéget e’ réſzben; a’ mellyet régen 

fel kellett vala ſegélleni. Ezért panaſzkodtak régen ſok L. Tanítóink, ſok Halgatóink 

is. Ha ſokan a’ most Élök közzül ezt bé nem véſzik is; az ifj abb L. Tanítók, kivált a’ 

mostani Kegyelmes Tsáſzári és Királyi Felſég alatt ſzaporodott ’s ujj Ekklésiákban, 

szűkült, a XVIII. században királyi/állami rendeletek korlátozták, tiltották, II. József uralko-

dása alatt a kérdés újból felvetődött. Fábián 1867, 113.
193 Révész 1896, 634.
194 Fekete 2006, 174.
195 Idézi Fekete 2006, 174.
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örömmel véſzik tudom: és igy, a’ mire én igyekezem, idövel meg-leſzen nagyobb 

réſzében Ekklésiáinknak az egyenlöſég, minden jó Lelkek’ örömére.196

A dunamelléki egyházkerület jegyzőkönyveiből kiderül, hogy már egy 1788-ban 

Dunavecsén tartott gyűlésen az atyák felvetették a kérdést, ill. a problémát, 

miszerint „az Ur Aßtala felett való Liturgiaban, vniformitast kellene fel állítani 

ebben a’ Superintendentiaban”. E célból elrendelték a külföldi ágendák és gya-

korlat megvizsgálását. 1792. Pünkösd hava [május] 8. napján Cegléden immár a 

Budai zsinat végzésének fényében újabb ülésre került sor, „Midőn pedig a’ Sinat, 

meg határozta vólna: hogy nem tſak az Ur Aſztala Agendaiban, hanem minden 

Liturgiakban vniformitast kellene ßerezni; e’ végre minden Superintendentiabol 

edj edj Egyházi Személy neveztetett ki, a’ ki e’ materiaban dolgozzon […]”.197 Az 

egyházkerületi protokollumba bemásolt hosszú latin nyelvű liturgiai disszer-

táció (1788), majd függelék és refl exiók (1792)198 Tormási (vagy Tormássy) Já-

nos későbbi dunamelléki püspök munkája,199 amint erről Tóth Ferenc meg is 

emlékezik.200

Az 1803. április 24-25-én tartott pesti generális konzisztórium ülésén je-

lentés tétetik arról, hogy a néhai Teleki József főkurátor rendeléséből (1789), 

valamint a budai zsinat parancsolatából készített liturgiai munka készen van. 

Annak megvizsgálására kijelölik: 

T. Eſp[erest] Gőből Gáspár, Komádi Nagj Mihály, Medjeſi Pál és Báthori Gábor urak, óly 

redneléſſel, hogj a’ Munkákat kűlőn kűlőn meg ólvaſván, az azokra tejendő Jegyzéſeiket 

Fő Curator Ő Nagyſágához be küldjék. Nem lévén pedig azok kőzőtt a’ Munkák kőzőtt 

emlekezet a’ Confi rma[ti]orol, ennek a’ Formulája is ki fog dolgoztatni. Ugyan akkor az 

Énekes Könyvről […] Hogj ſok Kántoroknak, az Énekekb[en] válaßtáſt tenni nem tudó 

196 Kármán 1787 [elöljáró beszéd]. 
197 RL A/1.a 5., 517kk. és 703-722. 
198 Vö. még RL A/1b F75 Püspök Veresmarti Sámuel úr levele (Kecskemét, 1792. augusztus 8.), 

amelyben a szuperintendens közli, hogy küldi a „[…] Liturgiával való Opiniót. Egy olvasás utánn, 

által adtam azt Tißteletes Senior Gőből Uramnak; itéletem felőle ez: Szűkséges léßen producalni 

Közőnſéges Gyűlésben, es ha más V. Superintendentiak nem kivánnákis Liturgiájokat a’ ßerent 

jobbitani? én mindazonaltal ennek út mutatáſa mellett, meg maradnék. –” 
199 Tormássy János (Kecskemét, 1744. – Kiskunhalas, 1814. augusztus 12.) református püspök. 

Kecskeméten, majd 1760-tól Debrecenben tanult. 1768-ban külföldre indult, 1769-től Genfben 

tanult. Hazatérése után 1771-től kecskeméti, majd 1777-től kiskunhalasi lelkész lett. 1790-től 

dunamelléki főjegyző következési joggal, az 1790-1791-es országgyűlésen prédikátor, vezető 

szerepet játszott a Budai zsinaton. 1807-től dunamelléki püspök. Több prédikációja nyomta-

tásban is megjelent. Zoványi 1977, 651.
200 Tóth 1810, 45-46.
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alkalmatlanſágoknak meg igazitaſa végett, az énekelhető mind Ditſeretek mind Soltarok 

jegyezteſſenek ki; melyet T. Gőből Gaſp. Ur [fo]g tſelekedni.201

Komádi Nagy Mihály dorogi lelkész 1804. március 19-i keltezéssel a követke-

zőket fogalmazta meg:

I. N. D.202 Egynehány Jegyzéſek a’ Genevai Liturgiára

1. Hogy a’ Genevai Liturgia sem tökelletes; sőt tſekély itelletem ſzerént majd tsak 

nem több ki vetőt vagy meg jobbitani valót látok benne, mint azokban, mellyek moſt 

iráſban a’ mi Prédikatorjainknak kezekben forognak. Mivel a’ mennyire tudom a’ mai 

időb[en] igen kevés vagy talán egy Pap sem él a’ Helvetica Confessio végén levő és a’ 

Palatinuſi Liturgiaból ki ſzedegettetett Melotai Nyilas Iſtvan Agendajával nagyon ve-

lőtlen és ſzáraz; és eppen nem a’ mái izlés ſzerént vagyon el keſzitve. 

2. Ha ugyan tsak meg kellene változtatni a’ mostani Liturgiát, mi ſzükſég nékünk 

ebben a’ megvilágosodott Században elöknek, a’ 16dik Seculumtol költsönőzni a’ Vilá-

gosságot; vagy Genevára ſzorulni ma egy Liturgiáért, ſzámos tanult Ferfi ainknak Isten 

Kegyelméböl való meg ſzaporodása utan? annyival inkább hogy a’ Hazai Szokasokat, 

Rendtartásokat a’ Hazafi jak magok leg jobban értvén, leg jobban látják azt  is, hogy mit 

lehet a’ Ritualekon jómóddal változtatni, leg kevesebb botránkoztatással. […]203 

a. Mivel ezen ujj Ritualénak kéſzitéſében egyik fö czélja a’ mi Venerabilis Super-

intendentiánknak az Vniformitásnak kebelünkbe való bé hozása vólna; hogy igy valahá-

ra annak a’ ſok különböző Isteni tiſztelet Formájának nyaka ſzakadna. De mit teſzen egy 

Kerületet egy hurra venni? ha a’ többi Kerületekben a’ sok különböző hang divattyában 

maradna. 

b. Mivel, még az el mult Seculumnak vége felé a’ Debreczeni Superintendtia is gon-

dolkodott az Eccleſiai Liturgiának váloztatása felől, és Nehai b. e. Szathmári Iſtván 

Ur, a’ maga vélekedéſét ez eránt közlötte is a’ Conſiſtoriummal, és tsak nem éppen ezen 

argumentumokkal akarta közönsegessé tetettni abban a’ V. Superintendetiáb[an] a’ 

Genevai Liturgiat, mellyek itt, ezen a Stricturakban böltsen elö fordulnak. […]204

Fábián József 1805-ben kiadta a dunántúli,205 Göböl Gáspár 1806-ban a 

dunamelléki egyházkerületi rendtartást.206 A Láczai Szabó József nevéhez 

201 RL A/1.a 6. kötet 413.
202 Értsd: In Nomine Domini
203 Itt tanácsolja, hogy ne siessen ezzel a munkával a saját egyházkerülete, míg a többi egyházke-

rület nem közli saját elképzelését.
204 RK K.0.81
205 Ágenda .
206 Liturgia 1806.
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köthető tiszánnineni ágenda (1814, 21832207) előszavában is arra történik utalás, 

hogy a tiszta vallást követő és szép rendet szerető magyar reformátusok régi 

idők óta szomorúan kénytelenek azt tapasztalni, hogy habár „hitbéli tudomá-

nyaikra nézve” mindannyian bevették és követik a „Helvétziai Vallástételt”, 

„de még is a’ Vallásbeli kǘlsö rendtartások tsaknem annyiféleképen gyakorol-

tatnak, a’ mennyi Gyülekezetek találtatnak.” A „boldog reformációtól fogva” 

sokféle liturgiát készítettek és nyomtattak ki, de ezek közül egy sem terjedt el 

„közönségesen” a „Magyar Reformáta Ekklésiákban”. A régiebbiek ezek közül 

„nagyon meg is ritkúltanak, az újabbak pedig, nem köz megeggyezésből ké-

szíttetvén, tsak némelly magános személlyeknek hasznokra szolgáltanak.” Az 

előszó utal az 1791-es Budai zsinatra, amely „némely rendeléseket” tett egy 

közös, mindenki számára elfogadandó liturgia készíttetésére. Ez azonban az 

1814-es kiadásig sem történt meg, éppen ezért a tiszáninneniek a dunamelléki 

példát követve kiadták saját liturgiájukat, hogy legalább az egyházkerületben 

– a külföldi minta szerint – egyformán végezzék az egyházi szolgálatokat. El-

fogadás dátuma: 1811. Pünkösd hava 1. és 2. napja (Onga), 1814. Pünkösd hava 

8. és 9. napja (Tarcal).208

Az egységesítés egyetlen kézzelfogható eredménye az első országosan be-

vezetett énekeskönyv (1806, 1813) volt.209 Fáy András 1842-ben még mindig 

a legújabb ágendák avultságáról panaszkodik (mint pl. Kármán 1787). „Ideje 

volna eziránt felszólításokat tenni superintendentiáinkban” ágendák kidolgozá-

sára.210 Báthori számára – meglátásom szerint – az „ágendakérdés” leginkább 

az egyházigazgatási ügyek sorába tartozott. 

Báthori Gábor – tudomásom szerint – tudományos szinten nem foglalkozott 

liturgiai és liturgikai kérdésekkel. E tárgykörben való és fennmaradt megnyi-

latkozásainak száma igen csekély,211 némely (korai) prédikációja bevezetésében 

207 Liturgia 1832.
208 Liturgia 1814, [I-VI.]
209 Vö. részletesen: Révész 1866; Csomasz Tóth 1950; Fekete 1993; Pap 2011/I. 
210 Fáy 1842, 129.
211 „A’ Jésustol felállíttatott EGY AKOL és EGY PÁSZTOR, és annak felállításában való Czélja a’ 

Jésusnak. Elmondatott a’ Pesti Reformáta Ekklésiában. November 30k napján. 1828. […] A’ sem 

volt a’ Jésusnak tzélja, hogy az Isteni tiſzteletben annak külső rendtartásában egyformaságot 

állittson fel. Ez az egy formaság épen tsak ott lehetős, a’ hol a’ vallás, az Isteni tiſztelet tsupán 

csak tzeremonikákbol, kűlső rentartásokbol, testi gyakorlásokkal áll, a’ millyen volt nem tsak a’ 

pogányoknak, hanem többnyire magoknak a’ Zsidóknak is vallások, Isteni tiſzteletek. A’ Jésusnak 

tzélja véghetetlenül feljebb emelkedett ezeknél az apróſágoknál, alatsonyságoknál. Ollyan Isteni 

tiſzteletet állított fel, melly nem a’ testet, hanem a’ lelket tartsa foglalatosságban, a’ Szívet ne a’ 

föld felé nyomja, hanem felemelje az Istenig, és az ezzel a’ Felséggel való egyességre juttassa. Az 

Isten, úgymond, Lélek, azért a’ kik őtet imádják, szűkség, hogy lélekben és valósában imádják, mert 

illyen imádókat keres az Atya. Megvallom, hogy a’ Jésus két igen egyűgyű, a’ Semmit nem tanult 

embertöl is könnyen által látható, megérthető Czeremoniákat rendelt az Anyaszentegyházban, 
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(exordium) említett liturgiatörténeti vonatkozásokon túl az egyik leghosszabb 

megnyilvánulása az 1817. november 30-án, a reformáció 300. évfordulóján 

mondott prédikációjának részlete. Ebben a bevezetés és egy hosszas egyház-

történeti kitekintés után rátér a reformáció istentiszteletről alkotott felfogá-

sának tárgyalására is, amit a folyóvíz képére felhúzott allegorikus történelmi 

sémával szemléltet.212 

§. II. De valamint az Ekklésia, a’ Vallás, az Isteni tisztelet volt legelsö, legegyenesebb 

tzélja a’ Reformatiónak: úgy még hatalmasabban mutogatta itt magát az Isten jobb 

karja, annak hatalma, ereje.

Ha a’ Keresztyén Vallást, az abban lévő Isteni tiszteletet gondosan megvisgáljuk, sem-

mihez helyesebb nem lehet azt hasonlítani, mint egy ollyan folyóvízhez, melly a’ maga 

eredeti forrásábol ki jővén, tisztaságával minden kristályt tisztaságot megszégyenit. 

De majd tovább folyván az a’ maga eredetének kútfejétöl, mindjárt némelly szálkák, 

gazok mutogatják benne magokat, majd tovább folyván de a’ mellyek még annak tisztás 

árját el nem veszik; azomban minél tovább folydogál, annál több motskok, tisztátalan-

ságok elegyednek abba; minekutánna pedig több tavaknak motsáros vízei egyesűlnek 

vele, ezeknek tisztátalan iszapjai annyira megzavarják, megfertéztetik azt, hogy majd 

lehetetlen volna elhinni, hogy ez az iszapos keverék abbol a’ tiszta forrásbol vette vol-

na eredetét. Ez a’ viz szomorú, de valóságos Táblája, igaz, eleven képe a’ Keresztyén 

Vallásnak, annak tudománnyának, Isteni tiszteletének. Ez a’ Sz. Vallás, tudomány, 

Isteni tisztelet ama tiszta kútfőtöl a’ Jésustol vette eredetét, tisztább volt ez az arany-

nál, mégpedig a’ megtisztíttatott aranynál, ebben a’ tökélletes épségében maradtt az az 

Apostolok idejéb[en]. De majd lejjebb jővén ezektöl, az egyűgyűséget nem szerető emberi 

elme mindjárt szórt ebbe némelly szálkákat, gazokat; de a’ mellyek még ezt fel nem za-

varták. Idővel bezavarták ebbe szerentsétlenül a’ nyughatatlan elméjű emberek az úgy 

a’ Kereſztséget és az Ur Vatsoráját, mellyeket nekünk minden változtatás nélkül szentül meg kell 

tartanunk, ha K[eresz]tyének akarunk lenni; de ezekenn kívűl az egéſz Isteni tiſztelet módját, 

formáját, elrendelését egéſzen a’ Ktyének szabadságára bizta. Ezeknek kell arol gondoskodni, hogy 

a’ kőzőnséges Isteni tisztelet olly moddal menjen véghez, hogy az által az igasság terjeſztessék, az 

emberi elme világosodjék, a’ Szív javittassék, az Isteni és atyafi úi Szeretetre buzdittassék, a’ hit, az 

Isteni igéretek eránt való reménység erőssíttessék, a’ Szentség, kegyesség, a’ jó erköltsök mindenkor 

nagyobb nagyobb tökélletességre menjenek. Ez a’ tzélja a’ Kereſztyén vallásnak, ez az Istennek lé-

lekben és valósságban való tiſztelete. Ennek a’ fő tzélnak elérésének módjában kűlőmbőzhetnek a’ 

K[eresz]tyének egymastol, a’ nélkűl, hogy az által a’ Szenteknek egyessége felbontatnék. Ember ne 

kivánd hát azt, hogy a’ mi Isteni tiſzteletűnkben az a’ tőkélletes egyformaság legyen, mellyet látsz 

egy Ekklésiaban, mellynek a’ mit látſz, hallaſz egyik templomában, épen azt és ollyan rendel látod, 

hallod minden templomaiban. Hidd el, hogy ez az egyformaság emberi rendelés, nem a’ Jésusé, a’ 

kinek tzélja soha nem volt, ezt az Isteni tiszteletben való mechanica egyformaságot felállitania. 

[…]” RL C/8 7. köteg
212 RL C/8 5. doboz. A’ Reformatio harmadik betelt századjának Innepén. Elmondatott a’ Peſti 

oratoriumb[an]. 30. Nov. 1817.
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mondatott orientalis Filosofi át, majd későbben Aristoteles Filosofi áját; melly egymással 

örökösen ellenkező két dolgoknak erőszakkal lett öszve keveredéséböl olly rémítő vallás, 

tudomány, Isteni tisztelet származot, melly elsö tekintetre nyílván megmutatta, hogy 

az a’ Jésustol nem eredhetett.

Nem akarok én a’ Polemicaba + Elenchtikába213 ereszkedni, adta volna az Isten, 

hogy soha ez helyet ne talált volna a’ Keresztyén Anyaszentegyházban; azt sem akarom 

nyomozni, noha könnyű volna, mikor, mitsoda emberi elmétöl került új tudományok ho-

zattak be az Ekklésiába, hogy nevekedtek az Isteni tiszteletbeli tzeremoniák naponként, 

mind addig, míg végre olly fényes, külső pompává változott, melly az Istennek tiszteletét 

a’ Szivböl kivévén, azt a’ külső érzékenységekben helyheztette, tsupa testi gyakorlássá 

változtatta; elhallgatom azt is, hogy az Evangeliom félre tétetvén, annak helyét az úgy 

mondatott Legendák, a’ szentek életeknek leirásai foglalták el, mellyekröl maga egy 

Canariai nagy Püspök azt az ítéletet tette, hogy ama Pogány Diogenes Laertius214 a’ Po-

gány Filosofusok életét nagyobb vigyázással és szeméremmel írta le, mint a’ Keresztyének 

ezt a’ szentek biographiáját. Ezeket most mind elhallgatom; mert nóha mind ezeket a’ 

régi historiákbol venném, még is az ellen mondástol ment nem lehetnék. Csak igy adom 

hát elő a’ Keresztyén Vallásnak ekori ábrázatját, még pedig szórol szóra, a’ mint azt egy 

nagy Püspök Aegidius – ki szentségéért kegyességéért a’ szentek Laistromába beíratott 

lefestette.215 Azt mondja ez a’ Püspök: Valóságos igaz Keresztyén az, a’ ki a’ Templomot 

szorgalmatosan gyakorolja, áldozatot hoz fel, melly az oltáron bemutattatik, a’ maga 

munkájának gyümöltsét soha addig meg nem kóstolja, mig annak ’sengéjét Istennek nem 

szenteli, az Apostoli hit formáját, az Uri imádságot tudja és elmondja + Egy bizonyos 

jelét említi meg itt a’ valóságos Kereſztyénségnek, de a’ minek emlitését a’ Kereßtyéni sze-

mérmetesség nem engedi.216 Szabadittsátok meg hát a’ ti lelkeiteket – így folytatja szavait 

a’ Sz. Püspök – adjatok a’ Papoknak ajándékokat és dézmát, gyakoroljátok szorgalma-

tosabban a’ Templomot, tiszteljétek a’ szenteket, kérjétek azoknak segedelmeket; mert 

ezeket tellyesitvén, mikor az utolsó napon a’ bíró előtt megállotok, ezt mondhatjátok: 

Uram adj nekünk, mert mi neked adtunk.217 Keresztyének, ellenkezhetik e’ inkább a’ tüz 

a’ vizzel, a’ világosság a’ setéttséggel, a’ Kristus a’ Beliállal, mint a’ mennyire ellenkezik 

a’ Jésus tudománnya, az itt leírt tudománnyal, az igaz Keresztyénség, az itt elöladott 

Keresztyénséggel? Azt mondja Sz. Pál, hogy ő nem szégyenli a’ Kristus Evangéliomát, nem 

is volt semmi oka a’ szégyenre; de mi meltán szégyenlhetnénk, hogy Keresztyén vallás a’ 

millyen ábrázatban itt látjuk, melly mellett örök boldogságot nyerhetnek magok a’ leg-

213 Lapszéli betoldás.
214 Kr.u. III. századi görög történetíró
215 Lapszéli betoldás.
216 Lapszéli betoldás a + jeltől. 
217 d’Achery Spicil. Vet Script. Vol. II. p. 94. (a forrásmegjelölés eredetileg a széljegyzetben található). 

Vö. D’Achery 1723.



Pap Ferenc

• 56 •

megveszettebb hipokriták, képmutatók és Istentelenek is. Mert mi könnyebb, mint hogy 

ezek Ψ az illyen apróságok tellyesitésével218 az Istent magoknak adósókká tegyék, igaz 

prætensiójokat e’ világ bírájának bemutatván ezt mondják: Uram adj nekünk, mert mi 

neked adtunk? Igaz, hogy ez a’ nagy szent Aegídius a’ Reformatio előtt több idővel élt; 

de bizonyos, hogy ennek ideje után a’ Keresztyén Vallás betegsége nem tsak semmit nem 

gyógyult, hanem annak nyavalyája naponként öregbedett. […]219

További egyetemes egyháztörténeti áttekintés után a prédikáció végéhez köze-

ledve az alábbi kérdésfeltevést találjuk:

Keresztyének, véget vetnék itt a’ Reformatiórol való beszédemnek, hanem ha itt egy kérdéſt 

elmulatni lehetetlen volna. A’ kérdés ez: Vallyon a’ Reformatorok Luther, Melanchton, 

Zwinglius, Calvinus és egyebek elvégezték e’ a’ Vallás dolgáb[an] a’ reformatiót annyira, 

hogy annál tovább menni nem kell, nem lehet, vagy még ma is reformálni kell? Ez a’ 

kérdéſt mindjárt a’ Reformatio után feltette Servetus és Socinus, ma pedig ez a’ kérdés 

igen közönségessé lett, sőt tovább mentek a’ kérdésnél.

Ha ez tsak azt tenné: Vallyon Ψ a’ Sz. Irás értelméb[en]220 szabad és kell e’ tovább 

mennünk, mint mentek a’ Reformátorok, nints senki, a’ ki meg ne vallja, hogy ezekben 

nevekednünk kell mind addig, míg elérjük a’ tökélletességet. […]

Az Ágenda felépítése

Báthori Gábor Ágendája a fentebb részletezetteknek megfelelően azon szer-

tartások leírását tartalmazza, amelyek klasszikus és szokásos módon az ágen-

dákban megjelentek. Báthorinál sem találunk teljes vasár- és ünnepnap dél-

előtti liturgiát, hétköznapi könyörgést vagy hétközi prédikációs istentiszteletet, 

énekrendeket. Ezekkel kapcsolatban azt mondhatjuk el, hogy minden a maga 

akkor és ott megszokott módján haladt, vagyis úgy, ahogyan ezt Báthori Gábor 

magával hozta neveltetéséből, tanulmányaiból és korábbi lelkipásztori gya-

korlatából. 

Általában a sokrétű és eltérő szertartásokból és szertartáselemekből álló 

temetést, ill. temetési szertartásokat sem részletezik az ágendák, ahogyan ez 

218 Lapszéli beszúrás a Ψ jeltől.
219 Itt kitérő következik a keresztyén morál romlásáról és hiányáról. Az „Ekklésiaba behozatott 

magános Gyónás” teljes szabadulást ígért, de az erkölcsi romlás eszköze lett, a bűnösre kimért 

Miatyánk, Üdvözlégy elmondása, a böjt tartása, az oltárra adott ajándék „tágasabb kaput nyitott 

a’ szabad vétkezésre”. 
220 Lapszéli beszúrás a Ψ jeltől.
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a jelen esetben is fennáll. A jelen Ágendában található és később betoldott 

temetési/halotti imádságok a csupán könyörgésből álló búcsúztató részét ké-

pezték, ill. képezhették. 

Közreadom itt is az ágenda végén található Mutató Táblát, valamint egy 

részletesebb, általam készített tartalmi áttekintést is. Feltűnik, hogy két pon-

ton a későbbiekben maga Báthori módosított az eredeti, klasszikusabb formát 

visszaadó Ágendán. Az úrvacsora szertartásának rendjét és ősi bűnvalló imád-

ságát (confessio generalis) átalakította, ill. megváltoztatta. A másik jelentősebb 

korrekciót a házassági eskü szövegén hajtotta végre. 

Feltűnik, hogy az Ágendában nincs konfi rmáció, de helyet kapott benne pl. 

a sokat vitatott egyházkelés szertartása. Mindkettővel részletesebben foglalko-

zom a szertartástípusok leírásakor. A konfi rmációval kapcsolatban előre sze-

retném bocsátani, hogy feltehetően azért nem került ez a szertartás az Ágenda 

első, eredeti változatába, mivel az nagy valószínűséggel nem is volt még akko-

riban általában bevezetve, valamint lehetséges, hogy a kezdeti néhány évben 

nem is volt rá szükség. Később Báthori prédikációi között találunk olyan ige-

hirdetéseket pl. 1806-ból és 1822-ből is,221 amelyekre ráírta, hogy konfi rmáció 

alkalmával hangoztak el. Lehetséges, hogy a későbbiekben egy másik ágenda 

(pl. az 1806-os dunamelléki egyházkerületi rendtartás) vonatkozó szertartás-

rendjét használta, amennyiben külön kéziratot készített, az nagy valószínűség-

gel elveszett vagy megsemmisült, ill. nem tudjuk, hogy hol van.

Báthori egyetlen ágendát sem követett vagy másolt pontosan szövegileg vagy 

a felépítés tekintetében. Érdekes az is, hogy könyvlistájában az imakönyvek 

és prédikációs kötetek mellett egyetlen, pontosabban nem azonosítható tételt 

találunk: „36. Az Ur[na]k Sz: Aſztalához valo Agenda”. 

A legvalószínűbbnek tűnik vagy tűnne Kármán József222 1787-ben megje-

lent ágendájának mint szinte közvetlen elődnek a felhasználása és továbbírása. 

Kármán szintén feldolgozza, beépíti, fi gyelembe veszi ágendai örökségünket 

és megemlíti a tudvalevő tájegységi különbözőségeket. Művével szintén az 

egységet és a jó rendet kívánta szolgálni. Kármán Ekklé’siai Agendáját elég-

gé eltérően ítélik meg és értékelik a szakirodalomban: rövid életű,223 nagyon 

221 „Elmondatott a’ Peſti Ref. Ekkléſiábann némelly gyermekek confi rmatiojok után 30. Martii 1806.”; 

„A’ gyermekek jó nevelésekröl Virág Vasárnaponn. Mt 21,15-16 [Széljegyzet:] Elmondatott Pestenn. 

31k Mart 1822. Confi rmatio is volt épen ak[k]or.” RL C/8 5. doboz (prédikációk 1820-1837)
222 Kármán József (Losonc, 1738. szeptember 29. – Losonc, 1795. április 5.) református püspök. 

Tanulmányait Losonc mellett Körmöcbányán, Pozsonyban és Debrecenben végezte, majd Bá-

zelben tanult. 1762-től tanár, 1763-tól lelkész Losoncon. 1789-től esperes, 1790-től dunántúli 

főjegyző, 1794-től püspök. A Budai zsinat tagja volt, számos műve jelent meg nyomtatásban, 

az azonos nevű, de rövid életű író (1769-1795) apja. Zoványi 1977, 295.
223 Zoványi 1977, 14.
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elterjedt,224 nagyobb tekintélyű, mint a Nagy István-féle.225 Összességében azt 

kell mondanunk, hogy némi hasonlóságot fedezhetünk fel Kármán és Báthori 

keresztelési beszédében – ami esetlegesen máshonnan is eredhet –, Báthori 

Ágendájának felépítése az első néhány cselekmény sorrendjét tekintve hasonlít 

Kármán művére (és másokéra is), de aztán eltér tőle. A további kutatás leg-

nagyobb eredménye az lehetne, ha esetlegesen pontosabb szerkezeti-szövegi 

hasonlóságokat lehetne kimutatni más ágendákkal.

Báthori műve egyszerre az évszázados hagyományok folytatója, de tovább is 

akar lépni valamelyest. A szertartások felépítése és a rögzült, valóban ősi litur-

gikus szövegek az első rétegben mindenképpen dominálnak. Az Ágenda legfőbb 

jellemzője, hogy a kötött és rögzült szövegek és sorrendek megtartása mellett 

alapvetően új ágendai beszédeket és imádságokat tartalmaz. Ezeket minden 

bizonnyal Báthori művének és feldolgozásának tekinthetjük. Mindeközben az 

is meghatározó, hogy nem akar mindenáron mást alkotni és mondani, tehát 

a szertartások mögötti és a szövegekben kifejeződő teológia semmiféle divat-

irányzatnak vagy ún. „maiságnak” nem akar megfelelni. E rétegek alaposabb 

vizsgálata és feltárása a további kutatás feladata kell hogy legyen.

Az ágenda szövegét a mellékletben a rendelkezésre álló technikai lehető-

ségek segítségével betűhíven adom közre megőrizve a korabeli helyesírás és a 

kézirat minden sajátosságát. Habár a kéziratos forrás első közléséről van szó, a 

mellékletben a jobb áttekinthetőség kedvéért nem kurziválom a szöveget, csak 

az eredetiben aláhúzással kiemelt részeket. A szükséges kiegészítéseket, ma-

gyarázatokat, a bibliai helyek általam készített jelölését lábjegyzet formájában 

készítettem el. A további rövidebb kéziratos források átírását a szokásoknak 

megfelelően kurziválva adom közre. 

Nézzük tehát az 1796-os Ágenda tartalmát!

Mutató Tábla.

I. Keresztelés Formulája.                       Lev. 1.

II. Ur Vatsorája ki szolgáltatasakori Liturgia         11.

III. Más Formula           30.

IV. Betegnek ki szolgáltatván az Ur Vatsoráját, akkor mondandok      39.

V. Házassági öszve szerkeztetés Formulája         47.

VI. Betegek körül való forgolódas          63.

VII. El-alélt beteg körül való könyörgés         75.

VIII. Halottas háznál mondatni szokott könyörgés        77.

224 Tóth 1873, 19.
225 Tóth 1810, 45.
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IX. Gyermek ágybol fel gyógyul Aſzſzonnyal való könyörgés       83.

X. Magános penitentziát tartó Személyel való bánás        89.226

Ágenda 1796

Szász Károly bejegyzése {I.}

Mosheim-idézet {III.}

Címlap keltezéssel (1796. november 13.) {IV.}

Keresztelés {1-8.}

Úrvacsora I. {11-29.}

Úrvacsora II. {30-38.}

Beteg úrvacsorája {39-45.}

Esketés {47-62.}

Beteglátogatás {63-76.}

Könyörgés halottas háznál {77-82.}

Egyházkelés227 {83-88.}

Eklézsiakövetés228 {89-94.}

[Későbbi kiegészítések]

Apostoli Hitvallás229 {96.}

Bűnvallás (confessio generalis) Úrvacsora I-hez230 {97-101.}

Úrvacsora utáni hálaadás Úrvacsora I-hez231 {102-106.}

Taufhandlung (német nyelvű keresztelési ágenda)231 {107-116.}

Halotti imádság {124.}

Tartalomjegyzék {125.}

Az Ágenda megírásának okáról való feljegyzés {127.}

227 228 229 230 231 232

226 {125.}
227 Gyermek ágybol fel gyógyul Aszszonnyal való Imádság és Háláadás
228 Magános penitentziát tartó Személyel való bánás
229 Az Apostoli Hitvallás végén a {21-22.} oldalakra mutat vissza a szerző.
230 Visszautalás a {18.} oldalra. A szakasz végén előremutat a {96.} és visszamutat a {22.} oldalra.
231 Visszamutat a {29.} oldalra.
232 A pesti egyház sajátos helyzetéből érthető idegen nyelvű szöveget és szertartásrendet most 

nem közlöm. Megjelentetését (tudományos átírását és fordítását) más alkalommal tervezem.
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Az Ágenda „utóélete”

Báthori Gábor Ágendája két dátumot tartalmaz. Az egyik a Budai Zsinat éve 

(1791), a másik pedig a pesti gyülekezet újbóli elindulásának időpontja (1796. 

november 13.), amit a címlapon és az utolsó lapon is közöl. Mindkét időpont-

megjelölést az Ágenda megírásának kiváltó okaként kell felfognunk, és azt is 

valószínűsíthetjük az írásképből, hogy az Ágenda törzsanyaga ténylegesen ek-

kortájt készült el. Ahogyan rámutattunk, az üres lapokra később, talán több, 

mint egy évtizeddel később kiegészítéseket, új szövegváltozatokat írt le, és az 

úrvacsora rendtartását átrendezte. Némely szövegkorrekció (pl. házassági eskü) 

talán még később készült. Mindehhez járul még néhány idegen kéz által készí-

tett kiegészítés is. Ezekkel együtt az Ágendát nyugodtan nevezhetjük a Pesti 

Egyház Ágendájának és/vagy Báthori Ágendájának is. 

Korábban rámutattunk, hogy az elmúlt évek kutatómunkája és a jelenleg 

elérhető információk alapján azt kell állítanunk, hogy a Báthori Gábor által ké-

szített Ágendát sehol nem említik meg. Báthori Gábor pesti szolgálata és nagy-

kőrösi halála után legközelebb 1889-ben bukkan újból fel, május 6-i keltezéssel 

Szász Károly püspök jegyzi be az Ágendába az ajándékozás tényét, ekként: 

Mészáros János czeczei 

lelkész úr ajándékából

 1889 május 6. 

  Szász Károly233

Nem tudjuk pontosan, hogyan az Ágenda hogyan, milyen kapcsolatrendszer 

által került Cecére, Mészáros János egyházmegyei főjegyzőhöz, ottani lelki-

pásztorhoz.234 Annyi bizonyosan megállapítható, hogy Mészáros János nem 

ismerhette személyesen id. Báthori Gábort. Szász Károly vizitációs feljegyzései 

között a következőket találjuk: 

[375.] (Emlékül Nt. Mészáros János lelkésztöl, becses ajándékot kaptam: harmadik 

elödöm T Báthori Gábor [376.] pesti lelkész (késöbb püspök) Agendás könyvét, saját kezű 

iráſában, melyet pesti egyház ſzolgálataiban használt; erőteljes orthodox dolgozatok).235 

233 {I.}
234 Mészáros János (1848-1916) kecskeméti lelkész életének 68. esztendejében, lelkészi működé-

sének 41., kecskeméti lelkészségének 27. évében, 1916. június 10-én hunyt el. Előtte Kunszent-

miklóson tanított, majd cecei lelkész lett. DPL 1916, 199.
235 RL A/1.i 8. kötet, 375-376.
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A vizitációs jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet alapján megállapíthatjuk, hogy 

az idegen kéz által ágendai kiegészítéseket nagy valószínűséggel nem Mészáros 

János írta. 

Három kéziratos ágendát találtam eddigi kutatásaim során, amelyek több-

kevesebb hasonlóságot, ill. szövegazonosságot, szövegegyezést tartalmaznak 

Báthori Ágendájával. 

Ezek között az első a Ráday Könyvtár Kézirattárában található, ami a kézirat-

tári leírás szerint a XIX. század első feléből és ismeretlen leírótól/felhasználó(k)

tól származó kéziratos ágenda.236 Annyit hozzátehetünk ehhez, hogy az ágen-

da vizsgált részei egyöntetű írásképpel rendelkeznek, egy kéztől származnak. 

A lelkipásztori könyv elején 66 oldalon keresztül az úrvacsoraosztást megelőző 

bűnbánati hét minden napjára szánt imádságok találhatóak. A kéziratos ágenda 

tartalma a következő:

RK K.1.43 Oldalszám

Paenitentialis Héti Imádságok. {1-66.}

[Üres oldalak] {67-98.}

Ur Vatsorája Kiszolgáltatásakor mondando beszéd. Nevez[etesen] Karátsonban. {99-119.}

Ur Vatsorajakor mondando beſzéd. Uj borra. {120-124.}

Husvétban mondando. {131-136.}

Ur Vatsorájakor mondando Beszéd. – Ujj Kenyérkor. {139-146.}

Pűnkőstb[en] mondando. {149-166.}

Házaſsági Beszéd. – Kőző[nsé]ges. {167-177.}

[Üres oldalak] {178-212.}

A „karácsonyi ágenda” apróbb helyesírási eltérésektől eltekintve Báthori Gá-

bor első úrvacsorai beszédének átvétele, a szertartás az 1796-os szertartás-

rend második, későbbi változatát követi. Így a bűnvalló és úrvacsora utáni 

hálaadó imádság a későbbi réteget követi, az áldás Báthoritól eltérő, korábbi 

ágendáskönyveinkben többször előforduló szöveggel szerepel. 

236 RK K.1.43
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Ágenda 1796 RK K.1.43

{11-18.}

{97-101.}

{96.}

{22-23.}

{23-24.}

{25-26.}

{26-27.}

{102-106.}

Miatyánk

„Karácsonyi ágenda”

Fohász {99.}

Ágendai beszéd szereztetési igével {99-105.}

Bűnvallás {105-109.}

Apostoli Hitvallás {110.}237

Feloldozás {110-111.}

Kenyér feletti imádság {111-112.}

Pohár feletti imádság {112-113.}

„Valakik magatokat ekképp elkészitettétek, járuljatok már bizo-

dalommal az Urnak asztalához; de ugy mint az Iſten Sz. Fiának 

Aſztalához, és igy illendő fegyelmeteſséggel és buzgosággal.”

[Kiosztás]

Bezáró beszéd {113-114.}

Hálaadó imádság {114-118.}

[Miatyánk]238

Áldás 

„Mindezeknek utánna, megáldjon titeket Hivek, az Atya Ur Isten; 

megigazitson a Fiu Ur Isten; meg szenteljen a Sz: lélek Ur Isten, hogy 

áldottak légyetek a’ ti Házaitokban áldottak légyetek a’ ti Házaitokon 

kivűl, áldottak légyetek minden ti hivatalos forgolodástokban munká-

itokban valo forgolodástokban, áldottak légyetek menyen és a’ főldőn 

mostantol fogva mind örökké. Ámen.”239

237 238 239

A második egyezés a „pünkösdi ágendában” fedezhető fel, ahol ugyan az ágen-

dai beszéd egyáltalán nem követi a Báthori által kínált egyik vagy másik szöve-

get, de az úrvacsora további lefolyása240 a szokásos helyesírási és néhány apróbb 

szórendi eltéréstől eltekintve teljesen megegyezik a Báthori-féle originális rend-

tartással.241 Az átvezető szövegeken túl egyezik a bűnvallás (confessio generalis), 

a gyónó kérdések (confessio specialis), a feloldozás, a kenyér és a pohár feletti 

ima, a bezáró beszéd, a hálaadó imádság és az áldás szövege is. 

A Ráday Könyvtár Kézirattárában található következő kéziratos ágendának 

nem készült el a címlapja – habár a keret meg van rajzolva –, de tulajdonosi 

bejegyzést tartalmaz rögtön az elején: Sebő Jánosé 1818.242 A tulajdonosról a 

következő adatok állnak rendelkezésünkre:

237 Az Apostoli Hitvallást a „megszokott három kérdések helyett” lehet elmondani, vö. Ágenda 

1796, {96.}
238 Feltételezés.
239 Ezt az igen korai ágeindáinkban előforduló áldást Báthori Gábor nem használja. Az áldás 

szövege eltérés Báthoritól.
240 RK K.1.43, {157-166.}
241 Ágenda 1796, {18-30.}
242 RK K.1.45
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Főtisztelendő Báthory Gábor Ur Püspökségében felszenteltettek Catalogusa

Én N. N. a’ Helvétziai Vallástételt követő Dunánn innen lévő Fő Tiszteletű Super-

intendentiának Candidátusa – addig is, mig a’ Papi Szent Hivatalra ordináltatván, 

hittel és esküvéssel kötelezém magamat – fogadom és ígérem, hogy a’ Canonokat és 

Consistorialis Rendeléseket megtartom, Püspökömhöz és Esperestjeimhez hűséges és 

engedelmes leszek. Ennek bizonyságára Nevemet e’ Candidatusok Matriculájába tu-

lajdon kezemmel beírom. 

[…]

Neve a Candidatusnak: ’Sebő János 

Születése helye: Magyar Atád

Vármegye: Somogy

Mellyik Colleg[iumban] tanult: Debretzen

Senior volt: –

Rector hol? Csúza

Academián hol? Bétsben 

Ordináltatott: eod. eod. [= 17. Maii 1818. Pesten] Laskóra243

Sebő (vagy: ’Sebő, Zsebő) János (1787?-1845) életéről összességében nem sokat 

tudunk, életrajzi adatait a Báthori Gábor püspöksége idejében vezetett szentelési 

naplóból, egyházkerületi almanachokból, valamint a haláláról szóló PEIL tudó-

sításból lehet nagy vonalakban rekonstruálni. Nagy valószínűséggel feltételez-

hető, hogy azonos nevű apja vagy nagyapja (?) 1769-1783 között a külsősomogyi 

egyházmegye esperese, valamint kazsoki, kőröshegyi és nagyszokolyi lelkész 

volt.244 A szentelési naplóba saját kézírással születési helyeként a Somogy várme-

gyei Magyaratádot adta meg, tanulmányait a debreceni kollégiumban végezte, 

szenior nem volt sehol, rektori tisztet töltött be Csúzán, Bécsben járt akadémi-

ára, majd 1818. május 17-i lelkésszé szentelése után Laskóra került lelkésznek.245 

Életének 58. évében hunyt el idegláz következtében, 1845. november 3-án te-

mették. A híradásból kiderül, hogy özvegyén kívül öt árvája siratta. Újvidéken 

6, Alsóharasztiban 12, végül Mohácson 6 és fél évig szolgált.246

Az ágenda keletkezésének és leírásának/összeállításának oka és dátuma 

(1818) Sebő János felszentelésével hozható összefüggésbe. Amint korábban 

243 RL A/1b 28. doboz Z45. Elenchusból kimaradtak 
244 Zoványi 1977, 358.
245 RL A/1b 28. doboz Z45. Elenchusból kimaradtak 
246 Almanak , .; Almanak /I, .; Egyházi , ., ., .; PEIL 1845, 1195-1196.

 Zsebő János – az adatokat a könyvben található sorrendben közlöm – Harasztiban volt 13 

évig lelkész (1836-1849); Mohácson 6 évig volt lelkész; Újvidéken 5 évig volt lelkész (1821-26). 

Egyházi , ., ., .
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leírtuk, a lelkészek szolgálatba állásuk előtt ágendát voltak kötelesek írni vagy 

összeállítani. Sebő János írásképének vizsgálata több forrást igényelne, annyi 

azonban bizonyosan megállapítható, hogy az ágendában legalább három kü-

lönböző íráskép fedezhető fel, ezek keletkezése teljességgel bizonytalan.

Báthori és Sebő ágendájának tartalmi felosztását egymás mellé helyezve lát-

hatjuk, hogy a Sebő János nevével ellátott kéziratos szertartáskönyv a német 

nyelvű keresztelési szertartás, valamint az utólagosan beillesztett halotti imád-

ság kivételével teljesen magába foglalja Báthori ágendáját, habár az eredeti sor-

rend igencsak felborult. A fi atalabb ágenda kibővült az önálló oldalszámozású 

konfi rmációi szertartással {1-24.}, amely részét képezte a kikérdezés is, valamint 

a házassági kézfogó vagy jegyváltás {88-92.} ágendájával, halotti imádságokkal 

{92-95., 105-115.}, valamint a bába felesketésének leírásával {96-105.}.
247 248 249 250 251

Ágenda 1796 RK K.1.45

--- Konfi rmáció {1-24.}247

Keresztelés {1-8.} {61-67.}

Úrvacsora I. {11-29.} {28-43.}248

Úrvacsora II. {30-38.} {1-22.}

Beteg úrvacsorája {39-45.} {23-27.}249

Esketés {47-62.} {44-60.}250

Beteglátogatás {63-76.} {76-84.}

Könyörgés halottas háznál {77-82.} {85-88.}

Egyházkelés {83-88.} {68-71.}251

Eklézsiakövetés {89-94.} {72-75.}

247 A konfi rmáció szertartása után újból kezdődik az oldalszámozás.
248 „Az Uri Sz: Vatſorának kiſzolgáltatásakor valo jelentés. Jól emlékezhetnek a’ Hivek, hogy az elmult 

Urnak Napján ígéret tétetett arrol, hogy ha a’ Nagy kegyelmű Ur Iſten e Sz. Napot meg engedi 

élnűnk, tehát az Urnak Sz. Aſztala megfogteritetni, a Jéſust, és az ő érdemét éhező és ſzomjuhozo 

lelkeknek ſzamára. Ímé a nagy kegyelmű Isten ami érdeműnk felet e Sz: Napra eljutatott, és az 

Urnak Sz. Aſztala megis teritetett amint látjátok. Valakik a.o illendő képpen el kéſzitettétek ti 

magatokat, jelenjetek meg az Ur[na]k Sz: Aſztalánál. – De minek előtte idejárulnánk minthogy 

m[in]dnyájan bűnőſők vagyunk, jertek tegyűnk vallást bűneinkről, és kérjük azok[na]k botſánatját 

a’ Jéſus nevéb[en]: ekképpen ſzolván: Lásd 32. pag.” RK K.1.45, {27-28.}
249 A kenyér és a pohár felett mondott imádság szintén egyezik, de feltételezhetően másolási hiba 

miatt a szertartás lezárása után következik. A visszautalás mindkét helyen egyértelmű: (: :) 

segítségével jelzi.
250 Az eskünél Báthori korábbi szövegét követi. A Báthori szövegébe később beszúrt áldást nem 

közli.
251 A Báthori szövegébe később beszúrt áldást nem közli.
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[Későbbi kiegészítések]

Apostoli Hitvallás {96.} {16.}

Bűnvallás (confessio generalis) Úrvacsora I-hez {97-101.} {12-15.}

Úrvacsora utáni hálaadás Úrvacsora I-hez {102-106.} {19-22.}

Taufhandlung (német nyelvű keresztelési ágenda) {107-116.} ---

Halotti imádság {124.} ---

Tartalomjegyzék {125.} {VI.}

Az Ágenda megírásának okáról való feljegyzés {127.} ---

Az 1818-as ágenda esetében is az úrvacsorai szertartások egyezését állapít-

hatjuk meg. Itt is, mint a korábban bemutatott példányban az ágendaíró tu-

lajdonképpen a Báthori-féle Ágenda alapján elképzelhető mindkét úrvacsorai 

szertartást külön-külön közli. Kissé bonyolult ugyan a két ágenda szerkezeti 

összekapcsolódása, a kettő egymáshoz való viszonya azonban mégis leírható. 

Az 1818-as ágenda Báthori második úrvacsorai beszédéhez kapcsolja az első 

szertartás megváltoztatott, későbbi rendtartását és szövegeit,252 majd a feloldo-

zástól visszatér a Báthori útmutatása szerinti első sorrendhez és szöveghez.253 

Majd újból követve Báthori megváltoztatott rendtartását, a hálaadó imádság 

megegyezik a későbbi hálaadással,254 az áldást és az elbocsátást szintén az uta-

sítás szerint a korábbi szövegváltozatból veszi.255 Lényegében az előző ágenda 

esetében is. Az itteni második úrvacsorai beszéd Báthori első beszéde, de itt a 

szertartás pedig az 1796-os Ágenda első, eredeti rendtartását követi. 

252 Ágenda 1796, {96-101.}
253 Ágenda 1796, {22-
254 Ágenda 1796, {102-106.}
255 Ágenda 1796, {29.}
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RK K.1.45

Úrvacsora I. Beteg úrvacsorája Úrvacsora II.

Fohász

Szereztetési Igék

Ágendai beszéd

Bűnvallás [a későbbi szöveg-

változat és sorrend szerint]

Apostoli Hitvallás256

Feloldozás 

Meghívás az úrasztalához

Könyörgés a kenyér felett

Könyörgés a pohár felett

Kiosztás

Bezáró beszéd

Hálaadó imádság [a későbbi 

szövegváltozat szerint]

Miatyánk

Áldás (a nép elbocsátása)

Fohász

Szereztetési Igék

Ágendai beszéd

Imádság

Könyörgés a kenyér felett257

Könyörgés a pohár felett

Elbocsátó beszéd

Hálaadó imádság 

Miatyánk

Áldás

[Fohász]

Szereztetési Igék

Ágendai beszéd

Bűnvallás (confessio generalis)258

Gyónó kérdések (confessio 

generalis)

Meghívás az úrasztalához

Könyörgés a kenyér felett

Könyörgés a pohár felett

Kiosztás

Bezáró beszéd

Hálaadó imádság 

Miatyánk

Áldás (a nép elbocsátása)

256 257 258

A harmadik megtalált forrás igen különleges, hiszen semmilyen jelzet, tulajdo-

nosi bejegyzés nem található benne.259 A legalább 4-5 kéz által írt és 2-3 fajta 

papírból összefűzött ágenda a tulajdonomban van, 2010-ben antikváriumi vá-

sárlás folytán jutott hozzám. Minden bizonnyal a XIX. században keletkezett, 

a könyvecske harmadik harmadában található az I. Ferenc halálakor (1835) 

mondott imádságok szövege, később egy hazáért mondott imádság, amely Lé-

vai Sándor egri prépost 1848 decemberében újságcikk formájában megjelent 

fohásza, valamint Kossuth Lajos imádsága, amit Polgár Mihály szuperintendens 

tett közzé 1849. január 10-én. 

Az ágendának nincs címlapja. A keresztelés szertartása a szokásos apróbb 

helyesírási eltérésektől eltekintve teljesen megegyezik Báthori szövegével,260 az 

első úrvacsorai beszéd is,261 amit a korábban bemutatott ágendákhoz hasonlóan 

a későbbi réteg bűnvalló imádsága követ.262 Ezután azonban a három gyónó 

kérdést közli a kézirat, valamint idézi és leírja az Apostoli Hitvallást Báthori 

256 Az Apostoli Hitvallást a „megszokott három kérdések helyett” lehet elmondani, vö. Ágenda 

1796, {96.}
257 Utólagos beszúrás (feltehetőleg másolási hiba miatt) a {26-27.} oldalakon.
258 Az elkezdett imádság közben van két számozatlan oldal egy másik imádsággal, majd utána 

megszakítás nélkül folytatódik a számozott oldalon a bűnvallás.
259 KÁ
260 KÁ, {1-6.}
261 KÁ, {7-12.}
262 KÁ, {12-15.}
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utasításával együtt.263 A feloldozás, a kenyér és a pohár feletti imádság meg-

egyezik, majd egy eltérő rövid meghívást olvashatunk.264 Az úrvacsora utáni 

hálaadás Báthori későbbi rétegével egyezik meg, az áldás követi az 1796-os 

ágendát.265 

Az úrvacsora szertartása után közli az ágenda a betegek úrvacsoráztatá-

sának rendjét, amely teljesen megegyezik az 1796-os Ágendával.266 Ugyanígy 

az esketés szertartása is, amely a később korrigált esketési szöveget követi.267 

Ágendánk ezután felcseréli a betegek körüli gondviselés és az egyházkelés 

1796-os sorrendjét. Az egyházkelés szertartását rövid bevezetővel egészíti ki 

könyvünk, az imádság ugyanaz maradt, valamint három különböző esetre 

való áldásformulát fűz a szertartás végéhez.268 A betegek gondviseléséről való 

rész esetében a beszéd megegyezik, majd ezt követi kilenc (hitvalló) kérdés a 

betegnek, majd egyező imádság, új esetek új szövegekkel, majd újból visszatér 

Báthori szövegéhez.269

Ezen a ponton befejeződik az ágenda eredeti oldalszámozása, ami nem is 

kezdődik újból. A következő imádságok, ágendai szövegek következnek – az 

1796-os Ágenda szövegein túl –: esperesi vizitációkor mondandó imádság; úr-

vacsoraosztás utáni hétköznap reggeli könyörgés; karácsonyi, húsvéti, pünkös-

di, újkenyéri, adventi vagy böjti prédikáció utáni imádság közös záróformulával; 

halálos állapotban lévő gyermek keresztelése (szükségkeresztség); eklézsiaköve-

tés;270 kurátor feleskettetése; eklézsiai esküdtek feleskettetése; bábák feleskette-

tése; újabb házasságkötési ágenda; perlekedők megbékíttetése; gyanús személy 

megeskettetése; helyi elöljárók feleskettetése; I. Ferenc király halálakor mondott 

imádságok; közvasárnapi prédikáció előtti imádság; bő aratás esetén mondandó 

imádság; közkommuniókor mondandó imádságok; esketési beszéd; imádság a 

hazáért; imádság az elesettekért; idősek esketése; felnőtt keresztelése.

Nagyon hasznos lenne további információkat megtudni az itt ismertetett 

ágendákról, ezek esetleges összefüggéseiről. Elképzelhetőnek tartom, hogy a 

közegyházi-egyházkerületi tisztségeket betöltő Báthori az általa írt Ágenda 

közrebocsátásával is segítette az újonnan szolgálatba induló fi atal lelkipász-

torokat. 

263 KÁ, {15-17.} Az Apostoli Hitvallást a „megszokott három kérdések helyett” lehet elmondani, 

vö. Ágenda 1796, {96.}
264 KÁ, {17-20.}
265 KÁ, {21-23.}
266 KÁ, {24-28.}
267 KÁ, {28-38.}
268 KÁ, {38-43.}
269 KÁ, {44-64.}
270 Nem egyezik meg a szöveg az 1796-os Ágenda szövegével.
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Szertartástípusok

Az alábbiakban a korszak szertartásainak leírását bocsátom közre jegyzetekkel 

ellátva úgy, ahogyan korábbi források szertartásrendjeit a legutóbbi időkben kö-

zölni szoktuk. Több esetben az összehasonlítás kedvéért rekonstruálom a kuta-

tásban eddig és ezen a módon tudomásul nem vett Tóth Ferenc Liturgikájának 

(1810) vonatkozó leírásait, majd – amennyiben vannak – közlöm Báthori Gábor 

1796-os Ágendájának szertartási elemeit is. Némely szertartástípusnál rövi-

debb, ill. hosszabb történeti áttekintést is nyújtok a jobb megértés kedvéért.

Hétköznapi istentisztelet (délelőtt/reggel, délután/este)271

[I.] Harangozás, gyülekezés

[II.] Ének {oskolás gyermekek, 1 versszak} 

[III.] Invokáció {Kántor a gyülekezettel, a gyülekezet áll}

[IV.] Ének {Kántor a néppel, 3-4 versszak; néhol az utolsó versszak alatt felállnak}

[V.] Könyörgés, Úri imádság {Lelkész a katedrából}

[VI.] Bezáró rövid fohász {Lelkész a katedrából}

[VII.] Ének, alatta kivonulás {Kántor, 1 versszak}272

Vasárnap délelőtti istentisztelet

[I.] Harangozás, gyülekezés

[II.] Ének {gyermekek}273 

[III.] Invokáció {Kántor, a gyülekezet áll}

[IV.] Ének {Kántor a néppel; néhol az utolsó versszak alatt felállnak}

[V.] Könyörgés a prédikáció előtt és Úri imádság274 {Lelkész a katedrából, rö-

viden}275

[VI.] A prédikáció textusának felvétele {Lelkész a katedrából, a gyülekezet áll}

271 A vasárnapi és ünnepi rendtartások leírása után találjuk a következő megjegyzést: „A’ hol 

népeſsebbek a’ Gyülekezetek: ott kivált télen mikor inkább oda haza vagynak a’ Hal[l]gatók, 

minden Héten kétſzer, töb[b]nyire Kedden, és Pénteken reggel Homiliákban Bibliai magyarázás 

tartatik.” Tóth 1810, 71.
272 A szertartásrend Tóth 1810, 69-70. (XXII. § 1. pont) alapján készült.
273 Az énekléssel, új énekeskönyv készítésének feltételeivel és az orgona ellen való érveléssel kap-

csolatban lásd: Tóth 1810, 71-81. (XXIII-XXV. §)
274 Minden imádságot, ill. könyörgést a Miatyánkkal „rekesztettek be”, Tóth Liturgikája az egyes 

szertartások leírásakor is ezt az állapotot rögzíti, de műve bevezetésében megemlíti, hogy az 

„örökös Egyformaság és Változhatatlanság miatt” sok istentiszteleti cselekmény (pl. keresz-

telési és úrvacsorai ágenda) „foganatlan leſz”. „Mi jobb imádság az Úri imádságnál, és mit 

mondanak el Hal[l]gatóink kevesebb fi gyelemmel, mint ezt? – a’ minek oka az, mert van olly 

nap, hogy azt hattzor is elmondjuk a’ közönséges Iſteni tiſzteleten.” Tóth 1810, 23.
275 „Se igen hoſzſzú, se igen rövid ne légyen a’ Könyörgés, mert amaz unalmas, e’ pedig homállyos 

leſzſz. – A’ Hétköznapi tarthat 15 – a’ Prédikátzió elött való 6 – a’ Prédikátzió után való pedig 
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[VII.] [Prédikáció]276 {Lelkész a katedrából}

[VIII.] Könyörgés prédikáció után és Úri imádság {Lelkész a katedrából}

[IX.] Áldás {Lelkész a katedrából}

[X.] Adakozásra felhívás, hirdetések {Lelkész a katedrából}277

[XI.] Éneklés és kivonulás {Kántor és oskolás gyermekek}278

Vasárnap délután „mindenek olly móddal mennek, mint reggel, tsak hogy ek-

kor a’ Textusról való Predikállás helyett Katekhismusi tanítás,279 vagy e’ helyett, 

néhol, és néha Biblia olvasás vagyon. Mikor pedig reggel Ur Vatsorájával él a’ 

Gyülekezet: akkor délután is rendes Predikátzió tartatik.”280

Ünnepnapokon „mindenek ugy mennek, mint Vasárnap, tsak hogy akkor az 

Énekek, Imádságok, és Predikátziók az alkalmatossághoz vagynak ſzabva.”281

A keresztelés szertartása Báthori Gábor Ágendájában

[I.] [Invokáció]282 {Lelkész az úrasztalától}

[II.] Szertartási beszéd

[III.] Könyörgés

[IV.] Kérdések a keresztszülőkhöz283

[V.] Keresztelés

[VI.] Áldás284

8 – minutáig.” Tóth 1810, 82. A könyörgés készítésével, műfajával, tartalmi és formai kérdé-

seivel kapcsolatban lásd: Tóth 1810, 81-89. (XXVI-XXVII. §)
276 Értelemszerű kiegészítés, Tóth Ferenc külön nem beszél a prédikációról a szertartási elemek 

felsorolásakor, hanem kissé később utal a korábban megjelent Homiletikájára (Komárom, 1802; 

majd Győr, 21814), egyúttal megjegyzi: „Haſznos dolog volna ha a’ Biblia magyarázatokra a’ 

Hal[l]gatok Bibliájokat magokkal felvinnék a’ Templomba.” Tóth 1810, 89-90. (XXVIII. §)
277 „[…] és minekutánna a’ külömbkülömbféle tzélra való Alamisnálkodásra serkenti hal[l]gatóit, 

’s az ugy nevezett Hirdetni valókat is elolvaſsa, leſzáll a’ Kathedrából.” Tóth 1810, 71. Az áldás 

és hirdetések vonatkozásában lásd: Tóth 1810, 95-96. (XXX. §)
278 A szertartásrend Tóth 1810, 70-71. (XXII. § 2. pont) alapján készült.
279 A katekizmusi istentisztelet szokásáról, történetéről lásd részletesen: Tóth 1810, 90-94. 

(XXIX. §). Tóth ellene van annak a szokásnak, hogy a katekizmusi kérdés-felelet mellé még 

textust is vegyen fel a lelkész, mert nincsen olyan textus, amely teljesen megfelelne az adott 

katekizmusi kérdés-feleleteknek, és ha textust vesz fel a lelkész, akkor azt kellene magyaráznia. 

Ha nem így cselekszik, mi célból vesz fel textust. Tóth 1810, 91-92.
280 Tóth 1810, 71.
281 Tóth 1810, 71. Vö. Benedek 1933, 88-89.
282 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
283 Nincs rá utalás, hogy az Apostoli Hitvallás a szertartás részét képezte-e. Backamadarasi Kiss 

Gergely kéziratos ágendájában a gyermekkeresztelés szertartásában nincsenek kérdések, azon-

ban (helyette?) megjelenik az Apostoli Hitvallás. Kolumbán 2005, 203-206.
284 Kimondottan csak a megkeresztelt gyermek megáldásáról van szó. Ágenda 1796, {1-8.}
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Keresztelés {hétköznap reggeli istentiszteleten, vasárnap vagy ünnepnapokon 

[a könyörgés vagy az istentisztelet után]285}286

[I.] [Invokáció]287 {Lelkész a keresztelő asztalnál288 állva}289

[II.] [Szertartási beszéd, azaz ágenda290]291 {Lelkész a keresztelő asztalnál állva}

[III.] [Kérdés][ek]292 a keresztszülőkhöz293 {Lelkész}

[IV.] [Könyörgés]294 {Lelkész}

285 Értelemszerű feltételezés a korabeli ágendák által tükrözött gyakorlat alapján.
286 „[…] a’ jobb Rendért, ’s a’ Solennitas nagyobb voltáért jó volna, ha minden héten háromſzor, 

Hetfön, Szerdán, és Szombaton a’ reggeli Isteni Tiſztelet alkalmatoſságával vitetnék végben 

a’ Kereſztség”, a keresztelésnek legkésőbb a születés után három-négy napon belül meg kell 

történnie. A keresztelést a bába jelenti a lelkésznek előző nap este. Tóth 1810, 131-133. A 

keresztelés alkalmával a keresztelőedénybe a bába tölti a tiszta (télen „lágy meleg”) vizet. Tóth 

1810, 127. A keresztség kiszolgáltatásának rendes helye a templom, amennyiben a gyermek 

állapota azt kívánja, lehet keresztelni a prédikátor vagy a szülők házában is. Tóth 1810, 133-

135.
287 Értelemszerű kiegészítés a korabeli ágendák által tükrözött gyakorlatból kiindulva. 
288 Tóth Ferenc kifejezése a keresztelésről szóló fejezetekben, másutt. Tóth 1810, 127.
289 A lelkész csak akkor kezdje el a keresztelési szertartást, ha a „keresztelő asztalhoz” kiállván és 

a keresztelő edényről a terítőt levéve meggyőződik, hogy abban van víz. Tóth 1810, 127.
290 „A’ Kereſzteléskor mondatni ſzokott Agenda, hogy légyen megkivantatik”, tehát szólni kell 

„a’ Kereſztség terméſzetéröl, tzéljáról, erejéröl, és haſznáról”, egyúttal világosan különbséget 

kell tenni a kisdedek és a felnőttek keresztelése között. „Az egéſz Beſzéd olly fontos, érzékeny, 

rövid de világos meghatározott értelmű ſzókkal irtt, és megilletö légyen, hogy mindenek az ö 

egéſz fi gyelmeteſségeket ezen Tzeremoniára, ’s az itt elöadott dolgokra függeſztheſsék.” Tóth 

1810, 140-142.
291 Értelemszerű kiegészítés a korabeli ágendák által tükrözött gyakorlatból kiindulva. 
292 Tóth Ferenc szerint (is) feltehetőleg egynél több kérdést tesz fel a lelkész a keresztelés alkal-

mával, mivel a kérdések közül a következő elmaradhat („Akarjátoké ezt a’ Kisdedet az Isten Anya 

Szentegyházba béavatni?”), hiszen azért hozták fel az újszülöttet megkereszteltetni. Helyette 

a következő kérdést javasolja: „Akarjatoké ezt a’ Kisdedet a’ Reformáta Kereſztyén Anya Szent-

egyházban be avatni?”. Tóth 1810, 142.
293 A keresztszülők intézményének eredetéről, a keresztszülők kötelességeiről, megválasztásáról, 

számáról és jellemzőiről lásd részletesen: Tóth 1810, 135-140. (XLI-XLIII. §). Tóth Ferenc 

megemlíti, hogy egyesek szerint jó lenne, ha a keresztelésen az édesanya is megjelenne, ami 

felgyógyulása után lenne lehetséges. Ugyanígy hasznos lenne, ha a keresztelési fogadalmat 

nem csupán a keresztszülők, hanem a szülők is letennék, és a keresztelési beszéd foglal-

kozhatna a szülők kötelességeivel is, „mellyre nézve a’ megkereſztelést ſzükség volna addig 

elhalaſztani, mig az Anya felgyógyulna. Mi annál maradjunk a’ mit az Ekklésiánk tart […].” 

Tóth 1810, 131-133.
294 Feltételezés (1) a lentebb közölt felnőtt keresztelési szertartás alapján; (2) egy helyen ezt 

írja a szerző: „Az Agenda és Könyörgés végeztével meg kérdi az Egyházi Szolga a’ Kereſzt 

Anyákat, hogy mitsoda nevét [sic!] akarnak a’ Szülék a’ Kisdednek adatni, vagy ha meg lett 

idejü ember az, a’ ki megkereſzteltetik, az, magának mitsoda nevet akar adatni […].” Tóth 

1810, 142-143.
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[V.] [Keresztelés]295 tiszta vízzel, a víz az újszülött fejére296 való folyamatos 

öntésével297 és a keresztelési formulával298 {Lelkész}299

[VI.] [Imádság]300 {Lelkész}

[VII.] [Áldás]301 {Lelkész}302

Kálvin a keresztelés szertartásához különféle okok miatt járulékos elemként 

rögzült rítusok („becsempészett zagyvalék szertartások”: vízszentelés, gyertya, 

295 Feltételezhetőleg e ponton következik Tóth szerint (is) a keresztelés aktusa. 
296 Tóth Ferenc szerint a vízzel való meghintés, a vízbe mártott ujjakkal való keresztelés vagy 

– bibliai parancs és apostoli hagyomány híján – a víz öntésének a Szentháromság három sze-

mélyére történő megszakítása egyaránt helytelen gyakorlat. A fejre öntött (télen meleg) víz 

legalább egy „messzely” (kb. 0,35-0,45 liter) legyen. Tóth 1810, 126-127.
297 A keresztanyák tartsák a kisdedet a keresztvíz alá, nem a bábák, „a’ kik mikor a’ Kisdedet a’ 

Kereſzt vizre tartják, azt artzol lefelé forditják.” Tóth 1810, 137. Förds 1866, 204. a ke-

resztelési formula alatti folyamatos vízöntést támogatja, mivel „az apostolok sem merítettek 

senkit háromszor a vízbe.” Kálvin indiff erensnek tartja ezt a kérdést: „Egyébként annak, hogy 

az, aki megkereszteltetik, egészen alámeríttetik-é, és pedig háromszor, vagy egyszer, vajjon 

csak meghintetik-é a rája öntött vizzel, igen csekély jelentősége van; hanem ennek a különböző 

vidékek szerint szabadnak kell lennie az egyházakra nézve.” Institutio, 595. „Nagyon fon-

tos, hogy a keresztelési formula a Máté 28:19. versének, a nem revideált Károli-fordítás szerinti 

szövegével mondassék, vagyis nevébe és nem nevében. A gyermek fejének háromszori leöntése 

felesleges.” IR 1950, 22.
298 „[Név] kereſztellek én Tégedet az Atyának, és a’ Fiunak, és a’ Szent Léleknek nevébe, Ámen” – 

Tóth nagyon helyesen és a mai napig vállalható módon hangsúlyozza, hogy az eredeti görög 

szöveghez hűen magyarul (1) a Fiú és a Szentlélek megnevezése előtt mindig mondani kell az 

és a fordulatot; (2) nem az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, hanem nevébe keresztelünk, a 

két fordítás és kifejezés között lényegi különbség van. Szintén helyesen hangsúlyozza a szerző, 

hogy a névadás nem tartozik a keresztség lényegi alkatrészei közé. Ha a lelkész eltévesztené 

a gyermek nevét, mondja ki újból. Ha a csecsemő hermafrodita, kérjék ki az orvosdoktor vé-

leményét, hogy férfi  vagy női nevet adjanak a gyermeknek. Tóth 1810, 128-131., 142-143. Az 

és kötőszó, valamint a nevébe, helyesebben nevére formulák mellett: Förds 1866, 203-204. 

Rövidített és kis változtatásokkal ugyanígy: Förds 1875, 246.
299 A keresztelés után „a’ vizet, mellyel a’ Kisded megkereſzteltetett, a’ kereſztelö Aſztal alá lehet, 

és kell akkor mindjárt öntetni az Egyházfi val, vagy Bábával, ne hogy valaki azzal babonaságra 

viſzſza éljen.” Tóth 1810, 127-128. 
300 Feltételezés a felnőtt keresztelés lentebb közölt szertartása és a korabeli gyakorlat alapján. 
301 Feltételezés a felnőtt keresztelés lentebb közölt szertartása és a korabeli gyakorlat alapján. Uta-

sítást azonban mind a két szertartási elem vonatkozásában találunk: „A’ Könyörgés, valamint 

a’ Megáldás is rövid, világos, buzgósággal, és hathatóſsággal tellyes, és ide illö gondolatokkal 

megrakott légyen.” Tóth 1810, 142.
302 Tóth 1810, 96-157. alapján. Mint kitűnik, Tóth Ferenc mintegy 60 oldalon keresztül foglal-

kozik a keresztelés szertartásának részeivel, a bábákkal, szükségkeresztséggel, a keresztelési 

okmányokkal és igazolásokkal, de ennek ellenére az általa szem előtt tartott keresztelési szer-

tartást csupán következtetések és a korabeli gyakorlatra támaszkodó feltételezések alapján 

lehet rekonstruálni. Kissé világosabb a helyzet a felnőtt keresztség vonatkozásában. 

 A bábák keresztelési gyakorlatát a református tanítás és liturgikus felfogás egyértelműen tiltja: 

Tóth 1810, 114-123.; az asszonyok keresztelési gyakorlata ellen: Institutio, 595-596.
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megkenés, rálehelés, „köpés”, azaz nyállal való megkenés) ellen foglal állást.303 

Ezek után ismerteti a sákramentum kiszolgáltatásának régi rendjét. Ezek sze-

rint a keresztelés a gyülekezet mint tanú közösségében és imádsága közben 

történt, a megkeresztelendőt így ajánlották Istennek. A szertartás része volt a 

hitvallás elmondása, valamint a keresztségben kapott ígéretek felelevenítése. A 

katechument „az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe” keresztelték meg, 

majd könyörgés és hálaadás után bocsátották el.304

Felnőtt keresztelése {hétköznapi vagy vasárnapi istentisztelet után}305

[I.] [Invokáció]306 {Lelkész a keresztelő asztalnál307 állva}

[II.] [Szertartási beszéd, azaz ágenda308]309 {Lelkész a keresztelő asztalnál áll-

va}

303 Institutio, 594.
304 Institutio, 594.
305 Eredetileg a szakasz így kezdődik: „A’ Sidó megkereſzteltetése a’ Templomban […]”. A felnőtt 

keresztelés abban az időben gyakorlatilag csak zsidó vagy unitárius vallású személyek esetében 

jöhetett szóba. A keresztelést meg kell előznie a keresztelésre jelentkezett személy hittani ok-

tatása és szándékainak alapos vizsgálata. Tóth 1810, 146-149. A Szentháromság tanát tagadó 

személyt előbb meg kell győzni „a’ Fiu, és Szent Lélek Istenségéröl, Kristus elégtételéröl […], 

melly meglévén ugy kell vele bánni a’ kereſztségre nézve mint a’ Sidóval.” Tóth 1810, 150.

 Ifj . Báthori Gábor iratai között (RL C/8 7. doboz) található zsidó személyek megkeresztelésekor 

tartott ágenda (elhangzott: Nagykőrös, 1841. május 23.; 1847. június 13.; 1854. április 17.). A 

személyek megkereszteltetésüket – ahogyan a korabeli előírások szóltak – többször kérték a 

prédikátornál.

 [I.] Keresztelési beszéd

 [II.] Kérdések

Ifj ú/Asszony Kész vagy é most is a Keresztyén vallást fel venni, és a’ Keresztyén hitröl való 

vallástételt mindenek hallattára el mondani. Felelet Kész vagyok /: az Aposoli hit formája f. 

olvastatik :/

Atyámfi a: Te ugyan, hitedröl, elöttünk vallást tettél, de engedd hogy még e kérdéseket hadd 

intézzem hozzád, mellyekre igaz lelkiesmérettel felelj meg: azt kérdem.

1ször: hogy hiszed é a’ Keresztyén Vallást igaz és Istentöl származott tudománynak lenni?

2szor: hiszed é hogy az a’ reformált hit mellyet felveszel, azt a’ tudományt foglalja magába 

minden hozzá adás és el vételnélkül, mellyet a’ Jezus és az ö Tanitványi hirdettek, mellynek 

Sacramentomi a’ Kristus által szereztetett Kereſztség és Ur Vacsorája? 

3szor ezen hitedre és igéretedre kivánod é a’ Keresztséget felvenni Felelet Igenis

 [III.] Keresztelés: Keresztellek Tégedet az Atyának, a’ Fiúnak, és a’ Szent Léleknek Nevében Ámen.

 [IV.] A keresztszülők és a megkeresztelt intése
306 Értelemszerű kiegészítés a korabeli ágendák által tükrözött gyakorlatból kiindulva. 
307 Tóth Ferenc kifejezése a keresztelésről szóló fejezetekben, másutt. Tóth 1810, 127.
308 „[…] légyen az ekkor mondott Agendának matériája: a’ Kereſztyén Vallásnak a’ Sidó, ’s más 

Vallások felett való méltósága […]”. Úgy tűnik, mintha Tóth Ferenc szerint az ágenda, azaz 

szertartási beszéd részét képezné valamiféle kikérdezés is, hiszen a beszéd tartalmának meg-

határozása után ezt olvassuk: „– és néki bizonyos kérdéseket feltévén, ha azokra jól felel, 

mondja el az Apostoli Hit formáját is […].” Tóth 1810, 149.
309 Értelemszerű kiegészítés a korabeli ágendák által tükrözött gyakorlatból kiindulva. 
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[III.] Hitvallástétel: Apostoli Hitvallás vagy a lelkész által feltett kérdésekre 

adott Hiszem felelet {Megkeresztelendő személy}

[IV.] Imádság {Lelkész a megkeresztelendővel}

[V.] Keresztelés310 {Lelkész}311

[VI.] Imádság {Lelkész a gyülekezettel}

[VII.] Áldás {Lelkész}312

Konfi rmáció, avagy „a’ Szent Kereſztségben tett fogadásra való emlékezte-

tés”313 {Vasárnap délután314}315

[I.] [Éneklés,316 invokáció]317 {Kántor és gyermekek}

[II.] Könyörgés {Lelkész a katedrából}318

[III.] Ének {Gyermekek, 1 versszak}

[IV.] Megvizsgálás319 {Lelkész az úrasztalától rövid bevezető beszéddel320}

[V.] [Ének]321 {Gyermekek, 1 versszak}

310 A megkeresztelendő a keresztségben új, a keresztyének között szokásban lévő vezeték- és ke-

resztnevet kap, amelynek megválasztása az ő joga. Tóth 1810, 149. A névadás nem tartozik a 

keresztelés lényegi alkatrészei közé. 
311 A megkeresztelendő személy meghajtja fejét a lelkész előtt, a keresztszülők mellette állnak. 
312 A Tóth Ferenc által leírt szertartás feltételezett rendje, a leírás nem annyira következetes, 

mint másutt. Tóth 1810, 149.
313 A’ szent keresztségre-való emlékeztetés – Nagy 1788, 31.
314 Ha nem a vasárnap délutáni istentiszteleten történik a megvizsgálás a helyi adottságok miatt, 

akkor hétköznap reggeli istentiszteleten adjon helyet a konfi rmációnak. Tóth 1810, 164.
315 Tóth 1810, 158. felirata szerint. Az első ismert „konfi rmációi” szertartásrend címe is ez: „A’ 

szent keresztségre való emlékeztetés.” Nagy 1788, 31.; vö. Mitrovics 1913, 177.
316 Tóth 1874, 24. szerint ha a kántor énekel, akkor bemenőre a 111. dicséretet [ÉK 1806 (1874), 

311-312.] énekelje, ha elegendő számú gyermek van, akkor ők a 70. dicséret 5. és 6. versét [ÉK 

1806 (1874), 283. = RÉ 1948 378. dicséret 4. és 5. verse] énekeljék. 
317 Értelemszerű kiegészítés a vasárnap délutáni szertartás fentebb ismertetett szertartásrendje 

alapján. 
318 „A’ Predikátor minekutánna el végezte a’ Könyörgést, mert ekkor Predikátziót nem teſz […].” 

Tóth 1810, 162.
319 Az oskolamester felkészíti az ebből a célból készített „Katekhismusból avagy Agendából 

tanitványi közzül” azokat, akik még nem járultak az úrasztalához. Szintén az iskolamester 

vezeti be a gyermekeket a templomba, az úrasztalához állítja őket, neveiket pedig „tiſztán le 

irva” kiteszi ugyanoda. Tóth 1810, 162.

 Tóth Ferenc katekizmusa – amelyre Liturgikája konfi rmációról szóló részének végén utal. 

Tóth 1810, 165. A katekizmus számos kiadást ért meg (első megjelenés: Győr, 1805.; kérdé-

sek-válaszok sorrendjét lásd: Tóth 1874, 4-19.), a köztudatban úgy él, hogy ez az első magyar 

református konfi rmációi katekizmus, vö. Mitrovics 1913, 172. Fekete Csaba tisztázta, hogy 

első konfi rmációs katekizmusunk és ágendánk 1751-ben jelent meg, vö. KÁ 1751, 6-8.
320 Tóth 1874, 3-4.
321 Kiegészítés egy a szertartáselemeket ismertető megjegyzés alapján. „Ezen alkalmatoſsághoz illö 

Énekek énekelteſsenek ekkor a’ Gyülekezetben: de magok a’ Gyermekek is az ö megvisgáltatások 

elött, és utána egy egy verset énekeljenek.” Tóth 1810, 165.



Pap Ferenc

• 74 •

[VI.] [Az úrvacsorához való bocsátás deklarálása322]323 {Lelkész}

[VII.] Imádság {Lelkész a gyülekezettel a gyermekekért}

[VIII.] Áldás324 {Lelkész}

[IX.] [Ének325]326 {Kántor és gyermekek}327

A konfi rmáció magyar református egyházunk liturgiatörténetének legfi atalabb 

rétegébe tartozik, amely időnként újból az érdeklődés és a párbeszéd közép-

pontjába kerül. A legfőbb kérdés rendszerint a konfi rmáció által az egyház „fel-

nőtt” tagjaivá nyilvánított ifj úság betagozódása és a célzott korosztály életkori 

sajátosságai közötti feszültségek és ellentmondások kutatása és feloldása.328 

Mindhiába. Ehhez járul még a hitvallás és vallástétel fogalmának kitételként 

való értelmezése.329 

Érdekes azonban, hogy rendszerint nem esik szó a konfi rmáció szertartásá-

ról liturgiatörténeti és liturgiai szempontból, pedig a konfi rmáció elsősorban 

rituális cselekmény, amit vallás- és kultusztörténetileg a beavató szertartások 

322 „[…] Keresztyéni hiteteket jó cselekedetek által ékesitsétek meg, és már ennekutána a ti hite-

teknek megerősitésére éljetek az Urnak szent vacsorájával is, a melyhez való járulhatásra én, 

az Urnak nevében, tinektek ezennel jogot adok, és mostantól fogva szabadságot hirdetek.” Tóth 

1874, 21.
323 A Liturgika leírása szerint a deklaráció az imádság és az áldás után szerepel, vö. Tóth 1810, 

165. A Katekizmusban feltehetőleg helyesen ezek előtt, vö. Tóth 1874, 21-22.
324 Tóth Ferenc szerinti szövegét lásd: Tóth 1874, 23.
325 Tóth 1874, 24. szerint ha a kántor énekel, akkor kimenőre a 74. dicséret 5. és 6. verseit [ÉK 

1806 (1874), 287. = RÉ 1948 162. dicséret 6. és 7. verse] énekelje, ha elegendő számú gyermek 

van, akkor ők a 71. dicséret 1. és 5. versét [ÉK 1806 (1874), 284. = RÉ 1948 287. dicséret 1. és 

5. verse] énekeljék. 
326 Értelemszerű kiegészítés a vasárnap délutáni szertartás fentebb ismertetett szertartásrendje 

alapján. 
327 A szertartásrend Tóth 1810, 162-163. (LIII. §) alapján készült.
328 „Mindenekelőtt kijelentem, hogy helytelen gyakorlatnak tartom a 12 éves gyermekek kon-

fi rmálásának csaknem általános szokását. A konfi rmáció komolyságát és célját tartva szem 

előtt, nem habozom kimondani, hogy a legtöbb 12 éves gyermek értelmi és érzelmi világának 

fejlettségét nem találom azon hálás talajnak, melybe az előkészítésnél és az ünnepélyes vég-

rehajtásnál irányadóul szolgáló magasztos eszmék és elvek úgy átültethetők volnának, hogy 

ott állandó gyökeret vervén jó gyümölcsöt teremjenek. De épen azért, mert a 12 éves életkor 

a legtöbb vidéken, főleg a földmíves osztályra nézve fennálló szabály, annál különösebb fi gye-

lemre kell méltatnunk az előkészítés kérdéseit.” Süt 1886, 1289.
329 „A konfi rmáció ekkléziológiai kulcskérdése meggyőződésem szerint sem nem a személyes hit 

mélységének és minőségének méregetése, vagy az életre szóló fogadalomtétel komolyságának 

megvitatása, hanem az a tény, hogy mennyire erősen kötődik a konfi rmált fi atal a Krisztus 

testéhez, a gyülekezethez.” Szcs 2008, 137.

 A legutóbbi jelentősebb konfi rmációi konferencia előadásainak szövege nyomtatásban is meg-

jelent: Collegium Doctorum IV (2008/1) 135-161.
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(initiatio)330 közé lehet sorolni.331 A néhány évvel ezelőtt magyar nyelven megje-

lent, konfi rmációs istentiszteleti ajánlásokat és „modelleket” tartalmazó javas-

lat332 liturgiatörténeti, liturgikai és liturgiai szempontból – a tanulmánykötet más 

vonatkozó tudományos felismeréseit és megállapításait, valamint ezek hasznát 

nem tagadva – elfogadhatatlan és tarthatatlan, a kultusztörténet és a keresz-

tyén liturgia(történet) szemszögéből javarészt csak fi kciónak lehet minősíteni.

Mindenesetre el kell gondolkoznunk azon, hogy a párhuzamosan létező, 

sokszor lelkészek által (át)írt vagy megalkotott ún. „konfi rmációi kérdésso-

rok” elérik-e céljukat. A növendékek kívülről fújják a bibliai bevezetéstan és 

kortörténet egyes kérdéseit, prófétákat és ószövetségi királyokat, egyház- és 

dogmatörténet nagyobb kérdéseit, azonban éppen azokról az ünnepekről és 

cselekményekről, liturgikus szövegekről, alaptanításokról nincsenek alaposan 

informálva, amelyek a mindennapi élet szintjén kiteszik az egyház és a hívő 

ember életét. Nem mi magunk vagyunk-e gátjai betagozódásuknak? 

Zavaró továbbá, hogy a köztudatban és az általános gyakorlatban a konfi rmá-

ciói vizsga, számadás szinte teljes egészében elnyomja és jelentéktelenné teszi a 

konfi rmáció szertartását, ill. az első úrvacsora-vételt, amely ma a korábbi korokkal 

ellentétben üdvözlendő módon összekapcsolódik.333 Habár meg kell jegyezni, 

hogy újból törekvéseket lehet tapasztalni arra nézve, hogy a konfi rmáció szertar-

tását válasszuk le az első úrvacsorázástól. Így nem egy esetben előfordul, hogy 

a konfi rmált egyháztag csak elméletben jut el az úrasztalához. A tisztázandó 

kérdés az, hogy a konfi rmáció értelmezhető-e úrvacsora nélkül is. 

Mintha az úrasztalához való bocsátás és kézrátétellel való megáldás szüksé-

ges rosszként, függelékként akaszkodna a látványos, megrendezett és mindenki 

330 Vö. keresztyén liturgiatörténeti vonatkozásban: Berger 2008, 46-47., továbbá: Hézser 2005, 

119-120. „Ünnepélyes felavatás”: Könyves Tóth 1855, 255.
331 Azon túl, hogy a jelölt a konfi rmáció mint avató és korosztályjelző szertartás által – vallási 

és nem jogi értelemben – az önálló egyháztagok közé került, szociológiai értelemben is kö-

zössége felnőtt tagjává lett, vagyis „lépett” egy korosztályt (máshová ülhettek, elkezdődhetett 

az udvarlás stb.). Kalotaszegen pl. azért emelték a konfi rmáció évhatárát 17 esztendőre, hogy 

meggátolják a túl korai lányszöktetéses házasságokat. MNL III., 253-254.

 Egy másik néprajztudományi és nem vallás- és kultusztörténeti megközelítés szerint a kon-

fi rmáció az átmeneti rítusok (rites de passage) kategóriájába tartozik (MNL I., 166.), amit az 

elmúlt évtizedekben a konfi rmációval kapcsolatban a teológiai szakirodalomban is alkalmazni 

kezdtek. Vö. Bieritz 2004, 594-595., 642-643.; Hézser 2005, 119., 272.; vö. KÁ 1751, 37-38.
332 A paradigmaszerű két konfi rmációs istentiszteleti modell „címe”: Életünk: a foci!, valamint: 

Akarsz velem járni? Vö. részletesebben: Hézser 2005, 118-159. További megjegyzések vonat-

kozásában lásd: KÁ 1751, 36-41.
333 Vö. „A’ megvisgált gyermekek a’ legközelébbi alkalmatoſsággal éljenek az Gyülekezettel 

együtt az Ur Vatsorájával, – jóllehet némellyek jobbnak tartják, ha a’ mikor a’ gyermekek 

megvisgáltatnak, akkor mindjárt élnének az Ur Vatsorájával. – Nálunk az első mód van 

ſzokásben [sic!].” Tóth 1810, 165.
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számára „értelmezhető” vizsgához, mert ott legalább van emberi teljesítmény. 

A konfi rmációs istentiszteletet rendszerint elnyomják a körülmények (virágdí-

szítés, fotózás, lebonyolítás, szervezés); eltörpül a prédikáció, rövidítik a litur-

giát, az énekrendet, de azért bőségesen marad hely és idő a kölcsönös köszön-

téseknek és köszönetnyilvánításoknak, hosszú hirdetéseknek, amelyek szinte 

elhagyhatatlanok a magyar református istentiszteletből. Ha a konfi rmáció is-

tentiszteletét Pünkösd napjára teszik, rendszerint se a konfi rmáció, se Pünkösd 

ünnepe nem dominál. Az egész szertartás – az istentiszteleti rendtartás szerinti 

konfi rmációi kérdésekben található utalást leszámítva – nem utal a keresztség-

gel való összekapcsolódásra, ami valójában a szertartás kialakulásának talán 

legerősebb gyökere volt, valamint a biblikus, főképp páli teológia számára a 

keresztyén egzisztencia alapja.334

A protestáns konfi rmáció tartalmi, formai és liturgiai szempontok alapján 

közvetett kapcsolatban áll a bérmálással (confi rmatio, manus impositio vagy 

impositio manuum335), amely történeti szempontból szorosan összekapcsolódott 

a keresztséggel.336 Az általunk bérmálásnak nevezett szertartás fejlődéstörténe-

tének első nagy szakasza az V. századig tart, keresztséggel való kapcsolatát és 

a rítus egyes elemeit eltérő módon értelmezték és értékelték a keresztyén gon-

dolkodók, egyházatyák. Keleten általában a krizmával (olajjal) való megkenést 

tartották (chrismatio) lényegi elemnek, másutt a kézfeltétel volt hangsúlyosabb. 

A megkenés rítusát sem tartotta mindenki elengedhetetlennek, így pl. Jeromos 

sem, mert szerinte a keresztségben már megadatott a Szentlélek. Ágoston sze-

rint a consignatio a Krisztus testéhez való tartozásunkat fejezi ki. 

A IV. századtól használják a megerősítés kifejezést, de előfordul a teleiószisz 

(beteljesedés) kifejezés is. A bebaiószisz, confi rmatio (megerősödés)337 elősorban 

a keleti egyház szóhasználatában terjedt el, majd a nyugati egyházban a 

consignatio fogalmát váltotta a confi rmatio. Vanyó László szerint a confi rmatio 

334 Vö. részletesebben: Herczeg 2004, 202-205.
335 A kézfeltétel vagy kézrátétel – különböző jelentéssel – számos rítus sajátjává lett. Vanyó 2009, 

124.
336 Mitrovics 1913, 167-169.; Várnagy 1999, 103-106.; Berger 2008, 50-51.; Vanyó 2009, 123-

125. A keresztszülői intézménynek történetileg semmilyen köze nincsen a bérmálásra vagy 

konfi rmációra való felkészítéshez, ráadásul a szülők az utóbbi évszázadig (sőt még olykor a 

XX. században is) rendszerint nem voltak jelen a keresztség kiszolgáltatásánál. Vö. Berger 

2008, 238-239.; továbbá: Tóth 1810, 135-140.; Mitrovics 1913, 175-176.

 Egyes dogma- és liturgiatörténészek a chrismatio (olajjal való meg-, ill. felkenés) felől igyekez-

tek értelmezni és vizsgálni a confi rmatiót, bérmálást, a „chrismatio szakramentális értelme-

zéséhez azonban az újszövetségi szövegek nem adnak támpontot.” Vanyó 2009, 124. 
337 „Amikor a keresztséget kezdték az újjászületés szentségének nevezni, akkor kezdték »megerő-

sítés«-ként (bebaiószisz, confi rmatio) emlegetni a bérmálást is, amely szentség a hit állhatatos 

megvallására teszi képessé a keresztényt.” Vanyó 2009, 124.
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először a 441-ben tartott orange-i zsinat második kánonjában fordul elő.338 

Faustus (†490 vagy 500?)339 híres pünkösdi prédikációja szerint a keresztség 

(újjászületés) is elegendő a keresztény életre. „A keresztség megadja a Szent 

Lelket, a confi rmatio pedig megerősíti a megkereszteltet az élet küzdelmeihez 

és harcaihoz.” A confi rmatio és benedictio mintegy fegyverzettel ruházza fel a 

keresztyén embert, Krisztus katonáját, ez a rítus mintegy a harcra való meg-

erősödésként fogandó fel.340

A bérmálás szentségi-sakramentális és liturgiai értelmezését a reformátorok 

elutasították.341 A konfi rmáció szertartását nem lehet a keresztség kitejesedése-

ként, kiegészítéseként, második fokozataként felfogni. A konfi rmáció nem „kés-

leltetett” szentség, de mindkét sákramentumunkhoz kötődik: a keresztséget 

feltételezi és az úrvacsorához bocsátást (admissio) készíti elő.342 Történeti gyö-

kerét is itt kell keresnünk: a keresztségi fogadalom megerősítésében343 és az első, 

ünnepélyes úrvacsora-vételben.344 Ezt a felfogást tükrözi általában az ágendák 

és liturgikák elrendezése, amelyekben a konfi rmáció rendszerint a keresztség 

szertartásának leírása után,345 valamint az úrvacsora előtt helyezkedik el.346

A keresztség és az úrvacsora szertartásának leírása közé ékelődik a szak-

irodalomban első konfi rmációi ágendaként számon tartott szertartásrend347 

(Szerencsi) Nagy István győri prédikátor (Backamadarasi) Kiss Gergely szé-

kelyudvarhelyi tanár, egyházkerületi főjegyző kézirata nyomán348 készített és 

338 Vanyó 2009, 678-679.
339 Vanyó 2004, 157-158.
340 Vanyó 2009, 679-680.
341 Mitrovics 1913, 169-170.; Berger 2008, 52.; KÁ 1751, 25.
342 Vö. részletesebben: Szcs 2008, 136-137.
343 Tóth 1810, 159. Nem a keresztségi hitvallás magukra vételéről van szó, ami – helytelenül – 

feltételezi azt, hogy a szülők a gyermek helyett tettek hitvallást a keresztelés alkalmával. Vö. 

Szcs 2008, 136.
344 Tóth 1810, 158-162.
345 Förds 1866 és Förds 1875 a keresztelés után hozza az egyházkelést, majd a konfi rmációt 

és az úrvacsorát. 
346 „A konfi rmáció nem sákramentom ugyan […]”, vö. Zsarnay 1857, 47-49., aki a konfi rmációt a 

különös liturgika első részében, a sákramentumok kiszolgáltatásának ismertetésekor tárgyalja 

és nem a rendkívüli istentiszteletek (házasságkötés, papszentelés, egyházkelés és temetés) so-

rában. 

 Benedek 1971, 253-258. már az ún. megáldó istentiszteletek között tárgyalja a konfi rmáci-

ót, de az alfejezet bevezetésében a Ravasz Lászlóhoz köthető terminológiával a „szimbolikus 

istentisztelet” (vö. Benedek 1971, 237.) kategóriáját emlegeti, ekként: „A szimbólikus [sic!] 

istentiszteleteknek egy másik csoportjába tartoznak a szó szoros értelmében vett »megáldó 

istentiszteletek«. A szimbólum ezeknél is a kézrátétel, de itt már nem fölszentelésről, hanem 

az anyaszentegyház vagy a gyülekezet nevében való megáldásról van szó.” Benedek 1971, 253.
347 Mitrovics 1913, 171.; Benedek 1971, 255-256.
348 Kolumbán 2005, 140-167.
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megbővített Ágendájában (1788).349 A szertartásrend valóban azonosítható az-

zal, amit általánosságban konfi rmációnak nevezünk, a mintaként adott lelkészi 

beszédek, könyörgések, az ifj ak kikérdezése (examen) és fogadalomtétele mind 

erre utalnak. A szertartás neve azonban a következő: A’ szent keresztségre-való 

emlékeztetés.350 

Szükséges újból megemlíteni, hogy Tóth Ferenc Liturgikája (1810) vonatko-

zó részének felirata szintén utalást tartalmaz a keresztségre (A’ Confi rmátzióról, 

vagy a’ Szent Kereſztségben tett fogadásra való emlékeztetésröl és abban való 

megerősittetésről),351 ebből következik, hogy a protestáns konfi rmáció szertartá-

sának eredete és célkitűzése mindenképpen a keresztség kegyelmi ajándékának 

és valóságosságának megerősítése, ill. megvallása, nem „akármiféle”, konkrét 

tartalom nélküli megerősítés.352

Néhány évvel az 1788-as Ágenda megjelenése előtt, Gombási István J. F. 

Ostervald művének magyar fordításához (1784) fűzött három részből álló, a li-

turgiatörténet-írásban eddig nem respektált Toldalékának353 második részében 

felvetette, ill. megemlítette egy a keresztségre emlékeztető szertartás beveze-

tésének szükségességét és célszerűségét, ekként: 

Jónak itélném, (ſzabad légyen ezt-is ide tennem) ha a’ Gyermekek fel-nevekedvén, 

meg-ujjitanák, az egéſz Gyülekezet elött, az ö Kereſztségbéli Fógadáſokat.354 az az: Mi-

kor legelöſzör UR’ Vatsorájával akarnának élni, magok Vallást tennének, az egéſz 

Ekkléſia elött, az ö Hitekröl; és köteleznék magokat a’ Szent életre. Meg-vólt ez a’ jó 

ſzokás á’ régi Ekkléſiákban; meg-vólt a’ Tseh Atyafi aknál; meg-van ma Angliában, és 

más külső Orſzágokban, ſok Réformáta Ekkléſiákban. A’ Kereſztségbéli Fogadásról, és 

349 Vö. Kolumbán 2005, 169-184.
350 Nagy 1788, 31-38.; vö. Kolumbán 2005, 210-214.
351   Tóth 1810, 158.
352 Az ún. konfi rmációi kérdések között újabban és általánosan szerepel a konfi rmáció szó értel-

mezése. Rendszerint annyi a felelet, hogy a konfi rmáció szó megerősítést jelent. Hogy minek 

a megerősítését? Nem tudjuk meg. Az átlagos és bevett értelmezés – meglátásom szerint – a 

hitben való megerősítést tulajdonítja a konfi rmációnak. Ezt ember elvégezheti? Ha nem, akkor 

mi a konfi rmáció szertartása? Mágia? Netán teurgia? 
353 Ezeket a közönséges (hétköznapi) könyörgésekről, a szent keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatá-

sáról szóló Toldalékokat nyugodtan lehetne liturgikus magyarázatnak, szertartási ajánlásnak, 

ill. útmutatásnak nevezni. A rövid történeti áttekintést is tartalmazó magyar liturgia(történet)i

függelék megírását azzal indokolja a szerző, hogy az alapul vett és lefordított mű nem fog-

lalkozik ezekkel a szertartási elemekkel, de a fordító szükségesnek érezte ezek megemlíté-

sét. Gombási , . A 15 oldalnyi jegyzet nem ágenda, nyugodtan nevezhetnénk „kis 

liturgikának”, vö. Gombási , -. Az irodalomjegyzékben e toldalék miatt szerepel 

Gombási István műve az elsődleges szertartási források között. 
354 Értsd: a keresztszülőkét
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annak az egéſz Gyülekezet elöt való meg-ujjitattáſa’ módjáról, láthatni a’ T. Auktor’ 

Kátékhiſmuſsát355 a’ 205-207. és 217-220. Leveleken.356

Fekete Csaba a konfi rmáció szertartásának magyarországi kezdetét újabban 

egyértelműen tisztázta. Több, mint három évtizeddel korábban, 1751-ben je-

lent meg első konfi rmációs Ágendánk Debrecenben Piskárkosi Szilágyi Sámuel 

(1719-1785)357 név nélkül közreadott munkájaként.358 A szerző már két évtized-

del ezelőtt beillesztette legkorábbi konfi rmációs Ágendánkat a híres püspök 

életrajzába és művei közé, azonban ez nem talált visszhangra a tudományos 

kutatásban,359 most pedig egy bevezető tanulmány mellett hasonmás formában 

és átírásban is közreadta azt. Az 1751-es szertartásrend más külföldi egyházak 

gyakorlatának áttanulmányozása után angol minta nyomán készült, a gyerme-

kek megvizsgálásának (kikérdezés a kiskáté alapján, examen) elsődleges célja 

az elegendő hittani ismeretek elsajátítása mellett az ifj ak első úrvacsoravételre 

bocsátása.360 A rendtartás természetesen nem tartalmazza a konfi rmáció kife-

jezést, a vizsga utáni lelkészi intés és buzdítás (admonitio) a hit megőrzésére 

és az úrvacsorával való gyakori élésre szólítja fel a gyermekeket. Ez és ennyi 

tehát a „konfi rmáció”.

Első konfi rmációs Ágendánkat a debreceni és országos, egyházi és politikai 

történelmi háttér összefüggésében lehet jól érteni. A korlátozott vallássza-

badság, a római püspökök zaklatásai, a református káték elkobzása, a hívek 

erősítése az üldöztetésben, a szertartások iránti érdeklődés, a XVIII. század 

liturgikus és egyházzenei változásai és változtatásai mind-mind az „észrevétlen 

paradigmaváltás”361 eszközeivé lettek. A XIX. és XX. századi „református öntu-

dat” alapozása történik meg e néhány évtizedben, ami elsősorban a „puritán”, 

inkább ideologikusan purista önértelmezésben és önkifejezésben csúcsosodott 

ki. Debrecenben már 1745-től rendelkeznek a gyermekek úrvacsora előtti meg-

vizsgálásáról.362 

355 Utalás J. F. Ostervald számos kiadást megért másik művére.
356 Gombási , .
357 Zoványi 1977, 605-606.; KÁ 1751, 10-11.
358 Fekete Csaba munkáján ugyan 2007-es megjelenési dátumot találunk, de a kiadvány csak 

2010-ben került köztudatba. Ugyanő egy korábbi rövid közleményben felhívta a kiadványra a 

fi gyelmet: Fekete 1986, 219-220.
359 KÁ 1751, 11-12.; Bartha 1977, 200. is megemlíti ezt az 1751-es debreceni kiadványt, de csak 

mint „katekizmusi rövid oktatást”.
360 KÁ 1751, 12-
361 Fekete Csaba kifejezése. KÁ 1751, 17.
362 Vö. részletesebben: KÁ 1751, 17-24.
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A konfi rmáció az anglikán egyház szertartásrendjéhez püspöki liturgikus 

privilégiumként kezdettől fogva hozzátartozott.363 A szertartás magyarországi 

eredetét és bevezetésének előképeit mindenképpen a németországi pietizmus 

törekvésében kell keresünk, amely az ún. harmincéves háború után, 1650-1750 

között a korábbi confi rmatio felelevenítésével a reformáció korában létező gya-

korlatot kívánta kisebb hangsúlyeltolódással újból meghonosítani. 

A reformáció korában és az anabaptistákkal való küzdelmek kereszttüzében 

a gyermekkeresztség mellett állást foglaló Zwingli, Erasmus, Kálvin, Luther és 

Bucer a kereszteléshez szorosan kapcsolódó keresztyén nevelést hangsúlyozta. 

Mint látjuk, a konfi rmáció reformátori gyökerei itt is a kereszteléshez kap-

csolódnak. Zwingli úgy gondolta, hogy az oktatást lezáró vizsga a bérmálást 

(confi rmatio, Firmung) helyettesíti, ezt tükrözi 1523-tól bevezetett gyakorlata.364 

Erasmus 1526-ban javaslatot tett a keresztelés ifj úkori megújítására, miszerint 

az ifj aknak a hittani oktatás és vizsga után egy templomi ünnep keretében 

hitvallást kellene tenniük. Kálvin is ezt a vonulatot képviseli (1536). Luther 

szerint (1523) a hittani vizsga után a lelkipásztor kézrátétel által konfi rmálja 

(ut imponeret manus et confi rmaret) a jelöltet. Ugyanebben az évben fogalmazza 

meg a német reformátor javaslatát, hogy az úrvacsorához bocsátás feltétele egy 

évenként leteendő hittani vizsga lenne.365 

Bucert szokás a „német konfi rmáció atyjának” nevezni. Ő is összeköti stras-

bourgi gyakorlatában, valamint a Kasseler Kirchenordnung (1539) előírásai sze-

rint a katekizálást és a kézrátételt, ami az óegyházi és a koraközépkori egyházban 

a keresztelés megerősítésének, megpecsételésének szertartási eleme volt. Eköz-

ben így szól a lelkész: „Vedd a Szentlelket, [aki] védelem és oltalom minden gonosz-

tól, erősség és segítség minden jóra, az Atyaisten, a Fiú és a Szentlélek jóságos keze 

által. Ámen.”366 Bucer számára a konfi rmáció kézrátétel, azaz a keresztyén hitben 

nevelt gyermekek vallástételének és közösséghez tartozásának megerősítése.367 

2. Az olyan gyermekecskék, kik magukat sem megpróbálni nem tudják, sem az Úr-

vacsorájában való étel, sem egyéb külső étel között külömbséget tenni nem tud-

nak, az Úr asztalához ne bocsáttassanak. (Confessió Helvetica Cap. 25. Art. 45. 

Herczegszóll. Art. 54. Köveskut.)368

363 KÁ 1751, 13., 15-16.; Berger 2008, 52.
364 Bieritz 2004, 593. Vö. továbbá Zwingli keresztelési gyakorlatával és vitáival kapcsolatban: 

Gäbler 2008, 98-101., 115-120.
365 Bieritz 2004, 593.
366 Saját fordítás.
367 Bieritz 2004, 593-594. Vö. továbbá: Mitrovics 1913, 170-171.; Szcs 2008, 135-136.
368 A pápai gyülekezetnek külsőképpen való igazgatására tartozó Regulák, avagy Articulusok (1610-es 

évek második fele?). Közli Thury 1908, 183.
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A magyar reformáció területén példaként és előképként emlegetik Keresztúri 

Bíró Pál (?-1655) oktatói tevékenységét és megjelent műveit, aki Rákóczi Zsig-

mond és György, valamint Apafi  Mihály tanítója és felkészítője volt.369 E kon-

textusban további megfontolásra ajánlom Geleji Katona István a kutatásban 

eddig nem hivatkozott és értelmezett megjegyzését. A Váltság Titka harmadik 

kötetének (1649) előszavában a kereszteléssel foglalkozik az erdélyi püspök. Azt 

írja, hogy az öregek, avagy idősebb emberek maguk tesznek vallást a Krisztusba 

vetett hitről, az abban való megmaradásról

s’ ugy véſzik oſztán el a’nak meg-erőſſittetéſére, a’ Kereſztségnek ſacramentumát; a’ 

kereſztyén ſzüléktől ſzületett kitsinydedek pedig, mediatè, közbe-vetőſön, kereſzt-

atyáik, s’ a’nak meg-confi rmaltatáſára kereſzteltetnek oſztán meg vizvel. Haſonlo-

képpen volt a’ környül-metélkedéſben-is a’ dolog régenten.370

A harmincéves háborút (1618-1648) követő időben a konfi rmáció összekapcso-

lódott az iskolai tanulmányok lezárásával, a népiskolát csak az fejezhette be, aki 

konfi rmált.371 Ebben az időben egyre inkább a konfi rmációi fogadalom került a 

középpontba, a pietizmus individualizálta és szubjektivizálta a rítust. Spener 

(1635-1705) számára a konfi rmáció a keresztségi fogadalom felelősségteljes meg-

újítása.372 A felvilágosodás korában az élethosszig tartó vallási eskü jelentőségét 

hangsúlyozták és a konfi rmációt nagykorúsági rítusnak tekintették, amely az 

egyén polgári társadalomban elfoglalt helyére nézve bír nagy jelentőséggel.373 

A racionalizmus korában a nép erkölcsi nevelésének és oktatásának fontos esz-

közeként374 karolták fel a konfi rmáció ügyét:

369 KÁ 1751, 29-30.; Tóth 1810, 162. Mitrovics 1913, 171-172. is hivatkozik erre az adatra, 

egyúttal kritizálja Tóth Ferenc állítását, miszerint a konfi rmáció már a reformáció korában 

is megvolt. Annyiban igaza van, hogy ezt a (liturgia)történeti adatot valóban előzményként 

kell kezelnünk. 
370 Geleji Katona 1649 [oldalszám nélkül]. A korabeli, különleges mellékjeles betűket a jelen 

átírásban nem reprodukáltam. Természetesen a konfi rmálás nem abban az értelemben fordul 

elő, ahogyan azt mi a XIX. század óta értelmezzük és gyakoroljuk. A keresztyén szülők gyer-

mekei közvetett módon, keresztszüleik hitvallásának megerősítéseként kereszteltetnek meg 

vízzel. 
371 Förds 1866, 209. szerint is csak a népiskolát bevégzett gyermekeket lehet konfi rmációra bo-

csátani, általában 12 éves korukban. Báthori Gábor vizitációs anyagában is több olyan panaszt 

olvashatunk, hogy a gyermekek a konfi rmálás után nem járnak többé iskolába. 
372 Mitrovics 1913, 170-171. szerint a pietisták törekvései nem jártak sikerrel, szintén szerinte 

a racionalizmus korában az irányzat szemére vetett vádak cáfolatára használták, bevezetése 

mellett és ellen tudományos és elméleti vita folyt. 
373 Bieritz 2004, 594. Mitrovics 1913, 174-175. a konfi rmáció valláserkölcsi és egyháztársadalmi 

jelentőségéről beszél.
374 A konfi rmáció haszonnal bír a jelenlévő gyülekezetre nézve is: Tóth 1810, 160-161.
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Haſzna pedig ezen Réndtartásnak [sic!], mind a’ gyermekekre, mind a’ Gyülekezetre, 

– mind a’ Szülékre nézve igen különös. Mert ha az erköltsi jóság sok reſzben [sic!] 

függ az esmérettől, – és a’ legfundamentomosabb igazsági is, tsak ugy idveſségesek 

a’ Kereſztyén Vallásnak, ha azokról hellyes megfogásaink vagynak: nyilván van, hogy 

ez a’ Kereſztyén Vallásra való különös megtanittatása, és megpróbáltatása, a’ gyer-

mekeknek nem haſzon nélkül való ő reájok nézve.375

Magyarországon a XVIII-XIX. század egyházi és társadalmi folyamatainak 

összefüggésében „született meg” a konfi rmáció, ebben minden bizonnyal sze-

repet játszottak az angolszász és német pietizmus hazánkba érkező hullámai.376 

A keresztelésre emlékezés és az első úrvacsoravételre bocsátás szertartása, a 

konfi rmáció rítusa a XVIII-XIX. században lassanként terjedt és gyökerese-

dett meg Magyarországon és kissé később Erdélyben.377 A konfi rmáció vagy 

examen hagyományos időpontja Nagypéntek, majd később a nagyböjti időszak, 

Áldozó csütörtök, Pünkösd volt.378 Az 1751-es debreceni rendtartást Kecskemé-

ten már 1755-ben átvették és bevezették, ahogyan ezt a február 25-én keltezett 

jegyzőkönyvi határozat mutatja. Nagypénteken egyszerre tartottak úrvacsorai 

előkészítő prédikációt és exament.379 A szomszédos Nagykőrösön az országos fo-

lyamatokba kapcsolódnak be az események,380 de a konfi rmáció vonatkozásában 

nem annyira egyértelmű, mint Kecskeméten. 1756. január 5-én elhatározták a 

kőrösi konzisztóriumban, hogy

1. A’ Leány Oskolák minden két Hónapokban privatim examináltassanak, meg tartassék 

mindazáltal a’ Templomban leendő rendes kőzőnséges examenis, hogy a’ Szűlékis 

tapaſztalhassák Leányaiknak előmeneteleket, ugyan az gyakoroltasson a’ Deáki Os-

kolára nézve is.381

375 Tóth 1810, 159-160.
376 KÁ 1751, 42.; Budai 2005, 395.
377 Fontos lenne az egyházközségi, egyházkerületi jegyzőkönyvek és feljegyzések, egyéb levéltári-

irattári források szisztematikus összegyűjtése és elemzése, hogy a konfi rmáció elterjedésének 

folyamatát alaposabban megismerhessük. Vö. MNL III., 254.
378 MNL III., 253-254. Zsarnay 1857, 48. szerint a vizsga „rendesen nagypéntek délután, midőn 

harmadnapra, husvétkor, a több hivekkel együtt járulnak az úrasztalához.” Tóth 1873, 87. 

szerint a gyermekek vizsgájára „nagy péntek vagy áldozó csütörtök hetében, délelőtti isten-

tisztelet után” kerül sor. 
379 KÁ 1751, 9.
380 A főleg egyházzenei (és liturgiai) vonatkozású nagykőrösi változásokat levéltári források alap-

ján részletesen bemutattam egyik korábbi írásomban, vö. Pap 2006/2007, 57-74.
381 Annales, 1756. január 5. 
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Kicsit később két bejegyzés következik közvetlenül egymás után, amelyeket 

közvetlenebbül lehet a konfi rmációra vonatkoztatni:

Anno 1772 az Ekklesiának külſö és belſö Igazgatoi Szükségesnek itélték Sok okokra nézve, 

hogy a’ Férjfi  oſkolába tanuló Gyermekek, ki az Uri Sz. Vatsorával élni akarnának, a’ 

Communiot meg elözö Penitentialis héten a’ Templomba hitekröl és Vallásokról a’ Gyü-

lekezet elött Számot adjanak. Eza Végezés publicáltatott a’ Szent Gyülekezet hallottára 

die 12 Martii382, és a’ Szerint a’ Syntaxiſták és Grammatisták megis cenſeáltattak die 

15. Martii.383

A[nn]o 1772 die 2 Maii publicáltatott, hogy Vaſárnaponként a’ Leányzók az Eſtvéli 

Iſteni tiſztelet után a’ Tiſzteletes Predikatoroktól a’ Catechiſmusból és a’ Sz. Hiſtoriakból 

taníttatni fognak a’ Valláſnak tudományára és kötelességeire.384

Bárhogyan értelmezzük az 1756-os vagy az 1772-es adatokat, az mindeneset-

re nyilvánvaló, hogy a kőrösi feljegyzések az 1751-es debreceni konfi rmációs 

ágenda és a Nagy István-féle 1788-ban kiadott ágendaadaptáció közötti időben 

keletkeztek. 

Az első magyar Liturgika megjelenése után Teleki Sámuel Bécsben, 1810. 

július 7-én keltezett és Tóth Ferenchez írt levelében kifejezésre juttatta azon 

óhaját, hogy jó lenne, ha Magyarországon is elterjedne a bécsi református egy-

házban szokásos konfi rmációi ünnepély.385 Tóth Ferenc Liturgikáján és a Ka-

tekizmuson kívül két helyen is foglalkozott a konfi rmációval. A lelkipásztor 

gondviselői kötelességei között sorolja fel az Oskolára való vigyázatot, ennek 

egyik pontja a konfi rmáció.386 Az úrvacsorához először járulni szándékozó 

gyermekeket a lelkipásztornak az elrendelt katekizmus alapján kell megvizs-

gálnia. Ez nem csupán a gyermekekre, hanem a gyülekezetre, szülőkre és ke-

resztszülőkre nézve is hasznos, 

382 Eredetileg: Aprilis (áthúzás után szúrták be a javítást a szó fölé)
383 Ezt a bejegyzést részben idézve Zombory 1933, 16. úgy értékeli, hogy az „a konfi rmátió taní-

tásáról” rendelkezik.
384 Annales, 1772. évi két bejegyzés
385 A levelet (ill. részletét?) közli Liszkay 1877, 69.: „Tiszteletes kedves Professor uram! Mult hó-

napnak 4-én hoz[z]ám utasitott levele mellett, hasznos munkáját a liturgikát, mely által mind 

tiszta tudományának, mind a közjónak előmozditásában fáradhatlan szorgalmatosságának 

ujabb jelét adta, igen kedvesen és nagy köszönettel vettem. Ennek pedig sok dolgaim között 

is gyönyörüséggel olvasgatása eszembe juttata egy az eddig valóknál bővebb és épületesebb 

liturgiának is hasonló szükséges voltát, melyben helyet érdemelne a bécsi reform. ekklésiában 

szokásban levő igen szép módja a confi rmatiónak stb. Bécs, 1810. jul. 7.” Szintén ismerteti és 

közli Mitrovics 1913, 172.
386 Tóth 1806, 91-92.
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kik a’ Kereſztségkor tett fogadáſokat annál ſzorgalmatoſabban tellyesítik, mivel látják 

hogy az ő Gyermekeiknek tanítáſokra ’s neveltetéſekre olly’ nagy gond van: tehát azt 

a’ napot, mellyen ez a’ Confi rmatio megeſik olly’ Solenniſsé tegye, a’ millyenné tsak 

teheti. Minekokáért tsak Vasárnap tegye meg ezt a’ Confi rmatiót, mikor az egéſz 

Gyülekezet a’ templomban megjelenhetik. Örökké a’ Templomba ejtse azt meg, és 

az egéſz Gyülekezet előtt.387

E szertartás része annak kinyilvánítása, hogy a gyermekek helyes ismeretekkel 

rendelkeznek a keresztyén vallásról, „a’ mit egy ſzóval Confi rmátziónak neve-

zünk”. A konfi rmációi prédikációhoz textusokat és matériákat ajánl.388

Fáy András a XIX. század közepe táján még arról beszél, hogy a konfi rmáció 

nem terjedt el mindenütt, egyúttal szemlélteti a korábban már említett pietista-

racionalista vitát, ekként:

Főbb iskoláinkon a’ pietisticus irány vezérfonalként vonúl el; pedig pietismus és 

valódi vallásosság különböző dolgok. Ez embert tanit, mig amaz türelmetlenségre 

vezet. […] a’ gyermeknek az első években, mig gyenge elméje a’ vallási hittanok, 

mysteriumok’ tiszta felfogásaira megnem ért, vallási tekintetben, egyedül csak 

szivhajlamát kell vezetnünk, a’ keresztyén vallásnak nehány főigazságára és morál-

jára is inkább reá vezetnünk, mint betanítanunk; nem pedig korán kis és palatinátusi 

kátékkal, hitformákkal, zsoltárokkal lepni és erőtetni [sic!] meg fogalmait […]. Ká-

rosok az elme-felettiségekkel megrakott gyermeki káték azért is, mert ha egyszer 

ezekben megtörik a’ gyenge elme, hiedelmet fog adni késöbb más elmefelettiségek-

nek is, ’s igy születik meg a’ babona. Tizenhét éves kora felé adatnám legelőször az 

ifj únak elő, a’ dogmai alapismereteket, ’s elkészíttetvén ezekben őt, ekkor közönség 

előtt confi rmáltatnám, ’s adatnám föl először az urvacsoráját neki. A’ nélkül, hogy 

anabaptista legyek, szeretem, ha az ifj úságban a’ vallásosság nem ajak-petyegésben, 

hanem elme, sziv és érzelem’ meggyőződéseiben él. A’ confi rmatio’ ünnepélyét több 

oldalú hasznaira nézve mindenütt, hol az még nálunk gyakorlatban nem volna, be-

hozatni ohajtom.389

A Budai zsinat (1791) után megjelent egyházkerületi ágendákban rendre he-

lyet kap a konfi rmáció liturgiája. Fábián József (1805)390 követi dunántúli 

387 Tóth 1806, 91.
388 Tóth 1814, 144-145.
389 Fáy 1842, 56.
390 „A’ szent keresztségre való emlékeztetés”, lásd: Ágenda , -. Fábián József a szer-

tartás bevezetésében azt írja, hogy a keresztségre való emlékeztetés szertartása néhol van 

szokásban a református egyházban. Azt kívánja, hogy minél több helyen vezessék be, mivel ez 

„igen alkalmatos út és mód az erkőltsiségnek előmozdítására. Jó és ſzent gondolatokat, kegyes 
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kollégájának (Nagy 1788) szertartásrendjét.391 A Göböl Gáspár által kidol-

gozott dunamelléki Liturgiában (1806) a szertartás megnevezése a következő: 

Az Úr’ asztalához elöször járulandó gyermekek’ meg-probáltatásoknak, és meg-

erösittetéseknek módja.392 A Pataki Ágenda393 nyomdokain járó XIX. század eleji 

tiszáninneni, Láczai Szabó József-féle szertartásrendje (1814, 21832) szintén 

foglalkozik a konfi rmációval a következő cím alatt: Az Úri Szent Vatsorával 

legelőször élni kívánó ker. kisdedek’ a’-hoz való illendő elkészitésének formája.394 

A XIX. században egyre szaporodnak a szertartási példák és ajánlások.395 

Még ünnepélyesebb lenne a konfi rmáció Zsarnay Lajos szerint, ha a szertar-

tást „valamely vasárnap húsvét körül” tartaná és rögtön kiszolgáltatná az úr-

vacsorát a gyermekeknek és rokonaiknak.396 Ugyanő az úrvacsora kiosztásához 

fűzött megjegyzései között megemlíti, hogy kiket nem lehet az úrasztalához 

bocsátani, de a 12 éves gyermekekre ezt a tilalmat nem terjeszti ki, de a kon-

fi rmációt mint az úrasztalához bocsátás kitételét sem nevezi meg:

A nagyobb korú, mintegy 12 éves gyermekeket, ha úrasztalához jönnek, a kánonok 

szerint sem kell eltiltani onnan; hanem inkább azután igyekezzék a hivatalát szerető 

lelkitanító őket vallásra tanítani.397

Tóth Ferenc szerint 10-14 évesen menjenek a konfi rmációra, ezt a szokást 

Rákóczi György fi ainak példájával húzza alá.398 A megvizsgálás a templom-

ban, a gyülekezet előtt történjék, a nagyobb ünnepélyesség kedvéért a vasárnap 

délutáni istentiszteleten vagy más alkalmas időpontban (pl. hétköznap reggeli 

istentiszteleten), de a lelkész mindig hirdesse ki az időpontot;399 „leg jobb len-

ne ezt Télben, Karátsont megelőző Vasárnapon megejteni: mert ekkor már 

kivált Falu helyen, a’ gyermekek mind fel járnak az oskolába […]”.400 13 évesnél 

indulatokat és hajlandóságokat, haſznos feltételeket gerjeſzthet ez mind a’ Szűléknek, mind a’ 

gyermekeknek, mind pedig közönségesen mindeneknek ſzíveikbe.”
391 Mitrovics 1913, 178-179.
392 Liturgia 1806, 33-37.; vö. Mitrovics 1913, 178-179. Tóth 1873, 86. felirata szerint: A 

hitszilárditás vagy confi rmatio fogalma és szabályai.
393 Vö. LSC 1658
394 Liturgia 1832, 33-53.; vö. Liturgia 1814, 28-48.; KÁ 1751, 31.; Mitrovics 1913, 180-181.
395 Révész 1853, 276kk.; Förds 1866, 19-31.,209-211.; Förds 1875, 19-30. (kisebb változta-

tásokkal), 251-253.; Vadas-Nagy 1866, 5-6., 102-116. (vö. KÁ 1751, 31-32.); Szoboszlai Pap 

1868, 219-234.
396 Zsarnay 1857, 48.
397 Zsarnay 1857, 50.
398 Tóth 1810, 162-163.
399 Tóth 1810, 164.
400 Tóth 1810, 165.
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fi atalabb és be nem oltott gyermeket nem szabad konfi rmációra bocsátani.401 

Konfi rmáljanak a népiskolát bevégzettek, akik általában 12 évesek.402 Tizenkét 

évesen vagy azon túl történjen a konfi rmálás.403

Förds Lajos szerint a vizsgázók nagy száma miatt célszerű a vizsgát és 

a „konfi rmálási szertartást”404 szétválasztani azokon a helyeken, ahol sok a 

vizsgára álló gyermek. A konfi rmációs vizsga legyen nyilvános, a konfi rmálást 

pedig a soron következő vasárnap vagy ünnepnap tartsák. Sok szülő a konfi r-

málás miatt nem veszi ki a gyermekét idő előtt az iskolából.405

A Dobos János prédikációs hagyatékában fellelhető Közönséges Exameni (1832. 

március 4. és 1846. március 23.; 122.), Exameni, confi rmatio (1837. március 12. 

és 1850. október 13.; 265.), Examen előtti beszéd 1839 (textus és pontos dátum 

nélkül, 312.), Examen előtti (1844. március 10. és 1860. április 1.; 367.), vala-

mint Leányok confi rmátiója alkalmával (1860. május 26.;406 404.), Confi rmátiókor 

(Cegléd, 1864.; 422.407)408 című/feliratú prédikációk esetében is azt kell feltéte-

leznünk, hogy a konfi rmáció és az oktatás szorosan összefüggött.409

A konfi rmáció szertartásához kapcsolódó kézrátétellel vagy egyszerű kéz-

fogással410 kapcsolatban elég nagy vita alakult ki a XIX. században. Volt olyan, 

aki sem a kézfogást, sem a kézrátételt nem pártfogolta. 

401 Vadas-Nagy 1866, 5. 
402 Förds 1866, 209. Könyves Tóth Mihály kifogásolja, hogy a korabeli gyakorlat szerint a 

konfi rmáció szertartását csak az „iskolás vagy iskolai képzettséget nyert gyermekekre” terjesz-

tették ki, azok nem vettek részt az úrvacsorai oktatásban. A szegény sorsú fi úk és leányok, akik 

javarészt cselédek voltak, 14-15 éves korukban a többieket utánozva, de felkészítés/felkészülés 

nélkül járultak az úrasztalához. Könyves Tóth 1855, 257.
403 Zsarnay 1857, 47.; Tóth 1873, 86.
404 Nagy 1788, 33-34. szerint a megvizsgálás után a lelkész négy kérdést intéz a szószékről a 

gyermekekhez. Vö. Mitrovics 1913, 177-178.; Tóth 1810, 161.
405 Förds 1866, 209.
406 1860-ban május 27-re esett Pünkösd ünnepe. Vö. Könyves Tóth 1855, 255.
407 [A 2 Pt 3,18 alapján tartott prédikáció és imádság után következik a rövid konfi rmációi szer-

tartási feljegyzés.] 
 „Confi rmatiókor 

 Igéred é magadat ar[r]a hogy Iſtenhez, Jeſushoz és az ö vallásához hiv maradſz? – 

 Igéred é magadat ara hogy Jeſusodba való hitedhez virtust jóságot kapcsolſz

 Igéred é magadat ar[r]a hogy a’ ker. vallás ditsöſégét ’s ember társaid boldogságát nevelni fö 

köteleſséged leſz.- 

 =

 Úgy a’ mint ezen három nagy igéretet, itt mindgyájunk elött el mondád, a’ mint ezt valaha a’ rád 

jövö életbe bé teljesited úgy áldjon meg Téged az Úr a’ ker. Nagy Iſtene, a’ mint ezen sz. napra és 

órára meg emlékezel, ’s azon sz. fogadáſokat teljesited melyeket ma egész életedre nézve tettél úgy 

és ismét mondom úgy aldjon meg –”
408 Lásd részletesebben Szetey Szabolcs Dobos Jánosról írt tanulmányát. 
409 Vö. Könyves Tóth 1855, 255.
410 Mitrovics 1913, 185.
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A kézrátétel szertartása ellen lehetne ugyan kifogást tennünk, minthogy azonban az 

egészet puszta ceremoniának tekintjük és annak magában semmi különös erőt nem 

tulajdonítunk, nem látjuk át, hogy az valakit tévedésbe ejthetne; annyival kevésbé, 

mert hiszen a kéznek fejre való tétele ennél a cselekvénynél is csak azt célozza, hogy 

az az ima és áldás, amelyet a confi rmandusok felett mondunk, ő reájuk tartozik és 

őr reájuk vonatkozik.411

Nem találtam célosnak az ünnepély tartama alatt, szertartás közben, a gyerme-

kekkel kezet fogni, valamint azt sem, hogy a lelkész egyenként minden gyermeket 

megáldjon. Zavarja a fi gyelmet s ünnepi komolyságot, és nincsen is reá semmi 

szükség. Azt is helyesebbnek tartom, hogy a konfi rmáltak ne azonnal s maguk, 

hanem a legközelebbi alkalommal a gyülekezettel együtt járuljanak az Úr aszta-

lához.412

Érdekes feljegyzéssel találkozunk 1866-ból, amit a korszak összefüggéseibe 

helyezve érthetünk meg igazán. Ez arról szól, hogy a nagykőrösi konfi rmáció 

alkalmával elmaradt, azaz Filó Lajos elhagyott némely fontos alkotóelemet a 

szertartásból, így az egyéni kézrátélel és bibliai igével való megáldás is.

[1866. május 9.] Volt censurája a confi rmandusoknak. Losonczy [László]413 jó vizsgát 

adott velök.

[1866. május 10.] Áldozó csütörtökön Filó [Lajos]414 confi rmált 150 növendéket. 

A manum impositio415 ’s a locus mondás416 teljesen elmaradt, egyetemleg áldotta meg a 

növendékeket; mi szokatlan volt.417

A kézrátétel – mint láttuk korábban – egyedül Bucer strasbourgi gyakorlatá-

ban szerepelt.418 Zsarnay célszerűnek tartaná „a kéznek a gyermekek fejérei 

tételét” is összekötni a vallástétellel.419 Tóth Mihály szerint is 

411 Mitrovics 1913, 177.
412 Förds 1866, 209-210.
413 1812-1879, 1853-1870 között nagykőrösi tanár. Ádám–Joó 1896, 210-211.
414 Vö. Zoványi 1977, 200-201.
415 Értsd: kézrátétel
416 Értsd: áldó igevers mondása
417 Kéziratos magánfeljegyzés. Lelőhely: AJRG 14346. A feljegyzéseket egyértelműen Ádám Ger-

zson (Izsák, 1832. február 22. – Nagykőrös, 1906. augusztus 9.) nagykőrösi tanár készítette. 

Ádám–Joó 1896, 217-218.; Zoványi 1977, 13.
418 Szcs 2008, 135-136.; Mitrovics 1913, 170. szerint Bucer szertartásának részleteit nem 

ismerjük, törekvését a gyermekkeresztséget elvetők elleni harc részeként foghatjuk fel. 
419 Zsarnay 1857, 48-49.
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czélszerű vólna, – az ős egyház példájára – a hitszilárditást összekötni a kéz főre 

tételével, és oly vasárnap tartani, a mikor az urvacsora kiszokott szolgáltatni, hogy 

annál meghatóbb ünnepélyességgel lehetne feladni azt a kisded keresztyéneknek.420

A következő szertartási ajánlásokat találjuk a XX. század elején: 1) Konfi rmálás 

kézrátétellel421 nem egyedi bibliai igével.422 Együtt a kikérdezéssel.; 2) Konfi rmá-

lás kézfogással,423 Felvétel kézadással és felhatalmazás424, az áttérő konfi rmációja 

alkalmával is kézfogással történik a felvétel és a felhatalmazás.425

A református egyház mai gyakorlatának (gyülekezeti, iskolai, felnőtt kon-

fi rmáció) és égető problémáinak helyes értelmezéséhez és új utak kijelöléséhez 

alapvető impulzust és iránymutatást jelent a történeti kutatás, amely eredmé-

nyeire ma is feszülten kellene fi gyelnünk.

Úrvacsora426

Az úrvacsora szertartása Báthori Gábor Ágendájában

Első, korábbi változat:

[I.] [Prédikációs istentisztelet a szószékről]427

[II.] [Invokáció]428 {Lelkész a szószékről vagy az úrasztalától429}

[III.] Szertartási beszéd430

420 Tóth 1873, 87.
421 Pálóczi Czinke 1912, 149-155.
422 „A minden kegyelemnek Istene, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban: 

tegyen tökéletesekké, erősekké és állhatatosakká a hitben és fogadástételeitek teljesítésében! 

Övé a dicsőség és hatalom örökkön-örökké! Ámen.” Pálóczi Czinke 1912, 153.
423 Pálóczi Czinke 1912, 155-163.
424 A hitvallás- és fogadástétel után a lelkész megismétli a fentebb már idézett szöveget. Pálóczi 

Czinke 1912, 160.
425 Pálóczi Czinke 1912, 171. 
426 Vö. Fekete 2000/I, 141-148.
427 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. Báthori Gábor prédikációi kö-

zött is maradtak fenn természetesen olyan beszédek, amelyeket úrvacsorás istentiszteleteken 

(ünnepnapokon) mondott el, több prédikáció tudatosan szól az úrvacsora értelméről. Az ún. 

őszi (augusztus vége, szeptember eleje) hálaadás alkalmával az 1806. és 1807. esztendőben 

külön is az úrvacsora szereztetési igéi alapján az úrvacsoráról prédikált (vö. RL C/8 5. doboz). 
428 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
429 Báthorinál nincs egyértelmű utalás arra, hogy az úrvacsora szertartását a lelkész a szószékről 

vagy az úrasztalától vezette-e a bűnvallásig és a feloldozásig. E tekintetben területi-regionális 

eltérésekről vannak ismereteink ebben a korban. Ha az analógiákból indulunk ki, a lelkész a 

feloldozás utáni ének alatt ment az úrasztalához. 
430 Az 1Kor 11,23kk. alapján, de a korabeli szokások szerint konkrét textusfelvétel nem történt 



Báthori Gábor (-) liturgiai öröksége és a Pesti Egyház Ágendája ()…

• 89 •

[IV.] Bűnvallás {Lelkész és gyülekezet közösen431}432

[V.] Kérdések {Lelkész, gyülekezet hangosan válaszol}433

[VI.] Feloldozás434

[VII.] Meghívás az úrasztalához

[VIII.] Hálaadó imádság a kenyér fölött435

[IX.] Hálaadó imádság a pohár fölött436

[X.] [A jegyek kiosztása437]438

[XI.] Bezáró beszéd

[XII.] Hálaadás439

[XIII.] Miatyánk

[XIV.] Elbocsátás (Áldás)440

Második, későbbi változat: 

[I.] [Prédikációs istentisztelet a szószékről]441

[II.] [Invokáció]442 {Lelkész a szószékről vagy az úrasztalától}

[III.] Szertartási beszéd

szertartási beszédek alkalmával. Báthori közöl még egy úrvacsorai szertartási beszédet: Más 

elmélkedés az Ur Vatsorája ki szolgáltatásakor Ágenda 1796, {30-38.}
431 Az E/1-ben megfogalmazott közgyónást több helyen közösen mondták. Kérdéses, hogy ameny-

nyiben Báthori a régi szövegváltozatot is használta, akkor azt még fennhangon mondták-e vagy 

sem. 
432 Confessio generalis, azaz közgyónás egyes szám első személyben a régről örökölt forma szerint. 

A szöveg nagyfokú azonosságot mutat a korábbi szöveghagyományokkal, vö. Milotai 1621, 

52-55.; LSC 1658, 44-46.; Milotai 1713, Br-Bv –B2r.; Milotai 1755, 12-13.; NA 2011, 176-179.

 A szertartási elemek latin elnevezéseit Alvinci 1622, 37-39. alapján közlöm. 
433 Confessio specialis, azaz próba – három kérdés, amelyekre mindig Én hiszem és vallom formu-

lával kell felelni. A szöveg néhány nem lényegi eltéréstől eltekintve gyakorlatilag megegyezik 

a korábbi szöveghagyományokkal, vö. Milotai 1621, 56-57.; LSC 1658, 49.; Milotai 1713, 

B2r.; Milotai 1755, 14.
434 Absolutio, Báthori szóhasználata szerint: Fel-oldás. A szöveg néhány apróbb eltéréstől eltekint-

ve megegyezik a Milotainál található feloldozással. Milotai 1621, 57.; Milotai 1713, B2r-

B2v.; Milotai 1755, 14. A pataki ágenda szövege mintegy a Milotai-féle szöveg kibővítéseként 

fogható fel. LSC 1658, 50.
435 Consecratio. A szereztetési ige vonatkozó részének megismétlése expressis verbis nem történik 

meg sem a kenyér, sem a bor felett, mint pl. vö. LSC 1658, 51-56.
436 Consecratio.
437 Distributio.
438 Értelemszerű feltételezés, mivel a kehely (ill. pohár) fölött mondott imádság után a következő 

olvasható: El-végezödvén az Urnak Szent Vatsorájának ki Szolgáltatása […].
439 Gratiarum actio. A szöveg szintén megegyezik az ősi szöveghagyománnyal. Milotai 1621, 

61-62.; LSC 1658, 63-64.; Milotai 1713; Milotai 1755, 22-24.
440 Dimissio seu missa. A Lk 2,29-32 parafrázisa. A szertartásrend Ágenda 1796, {11-29.} alapján 

készült. 
441 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
442 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
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[IV.] Bűnvallás {Lelkész [egyedül a gyülekezet nevében]443}444

[V.] Apostoli Hitvallás445

[VI.] Feloldozás446

[VII.] Meghívás az úrasztalához {Lelkész; ezután a hívek körülállják az asztalt447}

[VIII.] Hálaadó imádság a kenyér fölött 448

[IX.] Hálaadó imádság a pohár fölött 449

[X.] [A jegyek kiosztása450]451

[XI.] Bezáró beszéd

[XII.] Hálaadás452

[XIII.] Miatyánk453

[XIV.] Elbocsátás (Áldás)454

Az úrvacsora szertartása betegágynál Báthori Gábor Ágendájában

[I.] [Invokáció]455 

[II.] (Rövid) szertartási beszéd456

[III.] Könyörgés457

443 Feltételezés. Változtatott, új szöveg.
444 Confessio generalis, azaz közgyónás, a régi rövidebb szöveg helyére került, hossza miatt (majd-

nem 5 oldal) elképzelhetetlen, hogy közös imádságként meghonosodott. Az egyes szám első 

személy megmaradt.  
445 Ágenda 1796, {101.}: Itt kell elmondani, és ide kell irni az Apostoli hit formáját, úgy a’ mint le van 

irva pag. 96. Az Apostoli hit formája utánn kell irni azokat, mellyek vagynak pag. 22.; Ágenda 

1796, {96.} Nb. Ezt az Apostoli hit Formáját lehet elmondani, a’ szokott három kérdések helyett. 

p. 21., 22.

 A pataki ágendában az Apostoli Hitvallás megelőzi a három kérdést. LSC 1658, 48-49.
446 Absolutio. 
447 Mikor a’ hivek körül állják az asztalt [ezt mondja a lelkész – értelemszerű kiegészítés].
448 Consecratio.
449 Consecratio.
450 Distributio.
451 Értelemszerű feltételezés, mivel a kehely (ill. pohár) fölött mondott imádság után a következő 

olvasható: El-végezödvén az Urnak Szent Vatsorájának ki Szolgáltatása […].
452 Gratiarum actio. A hálaadó imádság szövegét is megváltoztatta. Az új szövegváltozat megta-

lálható: Ágenda 1796, {102-106.}
453 Ágenda 1796, {106.} is hozza.
454 Ágenda 1796, {106.}: Ide kell írni, a’ mellyek vagynak pag 29. A’ Népnek el botsátása. A második 

úrvacsorai szertartásrend készült Ágenda 1796, {11-29., 96-106.} alapján.
455 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
456 Az 1Kor 11,23kk. alapján. 
457 A lapszélen találunk egy utalást: p. 18. Itt található az első, korábbi úrvacsorai szertartásrend 

rend szerint a közgyónás, de közvetlenül utána találunk egy egyes szám első személyben meg-

fogalmazott imádságot.
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[IV.] Könyörgés a kenyér felett458

[V.] Könyörgés a pohár felett459

[VI.] Bezáró beszéd 

[VII.] Hálaadás460

[VIII.] Miatyánk

[IX.] [Áldás]461

Kálvin az úrvacsora vonatkozásában közömbös dolognak (adiaforon)462 tartja a 

szent jegyek kézbe vételének kérdését, az egymás közötti elosztást és a kehely 

458 Consecratio. Ágenda 1796, {42.}: Mikor a’ kenyeret fel-veszi a’ L. Pásztor igy könyörögjön. 

A szöveget később ceruzával áthúzták. 
459 Consecratio. Ágenda 1796, {43.}: Mikor a’ Poharat fel-veszi a’ L. Pásztor igy könyörögjön. 

A szöveget később ceruzával áthúzták.
460 Gratiarum actio. 
461 Feltételezhető szertartási elem. A Miatyánk után más kézzel egy áldó formulát szúrtak be, 

melynek első fele igen kétes értékű, a második része pedig bibliai szakaszok parafrázisa. 

A szertartásrend Ágenda 1796, {39-45.} alapján készült. 
462 A „közömbös” (adiaforon, azaz indiff erens, meghatározott vonatkozásban semleges) teológiai, ill. 

dogmatikai fogalmát általában helytelenül értelmezik és alkalmazzák az istentisztelet, liturgia, 

egyházzene vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy a mai szóhasználatban és érvelésben a kifejezés 

jelentéstartalma az érdektelen, felesleges irányába mozdult el, ami az igénytelenség teológiai ideoló-

giájának alátámasztásává és indoklásává lett. Az istentisztelet hangulati, de a szolgálat köntösébe 

öltöztetett elemekkel való megtűzdelése a gyülekezet szórakoztatásának eszközeként (dobjuk fel 

valamivel az istentiszteletet, tegyük hangulatossá; szavalatok, egyéb, sokszor kétes értékű és oda 

nem illő „művészi” betétek alkalmazása stb.) pótcselekvésként fogandók fel, amelyek az isten-

tisztelet iránti érzékenység elvesztésének és kiüresedésének egyértelmű fokmérője és mutatója. 

 A közömbös dolgok az üdvösség isteni végzésének és véghezvitelének, valamint jelentésének 

és értelmezésének vonatkozásában indiff erensek, azonban az istentiszteleti cselekmények for-

mai és tartalmi kérdései és összefüggései semmiképpen nem lehetnek a földi egyház számára 

érdektelenek. Az istentisztelet a reformátori hagyományban quasi adiaforonként szerepel (vö. 

Szcs 2005, 47.), ami nem jelent annál többet, hogy a liturgikus cselekmény végzése, annak 

módja nem üdvösségszerző (a kultuszi „önmegváltás” hamis gondolatához lásd pl. Jer 7; Ez 8), 

de az istentisztelet – mivel az üdvösség liturgiai értelemben vett jelenvalóvá tételéről van szó, 

és az ünnep mindig az örök jelen – soha nem lehet teljességgel adiaforon. Az adiaforon-kérdés 

az üdvösségbe vágó lényeges és az üdvösségbe nem vágó, járulékos dolgok közötti különbségté-

tel kifejeződése és megfogalmazása, vö. Fekete 2008/I, 79. Ezek alapján természetesen valljuk, 

hogy „az egyház’ valódisága nem a’ külső szer- és rendtartásokban, hanem a’ közönséges 

keresztyén hit’ igazsága- ’s egységében határozódik”, vö. HH 1853, 79.; XVII. fejezet 15.§. 

 A magyar református keresztyén egyházat és annak istentiszteletét ma kevésbé az öncélú, 

esztéticizmusba hajló tradicionalizmus, ill. liturgizmus l’art pour l’art világa fenyegeti, hanem a 

történelmi gyökerektől saját magát mentesítő, az egyház katolicitását tagadó (vö. HH 1853, 70.; 

XVII. fejezet 2.§), a hitet és hitélményt végletekig szubjektivizáló, az individuumot és annak 

igényrendszerét egyedüli kitételként megfogalmazó, önmagát döntésképesen felvilágosultnak 

kikiáltó, időhöz kötött és ócska modernkedésben kimerülő pásztori-pszichológiai hangulatja-

vító, olykor a lelkész személyében egyedüli módon manifesztálódó kiskorúsító despotizmus és 

keresztyénség, ami valójában már nem is keresztyénség, hanem valamilyen a szó legrosszabb 

értelme szerinti „krisztusizmus” vagy bibliai alapú vallásosság. 
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körbeadását vagy a lelkész általi kiosztást (distributio), a kovászos vagy kovász-

talan kenyér, vörös vagy fehér bor használatát. „Ezek közömbös dolgok, amelyek 

az egyháznak szabad rendelkezésétől függenek.”463 Meggyőződése szerint az 

évenkénti egyszeri úrvacsorázás az „ördög találmánya”.464

[…] legillendőbben úgy lehetne kiszolgáltatni az urvacsorát, ha gyakorta és leg-

alább egy héten egyszer a gyülekezet elé adnák azt.465 Kezdődnék pedig nyilvános 

könyörgésekkel; erre következnék az egyházi beszéd; akkor a lelkipásztor a kenyeret 

és a bort az asztalra téve, előadná az urvacsora szereztetését; azután felsorolná az 

igéreteket, amelyek abban nekünk adattak; egyuttal mindazokat kiközösítené, akiket 

Isten tilalma attól távol tart; azután könyörögne, hogy amely kegyelemmel az Úr 

nekünk ezt a szent táplálékot ajándékozta, azzal minket is oktasson és formáljon 

arra, hogy az urvacsorát hittel és hálás lélekkel vegyük el és mivel magunktól nem 

vagyunk olyanok, irgalmasságával tegyen minket méltóvá az ilyen lakomára. Erre 

vagy zsoltárokat énekelnének, vagy valamit olvasnának és a hivek illendő renddel 

részesülnének a szent vendégségben, miközben a lelkészek megtörik a kenyeret és 

a népnek nyújtják. Az urvacsora végével buzdítanák a hiveket a tiszta hitre és a hit 

megvallására, a szeretetre és a keresztyénekhez illendő erkölcsökre. Végül hálaadás 

tartatnék és az Istennek dicséreteket zengenének. Ennek végeztével a gyülekezet 

elbocsáttatnék békességben.466

Az esketés szertartása Báthori Gábor Ágendájában

[I.] [Invokáció]467

[II.] Szertartási beszéd

[III.] Könyörgés

[IV.] Kérdések468

[V.] Házassági eskü469

463 Institutio, 687.
464 Institutio, 690. Vö. részletesebben: Pap , -.
465 Vö. „[…] minden héten egyszer meg kell teríteni a keresztyének gyülekezetében az Úr asztalát, 

hirdetni az igéreteket, amelyek minket abban lelkileg táplálnak; nem kell ugyan kényszert 

alkalmazni senkivel szemben sem, hanem buzdítani és ösztönözni kell mindenkit s a tunyákat 

pirongatni kell restségükért […].” Institutio, 691.
466 Institutio, 688.
467 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
468 A lelkész két-két kérdést tesz fel a házasulandó személyeknek. 
469 A kérdések és a házassági eskü magyar hagyományának vonatkozásában lásd részletesen: 

Bárth 2005, 91-142.; NA 2011, 53-54., 156-171.
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[VI.] Áldás470

„Betegek körül való forgolódás”471 Báthori Gábor Ágendájában

[I.] [Invokáció]472

[II.] Szertartási beszéd

[III.] Könyörgés473

[IV.] Miatyánk474

De hasznos-e a felgyógyulás végett az orvos segélyén kivül még az imádsághoz is fo-

lyamodnunk? – Igen is: mert a gyógyszerek is minden hatásukat az Úrtól nyerik, kiről 

irva van, hogy ő üt és gyógyit, ő öl és fölelevenit. […] Ti tehát, AA! saját betegségtek 

esetében ugyan Istenben vetvén minden reményteket, a testi gyógyszerekhez az 

imádság s alamizsna lelki irját kapcsoljátok […].475

Egyházkelés

Az egyházkelés476 szertartása Báthori Gábor Ágendájában

[I.] [Invokáció]477

[II.] Könyörgés478

[III.] Miatyánk479

[IV.] [Áldás]480

470 Ágenda 1796, {47-62.} Vö. Kolumbán 2005, 226-229.
471 Betegérti könyörgés. Vö. részletesen: Lonovics 1857, 166-169.
472 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. 
473 Az itt ismertetett szertartásrend után közvetlenül található egy haldokló ember felett mondan-

dó könyörgés (Ollyan betegért való könyörgés, a’ kinek már szava el-állott és a’ halállal küszködik) 

Ágenda 1796, {75-76.}
474 Ágenda 1796, {63-74.}
475 Lonovics 1857, 168.
476 Gyermek ágybol fel gyógyult Aszszonnyal való Imádság és Háláadás Ágenda 1796, {83.}
477 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. Szertartási beszéd nincs.
478 Az imádság második fele szövegváltozatot tartalmaz arra az esetre, ha a gyermekágyból felkelt 

asszony gyermeke él vagy meghalt. Ágenda 1796, {86-88.}
479 Ágenda 1796, {63-74.}
480 Más kéz betoldása. A szertartásrend Ágenda 1796, {83-88.} alapján készült.
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Egyházkelés {az istentisztelet után a templomban}

[I.] [Invokáció]481{Lelkész a keresztelő asztalnál}

[II.] Rövid szertartási beszéd 

[III.] Imádság {Lelkész egyedül vagy az édesanyával együtt}482

[IV.] [Áldás483]484

Az egyházkelés (benedictio puerperarum485) ősi szokása, ill. szertartása486 szoro-

san összekapcsolódott a kereszteléssel, amelyen annak nagyon korai időpontja 

miatt, egy-két nappal a szülés után a lelkészek törekvései ellenére rendszerint 

sem az édesanyák, sem az édesapák nem jelentek meg, hanem csak a kereszt-

szülők, sokszor kizárólag a keresztanyák487 esetlegesen a bábával együtt.488 

A szertartás ószövetségi eredetű (3Móz 12; Lk 2,22), változatai mind a nyugati, 

mind a keleti keresztyén egyház területén elterjedtek, lényegük azonban ugyan-

az: az édesanya a gyermekágyból felkelvén (vö. egyházhoz kelés, egyházkelés) az 

újszülöttel vagy nélküle hálaadás céljából a templomba ment.489 Lelki háttere és 

481 Értelemszerű kiegészítés a vasárnap délutáni szertartás fentebb ismertetett szertartásrendje 

alapján. 
482 „[…] de a’ mellyet tsak maga az Egyházi Szolga mond el […]. Azomban, meglehet az is, hogy 

az Egyházi Szolga az édes Anyával együtt imádkozik: mert ha e’ más esetekben p. o. rabokkal, 

betegekkel lehettséges: miért nem itt?” Tóth 1810, 216.
483 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. Szertartási beszéd nincs.
484 A szertartásrend Tóth 1810, 214-217. (LXXVI. §) alapján készült.
485 A felhasznált szakirodalomban a szertartás latin elnevezését csak Zsarnay 1857, 99. hozza. 
486 Lechner 1842, 606. ősrégi szokásról beszél, miszerint a gyermekágyas asszonyok gyógyulá-

suk után a templom ajtajához mennek, és onnan a pap által bevezettetnek. „Es iſt ein uralter 

Gebrauch […], daß ſich die Wöchnerinnen, wenn ſie geneſen sind, vor die Kirchenthüre begeben, 

und daſelbſt vom Prieſter eingeführt werden.” Köster 1827, 95. protestáns szempontól né-

hány országban, ill. vidéken még élő dicséretes szokásról ír, miszerint egy heti ágyban való 

fekvés után az anya a templomba megy, hogy a lelkész megáldja az asszonyt. A szertartást és 

a beszédet a hálaadás és az anya intése hatja át, ha a gyermek életben van vagy meghalt. „In 

einigen Ländern herrſcht noch der löbliche Gebrauch, daß die Mütter ihren erſten Ausgang 

nach einem Wochenbette einen Kirchgang seyn, auch wohl ſich vom Prediger einſegnen laſſen 

(benedictio puerperarum).”
487 „Kár, hogy sok helyen tsak a’ Kereſzt Anyák jelennek meg a’ Kisded megkereſzteltetésén, a’ 

Kereſzt Atyák pedig nem […].” Tóth 1810, 137.
488 Ez a szokás még az 1950-es és 60-as években is élt helyenként. Vö. Pais 1956, 358.
489 Csiky 1892, 124-125.; Berger 2008, 84. Édesanya megáldása címszó alatt. Németh 2005, 

44-46. az egyházkelés szertartását a tabu fogalmával, valamint a protestánsok által enyhített 

szexuális szabályokkal összefüggésben magyarázza. Szerinte a római és a lutheránus gyakor-

latban a vér és a tisztulás, valamint a tabuszemlélet uralkodott, ettől a református álláspont 

elhatárolódott, a nyilvános cselekmény „visszaszorult a magánszférába”, azaz individualizáló-

dott. A szerző gondolatmenete és érvelése számomra számos hasznos és helyes megállapítása 

ellenére nem eléggé koherens. 
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igénye egyértelmű.490 Nevezték még avatkozásnak, ágytól kimenésnek, egyháztól 

való kimenésnek,491 de introductiónak is.

A szokás ellen többször, különböző korokban és felekezettől függetlenül 

kifogást emeltek a keresztyén egyházi írók, teológusok,492 zsinatok, akik érve-

lésükben a szertartás túlzottan „zsidós”, a protestánsok szemében pedig túlsá-

gosan „pápistás” jellemvonását493 és nem parancsolt voltát hozták fel.494 Annyit 

azonban mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy az egyházkelés szokása és 

tartalma sokkal konkrétabban vezethető le, ill. vissza bibliai alapokra és elő-

képekre, mint pl. a konfi rmáció.495 

Gondot jelentett továbbá az egyházkelés szertartásához társult, ill. társí-

tott tisztulási, bűntörlő gondolat értelmezése;496 a római egyházban a hálaadás 

fokozatosan a gyermekágyból felkelt asszony tisztulásának, valamint az asz-

szony egyházba való visszavezetésének (introductio vagy introductio mulieris 

post partum497) egyéb szimbolikus cselekedetekkel kiegészített rítusává lett.498 

A középkorban megszilárdult katolikus rendtartás szerint a gyermekágyból 

felkelt nő a templomajtóban (az egyház tornácában) térdelve, kezében gyerme-

két és égő gyertyát tartva imádkozik, így vár a papra. A pap odalépve meghinti 

szenteltvízzel az asszonyt, valamint a Zsolt 24 és 128 verseit imádkozza. Ezek 

után odanyújtja az egyházkelőnek a stólát, aki azt kezében tartja, majd a pap 

meghatározott szavakkal bebocsátja az asszonyt a templomba. Az anya a papot 

490 Vö. Pais 1956, 358.
491 Pais 1956, 358.
492 Vö. Berger 2008, 84.
493 Benedek 1971, 270. és 273. még tovább megy, amikor az egyházkelést „pápistás babonának”, 

„materialista ritualizmusnak”, továbbá „babonás szokásnak” nevezi. A mű és vele együtt a 

lelkészi kar általános liturgiatörténeti és liturgiai tájékozottsága teljes revízióra szorul(na). 
494 A Felső-magyarországi kánonok L. pontja szerint: „Az avatás mint pápista szokás, az egyház-

kelés mint zsidószertartás mellőzendők.” Maklári Pap 1865, 83. „Egyébiránt véleményem 

szerint a lelkésznek oda kell dolgoznia, hogy ezen ó testamentomias szokás eltöröltessék, 

bármint igyekeznek is némely ágendairók e szokást védelmezni vagy legalább mentegetni.” 

Förds 1866, 267. A XVI. századi magyar zsinati tiltó és tűrő végzéseket lásd: Sörös 1904, 

273-274.; Mitrovics 1913, 162-163.; Pais 1956, 358.
495 Konfi rmáció alatt nem az ún. konfi rmációi vizsgát értem, hanem a kézrátétel lényegi elemét 

tartalmazó – amely a konfi rmáció szertartásának kezdetén és első évszázadában nem föltét-

lenül képezte a rítus részét –, egyéb egyházjogi elemekkel és jelentésekkel kibővített „megerő-

sítési rítust”. 
496 Vö. Lechner 1842, 606.: Von der Vorſegnung der Wöchnerinnen
497 Bárth 2005, 211-219.; Bárth 2010, 377.; Benedictio et introductio mulieris in eccleſiam poſt 

partum: NA 2011, 25.
498 Benedek 1971, 266-267. A római egyház szertartásrendjében egyszerre jelennek meg elemek 

a keleti rítusból, valamint Gyertyaszentelő (Purifi catio Mariae, Praesentatio Domini február 2.) 

liturgiájából, vö. részletesebben: Berger 2008, 84., 488.
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követve az oltárhoz megy, ott letérdel, majd a pap imádkozik fölötte, végül 

meghinti újból szenteltvízzel, megáldja és elbocsátja.499

Lonovics József katolikus teológusként természetesen hangsúlyozza (Gyer-

mekágyas nő avatása),500 hogy a keresztyén asszonyok Szűz Mária példáját köve-

tik. Nem azért, hogy tisztulást nyerjenek, „mert a keresztények, és pedig a nők 

épen ugy mint a férfi ak, a zsidók tisztulási törvényeinek igája alól fel vannak 

mentve […]”.501 A szertartás célja a hálaadás és az áldáskérés. 

Természetes ösztönük vezeti tehát a gyermekágyból fellábadt anyákat a templomba, 

s ezen áhitatos szokást már a keresztény őskorban találjuk: azonban az egyház azt 

kiváltság gyanánt egyedül a törvényes házasságban élő anyákra szoritja, azon sze-

rencsétlenektől pedig, kik házasságon kivül szültek, az avatási áldást megtagadja.502

A néprajztudomány az avatást vagy egyházkelőt egyházi rítussal egybekötött 

szokásnak nevezi, amely a gyermekágy végét jelentette a szülés után 1-6 hét-

tel.503 Az anya más asszonyok kíséretében, általában az újszülöttel a templomba 

ment, ahol áldásban részesült. A gyermeket avatókendővel takarták be, a cselek-

mény egyúttal feloldást jelentett az asszony gyermekágyi „tisztátalansága” alól. 

A rítushoz még más, néprajzi szempontból fontos szokások kapcsolódhattak.504 

A magyar protestáns szertartási könyvek különféle névvel illetik a rítust (egy-

házkelés; gyülekezetbe való beajánlás; egyházhoz, templomhoz kelő asszonyi álla-

tok oktatása; a gyermekágyból felgyógyult asszonyok megáldása vagy beavatása; 

gyermekágyból felgyógyult asszonnyal való imádság és hálaadás; egyházkelő anyák 

megáldása stb.),505 a szertartásrend pedig egyszerű és mindenütt eléggé egyön-

tetű: [1.] invokáció, [2.] szertartási beszéd, [3.] zsoltárolvasás és/vagy imádság, 

Miatyánk, [4.] áldás. A szertartási beszédek és imádságok külön kitételt, ill. 

szövegváltozatot tartalmaznak halva születés, ill. törvénytelen gyermekszülés 

esetére. Az imádság sokszor egyes szám első személyben fogalmazódik meg,506 

amit esetlegesen az édesanya a lelkész után és a lelkésszel együtt (vö. asszony-

499 Lechner 1842, 606.; Lonovics 1857, 163-165.; vö. Bárth 2010, 375-381.
500 Gyermekágyas nő avatása. Vö. részletesen: Lonovics 1857, 161-166.
501 Lonovics 1857, 162.
502 Lonovics 1857, 163.
503 Tóth 1810, 214. szerint „négy, legfellyebb hat hét mulva gyermek ágyból felépülvén, legelöſzör 

is a’ Templomban mennek fel.” Zsarnay 1857, 99. szerint a szülés után „3, 4 s 5 héttel”, Tóth 

1873, 103. szerint a 3-6 héttel. 
504 A szakkönyvek asszonyavatásnak nevezik a házasságkötés utáni templombamenetelt, amikor 

a nő először főkötőt öltött és az őt megillető helyre ült az asszonyok között a templomban; 

valamint azt, amikor a gyermekágyas időszak végén a templomba ment. MNL I., 149-150.
505 Vö. Mitrovics 1913, 162.; Nánássy 1913, 32.
506 Tóth 1810, 216. szerint e gyakorlatnak is vannak kifogásolói. 
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nyal való imádság) is mondhatott.507 A Zsolt 128 nem csupán a római, hanem 

a protestáns szertartásrendekben is előfordul.508

Tény, hogy az egyházkelés mint megáldó szertartás – amely ellen kifogás-

ként annak individuális jellegét hozták fel509 – túlnyomó részben a Dunántúlon 

maradt fenn legtovább, ahogyan erről forrásaink általában tájékoztatnak.510 

Azonban a legújabb kutatási eredmények óvatosságra intenek az eddigi álta-

lánosító tudományos megjegyzések vonatkozásában, feltehetően – ahogyan 

lentebb részletesen kifejtem – e vonatkozásban is revideálnunk és korrigálnunk 

szükséges liturgiatörténetünket. 

Itt van például Papp Károly (1862-1935) tiszainokai lelkész 1902-ben ki-

adott szertartási beszédgyűjteménye, amely bevallottan – ahogyan a kiadvány 

alcíme is rámutat – külföldi minták adaptációja, átdolgozása.511 A Keresztelési 

és esketési beszédek című kiadvány a kilenc keresztelési és huszonöt esketé-

si szertartási beszéd között elrejtve egyházkelési beszédet, ill. szertartásren-

det is tartalmaz. Az Egyházkelési beszéd s imádság (Mikor az anya felgyógyul) 

feliratú minta Dr. Biarowsky után készült.512 A beszéd az ószövetségi textus 

alapján erőteljesen a kiválasztás miatti Úrhoz tartozást, valamint az elsőszü-

löttért való áldozatbemutatást hangsúlyozza, amit megtettek Jézus Krisztu-

sért (Lk 2,22-24.39). Habár a szöveg nem tartalmaz sem utasításokat, sem 

507 Az ellenvetések orvoslása végett a következőket ajánlja Tóth Ferenc: „Ezen Értekezés [értsd: 

szertartási beszéd] után mondjon egy imádságot [a lelkipásztor], de a’ mellyet tsak maga az 

Egyházi Szolga mond el […].” Tóth 1810, 216. Tóth 1873, 104. valójában megismétli nagy 

elődje érvrendszerét. 
508 Vö. részletesebben: Sörös 1904, 274-276.
509 Mitrovics 1913, 166. szerint a protestáns istentisztelet feltétele a közösség, „amely szerint az 

istenitiszteletnek nem egyes gyülekezeti tagok, hanem az egész gyülekezet vallásos lelkületé-

nek és buzgóságának emelésére kell berendeztetnie; épen ennél az oknál fogva, az egyházkelés 

szertartását nem is tarthatta fel az új idők bekövetkezése után” – még ha a szerző ugyanitt 

elismeri e hálaadó és megáldó rítus egyediségét és lelkipásztori relevanciáit.
510 „[…] főkép[p] a dunántúli egyházaknál, mind e mai napig fenntartotta magát az a szokás, hogy 

a gyermekágyból felkelő nő az isteni tisztelet rendes idején kivül megy fel (kisdedét is magával 

vivén) a templomba, hol a lelkész rövid beszédet tart s a nőt megimádkoztatja és megáldja.” 

Förds 1866, 207. Érdekes, hogy a dunamelléki Förds Lajos (Kecskemét) a dunántúliakra 

tekintettel Ágendája későbbi kiadásában is változatlanul kiadja az egyházkelés rendtartását 

és magyarázatát. Förds 1875, 14-18., 249-250. Vö. Csiky 1892, 123.

 László Dezső szerint Samarjai János istentiszteleti rendtartása és a komjáti kánonok hatására 

a Dunántúlon és a Dunamelléken terjedt el az egyházkelés. László 1993, 85.
511 „Igaz, nem dicsekedhetem eredetiséggel, mert »keresztelési és esketési beszédeim« csaknem 

mind németből vannak átdolgozva: de a szó szoros értelmében átdolgozva, úgy hogy egy-két 

eszme van a megnevezett szerzőtől véve, – a nyelvezet azonban magyar.” Papp 1902, [3.]
512 Feltehetőleg Wilhelm Eduard Immanuel von Biarowsky (1814-1882) több prédikációs kötetet 

megjelentető szerzőről van szó. A rendelkezésemre álló forrásokból nem tudtam közelebbi 

életrajzi adatokat meríteni.
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szertartáselem-megnevezéseket, mégis – a kötetben található más példákkal 

ellentétben – a szertartásrend rekonstruálható.

[I.] [Fohász] 

[II.] Szertartási beszéd a 2Móz 13,2 alapján

[III.] Hálaimádság, [Miatyánk]

[IV.] [Áldás]513

A rítusról még a XX. században is lehetett jelen időben beszélni,514 ahogyan 

Tóth Endre prédikációs kötetében (1935) Isten dicsőségének világossága címmel 

egy 1931-re datált egyházkelési szertartási beszédet találhatunk.515 Nem tesz 

másként Benedek Sándor (1971) sem, bár konkrét hivatkozások hiányában 

nyitott kérdés marad, hogy liturgiatörténeti munkájának megjelenése idejében 

is igaz-e általános érvényű, összességében azonban vitatható megállapítása.516

A gyermekágyból felkelt asszonyoknak – akik gyermekük keresztelésén 

rendszerint nem vettek/vehettek részt517 – azt ajánlják a szerzők, hogy jelenje-

513 Papp 1902, 17-19.
514 „Az egyházkelés pedig szokásban van sok helyen, különböző formákban […].” Réz 1908, 511-

512.; Pais 1956, 358.
515 A beszédben a 2Kor 4,6-7 alapján az anyát szólítja meg, aki újból gyermeket szült. A beszéd 

végén „Jer, testvérem, imádkozzunk!” felszólítással vezeti be az imádságot, amiből arra követ-

keztethetünk – habár a pontos szertartásrend nincs megadva –, hogy az egyházkelés liturgiája 

a szokott módont történt. Tóth 1935, 166.
516 „A magyarországi reformáció kálvini iránya azonban az ország legnagyobb részén, így külö-

nösen Dunántul és Felsődunamelléken csak lassan bontakozott ki és csak sokára szakadt el 

véglegesen a lutheri iránytól, amiben a szétválás után az egymás mellett élés nagy mérték-

ben befolyásolta a reformátusság fölfogását az egyházkelés szertartását illetően is. Ezeken 

a területeken a református fölfogásnak megfelelően módositva átvették és megtartották az 

egyházkelést, sőt sok gyülekezetben, legalább is majdnem minden dunántuli gyülekezetben 

gyakorolják ma is, mig azokon a területeken, ahol a lutheri iránytól függetlenül, vagy tőle távol 

alakult ki a kálvini irányu reformáció hazánkban, ott – igy például Tiszántul és Dunamelléken 

– általában mellőzték ezt a szertartást, sőt sokszor határozottan állást foglaltak vagy éppen 

tiltakoztak bevezetése, majd pedig gyakorlása ellen.” Benedek 1971, 267.
517 Tóth 1810, 217. szerint a legjobb az volna, ha a keresztelést a szülés utáni felépüléssel lehetne 

összekapcsolni. Tóth 1873, 104. érvelése végén egy nem teljesen kultuszi problémát is említ 

az egyházkelés megtartásának vonatkozásában: „ez [értsd: egyházkelés] annyival inkább szük-

séges, mivel kivált a nép alsó osztályához tartozó férjek, bárminő durva bánásmódjuk legyen 

különben; addig legalább megkimélik nejeiket minden hajtogatástól, mig az egyházkelésen át 

nem estek. Önként értetik, hogy ha bár a gyermek a r. kath. egyházhoz tartozik is, az anya saját 

felekezete templomában, és saját lelkésze előtt végzi az egyházkelést.” Eközben feltehetőleg 

Zsarnay 1857, 100. érvelésére támaszkodik, aki a „vallásos érzelmek” szerzése és táplálása 

mellett – mint a szertartás hasznai – azért is érvel annak megtartása mellett, „hogy a férjek 

minden durvaságok mellett is addig inkább megkímélik feleségeiket minden hajtogatástól s 

keményebb munkától, mig az egyház kelésen át nem esnek. Az természetes, hogy az anya, ha 

bár gyermeke a római katholika vallásban fogna is neveltetni, az egyházkelést a maga felekezete 
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nek meg a gyülekezeti istentiszteleten és ott a gyülekezet közösségében adjanak 

hálát.518 

A részben egymást parafrazeáló liturgiatörténeti munkák megállapítják 

ágendák és ágenda-típusok vizsgálata alapján, hogy a javarészt római katolikus 

és lutheránus közeg szolgál magyarázatul az egyházkelés szertartásmaradvá-

nyának fennmaradására a Dunántúlon, ill. Felső-Magyarországon. A szerzők 

sorolják a XVI. századtól a tiszántúli, erdélyi ágendákat és liturgikus rende-

ket, a Budai zsinat után kiadott XIX. század eleji egyházkerületi rendtartá-

sokat (Dunamellék, Tiszántúl), amelyekből Heltai, Bornemisza,519 Beythe,520 

Samarjai,521 Kármán József és Fábián József522 műveivel ellentétben hiányzik 

az egyházkelés leírása és szertartásrendje.523 Az bizonyos, hogy a liturgiatörté-

net-írásnak e vonatkozásban is újra kell olvasnia és értékelnie a forrásokat, hogy 

a kérdést valamennyire tisztázni lehessen. Az azonban kutatási alapelv, hogy 

esetlegesen vagy részlegesen hiányzó adatokból messzemenő következtetéseket 

nem lehet levonni, mivel az ágendák, liturgiák, egyéb források és a praxis viszo-

nyának kapcsolatrendszere, valamint az egykori közreadás szempontrendszere 

rendkívül eltérő volt. A liturgikus leírásokat sokkal inkább irányelvként, mint-

sem forgatókönyvként kell kezelnünk.524 Az is megállapítható, hogy a kutatás 

jelen állása szerint nagyon nehéz általános érvényű következtetéseket levonni 

templomában és saját papja előtt tartozik végezni.” Németh 2005, 45-46. szerint is az asz-

szonyokat az egyházkelés rítusa után munkára lehetett fogni, valamint a szexuális közeledést 

sem háríthatták el. 
518 Förds 1866, 207.; Mitrovics 1913, 166.
519 Bornemisza Péter tanítása szerint a gyermekszülő nők ne siessenek ágyukból felkelni, de helyes 

dolog, ha „tanulásért és vigasztalásért” a lelkipásztort megkeresik. Ennek két lehetséges módja 

van: (1) házukhoz hívatják a lelkipásztort, aki ott hirdeti Isten igéjét; (2) ha szent egyházhoz 

akar menni, ne álljon az ajtó előtt, mintha ördöge volna és a pap kordán vezesse be.” Schulek 

1938, 27. nyomán.
520 E három ágenda szertartásrendjét, valamint a Keresztúri Ágenda és egy XVI. századi névtelen 

ágenda vonatkozó előírásait részletesen ismerteti Németh 2005, 57-60. 

 A „gyermökszílő asszonyállatok avatása”. Az ágenda valójában azt tartalmazza, hogy az ószö-

vetségi törvény nem kötelezi a keresztyéneket, a gyermekszülő asszony felépülése után hívja 

segítségül Istent és menjen el hallgatni Isten igéjét. Tehát itt valójában nincs is külön egyház-

kelési szertartás. Köszönöm Fekete Csabának, hogy a Beythe-féle Németújvári Ágenda (1582; 

RMK I 200; RMNy 517) általa készített és megjelentetés előtt álló átírását rendelkezésemre 

bocsátotta. 
521 Samarjai 1636, 77-90.
522 „Egyházkelő vagy gyermek szülésből felgyógyúlt aszszony béavattatásának módja”, lásd: 

Ágenda , -. Vö. Könyves Tóth 1855, 261.
523 Vö. Mitrovics 1913, 163-166.; Benedek 1971, 267-276.
524 Az ágendák rendszerint nem foglalkoznak pl. az úrnapi-vasárnapi teljes szertartási renddel, 

énekekre és éneklésre való utalásokat is csak elvétve találunk. A számunkra ma hiányzó ren-

deket és részletkérdéseket evidenciának és egyértelműnek tartották, ezért nem részletezték. 

Nem volt rá szükség. 
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és az egyházkelés szertartásának regionális és konfesszionális összefüggéseit525 

végérvényesen megfogalmazni.

Tóth Ferenc szerint sem él az egyházkelés szokása mindenütt,526 „mindazon-

által a’ kik megtartják, azokkal az Egyházi Szolga ezt ezért sem hagyathatja el 

magától, mivel a’ Liturgiás ſzokásokon változtatni az Ekklésiai Felsőség juſsa.”527 

Érvelésében felhozza azon eseteket, amikor a lelkipásztor egyes emberekkel tart 

(pl. betegek, foglyok) könyörgést, ezek ellen nem emelnek kifogást az ellenzők.528 

Az ágendák és liturgikák szerzői rendszerint megemlítik, hogy a mózesi törvé-

nyek nem kötelezik a keresztyén egyházat, de ahol az egyházkelés bevett szokás, 

„igen kegyeſen ’s haſznoſan meg-tartathatik”,529 „kár volna ettől legalább a vallá-

sos köznépet elidegeniteni”.530 Báthori Gábor, aki nem a Dunántúlon működött, 

bizonyára nem véletlenül vette fel és írta le a Pesti Egyház Ágendájába az egyház-

kelés liturgiáját. Abban a dunamelléki és XVIII. század végi református miliő-

ben, amelyben szolgálatot végzett, igény volt erre a szolgálatra és szertartásra. 

Csiky Lajos Egyházszertartástana (1892) szerint a magyarországi református 

egyházban „általánosan elterjedt szép és helyes szokás”, hogy a gyermekágyból 

felkelt nő első útja a templomba vezet, „s ott a gyülekezettel együtt, minden 

külön szertartás nélkül imádkozik”.531 Meglátása szerint „bűn volna” a vallásos 

népet elidegeníteni ettől a szertartástól ott, ahol a magyar református egyház-

ban gyakorolják azt.532 

Könyves Tóth Mihály visszaemlékezéseiben (1855) is azt jegyezte fel, hogy 

habár Debrecenben és tudomása szerint a tiszántúli egyházkerületben nem 

525 Németh 2005, 57. az egyházkeléshez való hozzáállást a felekezethez tartozás (fi kcionális) 

kérdésével azonosítja, ekként: „A 16. században onnan lehetett megtudni, hogy valaki meny-

nyire gyökerezett felekezetileg a lutheránus, illetve református táborba[n], hogy milyen választ 

adott a kérdésre: »miként vélekedsz az egyházkelésről?« Minél pozitívabb volt a felelet, annál 

közelebb állt az illető a lutheri hitvalláshoz. És minél elutasítóbban nyilatkozott valaki, annál 

nyilvánvalóbb volt református öntudata.” 

 A probléma csupán annyi, hogy – tudomásom szerint – ezt a kérdést bizonyítható módon senki 

nem tette fel, másrészről a fel nem tett kérdésre nincsen felelet. Még ha az ún. óprotestáns 

korszakban bizonyos szertartáselemek, szokások, a közös liturgikus és egyházzenei örökség 

számos ponton érintkezett vagy érintkezhetett is egymással, az egyházkelésből nem lehet 

egyértelmű felekezeti vagy konfesszionális kérdést csinálni, hanem inkább tájegységnyi, ritu-

álisan és kulturálisan eltérő módon meggyökeresedett szokásként kell kezelnünk (mint pl. a 

kovászos vagy kovásztalan kenyérrel való úrvacsorázást; a kovászos kenyér bevezetésének és 

az ostya megtartásának kérdésével a XVII. század elején foglalkozik: Thury 1908, 175-177.). 
526 Vö. Kármán 1787, 58.; Zsarnay 1857, 99.; Csiky 1892, 123.
527 Tóth 1810, 214.
528 Vö. Tóth 1810, 214-215. 
529 Kármán 1787, 58.
530 Zsarnay 1857, 99-100.
531 Csiky 1892, 123-124.
532 Csiky 1892, 125-126.
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volt önálló „egyházkelési szertartás”, az asszony a szülés után öt vagy hat héttel 

felment a templomba – elsősorban szombaton délután –, ahol a hívekkel együtt 

könyörgött. „Ebből állott hálaadása. De semmi egyházi szertartás nem segitette 

egyéni szándékában.”533 Könyves Tóth mindezt a lelkészek, különösen pedig 

a debreceni prédikátorok hanyagságának és lelketlenségének tartja,534 ugyanis 

Népünknél oly általános azon szokás, miszerént a gyermekágyból felkelt asszony 

sehová sem ment udvarából ki, mig előbb templomba nem ment hálákat adni […].535

Ezeken a könyörgéseken a templomba felmenő asszony „hebehurgya ifj út”, di-

ákot talált, mivel a debreceni lelkészek és káplánok nem mentek el megtartani 

a délutáni istentiszteletet. 

A diák végig nyargalt a Szikszay Lelki áldozatai közzül a Szombatdélutáni könyörgé-

sen, s a szegény egyházkelő asszony – kivált ha oly szegénysorsú vólt hogy iskolába 

nem járhatván saját imakönyvéből nem olvashatott536 – iszonyú üres és betöltésért 

epedő szivvel hagyta el a templomot. Nem nyert az ily nő semmit, ha délelőtt ment 

is templomba, mert a predikátor az ő szivének egyéni szükségeire legparányibb fi -

gyelemmel sem vólt.537

A XX. század elején újból elindított magyar református liturgiai egységesí-

tés vagy uniformizálás538 közben felvetődött az egyházkelés szertartásának 

hivatalos szertartási könyv szintjén történő rehabilitálása, ami Novák Lajos 

(1855-1917) sárospataki teológiai tanár, a Liturgiai Bizottság előadója, később 

bírálóbizottsági tag nevéhez és munkálataihoz539 (1905) köthető.540 Az egyház-

kelés szertartása 

533 Könyves Tóth 1855, 261.
534 Könyves Tóth 1855, 261-262.
535 Könyves Tóth 1855, 261.
536 Az imakönyvek is tartalmaztak a szülés esetére mintaimádságokat. Vö. Dobos 1857, 156-159. 

(Szülés után, ha a gyermek él); Dobos 1857, 160-162. (Ha a gyermek meghalt). 
537 Könyves Tóth 1855, 262.
538 Történetét lásd röviden: Ágenda 1927, 1-5.; IR 1930, V.; Bartha 1977, 211-213.; IR 1985, 7.
539 Vö. Fekete 2006, 179-180.
540 Novák Lajos „tanulmányában […], mely tanulmány nem részesült kellő és megérdemelt fi gye-

lemben, felvette »Istentiszteleti rendtartás«-ába az egyházkelés szertartását is »Egyházkelő 

anyák megáldása« címen. A konventi bizottság pedig – a hivatalosan elfogadott rendtartásban 

– ilyenféle szertartásról még cím szerint sem emlékezik meg. Hogy miért, azt nem tudni. De 

hogy nem helyesen cselekedett, azt merem állítani. Mert nem reformot akart a bizottság, ha-

nem csak a gyakorlatot akarta s akarja egységesíteni, a különböző szokásokat összeegyeztetni 

s általánosítani. Az egyházkelés pedig szokásban van sok helyen, különböző formákban; nem 
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Hitelvekbe nem ütközik. Szentírással nem ellenkezik. A gyakorlati élet pedig egye-

nesen kívánja. Tehát általánosítani s egységesíteni kell.541

A Novák Lajos által felkínált szertartásrend (32-33. §.) ugyanaz, mint amit a 

történelmi hagyományokból láttunk. A szertartás helye a templom, ideje pedig 

a hétköznap reggeli istentisztelet vége, rendkívüli esetekben magánháznál is 

végrehajtható kereszteléssel egybekötve, amennyiben az anya így kívánja. 

1. Fohász 

2. Szertartási beszéd (sz.542)

3. Hálaimádság (k.543), Miatyánk 

4. Áldás544

Novák az általa készített javaslat későbbi pontján, az indoklások között meg-

említi, hogy 

A házasúlók esketésének és az egyházkelő anyák megáldásának rendjében indoklásra 

szorúló dolog nem fordúl elő; úgyszólván a tényleges szokásnak a másolatai azok. 

Ajánljuk elfogadásra.545

Az Egyetemes Konvent 1905. novemberi ülése a liturgiai bizottság által beter-

jesztett liturgiatervezetet tárgyalta. A Megáldási és felszentelési szertartásokat 

tartalmazó második szakasz tartalmazta az egyházkelés szertartását. 

III. Az egyházkelés (a hol szokásban van.)

21. §. Helye: rendszerint a templom; ideje: a köznapi istentisztelet vége. Rendje: 

1. Előfohász.

2. Beszéd.

3. Hálaadó ima.

4. Miatyánk.

5. Megáldás.546

lett volna tehát joga a bizottságnak ezt az egész szertartási alkalmat, – hogy úgy fejezzem ki 

magamat, – elsikkasztani.” Réz 1908, 511-512.
541 Réz 1908, 512.
542 Értsd: szabad (beszéd)
543 Értsd: kötött 
544 Novák 1905, 8.; szintén közli Réz 1908, 512-513.
545 Novák 1905, 32.
546 MREEKJ 1905, 20.
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Ahogyan Réz László 1908-ban sejtette, az 1927-es ún. Ravasz-féle Ágendából 

valóban hiányzott és hiányzik az egyházkelés.547 Az 1905 körüli liturgiai fejle-

mények548 adaptációjaként értelmezendő Pálóczi Czinke István-féle kiadvány 

(1912) a szertartásrendek között549 ugyan nem közli az egyházkelést, de később, 

a példatárban (III. Egyházkelés) Egyházkelő anya megáldása, valamint Egyház-

kelő anya megáldása. Ha a gyermek nem él felirattal két rövid rendet ismertet 

(fohász, szertartási beszéd, imádság, Miatyánk, áldás).550 A számozás, valamint 

a példatár struktúrája azt mutatja, hogy Pálóczi Czinke István az 1905-ben 

megtárgyalt, de el nem fogadott konventi beterjesztés eredeti sorrendjét követ-

te, ill. ahhoz alkalmazkodott.

Fontos adalékként szükséges megemlíteni, hogy a vértesaljai egyházmegye a 

Dunamelléki Református Egyházkerület 1922. októberi közgyűlésén javaslatot 

terjesztett be, miszerint „[ó]hajtandónak tartja az egyházkelés szertartásának 

fölvételét is az ágendás könyvbe.” A közgyűlés – többek között – elfogadta a 

kérést és felterjesztette az Egyetemes Konvent elé.551

Nánássy Lajos szerint az egyházkelés gyakorlata a magyar református egy-

házban a régi idők óta létezik, azt helyi szokás alapján tartották meg. Általános-

ságban megállapítja, hogy Kármán József ágendája után „több ágendaírónál ta-

lálunk egyházkelési szertartást”. Áttekintését megszívlelendő javaslattal zárja:

kívánatos volna, hogy a ma még552 lokális egyházkelési szokást lelkészeink irányítása 

mellett, gyermekágyból kelő asszonyaink mindenütt gyakorolnák.553

Az 1927-es Ágenda átdolgozott és 1931-től hivatalosan elrendelt változatában 

– a dunamelléki közgyűlés korábban említett határozata ellenére – sem talá-

lunk egyházkelési szertartásrendet, de a rendtartás elé helyezett utasítások 13. 

§-ában az alkalmi istentiszteletek felsorolása között a következő rövid rendel-

kezést találjuk: „Egyházkelőkért az istentisztelet végeztével könyörgünk az Úr 

asztalánál.”554

547 Réz 1908, 513. Három szertartásrendet közöl a szokásos háromféle esetre fohásszal, szertartási 

beszéddel, imádsággal, áldással: Réz 1908, 513-522.
548 Vö. MREEKJ 1905, 12kk.
549 Pálóczi Czinke 1912, 5-15. Istentiszteleti rendtartás a Magyarországi Református Egyházban. 

(Megállapította az országos zsinat 1905. decz. 6-ikán tartott ülésében 890. sz. határozatával.) 

címen a szertartások rövid összefoglalását adja. 
550 Pálóczi Czinke 1912, 220-223.
551 DREKJ 1922, 149.
552 Talán helyesebben fogalmazott volna, ha azt írta volna, hogy: mára már.
553 Nánássy 1913, 32.
554 IR 1930, 13.
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Az 1940-es évek végén elindított, valójában sikertelen, eredménytelen és 

egyházjogi-egyházpolitikai manőverezés miatt meghiúsított újbóli liturgiare-

form555 folyamatában Ravasz László számos ponton jelentős mértékben revi-

deálta saját korábbi álláspontjait.556 A levéltári Ravasz-hagyaték részét képező 

liturgiai vonatkozású dobozokban fellelhető az egyházkelés szertartásának 

tervezete/vázlata, amely feltételezhetően az 1940-es évek munkálataihoz tar-

tozik.557

Egyházkelés

[I.]558 Fohász után felolvassuk a [II.] 127 Zsoltárt, vagy a 117 Zsoltár 1-9, 12-14 és 17 

és 19 verseit.559 Utána így [III.] imádkozunk:

Hálát adunk neked mennyei Atyánk, hogy a te szolgáló leányodat kegyelmesen 

átsegítetted a gyermekszülés kinjain és veszedelmein – Kérünk téged segítsd meg 

őt; hogy táplálhassa és nevelhesse szíve magzatát – Növeld a hitét, gyakorold az 

engedelmességben, hogy éljen a te szent törvényed szerint e mulandó világban s 

egykor nyerje el az örökélet koronáját – Szent Fiad stb – Amen

Mi Atyánk

[IV.] Áldás560

Ravasz László fenti gépelt kéziratának vonatkozásában érdekes adat, hogy a 

dunamelléki egyházkerület közgyűlésének 1943. novemberi ülésén a solti, tehát 

egy újabb nem dunántúli kötődésű és hagyományú egyházmegye kérte az egy-

házkelőkkel való foglalkozás561 felvételét az Ágendás könyvbe „a régi mód szerint”. 

A következő határozat született:

Az egyházkerületi közgyűlés helyesnek tartja azt a régi szép gyakorlatot, hogy a gyer-

mekáldásban részesült édesanya első útja az Isten házába és a gyülekezet közössé-

gébe vezet hálaadásra. Felhívja a lelkipásztorokat, hogy ezt a régi szokást mindenütt 

555 A „végjáték” vonatkozásában lásd: Kovács 2003, 70-77.; vö. Bartha 1977, 213-214.; IR 1985, 

8-9.
556 Vö. Kovács 2003, 63-67.
557 A levéltári anyag további alapos vizsgálata alapján lehetne a kérdést egészen pontosan tisztázni 

és véglegesen lezárni. 
558 A szertartáselemek számozása tőlem. 
559 Értelemszerűen a héber kánon számozása szerint Zsolt 128 vagy Zsolt 118,1-9.12-14.17.19 

értendő. Ha római katolikus minta alkalmazásáról van szó, kérdés, hogy miért nem változtatta 

meg, ill. javították meg a zsoltárok számozását. 
560 RL C/141 23. doboz (Istentisztelettel, liturgiával kapcsolatos egyéb kéziratok 1920-1953, ösz-

szesen 4 doboz)
561 A nyomtatványban a szertartás neve hibásan (egyházkezelőkkel való foglalkozás) szerepel.
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tartsák életben és ahol csak lehetséges, olyan gyülekezetekben is vezessék be, ahol 

ez feledésbe merült, vagy nem volt szokásban. Az egyetemes konventet felkéri, hogy 

az Ágendás könyvnek ilyen irányú pótlásáról gondoskodni szíveskedjék.562

A felterjesztést az Egyetemes Konvent 1944. májusi ülésén megtárgyalta, és az 

ügy a döntés értelmében a zsinati liturgiaügyi bizottság elé került. A határozat 

értelmében el kellett készíteni az (1931-es) Istentiszteleti Rendtartás – fentebb 

ismertetett – 13. §-ában található „intézkedések pótlásául” az egyházkelés szer-

tartása alkalmával szükséges teendőkről szóló utasítást, azaz szertartásren-

det.563 Budai Gergely keresztelési szertartáshoz fűzött magyarázatában 1931-

ben mégis múlt időben beszél az egyházkelésről. E „szép szokás” kapcsán azt 

javasolja, hogy a későbbre tolt kereszteléssel együtt kapcsolják össze tartalmilag 

a két szertartást.564 Az 1950-es revízió szövegében a fentiek ellenére csupán 

ennyit találunk:

Ha az anya a szertartáson jelen van és a szertartás a templomban megy végbe, az 

imádságba belefoglalható az a gondolatkör, amelyet régi ágendáink az egyházkelés 

alatt értettek. Egyházkelésnek nevezzük azt a szokást, mely szerint a gyermekágyból 

felkelő anya legelső útja a templomba vezet, hogy ott bemutassa háláját Istennek. 

Az egyházkelést pótolja, ha az anya gyermeke keresztelésekor megjelenik Isten előtt 

hálaadásra (V. ö. 13. §.)565

Ahogyan a fenti áttekintésből kiderült, az egyházkelés szertartásának gyakor-

lata és története korántsem annyira egyértelmű, mint ahogyan azt XX. századi 

liturgiatörténeti forrásaink sejtetik. Pásztor János legutolsó művében emlé-

kezik meg arról, hogy kiskunlacházi (Dunamellék) exmisszusként 1945-ben 

kötelességei közé tartozott az egyházkelés szertartásának végzése.566 

A romániai magyar reformátusság számára készített ún. Vásárhelyi János-

féle ágenda leszögezi a bevezetésben, hogy az „Egyházkelőkért az istentisztelet 

562 DREKJ 1943, 117.
563 MREEKJ 1944, 14.
564 „Régebben és sok helyen az volt a szokás, hogy a gyermeket keresztelni elvitte a keresztszülő 

és szülésznő (mialatt az apa és anya otthon maradt); mikor azután az anya a gyermekágyból 

felkelt, hálaadó szíve őt is elvitte az Isten házába. Az anyának ezt a templomba vezető első 

útját nevezték egyházkelés-nek. Szép szokás ez; de még szebbnek látszik az, amit már elő is 

adtunk, hogy tudniillik a keresztelés akkorra tétetik, mikor már az anya is felkelt, s akkor aztán 

a keresztelés a szent gyülekezet előtt az atya és anya jelenlétében történjék. Hisszük, hogy ez 

a szokás utat talál minden gyülekezetbe.” Budai 1931, 23.
565   IR 1950, 21.
566 Pásztor 2007, 119.
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végeztével könyörgünk az Úr asztalánál”.567 A liturgikus könyv legvégén ta-

lálható az egyházkelés szertartásának leírása. Mindez azzal a megállapítással 

kezdődik, hogy 

Sok gyülekezetben gyakorlatban van az a régi szép egyházi szokás, hogy a gyermek-

ágyból felkelő édesanya első útját a templomba teszi és így fejezi ki háláját Isten 

megtartó kegyelmével szemben és tesz szent fogadást, hogy anyai hivatását híven 

igyekszik betölteni.

Lehetőség van arra is, hogy a lelkész szószéki imádságban és nem a „nagy imád-

ság” részeként emlékezik meg az egyházkelő édesanyáról és gyermekéről. Ha 

nem a rendes istentiszteleti időben történik az egyházkelés, akkor a következő 

szertartásrend van érvényben. Az anya megáll az úrasztala előtt (esetlegesen 

férjével és gyermekével együtt).

1. Apostoli köszöntés

2. Beszéd (alapige: Lk 2,22-24)

3. Imádság

4. Úri imádság

5. Áldás568

Pais Sándor 1956-ban saját zalai református gyülekezetében és sok más falusi 

gyülekezetben élő gyakorlatként említi az egyházkelést. Az ágenda ajánlása 

szerint a keresztelés alkalmával vagy máskor, az istentisztelet után megy végbe. 

A lelkipásztor az úrasztalához lép, ahol megáll az édesanya kísérőjével (rokon, 

keresztszülő, férj), majd klasszikus formában végbemegy az egyházkelés. 

Az egyházkelés liturgiája nálunk a következő.

6. Fohász szabadon

7. Igehirdetés569

8. Imádság

9. Miatyánk

10. Áldás570

567 ÁK 1950, 11.
568 ÁK 1950, 193-195.
569 Pais Sándor textusajánlata: 1Móz 3,16-19; 3Móz 12,6-8; 4Móz 6,5-7; Zsolt 50,14-15; 1Sám 

4,20b; Zsolt 50,23; Péld 31,10-31; Lk 2,22-24; Jn 16,21; Róm 12,1-2; Ef 6,22-33; Fil 4,4-7; Kol 

3,18-19; 1Tim 2,8-15; 1Pt 3,1-7. 
570 Pais 1956, 358.
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A XX. századi magyar evangélikus egyetemes ágendák571 tartalmazták az 

egyházkelés rendjét, amely felépítésében és tartalmában egyáltalán nem külön-

bözik a történelmi előképektől.572 A XX. század második felében megalkotott 

római katolikus új szertartásrendben a gyermekkeresztség liturgiájának záró 

részébe illesztették be az anya, ill. a családtagok megáldását (Avatás).573 A XXI. 

század első éveiben kiadott új evangélikus liturgikus könyvből eltűnt az egy-

házkelés szertartása, római katolikus mintára – ahogyan az átvett szövegek 

(pl. a korábbi szertartási beszéd, áldás az oltárnál térdelve) – beolvasztották a 

gyermekkeresztelés rítusába.574 

Ugyanezt a tendenciát fi gyelhetjük meg a Pásztor János által készített litur-

giás könyvben is. A vasárnap délelőtti istentisztelet elején a keresztelés aktusát 

követi a nyugati protestáns egyházakban szokásos A megkeresztelt bemutatása a 

gyülekezetnek, A gyermek megáldása, valamint az Egyházkelés, ami e liturgikus 

rendből következően csupán az anya által mondott rövid imára korlátozódik 

az anya megáldása nélkül. A szerző történeti hagyományra hivatkozva megál-

lapítja, hogy „ez a szép szokás kiveszőben van”, ill. ezt több helyen egyesítették 

a keresztelés szertartásával.575

A Tanácskozó Zsinat által elfogadott és használatra ajánlott istentisztele-

ti rendtartás az „egyéb alkalmi istentiszteletek” sorában közli az egyházkelés 

szertartásrendjét. A rövid felvezetőből kiderül, hogy sok helyütt „még mindig 

gyakorlatban van ez a régi szép egyházi szokás”. A liturgiás könyvnek termé-

szetszerűleg nem feladata a bevezető megállapítás részletes indoklása vagy tag-

lalása, mindenesetre mégis fi gyelemre méltó, hogy a XX. század végén fontos-

nak ítélték e rítus szertartásrendjének közlését. Szintén a bevezetés tartalmaz 

arra nézve utalást, hogy az egyházkelésnek van olyan „változata” is, amikor 

a lelkipásztor csupán a „szószékről mondott imádságban emlékezik meg az 

egyházkelő édesanya templomi megjelenéséről”. 576 Az egyházkelés liturgiája 

klasszikus felépítésű:

1. Előfohász

2. Prédikáció577 a Lk 2,21-24 alapján

571 Az egyházkelés XIX. századi evangélikus gyakorlatához lásd: Kund 1891, 180-181.
572 Agenda 1963, 265-269. (ennek második, javított kiadása 1986-ban jelent meg). Újra megjelent 

szintén kisebb változtatásokkal és más formátumban az egyházkelés szertartásával: Agenda 

1996, 337-342.
573 Berger 2008, 84.; Bartha 1977, 359.; Várnagy 1999, 98.
574 LK 2005, 548-566.; GyLK 2007, 163-172.
575 KÁ 2004, 23-24.; Pásztor 2007, 119-120. történeti bevezetővel 
576 IR 1998, 212. (= IR 2010, 212.)
577 Helyesebb lenne az egyházkelési vagy szertartási beszéd megnevezés.
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3. Imádság

4. Az Úr imádsága

5. Áldás578

Ma már gyakorlatilag nem ismerjük az egyházkelés rítusát. Értelemszerűen 

a családi életben, gyermekszülés és keresztelés körül nagyon sok dolog meg-

változott, de minden bizonnyal az egyház életének hasznára válna, ha a ke-

resztelés sákramentumának kiszolgáltatását, az édesanya, a szülők és a család 

templomba menetelét még nagyobb hálával fogadnánk. Mint láttuk, a történeti 

kutatás e szertartás kapcsán is számos kérdést vetett fel és több összetevőt új 

megvilágításba helyezett. 

Nyilvános bűnbánattartás (Eklézsiakövetés) 

[I.] [Invokáció]579

[II.] Rövid szertartási beszéd

[III.] Könyörgés 

[IV.] Miatyánk

[V.] Feloldozás580

1. Fohász.

2. Bibliaolvasás, pld. Máté 18,15-19.

3. Az ekklézsia követő nyilvános bűnvallása és fogadalma:

Megvallod-e a gyülekezet (vénei) előtt töredelmes szívvel, hogy vétkeztél az Úr Jézus és 

az Ő teste: az anyaszentegyház ellen és méltatlanná tetted magad arra, hogy az egyház 

jótéteményeivel élj?

Töredelmes szívvel megvallom.

Megvallod-e a gyülekezet (vénei) előtt, hogy e bűnödet szívből megbántad?

Töredelmesen megvallom.

Ígéred-e, hogy ezután életedet megjobbítod és magadat Isten Igéjének vezetésére bízva 

teljes erődből arra igyekszel, hogy példaadásoddal és bizonyságtételeddel Istennek és a 

Te Urad Jézus Krisztusodnak dicsőséget adj?

578 IR 1998, 212-214. (= IR 2010, 212-214.) Az ún. „Találkozós Énekeskönyv” liturgiai függeléke 

nem tartalmazza ezt a szertartásrendet (vö. TÉ 1996, 659-673.).
579 Értelemszerű feltételezés a korabeli szertartásrendek alapján. Szertartási beszéd nincs.
580 Absolutio. A szertartásrend Ágenda 1796, {89-94.} alapján készült.
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Isten segítségével igérem.

4. Feloldozás:

„Mivelhogy kegyelmes az Úr, aki az Ő szent Fiával, de hivatalos szolgája, hirdetem te-

néked bűneidnek bocsánatát, eme te vallástételed és fogadalmad alapján megoldozlak 

téged a kirekesztés kötelékeiből és felszabadítlak az Isten gyermekeinek és szentjeinek 

szabadságára. Ezáltal felhatalmazlak az Úri Szent Vacsorával való élésre és visszafo-

gadlak a . . . . . . . . . . . .  gyülekezet közösségébe.

5. Imádság.

6. Miatyánk.

7. Áldás.581

Lelkészszentelés és lelkészbeiktatás

A lelkészbeiktatás – korabeli szóval: igtatás582 – a megáldó istentiszteleti formák 

(benedikálás) közé tartozik. A beiktatás (installatio) szertartása583 és a lelkészi 

tisztségre való felavatás, ill. felszentelés (ordinatio) liturgiája szorosan össze-

függ. Történeti adataink nagyon szórványosak.584 Tóth Ferenc együttesen adja 

elő az egyházi szolgák felszentelésének és beiktatásának szertartását (I. fejezet, 

XIII-XVII. §).585 Az ordináció „a középkorból örökölt és megőrzött, de evan-

géliumi és szándéka szerint őskeresztyén módon újraértelmezett szertartás 

volt”.586 A lelkészavatás (és beiktatás) szertartásában összemosódik az exmissio, 

facultatio, ordinatio és consecratio.587 Az ordináció lényegi eleme és jelképe a

581 IR 1950, 67-68.
582 Érdekes a Sokféle 1832, 481-484. oldalain olvasható nyelvészeti eszmefuttatás a hivatalba be-

iktatni és beigtatni kifejezések különféle jelentésárnyalatai fölött. A cikk így kezdődik: „Kérdés: 

»Melyik van jobban mondva és irva; iktatni e’ vagy igtatni? t. i. valakit hivatalba.« Ezt kérdi 

egy érdemes Hazafi , hozzá tévén, hogy a’ feleletet közrebotsátva kivánná olvasni. Felelet: A’ 

melly értelemben iróink mindeniket fel kezdik venni, úgy gondolom, egyik sem jó […].”
583 Berger 2008, 48.
584 Vö. a probléma vonatkozásában: Fekete 2008, 24-25.
585 Tóth , -. Az evangélikus (lutheránus) Hörk József Liturgikájában a lelkészszentelés 

(ordináció) mellett a lelkészbeiktatást papavatásnak (installatio) nevezi. E szertartás új vi-

szonyt állapít meg a gyülekezet és a lelkész között (initiatio), ennek részei: kötelezés, felruházás 

és bemutatás, vö. Hörk 1882, 217-227. Érdekes azonban, hogy a szerző az „egyes emberekkel” 

való istentiszteleti cselekmények első kategóriájában együtt tárgyalja a keresztség, konfi rmáció 

(áttérés), lelkészszentelés és beiktatás szertartásait a „kezdeményezés (initiatio) cselekményei” 

címszó alatt. Ezután következik az esketés, temetés, avatások, felszentelések szertartásának 

ismertetése „megáldás cselekményei (benedictio)” címszó alatt. 
586 Fekete 2008, 24.
587 Szeremlei 1880, 46.
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kézrátétel – ami részben megjelenik a beiktatás alkalmával is588 –, amit Tóth 

Ferenc az ó- és újszövetségi, valamint korai egyházi forrásokra és hagyomá-

nyokra hivatkozva589 védelmez és igazol.590 

Érdekes és fi gyelemreméltó Kálvin érvelése, aki a kézrátételt szintén az ó- és 

újszövetségi gyakorlatból kiindulva az Isten és egyház szolgálatára való szen-

telés jeleként értelmezi, amely jel a népet a szolgálat méltóságára, a felszente-

lendőt pedig arra fi gyelmezteti, hogy már nem rendelkezhet szabadon saját 

magával.

Akárhogy is áll a dolog, ez [értsd: kézrátétel] volt az ünnepies szertartás mindannyi-

szor, valahányszor valakit egyházi szolgálatra hivtak. Igy avatták föl a pásztorokat, 

így a tanítókat és diákonusokat. S habár a kezek föltevésére nézve nincs is határozott 

parancs, mégis mivel látjuk, hogy ezt az apostolok állandóan használták, annak 

pontos megtartásához úgy ragaszkodjunk, mintha parancs volna.591

Tóth Ferenc azt a még sokáig élő eljárást képviseli, hogy lelkésszé csak azt a 

jelöltet szentelték fel a szuperintendencia gyűlésében,592 aki mai fogalmaink 

szerint gyülekezeti, önálló lelkész lett. Az ordinációt közvetlenül követi a beik-

tatás593 a következő vasárnap vagy a második következő vasárnapon történik.594

A lelkészválasztás és felavatás eljárását Tóth Ferenc egy másik, valamelyest 

korábbi művében (Lelki pásztori gondviselés) némileg másként írja le: az adott 

egyházközség elöljárósága megnevezi az általa meghívni kívánt személyt, majd 

az esperes és az egyházmegye jóváhagyásával meghívja;595 ha a meghívást el-

588 Meglátásom szerint érdemes lenni a jövőben a kézrátétel jelenségével, jelentőségével és prob-

lémájával alaposabban foglalkozni. 
589 Vö. I  nstitutio, 350.
590 „Mikor pedig valaki az Egyházi szolgálatra elöl állittatott, és rendes Tanítóúl kirendeltetett, 

ezt is azzal jelentették ki az Apostolok, és tették solemnissé, hogy kezeiket a’ Léviták felszen-

teltetése formajára, azoknak fejekre vetették. Igy szenteltetett fel imádkozással és Kezeknek 

reájok való vetésével Sz. István Tsel. 6. 5. 6. Barnabás és Saulus Tsel. 13. 3. A’ Timotheushoz irt 

egész Levél is mutatja, hogy az Egyházi Hivatalra a’ kéznek valakire való vetése, mind rendes 

Tzeremonia által vétetett fel valaki I. Tim. 5. 22. 4. 14. – Az Apostoloknak ezen tselekedetét 

normává tette magának a’ Keresztyén Anyaszentegyház […].” Tóth , -. Vö. Benedek 

1933, 119-120.
591 Institutio, 350.
592 Vö. Tormássi 1814.
593 Tóth 1810, 59. (XVII. §) felirata szerint: Az felſzentelt ujj Egyházi Szolga mitsoda Tzeremoniával 

adattatik be az ötet meghivott Ekklésiába?
594 „A német és svájci XVI. sz.-beli reformáció elvei szerint pedig az ős keresztyén felfogáshoz 

hiven a fölszentelés csupán ünnepélyes bizonyságtétel a lelkészi állomásra meghivatás ténye 

felől; miből következik, hogy az egybeessék a beigtatással [sic!], mely nélkül fölszentelés ne is 

tartassék. Ez elvi állásponttól azonban a gyakorlat többé kevésbé eltért.” Szeremlei 1880, 45.
595 A meghívással kapcsolatban lásd bővebben: Tóth 1806, 20-21.; továbbá uo. 21-31.
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fogadja, akkor a traktus (egyházmegye) konzisztóriuma a „papi tudományok” 

tekintetében alaposan megvizsgálja a jelöltet, majd „exmittáltatik”, a tanítás-

ra és a sákramentumok kiszolgáltatására felhatalmazást nyer,596 „Hivatalának 

hüségeſsen való fojtatására [sic!] felesküdtetvén, Ordináltatik, azaz a’ Lelki-

Tanitók’ rendébe általtétetik”, ezután lehet a meghívó gyülekezetbe beiktatni 

(beállítani).597 Végezetre a szuperintendencia gyűlésén vizsgálják meg a lelki-

pásztori hivatalra elhívott szolgát tudománya és erkölcse vonatkozásában,598 

és Kéznek reá való vetésével a’ Püspök által felſzenteltetik (Consecratio), azaz Juſs – ada-

tik néki nem tsak azon eggy Ekklé’siában, mellyben a’ Senior által exmittáltatott, és 

ordináltatott, hanem minden más Ekklé’siákbannis, ha hivatala esik, a’ tanithatásra, 

Sákramentomok’ kiſzolgáltatására, az Ekklé’siai fenyitéknek gyakorlására, és a’ 

Lelki-Tanítói Rendet illetö mindenféle privilégiumokhoz, végezetre az által az ö 

Lelki-Tanítói Rendbe való bélépése rendes úton módon véghez mentnek jelentetik-

ki: nem külömben az Ekklé’siának válaſztása, meghivása, a’ Tractusnak és Seniornak 

Exmiſsiója és Ordinatiója helybe hagyattatik ’s megerösittetik. – Az Ordinatio tehát 

a’ Válaſztást és Meghivást erösíti-meg, a’ Consecratio pedig a’ Válaſztást, Meghivást, 

és Ordinatiót, Törvényesnek lenni bizonyitja-meg.599

Ha a lelkész később törvényesen helyet változtatott, értelemszerűen csak a be-

iktatás szertartását és alkalmát tartották meg.600 

A lelkészszentelés első lépcsőfoka a vizsga. A püspök (szuperintendens) a két 

vizsgáztatásra kijelölt cenzorral és a jelen lévő esperesekkel, egyházi és világi ta-

nácsosokkal, valamint a felszentelendőkkel együtt megjelent az egyházkerületi 

ülésen. Miután megvizsgálták a jelöltek iratait, reggeli órán a püspök bement a 

templomba, a szószéken a következő rövid szertartást végezte: 

[I.] Invokáció {Püspök a katedrából}

[II.] A vizsga elrendelése {Püspök a katedrából}

[III.] Vizsga

596 Vö. részletesebben: Tóth 1806, 34-36.
597 Tóth 1806, 18-19.
598 Vö. részletesebben: Tóth 1806, 36-37.
599 Tóth 1806, 19-20.
600 A szertartással kapcsolatban vö. Benedek 1971, 290-292.; Tóth , -. A Homilétika 

első kiadásában (Komárom, 1802.) a beköszöntő prédikáció jelenségével a 96-97. oldalakon 

foglalkozik a szerző, ahogyan erre Tóth , 61. oldalán a (c) lábjegyzet rá is mutat.
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Lelkészszentelési istentisztelet

[I.] Ének {249. vagy 237. dicséret a Kántor után}

[II.] Beszéd a lelkipásztori szolgálatról {Püspök, a felszentelendők papi fekete 

palástban a templom közepén állnak}

[III.] Kérdések a felszentelőkhöz {Püspök}

[IV.] Felesketés {Főjegyző}601

[V.] Kézrátétel,602 áldás {Püspök, esperesek, a felszentelendők a leterített szőnye-

geken térdepelnek}

[VI.] Ének, alatta kivonulás {269. dicséret 5-9. versei a Kántor után}603

Beiktatás604

[I.] Éneklés és bevonulás {Lelkész, esperes vagy egyházmegyei tanácsos, kurátor, 

egyházfi ak, elöljárók}

[II.] Éneklés

[III.] Könyörgés és prédikáció {Esperes, utána lejön a katedrából}

[IV.] Ének {Kántor, néhány vers}

[V.] Beköszöntő prédikáció {Lelkész a katedrából}

[VI.] Az egyházközség anyakönyveinek, jegyzőkönyveinek, klenódiumainak 

átadása a beiktatandó lelkésznek {Esperes az úrasztalától, a presbiterek 

az asztal körül állnak}

[VII.] Éneklés, alatta kivonulás605

601 A szimbolikus könyvekre való felesketés problémájáról lásd: Tóth 1810, 55-59. (XVI. §)
602 A kézrátétel történetével, jelentésével és céljával kapcsolatban lásd: Tóth 1810, 52-55. (XIV-

XV. §)
603 A kivonulás után a papi diplomákat a püspök szállásán kiállítják, a felszenteltek neveit felírják 

az egyházkerületi jegyzőkönyvbe. A szertartásrend Tóth 1810, 47-52. (XIII. §) alapján készült. 
604 Installáció vagy Tóth 1810, 59. (XVII. §) felirata szerint: Az felſzentelt ujj Egyházi Szolga mitsoda 

Tzeremoniával adattatik be az ötet meghivott Ekklésiába? A felszentelés (ordinatio) és a beikta-

tás (installatio) valójában összefüggő szertartások. Tóth Ferenc szerint a beiktatásra, önálló 

gyülekezeti szolgálatba állításra „a’ Felſzentelést követö Vasárnap vagy ahhoz egy hétre” kerül 

sor, „mert addig senkit sem is ſzentelnek fel, mint ez a’ régi Ekklésiában is igy volt […] mig 

valamelly Ekklésiába rendes Hivatala nints.” Tóth 1810, 60.
605 Ezután mintegy átadás-átvételi jegyzőkönyv készül a Presbyterialis háznál, amit a szertartás-

ban résztvevők aláírásukkal szentesítenek. A szertartásrend Tóth 1810, 59-61. alapján készült. 
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Templomszentelés {vasárnap reggel}

[I.] Éneklés {Kántor, kórus,606 gyülekezet; alkalomhoz illő ének} és bevonulás 

{Püspök, esperes, tanácsosok, környékbeli lelkészek, helybeli elöljárók}

[II.] Könyörgés és prédikáció {Püspök vagy megbízottja a katedrából}

[III.] Áldás {Püspök}607

[IV.] Ének {Kántor, 2-3 versszak; a püspök ezalatt lejön a katedrából}

[V.] Az úrvacsora kiszolgáltatása {két kirendelt nagyobb rangú lelkész, az egyik 

mondja az ágendát}

[VI.] Ének {Kántor, 1 versszak}

[VII.] A keresztség kiszolgáltatása {egy másik lelkész által}

[VIII.] Ének {Kántor, 1 versszak}

[IX.] Esketés {egy másik lelkész által}608

[X.] Imádság és áldás {helybeli prédikátor a katedrából}

[XI.] Ének {Kántor} és kivonulás609

606 A kórus alatt nem a mai értelemben vett gyülekezeti kórus értendő, amely – ahogyan szokták 

mondani – az ünnepség fényét emeli valójában idegen testként a liturgiában. Még itt is a kán-

tor vagy iskolamester/tanító által vezetett liturgikus diákkórusról van szó, amely előénekel, 

valamint vezeti a gyülekezet énekét szervesen a liturgiába tagozódva. 
607 A püspök – Tóth Ferenc szóhasználata szerint – „Püspöki áldását ki araſztja” a templomra 

és a gyülekezetre éppúgy, mint a lelkészszentelés alkalmával a felszentelendőkre. Tóth 1810, 

64-65.
608 „[…] az Ujj házas párok, ha vagynak[,] megesküdtetnek, énekelvén a’ Kántor mindenik Egyházi 

foglalatoſság között egy egy Verset az eleibe kiſzabott énekekböl.” Tóth 1810, 64. Az esketés 

templomszentelés részeként való megnevezése és beiktatása – ismereteim szerint – egyetlen-

szerű. 
609 A kivonulás után a prédikátor házánál az „Egyházi foglalatoſságok” alkalmával használt edé-

nyeket, a jelen lévő lelkipásztorok neveit, a püspök prédikációjának textusát beírják a jegyző-

könyvbe. A szertartásrend Tóth 1810, 63-65. (XIX. §) alapján készült. 

 Vö. „[…] Felſzenteltetett az Urnak hajléka a’ Me[n]nyei Urnak tißteletire 1776. 8dik Xbris [értsd: 

1776. december 8-án Gombán]. Sok Uraknak és külföldi [értsd: más településről jövő] népnek 

jelenlétében, kiknek temérdekſége miatt a’ Gombai nép közzül kevés férhetett bé. Reggel en [értsd: 

Szőke Ferenc akkori prédikátor] predikállottam Solt 84:2 bül. Úrvatsorájat ßolgaltattak Tiſzt. 

Setét Mátyás Ur Czeglédrül Lukátsi Iſtván Ur Peczelrül Szalay György Ur Gyömrörül, Főldváry 

Iſtván Ur Monorrùl. Kereßtelt T. Simoni Ur Tóſzegrűl[.] Itt volt T. Köröſi Espereſt Motſi István 

Ur és a fi a Sz. Miklóſi Kaplán. Dellyest Predikállott T. Török János Ur Pándrúl. Tégye az Ur 

mozdúlhatatlanna ezt az ditsösségé[ne]k hajlékat. […]” Pap 2006, 2.
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A PESTI EGYHÁZ ÁGENDÁJA

17961

{I.}2

Mészáros János czeczei 

lelkész úr ajándékából

1889 május 6.

  Szász Károly3

{II.}4

{III.} Singulis Ecclesiis facultas concessa eſt,5 tantum ex antiquis moribus 

et ritibus, qui nemini periculum creant, retinendi, qvantum locorum, legum 

et populorum rationes poscere viderentur. Hinc ad nostram vsque ætatem 

et numero et natura rituum publicorum valde disjuncti sunt Proteſtantium 

ritus coetus:6 qvod tantum abeſt vt dedecori sit illis, vt potius Sapientiæ et 

moderationi illorum non contemnendum teſtimonium præbeat.[ f)]7

Moshemius Hiſt. Eccl. Sec. XVII. p. 735.8

1 Lelőhelye: RL C/8 5. doboz
2 A római számmal történő oldaljelzés a szövegközlő kiegészítése.
3 Alatta pecsét: Ráday-Könyvtár Kézirattára B. II. 259. és bejegyzés: Ráday Levéltár C/8
4 Üres lap.
5 A mondat a nyomtatott változatban így hangzik: De reliquo ſingulis eccleſiis facultas conceſſa 

eſt, […]. 
6 Az általam megtekintett szövegkiadásban e helyen Lutheranorum coetus szerepel. Báthori 

Gábor az ágendát bevezető emblematikus, mottószerű idézetet saját kontextusára tekintettel 

a protestánsokra, beleeértve a reformátusokra alkalmazta.
f) Vid. Balth. Meisnervs Libro de legibus Lib. IV. Art. IV. Quaeſt. IV. p. 662-666. Io. Adam. 

Scherzervs Breviar. Hülſemann. enucl. p. 1313-1321.
7 Báthori nem közölte a szöveghez eredetileg tartozó lábjegyzetet. Lásd az előző lábjegyzetben.
8 Mosheim , . Az idézet egy nagyobb összefüggés [§. III.] végéről származik, amely az 

evangélikus-lutheránus egyház történetét ismertető fejezet részét képezi. A szakasz felirata: 

Cerimoniae et cultus publicus. Itt tulajdonképpen a szertartási kérdésekhez való hozzáállást 

és a szertartások változtatásának, megtartásának és eltörlésének kérdését taglalja   Mosheim, 

ami a reformáció egyházaiban vita tárgyát képezte. Saját közösségén belül voltak olyanok, 

akik a svájciak példáját kívánták követni szertartási kérdésekben, de Mosheim hangsúlyozza, 

hogy gyorsan belátták: különféle helyi-regionális szokások és szertartások az ugyanahhoz a 

valláshoz tartozók között is lehetségesek és elfogadhatóak. Mindazt, ami tévedés és babonaság 

volt, elvetették, valamint azt is fi gyelembe vették, hogy a ceremóniák sokasága ne akadályozza 

vagy hátráltassa a nyilvános vallásgyakorlás hasznait. Éppen ezért az egyes gyülekezetek 

szabadságot élveznek arra nézve, hogy a régi, senkinek nem ártó szokásokból annyit tartsanak 

meg, amennyi a hely, a törvények és az emberek körülményeihez képest szükségesnek tűnik. 

A lutheránus gyülekezetek szertartások és szokások tekintetében nagyon különböznek 
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{IV.}

AGENDA
mellyel él

a’ Pesti Reformáta Ekklésiában

BÁTHORİ GÁBOR

annak az Ekklésiának

Lelki Pásztora.

1796. 13. Novembris,9 melly naponn kezdődött legelőször a’ közönséges 

Isteni tisztelet gyakorlása Pestenn, 102. esztendeig tartott félbe szakadása 

utánn.10

{V.}11

{1.}

egymástól, ami akár kárukra is lehetne, de ezek inkább bölcsességükről és önmérsékletükről 

tanúskodnak. 

 Mint látjuk, a Báthori Gábor által idézett szöveg a XVIII. századi, Mosheim korabeli né-

metországi lutheránus egyházak, gyülekezetek istentiszteleti életével foglalkozik. Báthori a 

kiragadott szövegrészlettel és annak apróbb változtatásával a mondanivalót kiterjesztette a 

protestánsokra, a korabeli magyar református egyházra. Az alábbiakban az idézet német és 

angol fordítását is közlöm.

 „Uebrigens iſt allen und jeden Gemeinen die Freyheit eingeräumet worden, von den alten Ge-

bräuchen, die niemanden ſchädlich ſind, ſo viel beyzubehalten, als es die Umſtände der Orte, 

Geſezze und Völker zu erfordern ſcheinen möchten. Daher ſind die Gemeinen der Lutheraner 

ſowol in Abſicht der Zahl, als auch in Abſicht der Beſchaff enheit der öff entlichen Gebräuche 

bis auf unſere Zeit ſehr von einander verſchieden. Allein es iſt ſo weit entfernt, daß ihnen 

ſolches zur Schande gereichen ſollte, daß es vielmehr von ihrer Klugheit und Mäſſigung einen 

nicht geringen Beweis giebt. *)” [Lábjegyzet:] „*) S. Balth. Meisner Libro de legibus L. IV. Art. 

IV. Quaeſt. IV. S. 662=666. Joh. Adam Scherzer Breviar. Hülſemann enucl. S. 1313=1321.” 

Mosheim 1773, 463-464.

 „In other respects every church was at liberty to retain so many of the ancient usages and rites 

as were not dangerous, as a regard to places, the laws, the character, and the circumstances 

of the people seemed to require. And hence down to our time, the Lutheran churches diff er 

much in the number and nature of their public rites; which, so far from being a dishonour to 

them, is rather good evidence of their wisdom and moderation.2” [Lábjegyzet:] „2 See Meisner, 

De Legibus, lib. iv. art. iv. quæst. iv. p. 662-666; Scherzer’s Breviarium Hülzemann Enucleatum, 

p. 1313-1321.” Mosheim , .
9 A dátum bejegyzése feltehetőleg az ágenda első rétegéhez tartozik, de úgy tűnik, hogy később 

még egyszer átírták.
10 A kiegészítő, magyarázó megjegyzés későbbi, utólagos betoldás, a későbbi átdolgozás rétegéhez 

tartozik, más helyesírással.
11 Üres lap.
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KERESZTELÉS

Formulája.

A’ természeti romlottság, az az, a’ bǘn nem tsak annyiban hatalmazott-el, e’ 

világonn12 hogy attol senki tiszta nem volt az emberek közzül, a’ Jésuson kivǘl, 

hanem annyiban-is, hogy az minek eltte születtetünk mind testünket, mind 

lelkünket be-motskollya és meg-fertézteti; mert mindnyájan el-mondhatjuk 

azt magunkrol, a’ mit Dávid mondott: Imé én álnokságban fogantattam, és az 

én Anyám bűnben melegitett engemet.13 Ez a’ terméſzeti fertelem ki zárna14 

minket az Istennek országábol; mert oda be nem mehet semmi tisztátalan és 

megfertéztetett,15 hanem ha16 Ezt a’ motskot és útálatosságot el-tisztitand17 a’ 

Szent Léleknek meg-szentel kegyelme, melly áldott munkája {2.} az Isten Lel-

kének, Ujá Születésnek neveztetik a’ Szent Irásban, mivel az által más emberré 

tétetik a’ bǘnös, mint volt annak eltte. A’ honnét azt mondja a’ Kristus: Ha 

valaki újonnan nem ſzületik, nem látja az Istennek országát.18

De mivel a’ Szent Léleknek ez a’ munkája az Ujá Születés, vagy meg-szen-

teltetés belöl a’ Szivben megyen véghez, tehát azt nem lathatjuk; minket pedig 

ertelen elméjǘ embereket a’ gyz meg leg-inkább valamiröl, ha azt szeme-

inkkel látjuk; hogy tehát19 a’ Kristus ezen a’ mi ertlenségünkön segittsen, és 

a’ Szent Léleknek azt a’ bels munkáját velünk valamennyire képzeltesse lát-

tassa,20 azért rendelte a’ Sz. Keresztséget, azt parantsolván ez eránt a’ maga 

{3.} Tanitványinak: El-menvén a’ Széles világra21 Tantiványokká tegyetek min-

den nemzettségeket, meg keresztelvén azokat az Atyának, és a’ Fiúnak és a’ Szent 

12 Az e’ világonn kifejezés sor fölötti, talán későbbi betoldás.
13 Zsolt 51,7
14 A na rag későbbi betoldás, más tintával.
15 Jel 21,27
16 A hanem ha kifejezés későbbi széljegyzetes betoldás † jellel.
17 A szó vége később sor fölötti betoldással javítva: el-tisztitja helyett el-tisztitand.
18 Jn 3,3
19 Betoldás a sor fölött.
20 Kihúzás és sor fölött beszúrt későbbi javítás. 
21 Mk 16,15b. A keresztelési parancs abban a formában, ahogyan az ágendaíró itt idézi, nem 

létezik az Újszövetségben; mint látható, a „Báthori-féle szereztetési ige” a Mk 16,15b.16 és Mt 

28,19 verseinek egyesítéséből vagy összekeveréséből jött létre. Kérdés, hogy ez tudatos eljárás-e, 

vagy a szerző emlékezetére támaszkodott, ami e helyen nem pontosan működött. Inkább az 

utóbbit tartom valószínűnek. A Mt és Mk szövegének összekapcsolása vonatkozásában lásd: 

Kolumbán 2005, 175.
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Léleknek nevében;22 a’ ki hiszen és meg-keresztelkedik, idvezül, a’ ki pedig nem 

hiszen, el-kárhozik.23

A’ Keresztség pedig abbol ál, hogy a’ meg-kereszteltetend személynek fejére 

viz töltetik, az Atyának, és a’ Fiúnak és a’ Sz. Léleknek nevében.

A’ viz meg-vallom, hogy az újá Születésre, a’ bǘnöknek el-mosásokra semmit 

sem tesz, de nem is azért rendelte azt a’ Kristus, hanem azért, hogy ez a’ viz 

mutassa-meg szemeinknek, mit tselekszik24 belöl a’ Szivben, a’ Lélekben a’ Szent 

Lélek kegyelme, azt tudniillik, hogy valamint ez a’ viz, mellyet látunk, a’ teströl 

le-mossa a’ Szennyet, úgy a’ Szent Lélek kegyelme, mellyet {4.} nem látunk, a’ 

lelket meg-tisztitja minden fertelméböl.

A’ fejére töltetik a’ Viz a’ meg-kereszteltetend Személynek; a’ Keresztyénség-

nek elein pedig egeſzſzen be-mártatott abba. Minthogy azért a’ Viz meg-ölhet 

és meg-fojthat, ezzel a’ be-mártással a’ jelentetik, hogy az a’ meg kereszteltetett 

Személy a’ Kristussal együtt meg-holt és el-temettetett; a’ vizböl való kivételé-

vel pedig a’ mutattatik, hogy az a’ Kristussal együtt fel-támadott. Ez az, a’ mit 

mond Sz. Pál: El-temettettetek a’ Kristussal edjütt a’ Keresztség által, melly által 

 vele edjütt fel-is támadtatok.25

Végre, az Atyának és a’ Fiúnak és a’ Sz. Léleknek Nevében kell lenni a’ Ke-

resztségnek, a’ Kristus parantsolatja szerént, melly által az igértetik annak {5.} 

a’ ki meg-kereszteltetik, hogy az Atya Isten neki Attya lett, Szent Fiának26 ér-

deméért kegyelmébe ’s Anyaſzentegyházának társaságába be-vette, a’ Sz. Lélek 

által újá szǘli, a’ kegyelemben meg-rzi ’s végre idveziti.

Hogy azért a’ mi jól tév Istenünk ezt a’ maga jóságát ezzel a’ kisdeddel-is 

közöllye, és ebben a’ kereſztség vizével való meg-mosattatással a’ maga Szent 

Lelkének újá Szǘl kegyelmét öszve kösse, esedezzünk  érette.

Könyörgés.

Kegyelmes Isten, minden testnek lelkének Istene, Te az igéreteket nem tsak 

nekünk adtad, hanem a’ mi Fiainknak is; a’ Jésus Kristus-is; mint irgalmas 

F Pap, a’ gyermekeket magához hivta, st azt {6.} mondotta, hogy ollyanoké 

a’ mennyeknek országa.27 Alázatosan ajánljuk Felségednek ezt a’ kisdedet, kit 

a’ Te bölts újaid formáltak az  Annyának méhében, onnét-is Te hoztad ki 

a’ világosságra. Nem tagadhatjuk, hogy e’, bǘnös szüléktöl származván, nem 

22 Mt 28,19
23 Mk 16,16
24 tsinál javítva fölötte [ts]elekszik
25 Kol 2,12
26 Eredetileg a Fiúnak szöveg szerepelt e helyen, amiből később Szent Fiának fordulat lett. 
27 Vö. Mt 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16
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lehet28 tisztatalan29 magáb[an]30 Te eltted;31 de mivel Te tisztát vehetsz a’ 

tisztátalanbol, könyörgünk Te néked, hogy midn ez a’ kisded a’ keresztség vi-

zével meg mosatik, a’ Te Lelkednek belöl munkálódó kegyelme tisztittsa meg az 

 lelkét minden fertelmeiböl, hogy ha a’ Te kegyelmed által felnevekedik, ellenek 

álhasson az ördög, e’ világ és a’ test minden kisérteteinek. Tartsd ezt32 min-

denkor úgy, mint a’ te tulajdonodat és a’ Te Anyaszentegyházadnak {7.} Tagját: 

vezéreld tet, a’ mig él a’ Te tanátsoddal, azután vedd-fel a’ ditssségbe Amen.

A’ Kereszt Atyák és Anyák elejekbe tetetend kérdések:

1, Keresztyén Atyámfi ai, Akarjátok é ezt a’ kisdedet a’ Szent Keresztség által 

a’ Kristus Anyaszentegyházába beavatni?

2. Igéritek é magatokat arra, hogy ennek neveltetésére, az Isteni félelemben 

és Keresztyén igaz tudományban való tanittatására mind addig gondotok lesz, 

mig értelmére jut, és azt az igaz vallást meg-tanulja? 

N.N. Keresztellek én tégedet az Atyának, és a’ Fiúnak és a’ Szent Léleknek 

Nevében, a’ te büneidnek botſánatjokra.33 Amen. 

{8.}

A’ meg kereszteltetett kisded-

nek meg-áldatása.

A’ világosságoknak Attya, a’ kitöl száll alá minden jó adomány és tökélletes 

ajándék onnan felyül az égböl,34 áldja és szentelje-meg ezt a’ kisdedet, 

nevellye fel ezt a’ maga igaz esméretében, és félelmében, szüléinek örömökre, 

Anyaſzentegyházának tellyességére, ami Urunk Jésus Kristusért Amen.

{9}

{10.}35

{11.}

28 Beszúrás a sor fölött ugyanazzal a tintával.
29 Az első változatot (bǘnös szüléktöl származván tisztatalan) ugyanaz a kéz javította ugyanazzal 

a tintával.
30 Az adott korban szokásos szóvég-, ill. ragrövidítés feloldása. 
31 Beszúrás a sor fölött ugyanazzal a tintával.
32 Beszúrás a sor fölött ugyanazzal a tintával.
33 Talán későbbi kihúzás más tintával.
34 Jak 1,17
35 9-10. lap üres.
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AZ ÚR VACSORÁJA

ki-szolgáltatásakor

mondandók.

Mi képen szerzette a’ mi Urunk Jésus Kristus a’ Szentséges Vég-Vatsorát, 

meg-irták ugyan azt három Evangelisták-is; de leg bvebben és világosabban le-

irta Sz. Pál Apostol 1 Kor. XI: 23 ’s a’ k. versekben illyen beszédekkel: En az Urtol 

vettem, mellyet nektek elötökbe-is adtam, hogy az Ur Jéſus azon éjtszakán, mell-

yen kézbe adaték, vette a’ kenyeret, és hálákat adván meg-törte, és ezt mondotta: 

Vegyétek, egyétek, ez az én testem, melly ti érettetek meg-töretett, ezt tselekedjétek 

az én emlekezetemre. Hasonlatosképen vette a’ Pohárt-is, minekutánna Vatsorált 

volna, ezt mondván: E’ {12} Pohár Uj Szövettség az én vérem által, ezt tselekedjétek 

valamennyiszer iſzſzátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer ejénditek e’ 

kenyeret és ijándjátok e’ pohárt, az Urnak halálát hirdessétek a’ mig el-jövénd. 

Azért valaki ejéndi e’ kenyeret és ijándja az Urnak poharát meltatlanul, vétkezik az 

Ur teste és vére ellen. Probálja meg azért minden ember magát, és úgy egyék abbol 

a’ kenyérböl és úgy igyék abbol a’ pohárbol. Mert a’ ki eſzik és iſzik meltatlanul, 

kárhozatot eſzik és iſzik magának, hogy meg nem betsüli az Urnak testét. 

Kereſztyének! Mit teſznek Sz. Pálnak ezek a’ Szavai, és miben áll az Ur 

Vatsorájának egéſz tudománnya,36 azt sokszor hallottátok, és Isten kegyelméböl 

mindnyájan értitek; tsak ara kérlek hát, hogy {13.} minek eltte az Urnak Szent 

Vatsorájával élnénk, gondollyátok meg voltaképen azt, a’ mit utollyára hallátok 

Sz. Páltol: Probállya meg minden ember magát és úgy egyék abbol a’ kenyérböl, és 

úgy igyék abbol a’ pohárbol.37 Azt mondja bölts Salamon Peld. XXIII. Mikor nagy 

Urral ǘlsz le enni, szorgalmatosan magadra vigyázz, mert kést vernél a’ torkodba, 

ha mértékletenkednél.38 A Regula helyes, mellyet annál szorgalmatosabban meg 

kell tartanunk, minél nagyobb az Ur, a’ kinek asztalánál eſzünk. Minthogy pedig 

az Urnak Sz. Vatsorájával élvén, az Urak Urának és Királyok Királyának aszta-

lánál vagyunk, Szentek, vigyázzunk magunkra; mert ha itt meltatlanul eſzünk, 

nem tsak kést verünk a’ torkunkba, hanem magunknak kárhoztatot eſzünk, {14.} 

meg nem betsülvén az Urnak teſte39 [sic!]. Sz. Pál Apostol azt állitja, hogy ezt a’ 

veszedelmet el-kerülhetjük a’ magunk meg-probálásunk által. Probállya meg, 

úgymond, minden ember magát, és úgy egyék abbol a’ kenyérböl és úgy igyék abbol 

a pohárból.40 De, azt kerditek, mi felöl kell magunkat meg probálnunk? Atyám-

36 A kifejezés eredetileg talán egéſz maga lehetett, amit később felülírt a szerző egéſz tudománnya 

formában.
37 1Kor 11,28
38 Péld 23,1-2
39 1Kor 11,29bc
40 1Kor 11,28
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fi ai, azt mondja Sz. Pál, hogy most ez a’ három meg-marad, az az, ez a’ három 

teszi az embert igazán Kereſztyénné: a’ hit, a’ reménység, a’ szeretet.41 Tehát azt 

kell meg próbálnunk, ha vallyon van é bennünk hit, remény, szeretet?

1, Visgállyuk-meg hát szorosan és minden magunknak való kedvezés 

nélkül, ha vallyon hiſzszük é mind azokat kételkedés nélkül, valamellyek 

az Evangéliomban meg-irattattak? Ne- {15.} vezetesen mivel az Urnak Sz. 

Vatsoráját a’ Kristus a’ maga halálának emlegetésére szerzette, porbállyuk 

meg magunkat, ha hiſzſzük é, hogy a’ Kristus a’ maga halálával eleget tett 

minden mi bǘneinkért, úgy hogy ezzel az  áldozatjával Isten annyira meg-elé-

gedett, hogy azért minket meg-igazit és idvezit?42 Ha valaki ezeket nem hiszi, 

a’ nem Keresztyén, és igy az Ur Vatsorájával élvén, tsúfságra teſzi ki a’ Kristus 

tökélletes áldozatját, meg-tapodja a’ Szövettség vérét, melly által a’ Hivek meg-

szenteltetnek, és igy magának kárhoztatot eszik és iszik.

2. A’ reménység azoknak az Istentöl igértetett jóknak bizodalommal való 

várások, mellyeket ezután érünk-el és most {16.} nem láttatnak. Visgállyuk-meg 

hát, ha tántorgás nélkül való bizodalommal várjuk é a’ testnek porbol való fel-

támadását, és az azt követ ditssséget ’s örök életet, és ha ottan ottan [sic!] a’ 

test és a’ vér ki fogásokat keresne is, meg-gyzi é azt a’ mi hitünk annyira, hogy 

kételkedés nélkü[l]43 el-mondhassuk: Tudom kinek hittem, és bizonyos vagyok 

benne, hogy az én ö nála le-tett kintsemet meg-tartja ama napra?44 A’ k[i]ben ez a’ 

reménység meg van, aro[l] igaz, a’ mit mond Szent Pál, hogy az reménység által 

meg-tartatik.45 Ellenben a’ ki illyen reménységet magában nem érez, annak a’ 

Kristus által szereztetett jókhoz semmi köze nints, nints hát azoknak zálogok-

hoz, az Úrnak Szent Vatsorájához-is: és igy azzal méltatlanul élvén magának 

bünte- {17.} tést eſzik és iſzik. Végre

3. A’ szeretet a’ Törvénynek be-töltése, a’ mint Sz. Pál, st maga a’ Kristus 

mondja; mert ere tzéloz az egész Törvény és a’ Proféták irások, hogy szeressük 

az Istent, szeressük felebarátinkat.46 Probállyuk meg hát magunkat, és vegyük 

visgálóra, ha vallyon tele van é Szivünk az Isten szeretetével? Nem lappang é ott 

e’ mellett a’ magunk mod nélkül való és világnak ’s annak ditssségének szere-

41 Vö. 1Kor 13,13
42 A mondat eredetileg ponttal végződött, amit egy későbbi, más tintával történő javítás egészített 

ki kérdőjellé. 
43 A bekötés miatt nem látható betű. Ezek után az Ágendás könyv bal oldalán elhelyezkedő szöveg 

átírásakor a bekötés miatti, rendszerint egy betűnyi hiányt minden további megjegyzés nélkül, 

[] között pótlom. Azonban ott, ahol a betűt részben lehet látni, nem töröm meg az átírást a 

jelzett közbeékeléssel. 
44 2Tim 2,12bc
45 Vö. Róm 8,24
46 Vö. Róm 13,8.10
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tete? El-mondhatjuk é igazán Istennek: Nints nekem a’ mennyekben Te náladnál 

több, Te rajtad kívül e’ földön senkiben nem gyönyörködöm?47 Felebarátinkhoz olly 

szives indúlattal viseltetünk é, hogy azoknak boldogságokat és idvességeket 

tellyes {18.} ervel munkálódjuk?

Ha mind ezekre Lelkünk Amen[t] mond, ez azt mutatja, hogy mi az Urnak 

Asztalánál meltatlanul nem eszünk és nem iszunk. 

De bár igy legyen-is a’ dolog, mind az által a’ tsak ugyan bizonyos, hogy 

bǘnösök vagyunk, sok dolgokban meg-esünk minden napon mindnyájan. Mi-

nek eltte azért az Urnak Szent Asztalához járulnánk, tegyünk vallást az ir-

galmas Isten eltt ezekröl a’ mi bǘneinkröl. Jertek hát büneiteken bánkodó 

Lelkek, mondjuk egy Szivel és Szájal:48 Láſd lev. 97. az ott lévő Vallástételt kell 

mondani, es ide irni49

Bǘnröl való Vallás-tétel.50

Örök mindenható Felséges Ur Isten! én Szegény nyavalyás bǘnös ember val-

lást teszek Te Szent Felséged eltt, hogy én Tégedet {19.} meg-bántottalak sok 

fertelmes bǘneimmel, ugymint: gonosz szómmal, szándékommel, látásommal, 

hallásommal, szitkos átkos voltommal, Te Szent parantsolatidat meg nem tar-

tásommal, felebarátimhoz való hǘségtelenségemmel és gyǘlölségemmel, Ke-

resztyéni tisztemben és hivatalomban resten való el-járásommal: ezekkel és 

ezekhez hasonló számtalan sok titkos és nyilván való bǘneimmel Tégedet én 

Istenemet meg-bántottalak; meltó haragra és boſzſzú állásra fel-inditottalak.

De mivel tsak Te vagy a’ megtér bǘnösökön könyörǘl Isten, annak okáért 

alázatosan könyörgök Te néked, hogy ama Te igereted szerént, mellyben {20.} 

azt fogadtad, hogy a’ melly orában a’ bǘnös Te hozzád fel-kiált, meg-halgatod, 

és az  álnokságirol többé meg nem emlekezel, botsásd-meg én Istenem az én 

bǘneimet, és a’ Te Szerelmes Fiad vérével mosd el bǘneimnek rúttságát, ártat-

lanságával fedezd-el vétkemnek fertelmét.

Teremts új Szivet, új lelket Ur Isten én bennem, és a’ Te Szent Lelkedet ne 

vedd-el én tlem;51 de st inkabb részeltess az  ajándékiban és Szentelly-meg 

Lelkemben, testemben, hogy lehessek Szent és méltó vendég Szent Fiad Asz-

talánál, és részesǘlhessek azokban a’ jókban, mellyeket teste töredelmével, és 

vére hullásával szerzett, hogy Szent és ártatlan életet élvén, mehessek-be a’ 

47 Zsolt 73,25
48 Vö. Róm 15,6
49 Későbbi bejegyzés, es ide írni még későbbinek tűnik.
50 Innentől egészen a {22.} oldalon található feloldozásig egy vonallal áthúzták a szöveget. 
51 Vö. Zsolt 51,13
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boldogságba, mellyben élſz és uralkodol a’ Te Szent Fiad- {21.} dal, a’ Szent 

léleknek egyességében, mind örökké. Amen.

Keresztyén Hivek! En jóllehet a’ ti hitetekben és ebben a’ ti vallás tételtekben 

leg-kevésbé sem kételkedem: mindazáltal hogy az az Isten és e’ Szent Gyüleke-

zet eltt annál nyilván valóbb legyen: három kérdéseket teszek-fel, mellyekre 

ki ki jó lelki esmérettel felellyen-meg és mondja: Én hiszem és vallom. 

Elször azt kérdem: Hiszitek é, hogy Isten Ádámot, az elſ embert igasságban, 

szentségben és ártatlanságban teremtette vala: de az ember az ördögnek izga-

tása miatt abbol ki eſvén, mind magát, mind minden maradékit örök halálba 

és kárhozba ejtette?

Fel[eljétek]. En hiszem és vallom. 

{22.} Másodszor azt kérdem: Hiſzitek é hogy az Atya Isten Szent Fiát, az 

Ur Jésust a’ testben ti érettetek el-botsátotta, annak a’ kereſzt fán lett egy 

áldozatjával a’ bǘnt, halált, ördögöt, poklot és kárhozatot úgy meg-rontotta, 

hogy azok többé kárhoztatástokra nem lehetnek?

Fel[eljétek]. En hiszem és vallom.

Harmadszor azt kérdem: Hiſzitek é,52 hogy e’ halandó életnek utánna fel-

támasztya Isten a’ ti halandó testeiteket a’ földböl és be viszen titeket lelkestöl 

’s testestöl az örök boldogságba?

Fel[eljétek]. Én hiszem és vallom.53

Fel-oldás.

Én is azért54 az én Uramnak a’ Jésus Kristusnak meltatlan ugyan de rend 

szerént való és hivatalos szolgája lévén, azzal a’ hatalommal mellyet vettem 

a’ Sz. Aposto- {23.} lokkal edjütt, hirdetem ti néktek, ezen ti hitetek és vallás 

tételtek után, a’ ti bǘneiteknek botsánatját, és az örök életet, mellyet meg ád az 

Ur, adjon-is meg, mind tinektek, mind minden  benne igazán hivknek. Amen.

Valakik magatokat e’ képen el-készitettétek, járullyatok már bizodalommal 

az Urnak asztalához, de úgy mint az Isten Szent Fiának asztalához, és igy 

illend fi gyelmetességgel és buzgosággal.

Mikor a’ hívek körül állják az asztalt,55

A’ kenyeret fel vévén a Lelki Pásztor e’ képen szóll:

Azt irják az Evangelisták és az Apostol Sz. Pál, hogy a’ Kristus vévén a’ 

52 Két szó következett eredetileg (talán hogy is/hogy mi?), amit rögvest kihúzott, javított az 

ágendaíró.
53 Eddig tart az áthúzás.
54 Kihúzás ugyanazzal a tintával.
55 Későbbi betoldás.
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kenyeret, hálákat adott. Kövessük mi is Idvezitnknek peldáját és adjunk há-

lákat. 

{24.}

Könyörgés.

Minden testnek Lelkének Istene, kegyelmes Atyánk, hálákat adunk Te néked, 

hogy testünkröl kegyelmesen gondoskodtál, adván annak eledelt a’ földböl. 

Ezek közzül a’ Te jó téteményid közzül való e’ kenyér, mellyet mi megszente-

lünk a’ hálaadás56 és a’ könyörgés által, hogy legyen az a’ Te Sz. Fiad testének 

Sákramentoma. De mivel Te viheted azt egyedül véghez, a’ mit mi kérünk: 

Szenteld-meg azt Te magad, és kösd ezzel öſzve azt a’ Te kegyelmedet, hogy 

valakik e’ Szent kenyérböl részesülnek, vegyék bǘneiknek botsánatját, meg-

szenteltetéseket és örök életeket. Amen.

A’ Poharat fel-véven igy szóll a’ Lelki Páſztor:

{25.} A’ Kristus, minek utánna vatsorált volna, vévén a’ poharat, hálákat 

adott, adjunk mi-is hálákat.

Könyörgés.

Tökélletes Közbenjárónk és F Papunk, Ur Jésus Kristus, a’ Te véred tisztit 

meg minket minden bǘneinkböl.57 Annak a’ Szent Vérnek Sákramentomául 

rendelted e’ Poharat. Legyen azért nekünk mindnyájunknak e’ Te beszéded 

szerént, hogy e’ Pohár, mellyet meg szentelünk, legyen a’ Kristus vérével való 

közösǘlésünk, meg-tisztulván ez által lelkeink minden holt tselekedetektöl 

Amen.

El-végezdvén az Urnak Szent Vatsorájának ki szolgáltatása, a’ Lelki Pasztor 

ezeket mondja:

{26.} E’ képen szerzette a’ mi áldott Idvezitnk e’ Szentséges Vég Vatsorát; 

e’ képen éltenek ezzel az Uj Testamentomi Hiveknek Gyülekezeteik, az  hitek-

nek ersitésére, a’ Váltság munkájának magokban való elpetsétlésére, keresz-

tyéni hitekröl és vallásokról való bizonyság tételekre, atyafi úi szereteteknek 

ersitésére, a’ Kristus halálának hálaadással való emlegetésére; a’ mi képen 

mi-is e’ Szent alkalmatossággal jó Istenünk engedelméböl élénk. Minek eltte 

azért az Urnak Szent asztalátol el-távoznánk, és a’ mi házainkhoz meg-térnénk, 

56 Egy a vastag áthúzás miatt kiolvashatatlan szó fölé beszúrva.
57 Vö. 1Jn 1,7
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jertek alázzuk-meg magunkat, adjunk hálákat  Szent Felsé- {27.} gének és 

köszönjük meg az  mi velünk való dajkálkodáſát e’ képen: Lásd pag 102.58 Azt 

a’ háláadáſt kell ide irni is mondani.59

Hálaadás.60

Örök mindenható Atya Ur Isten, mi Urunk Jésus Kristusnak ditssséges Szent 

Attya! Nagy hálákat adunk Szent Felségednek minden idbeli kegyelmes jó 

téteményidért és gondviselésedért; azért-is hogy minket örök idknek eltte 

a’ mint az idvességre a’ Jésus Kristusban kegyelmesen el-választottál, úgy id 

szerént a’ Te Anyaszentegyházadnak társaságába be-állitottál, igaz hittel, él 

reménységgel meg ajándékoztál, étellel, itallal neveltél, tartottál, tápláltál. Imé 

mostan-is jól tartád {28.} a’ mi meg-éhezett és meg-szomjúhozott Lelkeinket 

a’ Te Szent Fiad drágalátos testével és vérével, melly által el-is petsételtél amaz 

áldás szerént való örökségnek birására; a’ mellyekért Te Szent Felségednek le-

gyen örökké való hálá.

Alázatosan könyörgünk Te néked, hogy ennekutánna-is ezen Atyai gond-

viselésedet tartsd fen mi rajtunk meg-bánás nélkül. Örizzed oltalmazzad a’ 

Te Anyaszentegyházadat, ne engedd azt sem az ördög sem e’ világi kegyet-

lenek által el-tapodtatni. Tartsd-meg ebben a’ Te Szent Evangeliomodnak 

predikáltatását, adj lelki és testi békességet mi nekünk, hogy ennek utána-is 

nagy Lelki örömmel járulhassunk Szent Fiad asztalához és lehessünk ott meltó 

vendégek.

Ezokaért a’ Te számlálhatatlan jó téteményedet nevellyed, Ur Isten, mi raj-

tunk, és a’ Te Szent Fiad érdemével tápláljad a’ mi hitünket, hogy soha Te 

rólad el ne {29.} felejtkezzünk, hanem Tégedet lélekben és valóságban tisztel-

hessünk.61 Ugy birj és igazgass minket a’ Te Szent Lelkednek általa, hogy ennek 

utánna járhassunk Te eltted igasságban és szentségben, hogy holtunk után 

mehessünk be a’ boldogságba, mellyben élsz és uralkodol a’ Te Szent Fiaddal, 

a’ Szent Léleknek egyességében mind örökké Amen.62

Mi Atyánk! ki a’ mennyekben vagy. Szenteltessék-meg ’sa’t.

{29.}

58 Későbbi bejegyzés.
59 Még későbbi bejegyzés.
60 A hálaadó imádságot áthúzták egy vonallal {27.}, majd a {28-29.} oldalakon talán később, más 

színű tintával egy másik vonallal is (X). 
61 Vö. Jn 4,23-24
62 Eddig tart az áthúzás.
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A’ Népnek el-botsátása:

Mostan botsásd-el már, Uram, a’ Te szolgaidat és szolgaló leányidat békes-

séggel a’ Te szemeid elöl, minekutánna látták a’ mi szemeink e’ Szent asztalnál 

a’ Te Idvezitdet, kit rendeltél a’ Pogány Népeknek meg-világosittatásokra való 

világosságul, és a’ Te Népednek az Izraelnek ditssségül.63 Amen. 

{30.}

Más elmélkedés az Ur Vatso-

rájára ki Szolgáltatásakor.

El-mondván elre azokat, mellye[k] az Ur Vatsorájának szereztetéséröl Sz. Pál 

le-irása szerént a 11dik és 12dik levélen fellyebb mondattak, azután ezeket lehe[t] 

elöl adni: 

Ezekben a’ beszédekben olly világosan elöl adja Sz. Pál az Ur Vatsorájának 

egész titkát, és ennek a’ Szent Sákramentomnak ſzerzésében a’ Kristus tzélját, 

hogy meltán lehet azon tsudálkozni hogy eröl valaha vetélkedéſek származ-

hattak a’ Keresztyének között, mellyek a’ Kristus teſte az Anyaszentegyhá-

zat részekre osztották st szaggatták,64 annyira hogy ez a’ Szent vendégség 

mellyet a’ Kristus a’ többek közö[tt] az Atyafi úi Szeretetnek meg-bizonyitására 

’s erſitésére szerze[tt] lett a’ Keresztyének vétkek miatt egymást gyülölésnek 

st vérontá[s]nak asztalává. De mire valok ezek {31.} a’ boldogtalan vetélkedések 

holott az igasságot minden versengés nélkül meg-tanulhatjuk Sz. Pál Apostoltol, 

a’ ki azt állitja, hogy  az Urtol magátol tanittatott ara, a’ mit a’ Korintusiaknak 

tanitott az Ur Vatsororájárol.65 Az Apostol pedig ezt tanulta maga, ezt adta 

a’ Korintusiaknak-is elejekbe, hogy az, a’ mit az Ur Vatsorájában veſzünk, a’ 

Kristus teste és vére. Ez hát eddig világos és tagadhatatlan igasság. Miképen 

legyen pedig a’ Kristus teste nekünk ételünk, vére italunk, azt is könnyǘ által 

látnunk, ha meg gondollyuk, mit tselekedett a’ Kristus az Ur Vatsorája szerezte-

tésekor. Adta tudniillik elször a’ kenyeret, azután a’ poharat, és igy a’ kenyeret 

a’ bortol külön szakasztotta. Szent Jánosnál pedig a’ VIdik Részben azt mondja 

az Idvezit: Az én testem valóság {32.} gal étel, az én vérem valósággal ital: a’ ki 

eszi az én testemet, és iſsza az én véremet, örök élete vagyon annak.66 Imé itt is 

szorgalmatoſan meg-külömbözteti a’ Kristus a’ m[a]ga testét a’ maga véretöl 

[sic!]. Mit akart a’ Kristus ezzel jelenteni? Azt, hogy  úgy eledelünk minekünk, 

63 Vö. Lk 2,29-32
64 Vö. 1Kor 1,13
65 Vö. 1Kor 11,23
66 Jn 6,55-56
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a’ mint az  Szent teste vérétöl el-volt szakasztatva; a’ pedig egyedül tsak akkor 

esett meg, mikor a’ keresztfán meg holt. Tehát a’ Kristus teste ’s vére annyiban 

ételünk és italunk nekü[nk] a’ mennyiben meg-holt érettünk. Ebbl már az-is 

nyilván való mit tesz a’ Kristus testét enni, az  vérét innya? Azt nem teheti 

tellyességgel, hogy a’ Kristus természeti testét és vérét testi szájunkal együk 

és igyuk; mert, a’ mint látánk, azt úgy kell ennünk és innunk, a’ mint azok 

egymástol el voltak szakasztat {33.} va a’ halál által. Ugy de a’ Kristus ma illyen 

állapatban nints, nem-is lesz soha; mert tudjuk, hogy a’ Kristus, ki fel-támadott a’ 

halálbol, többé meg nem hal, a’ mint mondja Szent Pál Rom VI:9. Minthogy azért 

ez az étel és ital testi képen lehetetlen, bizonyos, hogy hit által eſzſzük a’ Kristus 

testét és iſzſzuk az  vérét. Már igy lehets a’ dolog. Mert noha ma a’ Kristus tes-

te az  vérétöl el nints szakadva: mindazáltal semmi ellent nem áll, hogy a’ hit 

úgy nézze, ’s mondhassa67 azokat, mint a’ mellyek egymástol el-szakasztattak. 

Mert a’ hit ollyan dolgokat mutogat, mellyek nem láttatnak. ’Sid. XI:1. 

Csak épen az a’ kérdés: Mit tesz hit által enni a’ Kristus testét, innya az  

vérét? Ebben leg-kissebb homály sints, tsak gondollyuk meg azt, a’ mit mond 

Jérémiás XV:16. Mikor a te {34.} beszéded jelen volt, meg ettem azt.68 Mit akar ezen 

szavaival maga mindjárt igy magyarázza: A’ te beſzéded nekem örömömre volt, és 

szivemnek nek [sic!69] vigasságára. Imé mivel Jeremiás érzette szivében az Isten 

beſzédének erejét és munkáját, az örömet és vigasságot, azt mondja, hogy az 

Isten beszédét meg-ette. Eſzſzük hát mi-is a’ Kristus testét, iſzſzuk az  vérét, 

midn érezzük magunkban a’ Kristus halálának idvességes munkáját. Ugy de a’ 

Sz. Irás világosan tanitja, hogy a’ Kristus halálának munkája és haszna a’ bǘnök 

botsánatja és az örök élet. Es igy akkor eszszük a’ Kristus testét ’s iſzszuk az  

vérét, mikor igazán hiszszük, hogy a’ mi bǘneinkért törettetett-meg az  teste, 

’ontatott-ki az  vére. Ezt az Idvezit világosan tanitja; mert azt mondja Ján. 

VI:54. A’ ki eszi az én testemet és iſzſza az én véremet, örök élete vagyon annak. De 

ugyan ott a’ 47. versben azt mondja: A’ ki én bennem hiszen örök élete va {35.} 

gyon annak. Tehát a’ Kristus testét enni, vérét innya és  benne hinni egyet tesz; 

mert mind a’ kettnek egy haszna van, tudniillik az örök élet. Ez az oka, hogy 

egy régi Ekklésiai Atya világosan azt mondta: Crede et jam manducasti:70 hidgy, 

és már akkor etted a’ Kristus testét. 

67 A ’s mondhaſſa kifejezés a nézze és azokat szavak fölött későbbi betoldás.
68 Károli (1590): „Mikor az te beſzéded ielen vólt, helyet adtam annac”; revideált Károli: „Ha 

szavaidat hallattad, én élveztem azokat.”
69 A rag az új sor elején még egyszer szerepel – nyilvánvaló tévesztés. 
70 Áthúzás ugyanazzal a tintával. Az Ágoston egyházatyától származó idézet (Utquid paras 

dentes et venterem? crede, et manducasti; In Evangelium Ioannis tractatus 25,12) a II. Helvét 

Hitvallás XXI. fejezetének úrvacsorai tanításában is előfordul (7.§): „’S az Úr’ testének és 

vérének illynemű élvezése annyira szükséges az üdvösségre, hogy nélküle senki meg nem 



Pap Ferenc

• 130 •

Imé, Keresztyének, ez az Ur-Vatsorájának egész titka, mellyet az Urnak Szent 

Asztalához járúló Keresztyénnek tudni szükséges.

Minthogy azért illy ditsſséges vendégség ez, mellyben a’ Kristus a’ maga 

testét ételül, vérét italul adja: meg-gondold ember, akarki légy, miképen járulsz 

e’ Szent asztalhoz. Vedd lelkedre, a’ mit mond Szent Pál: A’ ki meltatlanul eſzik és 

iſzik, magának büntetést eſzik és iszik, mivel hogy meg nem betsülte az Urnak tes-

tét.71 Tehát akar- {36.} melly tzégéres vétekben meg térés nélkül él emberek, ki 

ne tegyétek újabb veszedelemre lelkeiteket, közelitvén e’ Szent asztalhoz, mell-

yen a’ Kristus teste és vére vagyon. Mert ez a’ test tsak egyszer törettetett-meg, 

ez a’ vér tsak egyszer ontatott-ki: ti pedig a’ ti bǘneitekkel újra meg-feszititek 

az Istennek fi át és a’ Szövettségnek vérét meg tapodjátok.72 Nints hát néktek 

semmi réſzetek és örökségtek e’ ſzent dologban.

Ellenben mind azok, kik bǘneiknek terhe alatt el-fáradván, kivánják attol való 

meg-könnyebbittetéseket, kik bánják Szivek szerént hogy k még-is bǘnösök, 

minden igyekezetek után-is meg nem szabadúlhatnak a’ hozzájok ragadott 

gyarlóságtol, az illyenek,73 mondom, járullyanak annak az áldott Jésusnak asz-

talához, a’ ki nem az- {37.} ért jött, hogy az igazakat, hanem a’ bünösöket hivja a’ 

meg-téréſre.74

Ne maradj-el innét Te-is meg-repedezett nád szál és füstölg gyertyabél,75 

gyenge, de azért igaz hitǘ Kereſztyén ember. Tudom hogy tsüggedez sok-

szor hited, tantorog reménységed, gyakran nem érezvén Szívedben az Isten 

idvezitésének örömét, reszket benned a’ lélek az Ur Vatsorájával való éléskor, 

hogy talám meltatlan vendég leszel, talám magadnak kárhozatot eſzel és iſzol? 

De ne félj; már ez a’ te epekedésed a’ te meg-térésednek és meg-szentelteté-

sed kezdetének bizonyos jele. Nints egyéb hijod, hanem hogy ezt a’ meg-szen-

teltetésedet nagyobb tökélletességre vigyed. Ara pedig hathatos eszköz az Ur 

Vatsorájával való élés. 

Ti-is Jésus Kristusnak a’ Szentségben meg-öröködött hivei, mi- {38.} vel nem 

állithatjátok, hogy már a’ tökélletességet el-értétek volna, egyesüllyetek mi-

nél szorosabban lehet Idvezittökkel az Urnak Sz. Vatsorájával való élés által, 

tartathatik. E’ lelki élvezet pedig megtörténik az Úrvacsorán kivűl is, valahányszor és valahol 

Krisztusban hiszünk. Ide czélzott hihetőleg Augustin következő szavaival: Mit készíted fogaidat 

és gyomrodat? higyj és már ettél.” HH 1853, 109.

 Az RK K.1.45, {7-8.} lapjain már nem is szerepel a latin szöveg, csak a magyar fordítás.
71 1Kor 11,29
72 Vö. Zsid 10,29
73 A ek, az illyen eredeti szó utáni későbbi betoldás. 
74 Vö. Mt 9,13; Mk 2,17; Lk 5,32
75 Vö. Ézs 42,3; Mt 12,20
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nevekedvén ez által a’ hitben, a’ reménységben és a’ szeretetben, mig a’ tellyes 

tökélletességet el-éritek az egekben.

De minekeltte e’ Szent aſztalhoz járulnánk, mivel bǘnösök vagyunk, te-

gyünk Vallást a’ mi vétkeinkröl a’ mindeneket túdó Isten eltt, és ettöl a’ ke-

gyelmes Felségtöl kérjük azoknak botsánatjokat. Jertek hát borullyunk-le és 

magunkat a’ porig meg-alázván, mondjuk egy szivel és szájal: Lásd Lev. 97.76

{39.}

Mikor betegnek szolgáltatik-

ki az Urnak Szent Vatsorája 

a’ L. Pásztor ezeket mondhatja:

Hogy szerzette? és mi végre a’ Kristus az Urnak Szent Vatsoráját? meg-irta 

Sz. Pál világosan 1Kor XI. 23.kk. En az Urtol vettem ’sa’t. lásd 11, 12 levél.77

Hirdetjük pedig az Ur halálát, melly tzélja volt e’ Szent Vatsora szereztetésé-

nek, nem akkor mikor arol beszélünk, hogy a’ Kristus meg-holt, a’ Keresztfán 

vért ontott, mert ezt eddig tselekedhetik ’s tselekeszik magok a’ hipokriták és 

hitetlenek-is; hanem akkor hirdetjük a’ Kristus halálát idvességesen, mikor 

igazán szivünkre veszszük azt a’ nagy szeretetét a’ Kristusnak, hogy mikor mi 

bǘnösök voltunk  meg holt {40.} mi érettünk,78 és mikor ezt meg gondollyuk 

meg-útállyuk, kárhoztatjuk és el-hagyjuk bǘneinket, mellyek a’ Kristusnak azt 

a’ gyalázatos és rettenetes halált okozták. Hirdetjük a’ Kristus halálát midn 

bǘnünk botsánatját és idvességünket egyedül az  halálában keressük, kétel-

kedés nélkül hivén azt, hogy a’ Jéſusnak az Isten fi ának vére tisztit meg minket 

minden bǘneinkböl.79 Ha valaki igy hirdeti a’ Kriſtus halálát, a’ bizonyos lehet 

arol hogy meltatlan vendége nem lesz a’ Kristus Szent Vatsorájának, hanem 

azzal a’ Szent Sákramentommal élvén egyesül Idvezitjével, és annak érdeméért 

veszi bǘne botsánatját, meg-szenteltetését és idvességét.

Nints okunk az arol való {41.} kételkedésre, hogy ez az Ur Vatsorájával élni 

kivánó beteg keresztyén Atyánkfi a a’ Kristus halálának illyen hirdetésével 

akar e’ Szent Sákramentommal élni. De hogy ez annyival inkább meg-legyen, 

imadkozzunk. {p. 18.}80

76 Egyértelműen megállapítható, hogy a 97. oldalra történő előre utalás eredetileg a 18. oldalra 

való visszautalás volt, a hivatkozást a bűnvallás (confessio generalis) szövegének változtatása 

miatt kellett kijavítani.
77 A 11. és 12. oldalra utalást ceruzával aláhúzták, a lap szélén az alábbi ceruzás bejegyzést 

találjuk: 9, 10, ami jelen formájában értelmezhetetlen, mivel a 9. és 10. oldal üres. 
78 Róm 5,8
79 1Jn 1,7
80 Eredetileg széljegyzetes utalás a 18. oldalra (confessio generalis). 
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Könyörgés.

Irgalmas Isten, Szerelmes mennyei Atyám, a’ ki mikor látogatsz-is minket, 

még akkor-is nyilván való jeleit adod a’ Te Atyai Szeretetednek. Erzem én a’ 

Te kezedet, melly meg-verte testemet betegséggel /:/ és az én ágyam fenekéhez 

szegezett engemet /:/ De tapasztalom az én lelkemre nézve a’ Te nagy Szerete-

tedet; mellynek nyilván való bizonysága ez, hogy hivsz engem Sz. Fiad testének 

ételére és véré {42.} nek italára, hogy az által tápláltassék Lelkem az örök életre. 

Nem tagadhatom hogy bǘnös vagyok, és a’ miatt illyen kegyelmedre méltatlan; 

de épen a’ Kristusnak Szent vére az, melly el-törli a’ bǘnöket. Ez a’ drága vér 

tisztittsa-meg az én lelkem esméretét minden holt tselekedetektöl, hogy igy 

meltó vendégnek találtassam Te eltted. Amen

Mikor a’ kenyeret fel-ve-

szi a’ L. Pásztor igy könyörögjön:

Könyörgés.

Uram Jésus a’ Te tested én érettem és az én bǘneimert törettetett-meg. Cse-

lekedjed azért, hogy mikor ezt a’ Te testednek jegyé[t] a’ kenyeret magamhoz 

veszem, vegyem mind azokat a’ jókat, mellyeket tested meg-törettetése ál {43.} 

tal szerzettél. Amen.81

Mikor a’ Poharat fel-veszi a’

Lelki Pásztor igy könyörögjön:

Könyörgés.

Tökélletes Közbenjárom, a’ kinek véred meg-tisztithat minket minden 

bǘneinkböl: tisztittsa-meg a’ Te Szent Véred az én Szivemet-is, hogy be-

tellyesedjék bennem, a’ mit Te igértél: Boldogok a’ kiknek Szivek tiszta, mert 

azok az Istent meg-látják.82 Amen.83

81 Ez a részt a felirattal együtt ceruzával, két vonallal áthúzták (X).
82 Mt 5,8
83 Ez a részt a felirattal együtt ceruzával, két vonallal áthúzták (X).
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El-végezvén az Ur Vatsorája ki-

szolgáltatását igy szoll a’ L. P.

Igy szerzette ’s szolgáltatta-ki a’ Jésus a’ Sz. Vatsorát, igy éltek ezzel eleitöl 

fogva az igaz Keresztyének, a’ miképen Te84 most tselekedtél85 a’ Jó Isten 

segedelméböl, melly jó téteményéért adjunk86 hálákat. { Felſégének.}87 

{44.}

Hálaadás.

Mivel fi zessek Uram Te néked? a’ Te jótéteményid én felettem vagynak.88 Imé 

szereteted meg-mutatására moſt[-]is meg-elégitetted az én Lelkemet, és táplál-

tad azt Szent Fiad testével és vérével; azt tselekedted, hogy ha a’ nyavalyák által 

a’ küls ember romol-is bennem, de a’ Te kegyelmed által a’ bels épüllyön.89 

Nevellyed ezt a’ Te kegyelmedet mind inkább inkább én bennem, hogy a’ Te 

Szent akaratodon zúgolódás nélkül meg-nyúgodjam, a’ rajtam lév kereszte-

ket békével hordozzam, nyughatatlanság nélkül várván a’ Te szabaditásodat, 

mellyet mutass meg nekem a’ Te irgalmasságodbol. Ame[n.]

Mi Atyánk! ki a’ mennyekben vagy s’ a’ t

Az irgalmas I[ste]n tegye e’ ſz. vacsorával v[al]o élést reád nézve üdvöſſégeſſé, 

adjon néked ert ſullyos nyavalyádnak elviſeléſére, gyógyitſon fel abbol tégedet; 

ha p[edi]g az az ö ſz. akaratja {45.}90 hogy ez úttal meglásd a’ halált: jutaſſon el 

ſz. or[szá]gába, ’s adja m[eg] az örök életnek koronáját Amen.91 

{46.}92

{47.}

Házassági Öszve Szerkezte-

tés Formája.

Meg-nyeri a’ jót, a’ ki talál Feleséget és vett jó akaratot az Urtol; azt mondja bölts 

Salamon Peld. XXVIII:22. Röviden beszél szokása  szerént, de szokása szerént 

84 Eredetileg mi, amit áthúzás nélkül ugyanazzal a tintával felülírt a szerző.
85 Eredetileg tselekedtünk, a szó végét áthúzás nélkül ugyanazzal a tintával felülírta a szerző.
86 A szó végét a szerző ugyanazzal a tintával áthúzta. 
87 Későbbi széljegyzetes betoldás. 
88 Vö. Zsolt 116,12
89 Vö. 2Kor 4,16
90 Eredetileg üres lap.
91 A Miatyánk utáni áldás későbbi, más idegen kéz általi betoldás, helyesírásában és írásképében, 

alkalmazott, de a korszakban nem ismeretlen rövidítései vonatkozásában is egyértelműen elüt 

a korábbi írástól. Nagy valószínűséggel ugyanattól a kéztől származik, amely a {88.} és a {124.} 

oldalon található betoldásokat/kiegészítéseket is készítette.
92 Üres lap.
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kevés beszéddel sokat mond. Azt állitja, hogy találja a’ Férfi  a’ maga Feleségét, 

mellyel fel-teszi, hogy azt annak keresni kell; mert itt-is igaz az, a’ mit a’ Kristus 

mond, hogy: a’ ki keresi, a’ talalja-meg.93 Valoban tsuda dolog az, ha igazán meg 

gondollyuk, hogy a’ Férfi  meg-találja a’ maga Feleſégét, hogy illy sok ezernyi 

ezer emberek között rá akadhat arra, a’ kit az Isteni gondviselés neki rendelt. 

Annyival inkább {48.} lehet pedig ezt tsudálni, mivel sokszor meg-esik, hogy a’ 

hol gondollya lenni és keresi a’ Férfi  a’ maga Feleségét, ott az tellyességgel nints 

hanem ott van a’ hol sem nem gondollya lenni, sem nem kereſi. Azt irja Móſes, 

hogy Adám meg-visgálta e’ földön volt minden állatokat, keresvén ha azok kö-

zött társat találna magának, de nem talált.94 Nem tsuda; mert ott kereste, a’ hol 

az nem volt, ott pedig nem visgálta, a’ hol volt az valósággal. Az oldalát kellett 

volna Adámnak, igasság szerént, tapogatni, mindjárt ott találta volna a’ maga 

Feleségét. Ma-is so[k] ezerszer meg-esik az, hogy az Ádám maradéki a’ barmok 

között, a’ kintses ládákban, a’ meſzſze ki-terjed pusztákban, jószágokban ke 

{49.} resik a’ magok Feleségeiket: meg vallom, hogy sokszor találnak-is valamit, 

de leg-többször nem a’ magok feleségeiket, hanem egész életekbeli veszekv 

társaikat és nyǘgeiket találják. Nem tsuda, mert nem jó helyeken kereskedtek; 

Sziveket kellett volna ezeknek tapogatni, ezt a’ Szeretetre mutató magnest kel-

lett volna a’ Feleség keresésben követni. De e’ sem elég; nem elég tsak Feleséget 

találni. Mert noha, a’ mint hallánk azt mondja Salamon: Meg-nyeri a’ jót, a’ 

ki talál Feleséget, és vett jó akaratot az Urtol: mindazáltal bizonyos, hogy tsak 

röviden beszél, és azt akarja mondani: Meg-nyeri a’ jót, a’ ki talál jó Feleséget, es 

e’vett jó akaratot az Urtol. Mert mászszor világo- {50.} san azt mondja ez a’ bölts 

Király: Jobb lakni a’ háznak szegeletében, hogy nem mint a’ háborgó Aſzſzonnyal 

egy háznak társaságában.95 Illyen jó Feleségre való találás már az Istennek ál-

dása és különös jó téteménye. Hogy pedig valaki illyen jó Feleség legyen ara 

meg kivantatik múlhatatlanúl:

1. Az Isteni félelem és kegyesség; mert tsalárd az emberek elött való kedves-

ség, és haszontalan a’ szépség, a’ melly Aſzſzony féli az Urat, a’ nyer ditséretet.96 

Szükség

2. Hogy a’ maga Férjét igazán szeresse, és azt a’ szeretetét sem Férje, sem má-

sok eltt kétsségbe ne hozza. Felices ter et amplius qvos irrupta tenet copula, nec 

malis divulsus querimoniis suprema citius solvet amor die.97 Boldog {51.} házas 

társak azok, a’ kiket a’ szeretetnek semmi egyenetlenség által el nem szakadó 

93 Vö. Mt 7,8
94 Vö. 1Móz 2,18-20
95 Péld 21,9 = 25,24
96 Péld 31,30
97 A KÁ, {30.} nem közli a latin szöveget, csak a magyar fordítást.
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kötele olly szorosan egybe kötött, hogy azokat a’ halálnál egyéb semmi el nem 

szakaszthatja; azt mondja egy régi Poëta.98

3. Meg-bizonyitja az Aszszony a’ maga jóságát azzal, ha a’ maga Férjének 

minden tisztességes és törvényes dolgokban engedelmeskedik, azt, ha talám 

kemény és nehéz erköltsǘ volna, a’ maga okos engedelmességével meg-nyeri. Ez 

az, a’ mire inti Sz. Péter a’ Keresztyén Aszszonyokat: Az Aszszonyok, ugymond, 

engedelmesek legyenek a’ magok tulajdon Férjeiknek, hogy ha valakik nem 

engednének-is az igének, az {52.}  Feleségeiknek Szent életek által az ige nelkül 

meg-nyerettesenek, minekutánna látándják a’ ti tiszta és Isteni félelemmel való 

életeteket.99

4. A’ jó Feleségnek egy tsalhatatlan jele az, hogy ha a’ Jó Isten gyermekekkel 

meg áldja, jo Anya legyen, gyermekeit mint szeme fénnyét úgy tartsa, azok-

nak jó neveléſeket, idvessége munkálódása után, leg-els és leg-szorosabb kö-

telességének esmerje, azokban keresse ’s találja minden ékességeit, mint egy 

régi Római nagy Aſzſzony Cornelia, kitöl midn Aſzſzony baráti kérték, hogy 

mutassa-meg aszszonyi ékességeit, az épen akkor oskolábol haza jött gyermekei 

{53.} re mutatott, ezt mondván: Ezek az én minden ékességeim.100

5. A’ jó Aszszonynak ’s Feleségnek tzimere az, ha az a’ gazdaszszonyságban 

szorgalmatosan el-jár. Melly gazdaſzſzonykodás hogy múlhatatlan kötelessége 

az Aszszonynak, abbol ellene mondhatatlanul meg-tetszik, hogy egyikért épen 

azért adta Isten az Aszszonyt a’ Férfi  mellé: Nem jó, úgymond, az embernek 

egyedül lenni, szerzek neki segitt, ki mindenkor  eltte legyen.101 Bölts Salamon 

azt mondja, hogy a’ jó gazdaſzſzonynak ára felyül haladja a’ Kárbunkulusokat, 

bizik a’ hoz az  Férjének lel {54.} ke. Fel kelvén annak fi ai boldognak mondják azt, 

az  Férje is ditséri azt, meg ditsérik tet a’ kapukban az  tselekedetei.102 

98 KÁ, {30.} e helyütt az „egy régi Pogány Iró” szövegváltozatot közli.

 Quintus Horatius Flaccus: Carminum Liber primus. Carmen XIII. (Ad Lydiam). Az idézet a 

költemény utolsó versszaka. Virág Benedek fordításában (1824): „Áldottak, kiket öszveköt / A’ 

kölcsön szeretet ’s el sem is old gonosz / Versengéssel előbb, hanem / Akkor csak, mikor a’ vég nap 

elérkezett.” Horátius 1824, 23. Bede Anna fordításában: „Háromszorta, de többször is / boldog 

pár, kiket oly szál kötöz egybe, mit / el nem téphet a csúf harag: / nem, csak majd a halál bontja 

szerelmüket.” Horatius 1961, 84-85.
99 1Pt 3,1-2
100 Cornelia, P. Cornelius Scipio Africanus Maior lánya, Tiberius Sempronius Gracchus felesége, 

férje halála után gyermekei nevelésének szentelte magát, még Ptolemaiosz egyiptomi királyt is 

kikosarazta, aki feleségül akarta venni. Tizenkét gyermeke közül csak három maradt életben: 

Sempronia (az ifj abb Scipió felesége lett), valamint a két híres Gracchus (Tiberius és Gaius), az 

ő tragikus sorsukat nagy lelki erővel hordozta el. Nemcsak mint a „Gracchusok anyja” tett szert 

nagy hírnévre, hanem mint nagy műveltségű asszony is, akinek leveleit nemes tartalmukért 

és nyelvükért nagy becsben tartották a régiek. RNL IV., 665.
101 1Móz 2,18
102 A Péld 31,10.11a.28.31b versrészletekből kompilált idézet, szokatlan eljárás. 
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Ezek a’ jó Feleségnek tsalhatatlan jelei. De lehetetlen illyen jó Feleséget 

okosan kivánni, hanemha a’ Férj-is szorgalmatosan véghez viszi mind azokat, 

mellyek az  szoros kötelességei. E’ végre

1. Múlhatatlan kötelessége a’ Férfi nak, hogy a’ maga Feleségét minden tet-

tetést kizáró hivséggel szeresse, eltte tartván mindenkor a’ Kristusnak ama 

mondását: Valaki tekint Aſzszonyra gonosz kivánságnak okáért, már paráznál-

kodott azzal az  Szivében.103 

{55.} 2. Tiszte a’ jó Férjnek, hogy a’ maga Feleségének mind aſzszonyi ne-

méhez köttetett, mind személyes ertlenségeit békével és minden szemre való 

hányás nélkül el-szenvedje. Ez az, a’ mit Sz. Péter egyenesen meg-kiván a’ 

Férfi aktol: A’ Férfi ak, úgymond, úgy éllyenek a’ magok Feleségeikkel, mint értelmes 

emberekhez illik, az aszszonynak, mint ertlenebb edények tisztességet tévén.104 

3. Meg-kivántatik egy jó Férjben, hogy Feleségének ’s Gyermekeinek állapat-

jokhoz illend ruházatjokrol és eledelekröl gondoskodjék, azokat törvényes 

útakon modokon be szerezze; mert a’ ki a’ magáéirol, különösen pedig a’ maga 

gyer- {56.} mekeiröl gondot nem visel, az a’ hitet meg-tagadta, és a’ Pogánynál 

alábbvalóvá lett. 1Tim. V:8. 

Illyen költsönös kötelességek azok, mellyekkel a’ Férfi  a’ maga Feleségének, 

az Aſzſzony a’ maga Férjének tartozik: ezek azok, mellyekre kell magokat mind 

azoknak kötelezni, valakik a’ házassági életre lépnek, ha békességben, tsendesen 

és boldogul akarják tölteni életeket. Ers a’ bizodalom bennünk, hogy ez a’ Há-

zasságnak Szent kötele által egybe szerkeztetend /: Uri :/ Pár melly elttünk 

vagyon, ezeknek a’ kötelességeknek be-töltések által fogja házassági életét Isten 

eltt kedvessé, az emberek eltt tiszteletessé tiszteletessé tenni. Melly hogy 

meg legyen, ne legyünk, Keresz {57.} tyének, tsak puszta nézi és tanúi ezeknek 

egybe keléseknek, hanem ajánljuk ket a’ Házasság Szerzjének, könyörögjünk 

hát értek e’ képen:

Könyörgés.

Kegyelmes Isten, szeretettel gazdag mennyei Atyánk! Tudjuk, hogy semmit Te 

elödbe kedvesebb dolgot nem vihetnénk, mint midn egymást szeretö Szemé-

lyeket mutathatunk-be Te néked; mert valamint Te magad tiszta szeretet vagy: 

úgy gyönyörködik abban a’ Te áldott Lelked, midn látod, hogy az emberek 

a’ szeretet által egybe köttettetnek. Nem kételkedünk semmit felle, hogy Te 

vagy az, a’ ki ezeket egybe rendelted, Te inditottál ezeknek sziveikben egymás 

eránt szeretetet. De mi- {58.} vel a’ lépés, mellyet most tesznek ollyan hogy attol 

függ nem tsak világi életek tsendessége, hanem nagy részént örök idvességek is: 

103 Mt 5,28
104 1Pt 3,7ab
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alázatosan ajánljuk mi ezeket Te neked, és reménykedünk Felséged eltt, hogy 

ezeknek öszve kötéseket ne bizd egyedül a’ Te ertelen szolgádra; hanem mun-

kálkodjanak ezeknek egy testé és lélekké való tételekben a’ Te hatalmas Isteni 

kezeid, a’ mellyektöl készittetett kötelek soha el nem szakadnak. Cselekedjed, 

hogy az egymás eránt való hajlandóságokban és szeretetekben a’ napoknak 

és esztendknek változásaik semmi egyéb változást ne tegyenek, hanem hogy 

házassági esztendeiknek nevekedésekkel a’ szeretet-is köztök mind inkább ne-

vekedjék. Egy értelem, egy akarat legyen bennek, hordozzák egymás terhét105 és 

könnyebbittsék {59.} a’ szeretet által; nógassák egymáſt a’ szeretet Istenének, a’ 

Házasság Szerzjének magasztalására, fedhetetlenül járván ennek a’ F Urnak 

rendelésében. Ha tettszik Neked az  Házasságokat meg-áldani gyermekekkel: 

tanitsd-meg ket a’ Szüléknek igaz kötelességeikre, hogy gyermekeiknek ne tsak 

testeikröl és világi javaikrol gondoskodjanak, hanem kivált azon szorgalmatos-

kodjanak, hogy tegyék azokat igaz Keresztyénekké, hogy bátorsággal elmond-

hassák: Imhol vagyunk mi és a’ Fiak, kiket az Ur minekünk adott.106 Amen. 

Kezet fogatván az öszve kelendö Szemelyekkel ezeket a’ kérdéseket teszi fel a’ 

L. Pásztor: 

A’ Vlegénynek

Vlegény azt kérdem töled hogy {60.} ezt a’ Személyt a’ kinek kezét fogod N. N. 

szereted é Házastársul? 

Magadhoz veszed é feleségül? 

A’ Menyaſzſzonynak: 

Menyaſzſzony, azt kérdem tled, hogy ezt a’ Személyt, a’ kinek kezét fogod N. 

N. szereted é Házastársul?

Hozzá mégy é Feleségül? 

Esküvés Formája

A’ Vlegénynek.

Az igaz Isten, ki Atya, Fiú, Szen[t] Lélek,107 tégedet engemet108 úgy segéllyen a’ 

105 Vö. Gal 6,2
106 Vö. Ézs 8,18
107 Más tintával kihúzva (feltehetőleg későbbi javítás, egyezik a tinta és az írás a többi későbbi 

javításokkal, ezeket mintegy az Ágenda későbbi „revíziójaként”, 3. rétegeként foghatjuk fel, 

talán Báthori Gábor saját későbbi kézírása).
108 Az eredeti tégedet fölé írva más tintával (feltehetőleg későbbi javítás).
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te igaz hitedben,109 hogy ezt a’ Személyt a’ kinek kezét fogom110 N. N. Szeretem. 

Szeretetböl feleségül hozzám111 veſzem és tet holtomig,112 vagy holtáig, sem 

egésségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapatjában, 

sem semmi nyavalyájában törvénytelenül113 el nem hagyom,114 hanem tellyes 

életemben115 ’s életében hǘséges Férje és {61.} gondviselje † leszek. Isten tégedet 

engemet116 úgy segéllyen. † (: Felesége és segitője)117

Esküvés Formája

a’ Menyaszszonynak.

Az igaz Isten, ki Atya, Fiú, Szent Lélek, tégedet úgy segéllyen a’ te igaz hitedben, 

hogy ezt a’ Személyt, a’ kinek kezét fogod, N. N. Szereted, szeretetböl Feleségül 

hozzá mégy, és tet holtodig, vagy holtáig, sem egésségében, sem betegségé-

ben, sem boldog, sem boldogtalan állapatjában, sem semmi nyavalyájában el 

nem hagyod, hanem tellyes életedben ’s életében hǘséges segitje leszel. Isten 

tégedet úgy ſegéllyen.118

Meg-áldatások az öszve kelt

Személyeknek:

A’ Szeretetnek Istene, a’ ki nem tsak esmeri az Adám Fiainak {62.} Sziveiket, 

hanem kezében is tartja azokat és oda hajtja, a’ hova akarja kösse öszve el-

valhatatlanul ennek a’ párnak Szivét, nevellye bennek naponként az egymás 

eránt való igaz szeretetet. Aldja-meg ket Fiakkal és Leányokkal, azoknak ne-

velésekben tegye szerentsésekké, hogy mind magok mind magzatjaik legyenek 

amaz áldott Mesternek a’ Jésusnak Tanitványi, végre pedig az örök boldogság-

nak részesi. Amen.

{63.}

109 Más tintával kihúzva (feltehetőleg későbbi javítás).
110 Az eredeti fogod szóalak személyragját más tintával átírták (feltehetőleg későbbi javítás).
111 Az eredeti hozzád szóalakot más tinta átírással javította (feltehetőleg későbbi javítás).
112 Az eredeti holtodig szóalakot más tinta átírással javította (feltehetőleg későbbi javítás).
113 Későbbi betoldás a sor fölött, egyezik a többi javítás tintájával és kézírásával. 
114 Az eredeti hagyod szóalakot más tinta átírással javította (feltehetőleg későbbi javítás). 
115 Az eredeti életedben szóalakot más tinta átírással javította (feltehetőleg későbbi javítás).
116 Az eredeti tégedet fölé írva más tintával (feltehetőleg későbbi javítás).
117 A † jellel jelölt beszúrás feltehetőleg későbbi értelemszerű javítás, ill. beszúrás, a segítője szó 

helyesírása is erre után (vö. pl. a menyasszonyi esküformában való írásmóddal!).
118 A menyasszony esküszövegét két párhuzamos ceruzás vonallal áthúzták. Ez feltehetően azt 

jelenti, hogy a menyasszony esküformájában is a fenti változtatásokat kell alkalmazni.
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Betegek körül való for-

golódás.

A’ beteg eltt igy beszélhet

a’ Lelki Pásztor:

Az Istennek különös tzélja az az emberekre nézve, hogy azok bǘneikböl meg-

térjenek, szentül éljenek és idvezüllyenek. Mert az Isten akar minden embereket 

idveziteni, és azt akarja, hogy azok igasság esméretére jussanak, a’ mint Szent 

Pál világosan mondja.119 Külömb-külömb féle eszközökkel él pedig az Isten az 

embereknek meg-térítésekre. De alig van hatalmasabb eszköze ere a’ beteg-

ségnél. A’ boldog állapat könnyen testi bátorságra viszi az embert. Ellenben 

a’ nyomorúság, kivált a’ betegség azt tselekszi, hogy {64.} magunkba száljunk, 

meg-visgáljuk igazán lelkünk állapatját, melly szoros visgálás meg-mutatván 

sok bǘneinket, meg-rettenünk, és meg térünk.

De a’ már meg-tért és meg-szenteltetett Hivekre nézve-is jó orvosság a’ nya-

valya a’ betegség. Ezek sem szabadúlhatnak-meg e’ világon a’ bǘnöktöl, meg-van 

ezekben-is mindenkor a’ bǘnre való hajlandóság, melly ket el-ragadná sokszor 

a’ vétkezésre, hanemha Isten akadályokat tenne abban. Sokszor a’ nyavalyák a’ 

betegségek által teszi Isten ezt az akadályt. Sz. Pál maga meg-vallya, hogy  az 

Isteni jelentéseknek nagy voltokkal el-hitte volna magát és kevélységre vete-

medett volna, hanem ha Isten az  oldalába hegyes ösztönt, az az egy különös 

és hoſzſzú ideig tartott nyavalyát, adott volna, melly te[t] tsapkodta hogy el 

ne hinné magát.120 Igy tartóztatja-meg a’ nyavalya {65.} a’ betegség az embert 

a’ vétkezéstöl, igy lesz az a’ Hivek meg-szenteltetéseknek eszközévé. Magán 

tapasztalta ezt Jób Patriarcha, ki minekutánna el-szenvedte hallatlan békessé-

ges tǘréssel a’ rajta volt nagy nyavalyát, azt mondja: Minekutánna meg próbált 

engemet az Ur, úgy jöttem-ki elle, mint a’ megtisztittatott Arany.121 Tehát ha a’ 

nyavalya, a’ betegség nehezen esik-is a’ fájdalomtol irtózó-testnek, de a’ Lélek-

nek jó orvosság az, úgy hogy, a’ mint Sz. Pál mondja, mikor a’ küls ember, a’ 

test, romol, a’ bels ember, az az, a’ lélek épül.122 

Illyen bǘn ellen való orvosság lévén a’ nyavalya, a’ betegség, a’ leg nagyobb 

gonoszság volna azért {66.} Isten ellen zúgolódni ’s békételenkedni, hogy beteg-

séget botsátott reánk, mellyel a’ mi meg szenteltetésünkre igyekezik. A’ mi test 

szerént való Atyáink minket dorgáltak, és ket betsültük, avagy nem sokkal inkább 

119 1Tim 2,4
120 Vö. 2Kor 12,1-10
121 Jób 23,10b (az Ágenda idézete nagyon eltér a Károli-szöveghagyománytól) 
122 2Kor 4,16b



Pap Ferenc

• 140 •

kell é engednünk a’ Lelkek Attyoknak, hogy éljünk? Mert testi szüléink kevés ideig, 

a’ mint nekiek tettszik vala minket dorgálnak vala,123 e’ pedig a’ mi hasznunkra 

dorgál, hogy réſzeſi legyünk az  szentségének. A’ dorgálás pedig mostan jóllehet 

nem láttatik örvendetesnek, hanem inkább szomorúságosnak lenni, mindazáltal 

végtére az igasságnak tsendes gyümöltsét adja azoknak, a’ kik abban gyakorlották 

magokat.124

Hogy pedig illyen hasznos orvos- {67.} sága legyen a’ beteg Keresztyénnek a’ 

nyavalya, ezeket kell neki tselekedni:

1. Visgállya meg magát, és kérdezsködjék magátol: En most megént vét-

keztem, újra valamelly bǘnt tettem, a’ mellyre mivel nem fi gyelmeztem, azért 

botsátotta az én idvességemet munkálódó Atyám én reám ezt a’ nyavalyát. 

Mind addig tapogatodjék maga körül, mig a’ bǘnt ki találja, ki találván bán-

ja-meg és hajtsa ki szivébl, reménységben lévén, hogy valamiképen a’ bǘnös 

Jonás a’ hajóból ki vettetvén, meg-szǘntek a’ tenger habjai:125 úgy a’ beteg el-

ǘzvén magátol a’ betegséget okozott bǘnt, csendesség leszen az  tagjaiban. A’ 

gutta ütött embernek ezt mondván a’ Kris- {68.} tus: Fiam, a’ te büneid meg-

botsátattak,126 mindjárt meg-gyógyult és fel-kelt. Igy van ma-is a’ dolog.

2. Kötelessége a’ betegnek hogy éljen a’ szükséges eszközökkel az orvos 

Doctoroknak hasznos tanáttsokkal, és az azoktol rendeltetett orvosságokkal, 

szoroſan tartván magát azoknak rendelésekhez. Ezeket meg vetni, és tsudálatos 

gyógyitását várni az Istennek, valóságos Isten kisértés és nagy gonoszság. Mert 

a’ Jó Isten épen azért adta a’ fǘvekbe fákba a’ gyógyitó ert, hogy mi az okkal 

éljünk a’ mi javunkra. Valamint azért egésséges korunkban élünk a’ szüksé-

ges eledelekkel, nem várván azt, hogy majd tsudálatosan el-tart az Isten, mint 

tselekedett Mosessel, Illyéssel és a’ Kriſtussal, kik negyven napokig nem {69.} 

ettek: úgy szükség, hogy beteg korunkban éljünk az Istentöl rendeltetett orvos-

ságokkal, nem biztatván magunkat idétlenül azzal, hogy minket-is meg gyógyit 

az Isten tsudálatosan minden eszközök nélkül, mint meg-gyógyitott a’ Kristus 

sok betegeket. A’ tsudák ideje régen el-mult, nekünk az Istentöl belénk adatta-

tott okosságot kell követni.

3. De mivel az Isten az, a’ ki rendelte az orvosságokat, és a’ ki teheti azo-

kat hasznosokká, kötelessége a’ betegnek, hogy az orvosokkal beszélvén és az 

azoktol rendeltetett orvosságokkal élvén, az Istent hivja segittségül és kérje 

hogy szentellye-meg az orvosságokat, és tegye hasznossá az orvos Doctoroknak 

munkájokat. Ezt el-múlatni felette veszedelmes. Azt mondja {70.} az Irás, hogy 

123 Beszúrás a sor fölött ugyanazzal a kézzel és tintával.
124 Zsid 12,9-11
125 Vö. Jón 1,15
126 Mt 9,2d; Mk 2,5b
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A’sa, a’ Juda Királlya meg-betegedék, annyira, hogy az  nyavalyája igen meg-

nehezedék; de ebben a’ kinjában nem az Istent keresé-meg, hanem a’ Doktoro-

kat; és A’sa meg-hala.127 Nem abban vétett ez a’ Király, hogy meg-kereste a’ 

Doctorokat, mert azt jól tselekedte, hanem a’ volt a’ bǘne, hogy az Istent nem 

hivta segitségül a’ Doctorok munkájok mellett. Egyiket sem kell hát el-múlatni.

4. Ha Isten jó voltábol fel-gyógyul a’ beteg, múlhatatlan kötelessége, hogy 

magát a’ bǘnöktöl meg-oltalmazza és az Istennek a’ szabaditásért hálakat adjon, 

Sz. Dávidot követvén, a’ ki a’ nyomorúságbol meg-szabadulván igy ád hálakat: 

Mivel hogy meg-szabaditottad Uram az én lelkemet a’ haláltol, szemeimet a’ 

könyhúllatástol: a’ szabadúlás- {71.} sért való háláadás poharát felveszem, és az 

Urnak nevét hivom segittségül. Az én fogadásomat meg-adom az Urnak, mind az 

 egész népe eltt.128 Ha pedig

5. Minden szükséges eszközökkel való élés mellett-is nem tapasztallya 

a’ beteg nyavalyájának könnyebbedését, ne zúgolódjék, hanem békességes 

tǘréssel visellye az Urnak kezeit, és várja az Urnak szabaditását, azt mondván 

a’ Kristussal: Atyám, múllyék el én tlem a’ pohár, mindazáltal ne úgy legyen a’ 

mint én akarom, hanem a’ mint te akarod.129 Készen kell lenni a’ betegnek ara-is, 

hogy ha a’ szabados Ur ez által a’ nyavalya által akarja tet a’ jobb életre által 

tenni, akarmikor elmehessen, azt mondván Szent Pállal: Nekem élnem Kristus, 

meg-halnom nyereség.130 

{72.} Hogy az Isten ezeket a’ maga drága kegyelmeit közöllye e’ mi beteg 

Atyánkfi ával könyörögjünk:

Könyörgés.

Szeretettel gazdag Isten, a’ ki még akkor-is javokat munkálódod a’ Tieidnek, 

mikor ostorozod azokat; mert Te, mint bölts Atya, a’ kit szeretsz, azt meg-

dorgálod, meg-ostorozod pedig mind azokat, a’ kiket fi aiddá és Leányiddá fo-

gadsz.131 En-is viselem, Uram a’ Te kezednek sullyát, meg-verted az én teste-

met nyavalyákkal, és az én Ágyamnak fenekéhez szegeztél. De nem tsügged-el 

benned vetett reménységem, meg esmerem, hogy az én javam- {73.} ra dor-

gálsz, és azt akarod, hogy ez a’ nyavalya esmertesse meg velem bǘnös vol-

tomat, hagyassa-el vétkeimet, és indittson-fel a’ Szent életre. Meg-esmerem 

azért és meg-vallom Te eltted, hogy bǘnös vagyok, utálom vétkeimet, mellyek 

127 2Krón 16,12
128 Zsolt 116,8ab.13-14
129 Mt 26,39bc
130 Fil 1,21
131 Vö. Zsid 12,6
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szerzették nekem e’ nyavalyát. Te azért, irgalmas Isten, a’ ki azt igérted, hogy 

a’ ki bǘnét megvallja irgalmasságot nyér, tellyesitsd-be bennem ezt a’ Te ke-

gyelmes igéretedet, enyhitsd nyavalyáimat, könnyebbitsd rajtam lév kezednek 

terhét, add viszsza egésségemet, hogy az élöknek földén ditsérhesselek Tégedet. 

Mi hasznod {74.} volna, Uram, az én halálomban? a’ por nem tisztel Téged, 

nintsen azoknál Te rólad emlékezet, a’ kik a’ koporsóba szállanak, hanem az 

élk tisztelik a’ Te Nevedet. Éljen hát az én lelkem, hogy ditsérjen Tégedet. 

A’ míg pedig rajtam tartod kezedet, adjad nekem a’ békességes tǘrésnek lel-

két, hogy zúgolódás nélkül szenvedjem a’ te ostorodat. Indits bennem Szent 

elmélkedéseket, buzgóságos könyörgéseket és fohászkodásokat, nappal Te veled 

beszéllyek, éjtszaka, midn az ember[ek]132 el-távoznak tlem Te rólad elmél-

kedjem. Te pedig mutasd-meg nekem a’ Te ſzabaditásodat. Amen. Mi Atyánk 

’s a’ t. 

{75.}

Ollyan betegért való könyör-

gés, a’ kinek már szava el-ál-

lott és a’ halállal küszködik.

Könyörgés.

Szabadosan uralkodo Nagy Isten! látjuk hogy ki ment e’ Te szolgád /:szolgálod:/ 

eránt az a’ Te meg-másolhatatlan rendelésed, hogy ez úttal el-menjen a’ minden 

élknek útán. Nem mondhatjuk Te néked: Miért tselekszel e’ képen? mert úgy 

van minden teremtés a’ Te kezedben, mint a’ sár a’ fazekaséban.133 Legyen meg 

hát a’ Te akaratod. Azt kérjük alázatossággal, segitsd tet az utolsó ellenség-

gel a’ halállal való küszködésében, biztasd {76.} lelkét irgalmaddal, Szent Fiad 

érdemével és azzal a’ ditsösséggel, mellyet készitettél az igaz Hivek számokra. 

Minthogy meg-köttetett nyelve nem szólhat, Sz. Lelked esedezzék benne ki 

mondhatatlan fohászkodásokkal.134 Szollyon helyette a’ Jésusnak drága vére, 

melly drágább dolgokat szól az Abelnek vérénél.135 Tisztisd-meg lelkét minden 

bǘneitöl, hogy mikor az el-alélt testéböl ki-megy, bemehessen a’ Te Szent Szi-

ned látására, hol örömnek elégsége vagyon Te nálad és örök gyönyörüség a’ Te 

jobbod felöl.136 Amen. 

{77.}

132 Saját kiegészítés.
133 Vö. Jer 18,6
134 Vö. Róm 8,26
135 Vö. Zsid 12,24
136 Vö. Zsolt 16,11
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Halottas Háznál ollyankor

mondattatni szokott könyörgés

mikor a’ halott Predikatzió nél-

kül temettetik el.

Könyörgés.

Örökké való, és137 változhatatlan Isten! a’ kinek vagyon egyedül romolhatat-

lanságod. Mi porok és hamvak, romlandó és változás alá rekesztetett em-

berek le-borúlunk Te eltted, hogy Te neked ditssséget adjunk, mint a’ Te 

kezeidnek tſinálmányi Nevezetesen ez a’ koporsojába tétetett holt test, bátor 

meg-köttettetett-is nyelve,138 megint minket, hogy hálakat adjunk Te néked, 

hogy e’ Te szolgádnak /:szolgálódnak:/ fájdalmait meg-elégelvén, tökélletes 

nyúgodalmat adtál neki.

{78.} (:Ha kisded a’ halott ezeket lehet mondani itt: Oh melly boldogság hogy ez 

a’ kisded illy kevés idejére elért oda, a’ hova némelly Szentek ſok Száz esztendk 

alatt törekedtek. Nem vett részt e’ világnak el-áradott veszettségében, mellynek 

terhe alatt mi nyögünk és fohászkodunk hanem ártatlan idejében által ment a’ 

tökélletességnek áldott hazájába, hol Jésusnál vagyon a’ melly mindennél jobb.:)

Ez az a’ nyúgodalom és ditssség mellyre mi-is igyekezünk, kik még most e’ 

testben lévén távoly [sic!] vagyunk az Urtol. Mert nints itt nekünk maradandó 

Városunk, hanem jövendt kell keresnünk,139 mellynek fundálója az Isten. De 

míg erre a’ tzélra el-érnénk, mivel a’ fa a’ hova le dül ott marad: készitgess {79.} 

minket e’ mi utolsó végünkre, hogy az a’ nap, mellyen el-jösz lelkeink viszsza 

kérésekre készületlenül ne találjon. E’ végre szakaszd-el sziveinket a’ világi-

ak mód nélkül való szeretetektöl: juttasd eszünkbe, hogy valami e’ világban 

vagyon, nem egyéb, hanem testnek kivánsága, szemeknek bújálkodása és az 

életnek kevélysége;140 emlekeztess meg arol, hogy el-múlik e’ világ és annak 

ábrázatja.141 Akarmit gondollyunk, szóljunk, és tselekedjünk, mindenkor el-

ménkben legyen, hogy el-végeztetett dolog az emberek között, hogy mindenek 

egyszer meg-haljanak, és azután itélet legyen. Mert mindnyájan nekünk el kell 

állanunk a’ Kristus itél Széke eleibe, hogy {80.} ki ki el-vegye annak jutalmát, a’ 

mi[t] a’ testben tselekedett, ahoz képest, a’ mit tselekedett, jót avagy gonoszt.142 

137 Kihúzás ugyanazzal a tintával.
138 A szó után egy igekötős ige következik vastagon, több vonallal ugyanazzal a tintával áthúzva, 

olvashatatlan.
139 Vö. Zsid 13,14
140 Vö. 1Jn 2,16
141 Vö. 1Kor 7,31
142 Vö. 2Kor 5,10
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Ha Lelkünk írtózik a’ haláltó[l,] a’ sirba való szállástol, a’ porrá lételtöl: biz-

tasd Szent Lelked által Sziveinket, hogy Jésusunk a’ halál diadalmát, a’ koporsó 

fullánkját el-vette,143 és igy tehát144 azok nekünk semmit nem árthatnak, és igy 

a’ por ugyan földé lesz, a’ mint az előtt volt, de a’ Lélek meg tér az Istenhez, a’ ki 

adta azt. St a’ por is a’ föl[d]ben nem marad, hanem el-j az óra, mellyben min-

denek, kik a’ koporſóban vagynak, meg-halják az emberfi ának Szavát, és a’ kik 

jót tselekedtek, kijnek az élet fel-támadására, a’ kik pedig gonoszt tselekedtek, 

a’ kárhozatnak feltámadására.145

Mikor pedig ama Te leg-erösebb frvstáidat, a’ halálos nyavalyákat {81.} el-

küldöd hozzánk, hogy azok által ints-meg halálunkrol: oh irgalmas Isten, ne 

hagyj feljebb kisértetni annál, a’ mint el-szenvedhetjük,146 st tselekedd, hogy 

minél inkább ertelenkedik a’ fájdalmak által a’ küls ember, a’ test, Szent 

Lelked által annyival inkább ersödjön a’ bels ember, a’ Lélek. Segéllye ekkor 

ez az áldott Lélek a’ mi ertlenségünket, nevellye hitünket, éleszgesse remény-

ségünket, és ha a’ fajdalom annyira el-fogja szivünket, hogy tsak egy fohászko-

dást se botsáthatunk a’ Te egeidre: ez az áldott Lélek eſedezzék akkor bennünk 

ki-mondhatatlan fohászkodásokkal:147 szóllyon értünk és helyettünk a’ Jésus 

drága Vére, melly drágább dolgokat szól az Abelnek véré {82.} nél.148 Mikor pe-

dig kiveszed testünkböl lelkünket, add-meg a’ Te Kristusod vérén szereztetett 

idvességünket. Amen. 

Mi Atyánk, ki a’ mennyekben ’s a’ t.

Keresztyének adjátok meg azt, a’ mit még utollyára adhattok ennek az el-

alutt Kereſztyén Atyánkfi ának /:kisdednek:/ kisérjétek-el a’ halgatás helyére, 

tegyétek-le ama nagy Anyának a’ földnek kebelébe, a’ boldog fel-támadásnak 

ers reménysége alatt, mellyben adjon részt az irgalmas Isten mindnyájunknak. 

Amen. 

{83.}

143 Vö. 1Kor 15,55
144 Kihúzás és sor fölötti javítás ugyanazzal a tintával.
145 Jn 5,28-29
146 Vö. 1Kor 10,13
147 Vö. Róm 8,26
148 Vö. Zsid 12,24
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Gyermek ágybol fel gyó-

gyult Aszszonnyal való Imád-

ság és Háláadás.

Mivel fi zessek Uram Te néked?149 Minden Te jótéteményid én felettem vagynak. 

Mit adjak, de mit-is tudnék adni Te néked? holott semmim nints, a’ mit Te tled 

ne vettem volna, és a’ mi Tied ne volna. Nem-is szorgalmatoskodom azon, 

hogy valamivel használlyak Te néked: mert Tied a’ föld és annak tellyessége,150 

Te mindenekre elégséges Isten lévén semmi nélkül nem szǘkölködöl. De mivel 

Te magad mondottad, hogy a’ ki ditsérettel áldozik, a’ ditsit Tégedet,151 és 

a’ ki hálákat ád, a’ tiszteli a’ Te nevedet: fel-veszem a’ háláadásnak poharát, 

meg- {84.} adván Te néked az én fogadásomat,152 követem példájokat ama Szent 

Aszszonyoknak, Annának és a’ boldogságos Szent Szǘznek, kik a’ Te Szent 

Lelked kegyelmeivel bé-tellyesedvén, szǘlések után hálákat ad  tak Te néked, az 

 kegyelmes meglátogattatásokért.

Uram! meg éreztetted én velem is a’ bǘnnek keserǘ gyümöltsét, mert vala-

mint a’ Te igaz itéletedböl fájdalommal szǘli minden Anya a’ maga gyermekét, 

úgy nekem-is, mint Eva bǘnös Leányának, meg-sokasitottad az én szǘlésem 

fájdalmait;153 környül vettek engem a’ halál kötelei, és a’ koporsónak keserǘségei 

el-foglaltak engem, nyomorúságot és nyavalyát találtam vala.154 De áldassál 

mind {85.} örökké az én Lelkemtöl, hogy az én gyötrelmeim között el nem 

hagytál engemet, st a’ fájdalmak után meg-örvendeztetted Szivemet, látván, 

hogy én általam ép, és egésséges155 ember születtetett e’ világra. 

Jó Isten, a’ ki még a’ büntetés között-is irgalmas Atya vagy, a’ ki ha ölsz, 

elevenitesz, ha sebesitesz, mindgyárt gyógyitasz, ha szomoritasz, azonnal meg 

örvendeztetsz,156 oh melly szemlátomást meg-mutattad én körǘlöttem ezt a’ 

Te minden értelmet felyülmúló jó voltodat: mert nem tsak a’ Szǘlésnek terhes 

nyavalyáji között, meg-tartottál, hanem azokat követett ertlenségimböl is fel-

épitettél, viſzſza adtad az én egésségemet. Eljen {86.} hát Uram az én lelkem, 

hogy ditſérjen Tégedet.

(:NB. ha a’ gyermek él: ezeket kell mondani:

149 Vö. Zsolt 116,12
150 Vö. Zsolt 24,1
151 Vö. Zsolt 50,23
152 Vö. Zsolt 116,13-14
153 Vö. 1Móz 3,16
154 Vö. Zsolt 116,3
155 Az ép, és egésséges fordultat későbbi, sor fölötti betoldás. 
156 Vö. 1Sám 2,6; Jób 5,18; Hós 6,1; JSir 3,32
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Embereket szeretö Isten be-mutatom Te néked az én gyermekemet, a’ Te 

kezednek ártatlan munkáját, mert Te formáltad ennek testét him varronak 

mesterségével az én méhemben, Te hoztad ki azt onnét e’ világra ép tagokkal, 

a’ Te teremtésed az. St be-vévén tet a’ Szent Keresztség által Szent Fiad Anya-

szentegyházába a’ Te Fiad /:Leányod:/  és a’ Te országodnak örököse. Nem vi-

szek  érette Te eldbe bárányt, mint a’ Te régi néped tselekedett,157 hanem azt 

kérem hogy amaz Istennek báránnya, ki el-vette e’ világ bǘnét,158 legyen ennek 

Idvezitje, és ez a’ kitsiny gyermeket Szeret Fö Pap, legyen en {87.} nek Mestere 

és Tanitója, hogy e’ világnak el-hatalmazott veſzettsége között ártatlanságban 

meg-maradjon, és, mint maga a’ Jésus, nevekedjék mind testének állapatjában, 

mind az Isten és emberek eltt való kedvességben,159 mind addig, mig eljut a’ 

meg öröködött Kristus állapatjának mértékére.:)

(:NB. Ha pedig a’ született gyermek meg-holt, el-hagyván a’ fellyebbi pericopat, 

a’ helyett ezt kell mondani:

Aldassál azért-is az én lelkemtöl, hogy az én méhemnek gyümöltsét a’ Szent 

Keresztség által a’ Te Anyaszentegyházad társaságába és kegyelmedre fel-vet-

ted. Nem zúgolódom azért-is Te ellened, hogy tet életének leg els kezdetében 

ki szól- {88.} litottad; mert nem motskoltatott meg azzal a’ veszettséggel, melly 

el-hatalmazott a’ nap alatt, hanem ártatlanságban hagyta-el e’ gonoszban fekv 

világot, nem vett részt azokban a’ nyomorúságokban, mellyek alatt mi nyögünk 

és fohászkodunk. Vigasztallya Lelkemet az, a’ mit a’ Jésus mondott, hogy a’ 

kisgyermekeké a’ mennyeknek országa.160:) 

Te néked ajánlom kegyelmes Atyám magamat és egész Házamat, ’s valami-

vel birok mindemet. Adjad, hogy a’ te ditssséged mi általunk nevekedjék, mi 

pedig nevekedjünk Te általad a’ Szentségben és kegyességben, végre pedig részt 

vehessünk Te nálad az örök ditsösségben. Amen. Mi Atyánk ’s [a’t]

A m[i]ndenható I[ste]n áldjon m[eg] tégedet K[eresztyén]A[tyám]fi a, adja 

viſſza elébbeni erdet egéſſégedet, tartſon m[eg] magzatoddal együtt, – végre 

p[edi]g juttaſſon el ſz. or[szágá]ba. Amen.161

{89.}

157 Utalás a szülés utáni ószövetségi tisztulási szertartásra (vö. 3Móz 12; Lk 2,22-24).
158 Vö. Jn 1,29
159 Vö. Lk 2,52
160 Vö. Mt 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16
161 Az áldásformula kézírása alkalmazott rövidítéseivel együtt egyezik, és nagy valószínűséggel 

attól a kéztől származik, amely a {44-45.} és a {124.} oldalon található betoldásokat/

kiegészítéseket is készítette.
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A’ paráznaságba esett Szemé

lyeknek közönséges helyen tar-

tandó Penitentziára való eröl-

tetések és botsáttatások több

rendbeli Felséges Rendelé-

sek által meg-tiltatott; de meg-

engedtetett a’ magános Peniten-

tziára való botsáttatások, ha

azt azok a’ Személyek önként

kivánnák. Illyen alkalmatos-

sággal az Ekklésiának Elöl-

járói közzül ketten hárman

jelen lévén, így szóll a’ L. Pásztor:

Keresztyének! Ez az elttünk lév Személy a’ bǘnnek tsalárdsága által meg-

tsalattatván és el-tsalattatván és el-tsábittatván, tisztátalansággal magát meg-

fertéztette. De meg bánván ezt a’ bǘnét, szives penitentzia tartásának jeléül 

kivánta és kérte, hogy {90.} a’ mi jelen létünkben adhassa el Szíve töredel-

mességét, és kérhesse Istentöl bǘneinek botsánatjokat. Ha azért nagy öröm 

vagyon mennyben egy meg-tér bǘnösön,162 az Idvezitnek tanubizonysága 

szerént: lehetetlen nekünk-is örömet nem érezni Szivünkben, midn ennek 

a’ test által meg-gyzettetett és el eſett, de fel kelni igyekez Személynek illy 

jóra való maga meg-határozását haljuk. Halgassuk meg hát ennek Penitentziát 

tartó könyörgését-is:

Könyörgés.

Igaz itéletǘ, bǘnt útáló Szent Isten, kinek Szent szemeid tisztábbak, hogy nem 

mint a’ gonoszságot el-nézhetnéd. A’ földnek poráig {91.} meg-alázván maga-

mat, valláſt teszek a’ Te mindeneket túdó Lelked eltt, hogy én az én tisztá-

talan életemmel a’ Te rettenetes haragodat magamra fel-gerjesztettem. Mit 

tselekedjem Te eltted oh embereket szemmel tartó Isten! fél és retteg a’ Lélek 

bennem; mert tudtam a’ Te parantsolatodat, még-is lelkem esmérete ellen vét-

keztem a’ Te Szemeid eltt, és igy örök halálra és kárhozatra tettem magamat 

meltóvá. Jaj, el-vesz hát örökre lelkem, ha Te meg nem szánsz én kegyelmes Iste-

nem. De enyhüllyön méltó haragod Szegény bǘnös Lelkemhez, és ha Dávidnak 

162 Vö. Lk 15,7
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vétkeit meg-botsátottad,163 ha ama parázna aſzſzonyt {92.} meg-igazitottad,164 

ha a’ Publikánuſt magadtol el nem taszitottad, st kegyelmedbe fogadtad,165 ne 

vess-el engem’-is Szent Szined elöl,166 ki azt igérted, hogy valamelly órában a’ 

bǘnös Te hozzád kiált, meg halgatod és az  bǘneiröl többé meg nem emlekezel. 

Mutasd-meg Uram e’ Te igéretednek igasságát én bennem, Szegény Szolgádban 

(:Szolgálódban:) ki büneimen bánkodó, meg-tördött Szivel Te hozzád kiáltok. 

Légy irgalmas légy kegyelmes halált érdemlett fejemnek a’ Jésusnak érdeméért; 

az  oldalábol ki folyt vér tisztittsa-el lelkemnek fertelmét, hogy Te eltted 

tisztaságban találtassam. Szenteld-meg Lelkemet a’ Te Szent Lelkednek {93.} 

általa,167 teremts tiszta Szivet bennem,168 hogy mind testemben mind lelkemben 

Szent lehessek, végre pedig az Idvezit tökélletes érdeméért a’ Te országodba 

bemehessek. Amen. Mi Atyánk.

Fel-oldás.

Semmit nem kételkedvén a’ felöl, hogy ez a’ Te vallástételed és Penitentzia tartá-

sod meg-törödött Szivböl és meg-térni kivánó indulatbol származott, minthogy 

ez minden eröltetés nélkül való és szánt szándékos volt: tehát e’ szerént a’ Te 

vallás tételed szerént, azzal a’ hatalommal, mellyet a’ több L. Pásztorokkal vettem 

az én Uramtol a’ Jésustol, bizonyossá teszlek Tégedet a’ te bǘneidnek Istentöl 

lett meg- {94.} botsáttatásokrol és az Isten kegyelméröl. Hogy pedig ezt annál 

bizonyosabban meg-nyerd: Szorgalmatosan meg-rizd lelkedet, hogy ere a’ bǘnre 

soha többé viszsza ne térj. Mindennek valaki ál vigyázni kell ugyan, hogy el ne es-

sék;169 de annál inkább kell annak, a’ ki valaha el-esett. A’ recidiva a’ viſzſza esés a’ 

testnek nyavalyaira nézve veszedelmes, de ezerszer veszedelmesebb a’ Lélek nya-

valyájára, a’ bǘnre nézve. Menny-el hát és többé ne vétkezz, hogy gonoszabbul ne 

legyen dolgod.170 Az Ur pedig adja neked a maga meg-szentel kegyelmét. Amen.

{95.}171

{96.}                    Az Apostoli hit Formája.

Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, menynek és földnek Teremtőjébe.

Hiszek a’ Jesus Kristusba, az Atya Istennek egy szülött Fiába, mi Urunkba. 

163 Vö. Zsolt 51
164 Vö. Jn 8,1kk.
165 Vö. Lk 19,1-10
166 Zsolt 51,13a
167 Mind a két kihúzás későbbi javítás, más tintával.
168 Vö. Zsolt 51,12
169 Vö. 1Kor 10,12
170 Vö. Jn 5,14
171 Üres lap.
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Ki fogantaték Sz. Lélektöl, születék Szűz Máriátol, szenvede Pontius Pilatus 

alatt, megfeszítteték, meghalt és eltemetteték, szálla poklokra, harmad napon 

a’ halálbol feltámadott, felméne menybe, űl a’ mindenható Atya172 Isten[ne]k 

jobbján, onnan eljő itélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szent Lélekbe. Hiszek egy közönséges Kereſztyén Anyaszentegy Há-

zat, szenteknek edgyességét, bűnök botsánatját, testnek feltámadását, és az 

örök életet. Amen.

Nb. Ezt az Apostoli hit Formáját lehet elmondani, a’ szokott három kérdések 

helyett. p. 21., 22.

{97.}173 ad pag 18.     Bűnről való Vallástétel.

Mindentúdó Isten! a’ ki előtt nints semmi teremtett állat, melly nyilvánn-

való ne volna, mindenek mezitelenek és felfedeztettek a’ Te szemeid előtt. Nínts 

neked ara szükséged, hogy én fedezzem fel előtted lelkemet; mert Te jól esmered 

az Adám minden fi jainak sziveiket, tudod legtitkosabb gondolatjaikat. Mindaz-

által azt akarod, hogy nyissuk ki előtted szívünket, valljuk meg álnokságunkat: 

Te mondtad, hogy a’ ki eltitkolja bűnét, jól nem lészen dolga; a’ ki pedig meg-

vallja azokat irgalmasságot nyer.

En azért töredelmes szivel vallást teszek Te előtted, hogynem tsak nem 

tökélletes az én szívem, nem tsak nem üres az a’ gonoszságtol; hanem bűnös 

vagyok, sok dolgokban megestem {98.} és meg esem minden naponn. Szívemben 

a’ magam és e’ világ szeretete sok helyet elfoglalvánn, nem szerettelek Tégedet, 

mint tartoztam volna, tellyes szivemböl, tellyes lelkemböl, tellyes elmémböl és 

minden erőmböl:174 tiszteletedet sokszor háládatlanul elmulattam, gondviselé-

sed ellen gyakran zúgolódtam, szent akaratod és rendelésed ellen békétlenked-

tem, törvényedet megrontottam, parantsolatidat által hágtam.

Felebarátimat nem szerettem úgy, mint magamat: a’ kiket nálam feljebb 

emeltél, többre meltóztattál, azokra irigykedtem, azoknak gonoszt kívántam: 

a’ kissebbeket megvetettem: a’ szegényeket, {99.} igyefogyottakat megútáltam: 

a’ szűkölkodőktöl tartozott segedelmemet sokszor megtagadtam; az ellenem 

vétkezőknek meg nem engedtem, ellenek haragtartó, boszszúálló voltam.

Hányszor jött gonosz gondolat, indulat, kívánság szivemre,175 rotthadtt be-

széd, szitok, átok, rágalmazás nyelvemre? jól tudja a’ Te mindentúdó lelked.

172 Atyának helyett, javítás ugyanazzal a tintával. 
173 Egyértelműen későbbi kézírás, a szerző itt már ő írásmódot használ, ſ betűt pedig nem. Az 1837. 

évre datált lelkészszentelési beszéd és szertartásrend kézírásától talán valamennyivel korábbi 

íráskép lehet (a betűk kisebbé és vékonyabbá válnak), a kézírás nagy hasonlóságot mutat az 

1820-as évekből fennmaradt prédikációk kézírásával.
174 Vö. 5Móz 6,4-5; Mt 22,37; Mk 12,30; Lk 10,27
175 Eredetileg eszemre, amit részleges áthúzással és sor fölé írással korrigált ugyanaz a kéz eszemre 

helyett szivemre. 
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Ezek közönségesen az én bűneim, mellyekre emlekezem. De kitsoda tud-

hatná egyenként176 a’ vétkeket? Uram a’ titkosaktol tisztits meg engemet,177 

mellyeket vagy eszembe sem vettem, vagy elfelejtettem, vagy bűnöknek sem 

tartottam; de te előtted együl egyig mind tudva vagynak. 

{100.} Az én tulajdon számbol ítélhetsz hát meg, Uram, engemet; és ha a’ Te 

igasságod, és az én érdemem szerént itélsz, megvallom, hogy méltó vagyok a’ 

legkeményebb büntetésre, az én tulajdon itéletem szerént halált és kárhozatot 

érdemlek.

De midőn az én lelkem esmérete így kárhoztat engem, nagyobb vagy Te 

az én szívemnél, hív és igaz vagy Te, hogy megbotsássad az én bűneimet: a’ 

Te irgalmasságod ditsekszik az igasság felett. Isten legy hát irgalmas nekem 

bűnösnek. A’ Te Szent Fijad, a’ Jésus megholt a’ bűnösökért: ok ne legyen az ő 

Szent halála én reám nézve ha- {101.} szontalan: az ő drága vére tisztíttson meg 

engem minden bűneimböl.

Bűnbotsátó kegyelmednek bizonyságára add nekem a’ Te Szent Lelkedet, ki 

szenteljen meg engemet egészen, hogy elmém épségben, lelkem, testem ártatlan-

ságban tartassék meg. Engedd hallanom ama Te biztatásodat: Megbotsáttattak 

a’ te bűneid,178 menj el békességgel.179 Amen.180

Itt kell elmondani, és ide kell irni az Apostoli hit formáját, úgy a’ mint le 

van irva pag. 96.

Az Apostoli hit formája utánn kell irni azokat, mellyek vagynak pag. 22.

Feloldás181

 

{102.}        Úr Vatsorájával való élés után mondandó Háláadás.182

Kegyelmes Isten, szerelmes mennyei Atyánk! tudjuk, hogy Te neked semmi 

jónkal nem használhatunk, és a’ Te véghetetlen boldogságodat háláadásunkal 

és ditséretmondásunkal nem öregbithetjük; te mindenekre elégséges Isten vagy, 

embereknek kezeik által nem tiszteltethetel. De Te tőled tanultuk, hogy a’ ki 

ditsérettel áldozik, a’ ditsőit Tegedet, és a’ ki hálákat ád, a’ tiszteli a’ Te Nevedet.183

Megesmerjük, hogy Te néked örök háláadással tartozunk, de érezzük azt 

is, hogy akarmit tselekszünk, kissebb az annál {103.} a’ háládatosság adajánál, 

176 Sor fölött betoldás „ jellel ugyanazzal a kézzel. 
177 Vö. Zsolt 19,13
178 Mt 9,2.5; Mk 2,5; Lk 5,20; 7,48
179 Lk 7,50; 8,48 
180 A következő utasítások később lettek betoldva, az Ágenda harmadik rétegéhez sorolandó.
181 Jelzi, hogy itt kapcsolódik vissza a szertartás eredeti menetébe.
182 102-106. oldal a későbbi kiegészítés része.
183 Vö. Zsolt 50,23
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mellyel tartozunk Te néked. Mivel fi zetnénk az Urnak?184 minden  jótétemé-

nyi elboritottak minket. Kissebbek vagyunk a’ Te irgalmasságidnál, mellyeket 

tselekedtél a’ Te szolgaiddal és szolgáló leányiddal. 

Nem elégedtél Te meg azzal, hogy Szent Fiad szenvedéseit olly világosan 

leirattad az Evangeliomban, mint ha Idvezitőnk a’ mi szemünk előtt feszittetett 

volna meg; hanem hogy a’ bűnbotsánat es idvességünk eránt való hitünk annál 

erösebb lenne, elhivtál Szent Fiad Asztalához, hol nem tsak megmutattad sze-

meinknek, mint törettetett meg érettünk az ö szent teſte, és miképen osztatott 

ki a’ mi bü- {104.} neinkért az ő vére, hanem azt akartad, hogy kóstolnánk is, 

melly igen jó legyen az Ur,185 hogy ennénk az ő testét, és innánk az ő Vérét, 

melly ád életet e’ Világnak.

Oh Isten szeretetének megfoghatatlan magassága, méjsége, szélessége és 

hoszszúsága!186

Aldjátok, oh mi lelkeink az Urat, és minden mi belső részeink magasztaljátok 

az ő szentségének Nevét. Aldjátok, mi lelkeink, az Urat, és el ne felejtkezzetek 

ennyi jó téteményéröl.187

Hogy ezt a’ mi tartozó háládatosságunkat egész életünkben annyival in-

kább megbizonyithassuk, segélj, hogy te erántad mindenkor engedelmesek 

legyünk, {105.} a’ legyen fö gondnunk, hogy a’ Te akaratodat tselekedjük. Mi-

vel pedig a’ Te akaratod a’ mi megszenteltetésünk,188 igyekezzük a’ szentséget 

tökélletességre vinni Istennek félelmében: kövessük Idvezitőnk peldáját, azok 

az indulatok legyenek bennünk, mellyek ő benne voltak.189

Valamint pedig e’ szent Asztalnál mindnyájan egy kenyérböl ettünk, egy 

Pohárbol ittunk, mint egy Atyának fi jai és Leányi: úgy szeressük egymást 

szinmutatás nélkül;190 ebböl esmertessünk meg a’ szelid Jésus Tantiványinak 

lenni, hogy egymást szeressük.191 Igy {106.} készíttsük magunkat hittel, bizoda-

lommal, reménységgel ſzentséggel és szeretettel annak az örök boldogságnak 

elvételére, mellyet megkészitettél nekünk e’ világ fundamentomának felvette-

tése elött. Amen.

Mi Atyánk, ki a’ mennyegben [sic!] vagy ’s a’t.

Ide kell irni, a’ mellyek vagynak pag. 29.

184 Vö. Zsolt 116,12
185 Vö. Zsolt 34,9
186 Vö. Róm 11,33
187 Vö. Zsolt 103,1-2 (szám, személy többes számra változtatva)
188 Vö. 1Th essz 4,3
189 Vö. Fil 2,5
190 Vö. Róm 12,9; 1Pt 1,22
191 Vö. Jn 13,35
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A’ népnek el botsátása.

{107-116. 192}193

{117-123.}194

{124.}

Halotti imádság.195

Életnek és halálnak Ura, Felséges I[ste]n! látjuk a’ gyakori példákbol, h[ogy] 

elvégeztetett dolog az Te nálad hogy az e[mbe]rek egyszer m[eg] haljanak, és 

azután itélet legyen. Elhordanak minket is a’ mi napjaink, mint a’ fáknak leveleit 

elhordja a’ ſzél, és m[eg] emésztjük esztendeinket, mint a’ beſzédet. – Óh nyomd 

bé kegyelmes I[ste]nünk a’ gyakori példák által jobban jobban ezt az igazſágot 

ſziveinkbe, h[ogy] rövid ez a’ földi élet, és igy m[eg] térésünket naprol napra, 

eſztendröl eſztendre ne hallogaſſuk nyomd bé azt is kegyelmeſen ſziveinkbe, 

h[ogy] bizonytalan a’ halálnak napja és órája, és h[ogy] a’ halál ſenkinek kö-

zülünk n[em] kedvez; h[ane]m a’ kisded, az ifj ú ſzintugy prédája lesz a’ ſirnak, 

’sákmánya a’ koporsónak, mint a’ meg élemedett öreg e[mbe]rek, kik már a’ 

ſirfelé m[eg] görbültenek h[ogy] abba belé eſſenek. – Nyomd bé végezetre azt 

is kegyelmeſen ſziveinkbe[n], h[ogy] a’ jövend életben is azt aratjuk, a’ mit 

a’ jelenva[ló]ban vetettünk. És ezen üdvösséges igazságok által tanits m[eg] 

minket kegyelmeſen arra, h[ogy] rövid voltát életünk[ne]k értvén, böltſen 

ſzámlálhasſuk hamar elmúló napjainkat,196 és a’ boldog halhatatlanságra, mig 

idönk van, magunkat illendképpen elkéſzithessük. – Mikoron p[edi]g elhozod 

reánk is amaz utolſó órát és parantſolsz, h[ogy] rendeljük el a’ mi házunkat, 

mert meghalunk: Uram I[ste]n! vedd akkor magadhoz a’ mi lelkünket, - tes-

tünket p[edi]g lelkünkel egyeſitvén, vigy bé bennünket testestöl, lelkestöl a’ te 

ſzentidnek ſeregébe Amen.

Mi Atyánk! ki vagy a’ mennyekben. 

Szentelteſſék m[eg] a’ te neved. Jöjjön el a’ te or[szá]god.

Legyen m[eg] a’ te akaratod, miképpen menyben azonképpen itt e’ föld[ön.]

A’ mi m[inde]nnapi kenyerünket add m[eg] minékünk ma.

És botſásd m[eg] a’ mi vétkeinket, miképpen mi is m[eg] botſátunk

ellenünk vétetteknek.

192 A {116.} lapon fejeződik be az eredeti, tintás oldalszámozás, a hátralevő lapokat jóval később 

ceruzás kézírással számozták be. 
193 Taufhandlung. Német nyelvű keresztelési szertartás 
194 Üres lapok.
195 Nagy valószínűséggel ugyanattól a kéztől származik, amely a {44-45.} és a {88.} oldalon 

található betoldásokat/kiegészítéseket is készítette. 
196 Az idézet Szenci Molnár Albert zsoltárfordításához áll közel: 90. zsoltár 7. vers; vö. Zsolt 90,12
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És ne vigy minket kiſértetb[e]: De ſzabadits m[eg] a’ go-

noſztol, mert tiéd az or[szá]g, a’ hatalom, és a’ ditſöſés, moſt és mind örökké. 

Amen.

{125.}

Mutató Tábla.

 I. Keresztelés Formulája.  Lev. 1.

 II. Ur Vatsorája ki szolgáltatasakori Liturgia 11.

 III. Más Formula 30.

 IV. Betegnek ki szolgáltatván az Ur Vatsoráját, akkor mondandok      39.

 V. Házassági öszve szerkeztetés Formulája 47.

 VI. Betegek körül való forgolódas 63.

 VII. El-alélt beteg körül való könyörgés 75.

 VIII. Halottas háznál mondatni szokott könyörgés 77.

 IX. Gyermek ágybol fel gyógyul Aſzſzonnyal való könyörgés 83.

 X. Magános penitentziát tartó Személyel való bánás 89.

{126.}197

{127.}

A’ Budánn 1791. eszt. tartatott Nemzeti Zsinatban elvégeztetett ugyan, hogy 

az egész Magyar Országi Reformata Ekklésiák számokra uj Liturgia irattassék, 

és ebben a’ részbenn-is az Vniformitás be hozassék; melly munkának el-

készitésére bizonyos T. T. Férfi ak ki is neveztettek. De ez a’ bölts Rendelés, a’ 

magokat elöl adott akadályok miatt, mind eddig a’ maga végét el nem érhette. 

Pestenn 1796. 13. Nov. a’ Reformata Ekklésia fel-állásával az oda való Nagy 

Meltoságú, Meltoságos és Tekintetes Curator Urak által Predikátornak meg 

hivattatván, nem itéltem alkalmatosnak hogy abban az Ekklésiában a’ szokott 

Liturgiát kövessem: a’ honnét mig a’ Budai Zsinat végezése szerént a’ közönsé-

ges Agenda el-készittetnék, ezeket a’ munkátskákat irtam magam, és ezekkel 

élek, nem tarthatván azt a’ szabadságot senki törvénytelennek, mellyel élt az 

eredeti Ekklésia is a’ Liturgiakra nézve. 

B.G. m.k.

* * * *

      *       *       * 

197 Üres lap.
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II.

LELKÉSZSZENTELÉS SZERTARTÁSA 

1629, 1815198

{26.} Fiat post Examen.199

Primó.

Oretur pro Ordinando in hunc modum 

Eörök Attya Mindenhato Ur Isten, ki nem akarod az Emberi nemzetnek el 

ueſztet hanem inkab meg maradaſat es eletet, ezokaert az te ſzent igedet 

minekünk megjelentetted, és az the Szent igednek prædikálláſára valaſztottál, 

nem Angyalokat az egbül, hanem embereket az földrül hogy ſenki te elötted ne 

diczekedgyék, es az egbül jelenseget ne várjon, hanem az te ſzent igeddel mellyet 

az embereknek ſzajokban adtal kiki mind meg elegednek. Ezokaert az embe-

rek közöt valaſztottal Prophetakat, Apoſtalokat Euangelistakat, Doctorokat, es 

Paſztorokat az te nepednek épületire200 kerünk tegedet Ur Isten hogy mikeppen 

nem hadtad eleitül fogua az te nepedet, hanem tudos es bölcz Tanitokkal megh 

latogattad, ez utan ſe hadgyad az te hiueidet, boczas mi közinkben bölcz Tanitokat, 

Ezeketis peniglen ſzerelmes Attyank kiket mostan az te neuedben ki boczatunk az 

te ſzőlődben, latogasd meg az te ſzent Ajándekiddal, hogy az te ſzent igedet igazan 

es nagy batorſaggal mindenüt prædikalhaſsak, az igaz hitre es az artatlan eletre az 

te nepedet tanithaſsak, magokis jo pelda adok leuen az mi Urunk Jeſus Christusnak 

altala. Amen. 

Fuit adjuratio.201

Secundó.

Ordinando tale juramentum imponat[ur]

Az egy Igaz Isten, az ki Attya, Fiú, es Szent Lelek, tegedet ugy ſegellyen az te 

igaz hitödben, hogy te ebben az Egyhazi ſzolgalatban melyre moſt Isten hiuot, 

minden tehetſeged ſzerint, Isten ſegitſege veled leuen, hiuen es igazan el jarſz, az Is-

tennek ſzent igejet tiſztan es igazan hirdeted, az ſzentſegeket igazan ki ſzolgaltatod, 

198 Lelőhelye: RL A/1.a 1. (Protocollum Simandinum), 26-28. A 23-25. oldalakon különféle eskü-

formulák találhatóak (püspök, esperes).
199 Felirat más kézzel, más tintával.
200 Vö. Ef 4,11-12
201 Felirat más kézzel, más tintával.
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az hamis tudomant tehedſeged ſzerint rontod, es ebben az hiuatalban uegig meg 

maracz, minden nyomorusagot hiuatalodban bekeſseges türeſsel ſzenuedsz, azokert 

hiuatalodat el nem hagyod, az bünt az emberekben ſzemely valogatas nelkűl meg 

fedded, meg téréſre intöd, Piſpekednek, Seniorodnak es ProSeniorodnak minden 

jo es tiſzteſseges dologban engedſz helyedet hirek202 es akarattyok nekül el nem 

valtoztatod. I[ste]n tegedet ugy ſegellyen. Amen.

{27.}

Fiat impoſitio.

Tertió

His verbis utatur in impoſitione manuum

Mikeppen az mi Urunk Jeſus Christus az ö tanituanit ez ſzeles vilagra ki 

boczatuan203 eſzt monda: Vegyetek Szent Lelket, valakiknek bünökőth 

megh boczatangyatok ez földön, megh leſznek boczattatuan mennyegbennis.204 

Ezenkeppen miis az Jeſus Christus neueben es kepeben hatalmat adunk teneked az 

Sz: Euangelium igaz hirdetese altal, es az ſzentſegeknek igazan ualo oſztogataſoknak 

altala, hogy valakiknek ez földőn bünököt meg boczatangyatok, meg legyenek 

boczattatvan Mennyegbe[nn]is, az kiknek penig meg tartangyatok bünökőt megh 

legyenek tartatvan az Mennyegbennis.205

Amen

Huic formulae in ordinandis VDMinistris Succeſſit mox ea, qvæ Canone VIII. 

Classis 3tiæ Canonum Komjathinorum præscribitur, qva Superintendentes vſi sunt 

vsqe annum 1814. Superintendens vero Gabriel Báthori Pastor Ecclesiæ Pestiensis 

Seqventam formulam conscripsit, qvæ in Consisterio Gyömreini die 1. Maii. 1815. 

celebrato prælecta, omiumq. consensu approbata eſt: 

Az Ur Jésus nevében, a’ ki az Apostolokat kiküldötte e’ világra, hogy Tanitványokká 

tegyenek, és megkereszteljenek minden Nemzettségeket,206 én, mint ennek a Me-

gyének rendes Püspökje, azzal a’ hatalommal, mellyet vettem ezzel a’ hivatalom-

mal, felveszlek Tégedet az Evangeliom szolgainak szent Társaságába, adok neked 

hatalmat az Isten beszédének közönséges helyenn, a’ Szent Gyülekezetekben való 

202 Értsd: értesítésük, tájékoztatásuk
203 Vö. Mk 16,15
204 Vö. Jn 20,21-23
205 Vö. Mt 18,18; Jn 20,23
206 Vö. Mt 28,19
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hirdetésére, a’ Jésustol szereztetett két Sákramentomoknak, a’ mi Ekklésiai Rend-

tartásunk szerént való kiszolgáltatásokra, a’ Házaſſág megáldására, az Egyhází 

fenyítéknek Evangeliomi okoſſággal és szelídséggel való gyakorlására. 

{28.} Te azért gondot viselj magadrol és az egéſz nyájrol, mellyen a’ Sz. Lélek 

Téged vigyázóvá tett:207 hordozd a’ munkának terhét:208 légy tűkör és pelda a’ Hall-

gatóknak:209 tartsd meg a’ hitet és a’ Lelkiesméretet.210

Az Ur pedig tegye a’ maga beszédét a’ Te szádban olyanná, mint a’ két élű fegy-

ver,211 győzd meg ez által a’ Vallás’ ellenségeit, tanítsd a’ tudatlanokat, téritsd meg 

a’ bűnösöket, erősitsd a’ gyenge hitűeket, vigaſztald a’ megſzomorodott szivűeket.212

Végre pedig, mint jó és hiv szolga,213 nyerd el a’ Pásztorok Fejedelmétöl a’ her-

vadhatatlan koronát.214 Amen. Peſt. 5. Maii 1815.

Báthori Gábormk. Sup[erin]tendens

207 Vö. ApCsel 20,28ab
208 Vö. 2Tim 2,3a
209 Vö. 1Tim 4,12b
210 Vö. 1Tim 1,19a
211 Vö. Zsid 4,12
212 Vö. Ézs 61,1; Lk 4,18
213 Vö. Mt 25,21.23; Lk 19,17
214 Vö. 1Pt 5,4



• 158 •

III.

LELKÉSZSZENTELÉS ÉS BEIKTATÁS RENDTARTÁSA

Dömsöd, 1827. május 13.215

Tiszteletes Tudos Báthori István Urnak, 

a Dőmsődi Refor. Ekklésiában lett be állíttatása és fel szenteltetéſe 

alkalmatoſságával mondott 

Beszéd 

mellyet Majus 13ik Napján 1827ik Esztendőben 

A Dőmsődi Refor. Templomban tartott, 

BATHORI GÁBOR,

 A Helvétziai Vallástételt tarto Duna Mellyeki Fő Tiszteletű Megye 

Superintendense,

 a Szent Hit Tudomány Doctora, és Peſti első Predíkátor.216

[3.]217

Predikátor Felszenteltetéſe, és Installá=

tiója alkalmatoſságával tartatott

Beszéd.

[…]

[32.] Szerelmes Fiam! – mert mar moſt egyeneſen hozzád szollok – ebből a 

Sceletonbol, mellyet elődbe terjeſzték, látod mitsoda a Lelki Paſztori Hivatal, 

melly hoſzſzas kéſzűletet kíván az, melly sokak és terheſek annak foglalatoſsági, 

azomba[n] hallád, hogy ez, semmi vílági előmenetelt nem ígér. Azt kérdem hát 

moſt tőled, az Adam minden Fiainak szíveiket esmerő Iſten218 és ez előtt a Szent 

Gyűlekezet [33.] előtt kérdem: Igéred é magadat ennek a Szent Hívatalnak fel 

vételére, annak egész életedben valo viſeléſére? kőteleſségeinek tellyes tehettséged 

215 Lelőhelye: RL C/8 10. doboz XII. köteg Báthory István dömsödi prédikátor prédikációi (1827). 

Nem Báthori Gábor keze írása.
216 RL A/1b 28. doboz Z45. Elenchusból kimaradtak gyűjteményben található a Főtisztelendő Bá-

thory Gábor Ur Püspökségében felszenteltettek Catalogusa feliratú jegyzőkönyv, ahol az 1827. 

április 28. és 29. napján megvizsgált (censealtattak) jelöltek között első helyen írta fel magát 

Báthori István, aki Pesten született, Debrecenben végezte tanulmányait, nem volt sem szenior, 

sem rektor, a bécsi akadémiát látogatta. Édesapja az ordinációval kapcsolatban a következőket 

jegyezte fel: „Dömsödre Pred[ikátorul rendeltetett] ugyan ott consecraltatott 13k Maii 1827”.
217 Ceruzaszámos szekundér jelölés. 
218 Vö. ApCsel 15,8; Lk 16,15
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ſzerén[t] valo tellyeſítéſekre? a hozzá ragadhato kedvetlenſégeknek el szenvedéſekre? 

Felelet: Igérem.

Hallám feleletedet, és ígeretedet. De talam hívtelenkedtél a felelettel, talám nem 

gondoltad meg egéſzen a dolgot, adok hát még időt a gondolkodaſra. Azt kérdem 

hát máſodſzor is: Igered é magad s.a.t. Felelet Igérem.

Moſt is azt mondád, a mit előſzőr, moſt is ígéred magadat. De tudod, hogy a Jesus 

nem elégedett meg azzal, hogy Szent Pétertől egyſzer vagy kétſzer kerdje, ha ſzeret é 

őtet? hanem meg hármoztatta a kérdéſt: Péter szeretsz é engemet? Peter szeretsz é 

engemet? Péter szeretſz é engemet? Es míkor a hármas kérdéſre meg harmaztatva 

felelt: Uram ſzeretlek tégedet, szeretlek Uram tégedet, Uram te mindent tudsz, 

tudod hogy szeretlek tégedet; ekkor bizta oſztan rea a maga Juhainak és báránya-

inak legeltetéſét.219 En is hát azt kérdem tőled harmadſzor és utollyára: Igered é 

magadat, sat. Felelet Igérem

Haromszoroſsan ígéred magadat; de én még ezzel ſem elég ſzem meg; mert meg-

esik sokſzor, hogy az emberek valamit mondanak, ígérnek, de ha eskűveſre kerűl 

a dolog, szavokat meg másolják, ígeretektől elállanak. Gondold meg hát, hogyha 

ígéreted mellett meg maradſz, eskűvéſsel is kell magadat a Lelki Páſztori Hívatalra 

le kőtelezni! Hogy hát itt valamelly meg nem gondolt lepéſt ne légy, előre el fog 

olvastatni előtted a Lelki Páſz [34.] torok szokott Eskűvéſek formája, fi gyelmezz 

annak minden szavaira. Elolvasván a’ Notarius az Eſkűveſt

Imé ez az eskűves formája, mellyet Cánonaink kívánnak a Lelki Páſztortol. Aka-

rod é ez által magadat a Szent Hívatalra le kőtelezni. Akarom. Ekkor felesketi a 

Notarius.

Ez után – Imé Kereſztyének ti előttetek a ti fűleitek hallottára igerte magát 

ez a ti ifj u Lelki Páſztorotok a Szent Hívatal felvételére, annak kőteleſségeinek 

tellyesítéſekre. Nints egyéb hátra, hanem hogy eletre220 fel szentelteſsék. De mivel 

ez moſt ollyan lépéſt teſz a minéműt soha életében nem tett; és a millyet életében 

soha nem fog tenni; mert ez ollyan utra indul, mellyen még soha nem járt, és a 

mellyen sokan ſzerentsétlenűl el tévedtek; ollyan terhet vesz fel vállára, melly alatt 

sokan lerogytak, és magokat őſzve tőrték; ollyan tengerre megy, mellyen sokan 

veſzedelmes hajótőréſt ſzenvedtek: ne botsáſsuk hát el ezt az ifj u, és még ezekben 

a dolgokban járatlan szolgát er[r]e a kettséges ki menetelű utra, míg nem ajánljuk 

őtet az Anyaſzentegyház fejének,221 és nem kérűnk néki kegyelmet és segedelmet. 

Jertek hát kőnyőrőgjűnk érte. Ekkor el mondatik a kőnyőrges, mellynek végzéſe 

utan

219 Vö. Jn 21,15-17
220 Bizonytalan olvasat. 
221 Vö. Ef 1,22
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Kereſztyények ez a ti Lelki Páſztortok ezennel fel fog ſzenteltetni; de még a lenne, 

kérjűk a Szent Lélek kegyelmét, énekeljűk el a 37ik Dítséretnek 1, 2. verseit: Jővel 

Szent Lélek Ur Isten s[at]

Az éneklés utan fel szenteltetik az ifj u Lelki Páſztor, ki mikor kezet ad, ezt mond-

ja néki a Superintendens: Fiam ne szégyeljed a Kriſtus Evangyeliumát,222 [35.] 

mellynek én régen, te moſt lettél Predíkatoráva, Minekutánna már mindent el vé-

geztél, menjél már az Ur munkajára, a kinek áldáſa koveſsen teged egeſz eletedb[en]

Ezután énekeltetik a 235ik Dítseretnek 1, 2, 3 verse, melly után fel megy az uj 

Lelki Páſztor és predikál. Le jőven ez, fel megy a Superintendens az uj Lelki Páſztort 

inſtellálja. ekkeppen

Kereſztyén Gyűlekezet! Ime itt van az a ti Lelki Páſztortok, a kit a nélkűl, hogy 

vagy én, vagy más valaki ajánlott volna néktek, egyedűl a magatok jó tetszétekből, 

szeretetetekből valaſztottatok, olly egyező értelemmel valaſztottatok, hogy tsak egy 

másfele menő voks, az egész Ekklésiában nem találtatott, ime itt van kőztetek, a 

maga első tanítáſát el végezte előttetek. En hát ezt a Dőmsődi Reformata Ekklésia 

rendes Páſztorának kihirdetem, és be állítom; a kihez én, mint már illyenhez még 

egykettőt szollok. […]223

222 Vö. Róm 1,16
223 Megemlékezés a dömsödi egyház történetéről, lelkipásztorairól. Intés az új lelkipásztornak és 

a gyülekezetnek.
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IV.

LELKÉSZSZENTELÉS RENDTARTÁSA

Pest, 1837. május 4.224

Papi szenteles alkalmatosságával tartatott Be-

széd a’ Pesti Templomban. 4k Maii 1837.

[…]225

Urak a’ Papok, azt mondja a’ köz nép, és hogy szavának annál nagyobb hitelt sze-

rezzen, seregestöl hivja maga mellé tanúknak, a’ motsáros posványoknak, tavaknak 

tisztátalan lakosit a’ békákat, azt állítja, hogy ezek is tellyes torokkal azt kiáltják: 

Urak a’ Papok. […]

Hétfőn reggel, mihelyt az Isteni tiszteletre jelt adó harangnak hangja el ſzökik 

a’ levegőben, a’ Pap be megy a’ templomba, egy hóna alatt oda bevitt könyvböl el-

olvas egy Imádságot, azal kijő, haza megy, a’ többi óráját a’ napnak mire forditja, 

az ő szabadságában áll, senkinek ar[r]ol számot adni nem tartozik. Igy megy el a’ 

Kedd, Szereda, Csütörtök, Péntek, hanem a’ Szombat már, azt mondják, Pap nap, 

mert azon készülni kell a’ másnapi, a’ Vasárnapi predikatzióra. Nem tagadom, 

hogy már ez nagy tereh a’ Papnak, midön egy napra halaſztotta azt, a’ min egész 

héten kellett volna dolgozni. De itt is igen könnyen tud magán a’ Pap segiteni. 

Elővesz egy Papi tárházat, Postillát, abbol megtanul egy predikátziót, vagy ha 

tanulni restell – a’ mi gyakran megesik – azt egyszer kétszer elolvassa, Vasárnap 

a’ Cathedrába magával felviszi, nagy részint abbol elolvassa, az[z]al, mint dolgát 

jól végzett, kötelességének eleget tett ember haza megy. Igaz hogy még délután is 

kellene valamit mondani, még pedig Ekklésia rend szabasunk szerént ollyat, a’ 

miböl az egyűgyűek vallásukat megtanulnák, a’ jó erköltsőkre vezettetnének. De 

már Vasárnap délután a’ nép két harmad része a’ templomba nem megy: miért? én 

most meg nem mondom, magok azok meg tudnák mondani; azok pedig a’ kik oda 

elvetődnek, ott mélyen alusznak, ugy hogy a’ Pap tsupán magának és a’ falaknak 

beszéll, ezek pedig egymással könnyen megegyeznek: Igy múlt el egy hét, igy múlik el 

egy hónap, egy eſztendő, a’ hivatalnak minden ideje. Igy lévén a’ dolog, hát tévelyeg, 

a’ ki azt mondja: Urak a’ Papok? […]

224 Lelőhelye: RL C/8 6. doboz. Lelkészszentelési liturgia [oldalszámozás nélküli, összesen 16 kb. 

A/5 méretű lapból, 32 oldalból álló füzetke egy félbe hajtott különálló lappal, amelyen egy 

Karátsoni Imádság, valamint Communio után mondanó ima található].
225 Textus nélküli beszéd a köznép száján forgó Urak a’ Papok gondolat alapján kb. 14 és fél szá-

mozatlan oldalon. A prédikáció után átmenet nélkül és folytatólagosan következik a lelkész-

szentelés liturgiája. 
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Mi hát a’ Pap? mi a’ Papság? Kereken megmondván, a’ Pap sem több, sem keve-

sebb, hanem Szolga, annak egéſz életére kiterjedő Szolgaság. […]226

Tiszteletes Ifj ak, Fijaim! Előtökbe terjeſztem az Evangeliomi Szolgának, Szol-

gálatnak skeletonját […]. De tsak ezekből is láthatjátok, mennyire tévelyegtetek, 

mikor a’ Papságot uraságnak képzeltétek. Most látjátok, hogy ez szolgálat, igen 

szűken fi zető szolgálat, még e’ mellett meltatlanságokkal, boſzſzúságtételekkel 

öszve kötött szolgálat. Azt kérdem hát tőletek, ha ere a’ nehéz szolgálatra, ennek 

egész életetekben való viselésére, sok és terhes munkáinak; jó lélekkel hűséggel való 

tellyesítésekre, bajainak békességes-tűréssel való elszenvedésekre magatokat ígéri-

tek é? Fel[eljétek] Igérem.

Nagy bátorsag, ha ugyan nem vakmerőség, ha ez a’ kérdés nekem tétetett volna, 

a’ ki közel 50. eſztendőtöl fogva forgolódom ebben a’ szolgálatban, késedelmesebben 

feleltem volna. Talám hát hírtelenkedtetek a’ felelettel. Gondoljátok hát meg a’ 

dolgot, másodszor is, harmadſzor is ugyanazt kérdem tőletek? Igérem. 

Hármas ígéretet tettetek; de még ezzel sem elégszem meg, hanem ha igeretetek 

mellett meg akakrok maradni, szent esküvéssel is tartoztok magatokat lekötni a’ 

Papi hivatalra, annak minden kötelességeinek tellyesítésére lekötelezni. Halljátok 

hát meg előre az esküvés formáját, annak minden szavaira halgassatok.

Van é valaki közöttetek, a’ ki ezeket tellyesíthetetleneknek, lehetetleneknek tar-

taná, és így ezzel az esküvéssel magát lekötelezni nem akarná, szólljon, szerentsés 

út kivánásával mindjárt elbotsátom. Nintsen? Halljuk hát esküvéseket. 

Itt felesketnek.

Főtisztelendő Consistorium, egész Keresztyén Gyülekezet! Imé Tielöttetek, a’ Ti fü-

leitek hallattára igérték magokat ezek az Ifj ak a’ L. Pásztori Szent hivatalra, annak 

minden kötelességének tellyesitésére, söt ezekre magokat esküvéssel is kötelezték. 

Ezek ollyan útat veſznek fel mellyet még nem jártak és a’ mellyen sokan eltévedtek; 

ollyan tengerre indulnak, mellyet még nem probáltak, és a’ mellyen igen sokan ha-

jótörést ſzenvedtek. Ne botsássuk hát őket addig er[r]e a’ kéttséges és bizonytalan 

kimenetelű utra, míg nem ajanljuk őket a’ L. Páſztorok Fejedelmének. Jertek könyö-

rögjünk hát érettek, és kérjünk nekik az égböl, a’ világosságok Attyátol segedelmet. 

226 Báthori Gábor itt részletesen kifejti a lelkipásztori kötelességeket, amelyek a szolgák ismertető-

jegyei. Ezek: 1) igehirdetés; 2) felvigyázás az oskolákra és a tanítókra; 3) betegek meglátogatása, 

hitben való erősítésük, vigasztalásuk, halálra való előkészítésük; 4) bántatos szívű, lelkiismeret 

háborúi között levőknek menedéknyújtás; 5) ennek jutalmaként a jövedelem, a lukma szűken 

van kimérve.
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Imádság, azután pedig

Kereſztyének! Ezek az előttűnk lévő Ifj ak ezennel felszenteltetnek; de kérjünk nekik 

még is Szent Lelket, énekeljük el e’ végre a 37k Ditséretnek két elsőbb verseit. 

Aldás.

Megáldjon tégedet Istennek népe az Ur és őrizzen meg tégedet. Világosittsak 

[sic!] meg az Ur ő ortzáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordíttsa az Ur az ő 

ortzájának világát és adjon te neked bekességet. Amen. 

Privat Consecratiókor mondandó I-

mádság.227

Irgalmas Isten, ki akarsz minden embereket idvezíteni, és azt akarod hogy min-

denek az igasság esméretére jussanak.228 A’ Te Szent Fiad vérén váltottad meg az 

Anyaszentegyházat, akarod azt magadnak dítsősségessé tenni, hogy ne legyen ab-

ban semmi makula, hanem legyen Szent és feddhetetlen.229 E’ végre rendeltél ebbe 

eleinte némellyeket Apostolokat, némellyeket Prófétákat, némellyeket Pásztorokat 

és Doktorokat, a’ Szenteknek egy testbe való kötöztetésekre, a’ Szolgálatnak munká-

jára, a’ Kristus testének az Anyaszentegyháznak epitéſére.230 Gondot viselsz még ma 

is er[r]öl a’ Te drága arronn vett Örökségedröl, úgy tartod, őrződ azt, mint a’ Te Sze-

med fénnyét, és ha kiteszed is ezt ottann ottann próbára, ha elkezded is az ítéletet 

a’ Te Házadon,231 ha némelly helyekről a’ hidegségért Szent beszéded megútálásáért 

kimozdítod is arany gyertya tartódat,232 de nem tart örökké a’ Te haragod, még a’ 

Te búsulásod és bűntetésed között is, meg emlekezel a’ Te irgalmasságodrol,233 meg 

épited a’ Te Házadnak romlását, kiküldöd abba a’ Te szolgaidat, hogy tanittsák a’ 

tudatlanokat, vigasztalják a’ Szomorúakat, gyógyíttſák a’ megsebesedett sziveket, 

227 4 lapból álló 8 oldalas, eredetileg felthetőleg különálló irat. Az összefűzés később történt meg. 

Egyértelműen megállapítható, hogy az itt található felszentelő imádság és lelkészi eskü szö-

vegét Báthori Gábor jóval korábban írta, az íráskép igen nagy hasonlóságot mutat az 1796-os 

Ágenda eredeti, első rétegével. A dokumentum jelenleg az 1837-re datált szentelési beszéddel 

és liturgiával kezdődik, ami mögé hajtva található – mintegy mellékletként – az imádság és az 

eskü, amit egyébként az 1837-es liturgia nem tartalmaz. De lehetséges úgy hajtani a füzetkét, 

hogy először az imádság és az eskü álljon, amit követ a későbbi beszéd és szertartásrend. 
228 Vö. 1Tim 2,4
229 Vö. Ef 5,27
230 Vö. 1Kor 12,28; Ef 4,11
231 Vö. 1Pt 4,17
232 Vö. Jel 2,5
233 Vö. Mik 7,8
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hivják a’ megtérésre a’ bűnösöket, vezessék az idvesség útára a’ Kristus vérén meg-

váltatott Lelkeket. 

Szemlátomást mutogatod ezt a’ Te Anyaszentegyházad eránt való ſzeretetedet 

miközöttünk is. Legközelebb ez ennek234 a’ mi előttünk lévő Atyánkfi jának Szivét 

úgy igazgattad, hogy megvetvén minden más hívatalokbol reménylhető előme-

neteleket, kéſzen engedne a’ Te hivatalodnak, örömmel venné fel az Evangeliomi 

szolgálat munkáját, és kivánna a Kristus képében járni követtségben.

Nagy a’ tereh, mellyet vállára veſz, nem viselheti azt el, a’ Te segedelmed nélkül. 

Mikor hát a’ Te Szolgád kezét, de erőtlen kezét ennek fejére teszi, vesd Te magad 

rá a’ Te hatalmas Isteni kezedet, közöld vele a’ Te Lelkednek mind azokat a’ drága 

kegyelmeit, mellyek az ő munkáira szükségesek. Világositsd meg elméjét, vezéreld 

őtet minden igasságra, hogy mint Te tőled tanittatott igazán hasogassa a’ tudo-

mányt, tisztán hirdesse a’ Jéſus Evangéliomát.235 Szenteld meg Szivét, hogy kegyes 

élete által tűkör legyen a’ népnek, mellyen őtet a’ Sz. Lélek vigyázóvá tette.236 Legyen 

pelda Hallgatóinak a’ mértékletességben, szelídségben, alázatosságban, békességes 

tűrésben, az Isteni és atyafi úi szeretetben.237 Ugy fényljék az ő világossága az em-

berek előtt, hogy ezek látván az ő jó tselekedeteit, ditsőíttsék a’ mennyei Atyát.238

Tedd ennek szájába olly foganatossá a’ Te beſzédedet, hogy az soha Te hozzád 

üresenn viſzſza ne térjen, hanem mindenkor végezze el a’ Te akaratodat.239 Vigyen 

sok lelkeket fogva a’ Jésus engedelmére. E’ végre valamikor ez plántál és öntöz, adj 

ar[r]a áldást és nevekedéſt az ő munkájára.240

Mikor a’ vállait nyomó tereh alatt elfárad, elbádjad, a’ Te lelked élleſzſze, kezed 

támogassa őtet. Ha szegénységgel terheltetik, adj neki olly kegyelmet, hogy nagyobb 

gazdagságnak tartsa a’ Kristusért való gyalázatot e’ világ minden kintseinél. Ha 

szomorúsággal keserűséggel illettetik, vigasztald lelkét azzal, hogy a’ nyomorúsá-

goknak egy szempillantásig tartó könnyűsége, a’ ditsősségnek állandóságát szokta 

szerezni. 

Végre pedig, mikor megelégled fáradttságát, munkáját, szolgálatját, mint jó és 

hűséges szolgának, igaz igéreted szerént, add meg a’ hervadhatatlan koronát241 

Amen. 

234 Sor fölötti beszúrás a kihúzás után ugyanazzal a kézzel. 
235 Vö. 2Tim 2,15
236 Vö. ApCsel 20,28
237 Vö. 1Tim 4,12
238 Vö. Mt 5,16
239 Vö. Ézs 55,11
240 Vö. 1Kor 3,6
241 Vö. Mt 25,21.23; Lk 19,17; 2Tim 4,8
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Predikátor esküvésének formája.

Én N.N. esküszöm az egy igaz Istenre, hogy az én Lelki Pásztori Szent hívatalomban, 

mellyet moſt örömmel és tisztelettel felveſzek, egész életemben, mig erőm és 

egésségem engedi, hívenn és jó Lelki esmérettel eljárok. Az Isten beszédét, a’ 

Helvétziai Vallástétel útmutatása szerént, tisztánn hírdetem, abba semmi eretnek-

séget, vagy akarmelly újítást nem elegyítek. A’ bevett Ekklésiai Rendtartásokban, 

magam oktából semmit nem változtatok. Hallgatóimat mind tanításom, mind 

jó peldám által építeni Szent kötelességemnek tartom. E’ végre feddhetetlenül, 

tisztánn, mértékletesenn és szentűl élni igyekezem. 

Az oskolákra, az azokban tanítókra és tanulókra szorgalmatos gondot viselek.

Püspököm, Esperestem, mind két Renden lévő Előjáróim, és ezeknek Rendeléseik 

eránt, mindenben engedelmes leszek. 

A’ mint én mind ezeket tellyeſitem, tellyesíteni igyekezem, úgy segéljen engemet 

az én Istenem. Amen. 
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V.

TEMPLOMSZENTELÉS SZERTARTÁSA

Pest, 1830. augusztus 29.242

A’ Pesti

Reformáta Ekkézsia’ Templomának

Felszentelése

alkalmatosságával Aug. 29-dikén 1830.

a’ következő Rend 

tartatik:243

1. Az Isteni Tisztelet kezdődik délelőtti 9 ór[akor]

2. A’ T. T. Uraságok a’ Parochiális ház udvarára nyiló ajtónn vezettetnek bé 

a’ számokra rendelt székekbe: azután a’ közrendű Népnek a’ piatzra néző ajtó 

felnyittatik.

242 Lelőhelye: RL D/7 Varia 6. 12. doboz. A pesti templom alapkövének ünnepélyes letételére 

1816. június 12-én került sor, részletesen lásd: Farkas 1898, 44-45. Az új templomban az első 

istentiszteletet 1830-ban, a „médárdusi vásár” (június 8.) vasárnapján tartották, vö. Farkas 

1898, 51-52. A fenti adatot Szatmári 2003, 182. több adatra – többek között az itt közölt 

templomszentelési rendtartásra – hivatkozva cáfolja (56. lábjegyzet). Azonban a használatba 

vétel (első istentisztelet) és a felszentelés ünnepélye között nyilvánvalóan különbséget kell 

tenni, a gyülekezet rendszerint az ünnepélyes felszentelés előtt már istentiszteleti célra szokta 

használni elkészült templomát. 

 1830-ban június 6-a Szentháromság ünnepe volt, június 13. vasárnap pedig a Szentháromság 

ünnepe utáni I. vasárnap. A pesti vásárok kialakulásával, jelenségével és jelentőségével kap-

csolatban lásd részletesen: Zoltán 1975, 3-21. A pesti egyház (Kálvin tér) halotti anyakönyve 

szerint az új templomban 1830. szeptember 1-jén tartották az első halotti prédikációt Detsi 

Sámuel felett. RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint.
243 „Sok bajok és nehézségek között felépült végre a’ Pesthi pompás nagy templom, mellynek felszen-

teltetése 1830 eſztendő Augustus 29dik napjára napjára határoztatott. Ekkor Generalis Conventet 

tartván Pesten a’ négy Fő Tiszteletű Superintendentiák, a’ felszentelésen jelen voltak három 

Superintendesek, maga Fö Tisztelendő Báthori Gábor Ur, Budai Ésaiás Ur, és Tóth Ferencz Ur, és 

nagy számmal a’ Lelki Pásztorok, A’ Felszentelést maga vitte véghez Fő Tisztelendő Báthori Gábor 

Ur, predikált kedves Fija Nagy Tiszteletű Ifj ú Báthori Gábor Ur, Szent Leczkéűl felvévén Jeremi-

ás VII 1,2,3,4,5 verseit. Az Ur’ aſztalánál agendizált Fő Tiszteletű Polgár Mihály Ur Generalis 

Notarius és Kecskeméthi első Predikátor.” RL D/7 Pesti egyház vegyes igazgatási iratai (1796-

1971) 7. doboz 385-386. számú iratok (Báthori Gábor önéletrajza, valamint a pesti egyház 

története).
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3. Az Éneklő Kar énekel magábann. 

Búzgó hálákkal emelkednek 

Hozzád, Nagy Felség! szíveink, 

Dítséretedre nyelveink 

Ezer alléluját rebegnek; 

Néked, Örök véghetetlen 

Istenség! főldön, és mennyen 

Minden száj egy hanggal ezt mondja: 

Ezer, ezer Alléluja! 

Néked, ezer Alléluja! 

Néked, ezer Alléluja! 

{2.}244

4. A’ Nép Orgona mellett. 

Szent Isten! noha néked

Az Egek űlö széked,

 Ott dícsérnek tégedet: 

Biztat szent igéreted,

Hogy azért meg nem veted

 Földönn lakó népedet.

Egygyütt vagy vélek,

Kikben alázatos a’ Lélek:

 Mi is hát térdet hajtunk,

 Hogy rajtunk

 Könyörülj, ’s kegyelmeddel

 Fogadd el,

 Mikor te hozzád emel kezet

 Ez a’ Gyülekezet.245

5. Az Éneklő Kar magábann. 233. Dits. a’ XXXIII-dik ’Sóltár nótájára. […]246

{3.}

6. A’ Nép Orgona mellett, ugyan azon Dits. […]247

244 A nyomtatvány eredeti oldalszámozása.
245 Az akkor használatban lévő énekeskönyvben A közönséges éneklést kezdő versek. Vasárnap reg-

gelre előírt 2. számú ének [ÉK 1806 (1874), 226. = RÉ 1948 152. dicséret]. Az 1806-os, tényle-

gesen 1813-ban megjelent Benedek Mihály-féle ún. „reforménekeskönyv” 1877-es átdolgozása 

előtti, saját tulajdonomban lévő példányra (Budapest, 1874.) hivatkozom. Vö. Csomasz Tóth 

1950, 183-185.
246 233. dicséret 1. és 2. verse. Az ének felirata: Templom szenteléskor. ÉK 1806 (1874), 413.
247 233. dicséret 3. és 8. verse. ÉK 1806 (1874), 413-414.
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{4.}

7. Felmegy a’ Predikálló a’ Cathedrába, szent szolgálatját végzi.

8. Az Éneklő Kar énekel magábann. CXXXV-dik ’Sóltár. […]248

9. A’ Superintendens a’ Cathedrába megy, rövid beszédet tart, imádkozik a’ 

néppel, és azt megáldja.

10.) Az Éneklő Kar magábann. XLVII-dik ’Sóltár. […]249

{5.}

11. Az Úrnak Szent Vatsorája kiszolgáltatik, melly alatt az Éneklés ekképpen 

megy véghez. 

Az Éneklő Kar magábann. A’ LXXXIVik ’Sóltár Nótájára.

Úr Jézus! Kit Szent Atyádnak

Jobbjánn Angyalok imádnak,

    Zeng ajakink ditséreteddel:

Midőn e’ szent Vatsorábann

Idvességünk Zálogában

    Részesülünk, mellyet véreddel

Szerzél hogy minket az Égbe

    Felvinnél a’ ditsőségbe.

Óh idvesség Fejedelme!

Jobb kezed légyen védelme

    Ez Imádság szent Hajlékának;

E’ szeretet Vatsorája

Mellyet itt vész Szentid nyája

    Légyen jegye szent Templomának,

Mellyet a’ halandó Néked

    Szentel, áldván Istenséged.

12. A’ Nép Orgona mellett. 162ik Dicséret. Ne szállj perbe én velem, – egé-

szen.250

{6.}

248 CXXXV. zsoltár 1. és 8. verse. ÉK 1806 (1874), 201-202. = RÉ 1948 135. zsoltár 1. és 8. verse.
249 XLVII. zsoltár 1. verse. ÉK 1806 (1874), 75. = RÉ 1948 47. zsoltár 1. verse.
250 Szövegközlés nélküli utasítás. A tíz versszakos 162. dicsérettel kezdődő új szakasz felirata: 
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13. Az Éneklő Kar magábann. A’ LXXXIVik ’Sóltár Notájára.

Buzgó hálák emelkednek,

Innét Királyi Székednek,

    Óh Jézus! égi zsámolyához,

Valahányszor a’ megtérő

Bünös, kegyelmet igérő

    Szent Jegyidnek jó asztalához.

Jer hát vatsorálj mi velünk

    Mostann, és a’ miglen élünk!

14. A’ Nép Orgona mellett. 12. Dits. Én Istenem sok és nagy bünöm,251 – egé-

szen.252

15. Az Éneklő Kar magábann. A’ CXXXVIIIik ’Sóltár Nótájára.

Hozzád emeljük mi Atyánk!

    Fiaid e’ földön kezünket,

Buzgó hálákkal szivünk szánk

    Ditsér Tégedet Istenünket,

Hogy bár a’ Meny Szentek szente

    Ditsőséged bé nem fogadhatja:

Te voltál ’s Te vagy minden te

    Hiveidnek mennyei Attya;

Hogy e’ Kenyér, mellyből eszünk,

    ’S e’ pohár, a’ mellyet Fijadnak

Emlékezetére veszünk,

Nekünk Lelki életet adnak.

    Nem rettent többé halálunk,

    Mellyet ránk a’ törvény tőlled kért;

    Mert idvességet találunk

      Nálad a’ Jezus érdeméért.

{7.}

Bünbocsánatért való énekek. ÉK 1806 (1874), 353-354. = RÉ 1948 205. dicséret 1-5. és 8-12. 

versei.
251 Az ének valójában a 163. dicséret (10 versszak). ÉK 1806 (1874), 354-355.; vö. RÉ 1948 206. 

dicséret.
252 Szövegközlés nélküli utasítás. 
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16. A’ Nép Orgona mellett. A’ CXVI. ’Sóltárnak: Szeretem és áldom az Úr 

Istent, 1., 7., 9., 10, 11. verseit.253

17. Az Éneklő Kar magábann. A’ CXXXVIII ’Sóltár nótájára.

Szent tisztelettel telnek-el

    Imádásodra kész sziveink;

    Szánk háláadó Énekkel

    Zengi ki buzgó érzéseink’,

    Jézus! midőn megjelenünk

    Asztalodnál, ’s hozzád járulunk,

    Ki le vetted az ellenünk

    Kiáltó Törvény átkát róllunk.

Add mindennek, ki részesűl

    E’ tőlled szerzett vendégségben,

Légyen az erősitésűl,

    Ez örvendetes Reménységben:

Hogy haláloddal készitett 

    Lelki javaidat vele itt

Ugy közöld, mint megfeszitett

     Tested, ’s kifolyt véred’ jeleit.

18. A’ Nép Orgona mellett. A’ XLII. ’Sólt: Mint a’ szép hives patakra 1., 2., 3., 

5., 7. Verseit.254

19. Az Éneklő Kar magábann. 220. Ditséret a’ LXVI. ’Sóltár Nótájára. […]255

{8.}

20. Az egész Isteni tiszteletet bérekeszti a’ népnek Orgona mellett való 

éneklése 76. Dits. Szent vagy örökké Atya Úr Isten.256

21. Az Éneklő Kar magábann. Isten tartsd meg Ferencz Császárt Királyunkat 

’s a’ többi.

253 Szövegközlés nélküli utasítás. ÉK 1806 (1874), 174-175. = RÉ 1948 116. zsoltár 1., 7., 9-11. versei.
254 Szövegközlés nélküli utasítás. ÉK 1806 (1874), 68-69. = RÉ 1948 42. zsoltár 1-3. és 5., 7. versei. 
255 220. dicséret 5. és 6. verse. Az 5. versszak kezdő sorát – feltehetőleg kontextuális és értelmi 

okokból – megváltoztatták: Az ő élete olyan drága helyett a Királyunk élete olly drága szerepel 

a kiadványban, a többi sor megegyezik. Az ének felirata: Király koronázásakor. ÉK 1806 (1874), 

402-403.
256 Szövegközlés nélküli utasítás. Vasárnapi reggeli énekek csoportjába tartozó négy versszakos 

ének. ÉK 1806 (1874), 287-288.
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VI.

TEMPLOMSZENTELÉS SZERTARTÁSA

[Dátum és hely nélkül]257

Nagytiszetelü Nagy Dániel Generális Perceptor Urnak258 alázatos tisztelettel.259

Templom Szentelési Enekek

Bé menöre ad notam XCIdik ZS: A ki a’ felséges. […]

Fel állora ad notam Csendes magánoſság […]

Első Predikatzio elött ad notam XCdik ZS: Te benned: […]

Predikatzio közbe ad not: LXXXIV ZS: Oh seregek […]

Első Predikatzio után ad notam XCIX ZS: Az ur orſzagol […]

Máſodik Predikatzio közbe 37dik Ditseret 2dik verſe […] 

Maſodik Predikatzio uta[n] ad not: XXII ZS En Iſtenem […]

Kereſztségkor ad not CXXXVII ‚S Hogy a babiloni […]

Ur Vatsorája előtt, A Kenyér és a Bor meg Szenteléſe alkalmatoſságával 68 D: 

6 verse […]

Urvatsorájakor a’ Jegyek ki oſztogatáſa alkalmatoſságával ad notám Moháts 

Mohats […]

Ki jövöre Bé rekeſztő s meg áldó Enek ad not: LXVI ‘S Örvendj egész Föld az 

Iſtennek […]

257 Lelőhely: RL C/8 10. doboz XIV. köteg Halotti búcsúztatók, családi ünnepek.
258 Nagy Dániel ifj . Báthori Gábor apósa volt, emlékére készített prédikációja kéziratban megtalál-

ható (RL C/8 10. doboz XIV. köteg Halotti búcsúztatók, családi ünnepek), ennek felirata: A’ ha-

táráig el ment el nyúgodott és jovendő állapatjára viſsza állítandó DÁNIEL. Halotti Tanításbann 

elő adva mellyet Néhai Nagy Tiszteletű és Tudományú Peremartoni NAGY DÁNIEL Ur a’ Helv: 

Vallást követő Dunánn=inneni Fő Tiszteletű Superintendentia Generalis – nem kűlombenn a’ 

külső Somogyi N. T. Eggyházi Vidék Tractualis Perceptora’ és mind a’ két Consistoriumok Aſſeſsora 

Tekintetes Tolna Vármegyének Tábla-Bírája a’ Nagy Székeli Ref: Német Ekklésia hív és buzgó Lelki 

Páſztora’ mint Felejthetetlen kedves Ipa Ura December 24ik Napjánn 1829: tőrtént halálának em-

lékezetére készített. Báthori Gábor. Generalis. V. Notarius Superintendentialis Aſſeſsor és Kis-Kun 

Fűlöp=szállási Predikátor.
259 Az énekek szerzőjét, a füzet elkészítőjét nem lehet a kézjegy alapján azonosítani. A jegyzés 

mellett kivehető a Prof. kifejezés. 
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VII.

PRÉDIKÁTOR ESKETÉSI SZERTARTÁSA

NAGYSZÉKELY, 1824. SZEPTEMBER 28.260

Báthori Gábor[na]k, a’ Filepszállási Reformata Ekklésia Lelki Pásztorának 

a’ maga Jegyesével N. Nagy Juliánnával lett-copuláltatása alkalmatoſságával 

mondott 

Beszéde

Nagy Székelyben September 28k napján. 1824k eſzt.

Fő Tisztelendő Báthori Gábor Urnak a’ Dunánn innen Lévő Fő Tiſzt. 

Superintendetia Superintendenſének.

 

Predikator copulatiójakor mondatott Beſzéd

260 Lelőhelye: RL C/8 1. doboz II. köteg 14. sz. 

 Ifj . Báthori Gábor iratainak és prédikációinak levéltári gyűjteményében (RL C/8 7. doboz) 

szintén megtalálható egy esketési ágenda (Predikátor copulatiójakor mondandó rövid Beszéd. 

Készítette Báthori Gábor Filepsz: Prédik[áto]r 1828) keresztfi a esketésekor, amely nagy hason-

lóságot mutat id. Báthori Gábor fent közölt esketési liturgiájával. Ennek rendtartása: 

 [I.] Copulatiókor mondandó rövid Beſzéd

 [II.] Imádság

 [III.] Esketés (kérdések és fogadalom)

 Fogjátok egy más kezét Kedves Ötsém ’s Keresztfi am: azt kérdem tőlled, hogy ezt a’ személyt a’ kinek 

kezét fogod szereted e’ Házastársul? magadhoz vészed e’ Feleségűl? 

 K. [olvashatatlan szövegrész] Aſszonyom: azt kérdem tőlled hogy ezt a’ ſzemélyt a’ kinek kezét 

fogod, ſzereted e’ Házas társúl? hozzá megy e’ Feleségűl? 

 Vőlegeny esküvése Formája.

 Kedves Otsém ’s Keresztfi am arra a’ Szent hitedre és esküvésedre kérdelek, mellyel a’ Lelki Pásztori 

Szent hiva-talt felvetted és viſeled, igéred e’ magadat arra, hogy ezt a’ ſzemélyt a’ kivel kezet fogsz, 

nem tsak most ſzereted, hanem azzal mindenkor meg elégszel, ha a’ ſzükség úgy kivánja, vele türsz, 

vele szenvedſz, és tellyes életedben ’s életében hűséges férje és gondviselője lészel, mindezekre mon-

dom igéred e’ magadat?

 Meny Aſszony Esküvése formája.

 Az Igaz Isten engemet úgy segéljen, hogy ezt a’ ſzemélyt a’ kinek kezét fogom szeretem, szeretetből 

feleségűl hozzá mégyek, és őtet holtomig vagy holtáig, sem egéſségében sem betegségében, sem bol-

dog, sem boldogtalan sem semminémű állapotjában hitetlenűl és törvénytelenűl el nem hagyom, 

hanem egész életemben ’s életében hűséges feleſége és segitője lészek, Isten engemet úgy segéljen.

 [IV.] Megáldás

 Áldás.

 A’ Szeretetnek Istene, a’ ki nem tsak esméri az Ádám fi ainak sziveiket, hanem kezében is tartja, és 

oda hajtja a’ hova akarja, köſse öſzve ezen Párnak ſzivét elválhatatlanúl. Nevelje bennek az egymás 

eránt való ſzeretetet naponként, áldja meg őket Fiakkal Leányokkal, tegye azoknak nevelésekben 

ſzerentsésekké, hogy mind magok, mind pedig az ő Gyermekeik, legyenek amaz áldott Meſternek 

a’ Jézusnak Tanitványi, végre pedig a’ Menny Országnak is örököſsei. Amen.
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Hogy Isten az embert nem egyes, magános, hanem páros házaſsági életre terem-

tette, ez eröl való meggyözettetésünkre nem kell egyéb, hanem hogy veſsünk egy 

okos, fi gyelmes tekintetet az Istennek munkáira.

E’ Világnak minden réſzeiben, Orſzágaiban, Tartományaiban leg közelebb 

véghez vitt minden Conscriptiók azt bizonyitják, hogy öt eſztendöt egymásba 

ſzámlálván, a’ mennyi Férjfi , eppen annyi Leány gyermek ſzületik. Honnan van ez? 

A’ Szülék akaratjoktól függ ez? Eppen nem, a’ mi megtetzik abból, hogy gyakran 

mikor a’ Szülék Fiú gyermeket kivánnának, Leanyok, mikor Leányt, Fiú gyermekek 

ſzületik. Talán hát a’ Történetnek munkája az, hogy a’ Fiú és Leány gyermekek 

egyforma ſzámmal ſzületnek? A’ ki igy gondolkodna, az az okosságot tagadná meg. 

Mert azon kivűl, hogy ez a’ Szó történet a’ tudatlanságnak ſzava, ſemmit nem 

tevö üres hang; történetnek azt ſzoktuk nevezni, a’ mi állhatatlan, változó, most 

egy, majd másképpen esik: a’ Született Férfi  és Leány gyermekek ſzáma között 

való egyenlőség pedig allandó, változhatatlan. Bizonyosan annak az Istennek 

munkája hát ez, a’ kiben nintsen változás, és a’ valtozásnak legkiſsebb arnyeka 

is. De ha Isten munkája az, hogy a’ Fiú és Leány gyermekek egyenlö ſzámmal 

ſzületteſsenek, mi tzélja volt, ’s van ebben a’ ſemmit haszontalanúl nem tselekvö Is-

tennek? Ha ezt magunktól talám által nem látnánk, – noha a’ dolog igen világos –

meg mondja Istennek ezt a’ tzélját Sz. Pál azt állitja, hogy ebben az Istennek tzélja 

az, hogy minden Férfi únak tulajdon Felesége, és minden Aſſzonynak tulajdon 

Férje leheſsen.

De nem elégedett meg Isten azzal, hogy tsak igy mutogaſsa elöttünk, hogy ö 

minket házaséletre rendelt, hanem belé nyomta mind a’ Férfi , mint az Aſſzonyi 

nembe a’ Párosélet buzgó kivánását. Adám alig jöhetett ki az Istennek teremtő 

kezei közzűl, mindjárt, a’ mint Móses irja elindúlt, hogy magának párt kereſsen. 

– Imé maga az Instinctus, a’ terméſzeti vak ösztön, hogy tanitja Adámot ar[r]a, 

hogy ő Istentől páros életre volt rendeltetve, hogy mutatja néki annak igazſágát, a’ 

mit majd későbben, egy az ö Fijai közzűl Salamon mondott: Sokkal jobban vagyon 

dolga a’ kettönek, hogy nem az egynek.

De hogy ſemmi kéttség az eránt ne maradna, hogy Isten az embert páros életre 

rendelte, meg ſzollal maga az Isten, és azt mondja: Nem jó az embernek egyedül 

lenni, ſzerzek nékie ſegitőt: Sat. Adámot Evával, öſzve párositotta, a’ házaſságot 

ſzerzette, melyre hogy annyival inkább felindittaſsanak az Adám minden Fijai, és 

Leányi, a’ házaſságot megáldotta.

Mindezek nem tsak azt bizonyitják, hogy Isten az embereket Házaſsági páros 

életre rendelte, hanem azt is, hogy magával a’ terméſzettel, és a’ terméſzet bölts 

Urával truttzolnak mindazok, akik akar a’ nagyobb ſzentségre való törekedés-

nek ſzine alatt, akar más ílyen képtelen okok miatt, a’ házaſsági élettől idegen-

kednek, magokat attól a’ boldogságtól, melyre Istentöl rendeltettek, kéſzakartva 
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megfoſztják, mert vagy ſemmi boldogság nints e’ földön, vagy ha van, azt nem 

másutt, hanem a’ jó házaſságban lehet fel találni. Meg nyeri a’ jót, a’ ki talál jó 

Feleséget, és vett jó akaratot az Urtól azt mondja Bölts Salamon.

Lehet annál nagyobb boldogságot gondolni, mely oly mennyei örömmel töltené 

bé egy jó Férjnek Lelkét, mint, midön a’ Proféta ſzava ſzerént, látja a’ házában a’ 

maga Feleségét, mint a’ termö ſzöllöt, gyermekeit aſztala körül, mint az olaj ágakat. 

Ezek[ne]k ſzeretettel telyes ártatlan társaságok nem édesebb gyönyörűſéget ſzerez 

é, mint e’ Világnak minden lármás, pompás fényes társaságai?

Nem eddig van a’ dolog, hanem egéſz életűnkben, eg[y]mást felváltva kö-

vetkeznek reánk a’ ſzerentse, és ſzerentsétlenség, az öröm, és a’ keserűség. 

Nem tagadom[,] hogy a’ ſzerentsés örvendező embernek ſok társai vagynak: 

de hát ſzerentsétlenségében keserűségében kitöl nyer vigaſztalást? ki elött önt-

se ki bánkodó ſzive enyhitésére panaſſzait? talám baráti előtt? Ah, ne hidjetek 

barátitok[na]k, annak, a’ kit kebeledben tartaſſz, ki ne jelentsd titkodat, azt 

mondja a’ Proféta. Egyedül jó Feleségében találja egy bánatos, kesergő Férfi  azt 

a’ tökelletes barátját, a’ ki nem tsak bánkodik bánkodó, sir siró Férjével, hanem 

oly réſzt veſz annak Fájdalmában, hogy a’ két réſzre oſzolván, érezhetőképpen 

megkönnyebbedik.

Végre minden földi boldogságot felyül haladó boldogság az, midön látják a’ 

házaſságban elő ſzemélyek, hogy ök lételt adtak azok[na]k az okos teremtések[ne]

k, az ő gyermekeik[ne]k, kik örök életre rendeltettek Istentöl, a’ kiben vénségekben 

megifj adnak, megujúlnak, halálok után élni fognak, emlekezetek fenn marad, mig 

pedig ha azok jól neveltettek, áldásban marad. Mert a’ jó kegyes emberekröl azt 

mondják a’ velek egy időben elö emberek: Boldog a’ méh, mely ezeket hordozta, és 

a’ emlök, melyek ezeket ſzoptatták.

Egy ſzóval, valamint az Istennek Fö tzélja az, hogy az emberek boldogok legyenek: 

ugy, hogy ezt a’ boldogságot el érheſsük, minket páros, házaſsági életre rendelt, mely 

nélkül igaz, valóságos boldogság e’ földön nintsen. 

De ſenki a’ házaſsági életnek boldogító erejét oly telyes mértékben nem érzi, 

mint a’ Lelkipáſztor. Hogy ez tudós nagy tudományú ember légyen, ar[r]a rá 

mehet éjjeli nappali ſzorgalmatoſsága, olvasása, tanulása, elmelkedése ál-

tal: ellenben jó, haſznos, épületes Lelki Pásztor nem lehet, hanem ha abban a’ 

házaſsági élet által ſegittetik. Ha erre ſemmi argamentum [sic!] erőſség nem volna 

is, meg gyözettethetnénk erről azok[na]k a’ Papok[na]k példájok által, a’ kik a’ 

nötelenségnek ſzomorú törvénnye alá lévén rekeſztetve, haſznos, és épűletes Lelki 

Pásztorok nem tudnak lenni. De az ílyen példákra nints ſemmi ſzükségünk, a’ dolog 

maga magát világosan megmutatja.

1. Azt mondja Sz. Pál: Senki, a’ ki vitézkedik, nem elegyiti magát ez élet 

ſzor gal matoſságíba, hogy annak kedvébe leheſsen, a’ kitől válaſztatott a’ 
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Vitéz ségre.261 Ez azt teſzi, hogy a’ Lelki Páſztornak nem ſzabad, nem lehet e’ vi-

lági jókért ſzorgalmatoskodni, el lévén ez egéſſzen foglaltatva terhes hivatalának 

foglalatoſságitól. Ha valahol, itt kivált két Urnak ſzolgálni nem lehet. Ugy de mit 

tselekſzik hát a’ L. Páſztor? Mert ha az élet ſzorgalmatoſságába elegyiti magát, 

hivatalát meg ſérti, köteleſſégét elmulatja, magát büntetésre téſzi méltóvá. Ha 

pedig nem gondol e’ Világiakkal, Bölts Salamon ſzava ſzerént, utoléri ötet a’ 

ſzükség, mint a’ gyors úton járó, körülvéſzi a’ ſzegénység, mint a’ paizsos Férfi ú. 

Ezt a’ nehézséget el igazitja a’ Lelki Páſztornak jó ſzorgalmatos Felesége, a’ ki 

meghagyja a’ maga Férjét az oltár körül, annak ſzakadatlan munkaiban, maga 

pedig Márthával ſzorgalmatoskodik, mig Férje azért a’ kenyérért munkálódik, 

mely megmarad az örök életre; ö bé ſzerzi azt az eledelt, mely a’ teſt táplálására 

ſzükséges, olyan ez, mint a’ kereskedö hajó, mely meſſziről is béhozza az eledelt.

2, A’ Lelki Páſztor köteleſsége, hogy vezérelje igazgaſsa azt a’ nyájat, melyen a’ 

Sz. Lélek őtet vigyázóvá tette. De bizonyos az, a’ mit Plátó mond, hogy ſenki sem 

lehet alkalmatos a’ nagy társaság igazgatására, hanemha elébb kiſsebb társaság  

igazgatásában foglalatoskodott. Ez a’ kiſsebb társaság éppen a’ Lelki Páſztornak 

a’ maga háza, házanépe, melynek igazgatása által teheti magát ama nagy Társa-

ságnak az Ekkl[ési]ának igazgatására alkalmatoſsá. Ide tzéloz Sz. Pál, mikor azt 

mondja: A’ ki az ő tulajdon házában nem tud jól elől járni, mimódon birhatja az 

az Isten Anya Szent egy házát?

3. A’ L. Páſztornak ama két Feleséges Isteni indulatokkal kell ékeskedni: a’ 

nyomorúltak, ſzegények, betegek eránt való könyorületeſséggel, mindenek, kivált-

képpen pedig Halgatói eránt ſzeretettel. De ha ezeket az indulatokat a’ magunk 

házunk népe körűl meg nem ſzerezzük, ſoha azokat mások eránt nem gyakoroljuk. 

A’ tapaſztalás tanitja, hogy a’ házaſság idejét általépett nőtelen emberek fás érzé-

ketlenséggel nézik a’ mások akár ſzerentsés akár ſzerentsétlen allapotjokat, vala-

mint azok[na]k örömökben, úgy keserűségekben is ſemmi réſzt nem veſznek. Régen a’ 

’Sidók ſenkit Bíróvá nem tettek, a’ ki Feleséges, és Gyermekes ember nem volt, mert 

nem hihették el, hogy az olyan könyörűlő tudna lenni. A’ Napkeleti Görög Ekkl[ési]

a Papjainak tudomanyokkal keveset gondol, de hogy azok Feleségeſek legyenek, 

azt mulhatatlan törvénnyé tette, jó az az utolsóbb, de a’ Jésus ſzava ſzerént, ezt 

tselekedni, amazt elmulatni nem kellene Végre

4. A’ jó Lelki Páſztornak tanítani kell a’ maga halgatóit, még pedig nem tsak 

beſzéddel, predikállásal; hanem, a’ mi ſokkal foganatosabb, példával. Mert a’ 

tapaſztalás mutatja, annak igazságát, a’ mit a’ régi Filosofus mondott, hogy hoſſzú, 

tsavargó utat követ az, a’ ki beſzéddel oktat, ellenben a’ példa, mind röviden, mind 

hathatosan tanít. De bizonyos hogy ezt a’ példával való tanítást, a’ legnagyobb, 

261 2Tim 2,4
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legſzükségesebb dolgokban az a’ L. Páſztor viheti legjobban véghez, aki házaſságban 

él, és a’ kinek gyermekei vagynak. En moſt, hogy a’ beſzédet rövidittsem tsak két 

dolgokat emlitek.

a, Nem lehet ſiralom nélkűl látnunk azt a’ mi idönkben mindenfelé eláradott 

veſzettséget, hogy a’ házastársak között elhatalmaztak az egyenetlenſégek, hábor-

gások, perlekedések, veſzekedések, divortialis proceſsusok, törvénytelen elválások. 

Bizony ha tsak ezeket nézzük, azt lehetne gondolni, hogy a’ házaſsági élet nem 

egyébre való, hanem hogy mind a’ Férfi nak, légyen egéſz eletében, egy mindenkori 

perlekedő, veſzekedő társa, légyen mind a’ kettő[ne]k egy költsönösen eméſztő ör-

döge. Ezt a’ közönſegeſsé lett veſzettséget orvosolni kell, még pedíg a’ L. Páſztornak 

kell orvosolni. Ugy de mit tsinál a’ végre? Predikáll? azt predikálja Sz. Péter után, 

hogy az Aſſzonyok engedelmesek légyenek a’ magok Férjeik[ne]k, hogy ha valakik 

azok közzül nem engednének az Evangyeliomnak, az ö Feleſegeik[ne]k Sz. életek 

által megnyerettesenek? Azt hirdeti e’ ugyan Sz. Péter ſzavaival: hogy a’ Férfi ak úgy 

éljenek a’ magok Feleségeikkel, mint értelmes emberekhez illik: az Aſſzonynak, mint 

erőtlenebb edénynek, tiſzteſséget tévén. Egy L. Páſztor ſints, aki ezt a’ predikállást 

elmulatná. De hát vané valami ſikere, haſzna? Kevesedik é a’ roſſz házaſságok 

ſzáma? Nem tsak e’ nem, hanem naponként ſzaporodik.

Vagy hát ennek az eláradott veſzedelemnek ſemmi órvoſsága nints, és ha nints, 

e’ Világ rövid idön ’Sodomává Gomorává változik, és elveſz. Vagy ha van, ez a’ 

legjobb, legbizonyosabb orvoſság, ha a’ L. Páſztor jo peldát ad, ha az a’ maga Fe-

leségével oly ſzeretetben, egyeſségben, békeſségben él, hogy abból mindenek által-

látják, mely igen jó és gyönyörüséges dolog a’ házastársak[na]k békeſségben való 

együtt lakások, mert ott parantsolja az Úr, hogy légyen áldás, és élet mindörökké. 

Midön látja a’ nép egy Zakariás Papnak, és annak Feleségének Er’sébetnek angyali 

életeket, ebből meggyözettetik, hogy az egymást igazán ſzerető, békeſségben elö 

házastársak már e’ földön megkostolják, annak a’ mennyei életnek boldogságát, 

mely az égben megy tökélleteſségre.

b. Semmire az emberek közönségesen nem oly gondatlanok, mint ama leg na-

gyobb dologra, gyermekeik nevelésekre nézve, mely gondatlanság, ha talám nem 

egyedűl való, legalább Fő oka e’ világon eláradott romlottságnak. Nem mulatnak 

el ſemmit a’ L. Páſztorok ennek a’ kártékony gondatlanságnak oſtromlására, in-

tik, nogatják, öſztönözik a’ Szüléket, hogy gyermekeik neveléſét legelsö leg ſzentebb 

koteleſsegnek tartsák: de mely kevésre nem mehetnek minden predikállásokkal, 

mutatja a’ ſzomorú tapaſztalás. Leg ſzerentsésebbek itt azok a’ Lelki Pásztorok, 

a’ kik tulajdon gyermekeik[ne]k mind azt, mik kivántatnak meg a’ jó nevelésre, 

mind ezt mely drága idveſséges haſznai vagynak annak. Valamint az Eli Papnak 

neveletlen gonosz gyermekei bünbe ejtették, megveſztegették az Izraël népét, úgy 

L. Páſztornak jól nevelt kegyes Gyermekei ari[r]a inditják az egéſz népet, hogy 
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gyermekeit a’ jó nevelés által igaz Kereſztyénekké tegye. Ilyen haſznosan ſegittetik 

a’ L. Páſztor a’ házaſság által a’ maga Sz. hivatalában.

Látta ezt a’ házaſsági életnek boldogító erejét, haſznát ez az elöttünk lévő 

ifj ú L. Paſztor: gondolkodott hát arról, nézett minden mellette lévö Szűzzel való 

egybekottetése által fogja el érni a’ házaſsági életnek elö ſzámlált hasznait. Erős mi 

bennünk is mindnyájunkban ez eránt a’ reménység, mely hogy annál bizonyosab-

ban bételyesedjék, ne legyünk mi ezeknek egybekeléseknek puszta ſzemlelői, hanem 

jertek ajánljuk őket az Istennek és kérjünk a’ menyből áldást az ö házaſsági életekre. 

Könyörgés

Kegyelmes Isten, ſzeretettel gazdag mennyei Atyánk! Tudjuk, hogy ſemmit Te elődbe 

kedvesebb dolgot nem vihetnénk, mint midön egymást ſzeretö ſzemélyeket mutat-

hatunk be Tenéked. Mert valamint Te magad merő azon ſzeretet vagy; úgy gyö-

nyörködsz abban, midön látod, hogy az emberek a’ tökelleteſség kőtele a’ ſzeretet 

által egybeköttetnek. Nem kételkedünk ſemmit a’ felöl, hogy ezeket az elöttünk 

lévő ſzemélyeket Te rendelted egybe, Te inditottál ezeknek ſzivekbe egymás eránt 

ſzeretetet. De mivel a’ lépés, melyet most téſznek olyan, hogy attól függ nem tsak 

világi életek tsendeſsége, hanem nagy réſzén örök idveſségek is, és mivel ezek[ne]

k házaſsági életek[ne]k példának és tűkörnek kell lenni egyebek előtt, ajánljuk mi 

ezeket Tenéked, és esedezünk Felséged előtt, hogy ezek[ne]k egybeköttetéseket ne 

bizd egyedül a’ te erötlen Szolgádra, hanem munkálodjanak ezek[ne]k egy teſté és 

lélekké való tételekben a’ Te hatalmas Isteni kezeid, a’ melyekről kéſzittetett kötelek 

ſoha el nem ſzakadnak. Cselekedjed, hogy ezek[ne]k egymás eránt való ſzeretetekben 

a’ napok[na]k és eſztendők[ne]k változásaik ſemmi egyéb változást ne ſzenvedjenek, 

hanem hogy házaſsági eſztendeik[ne]k nevekedésével, a’ ſzeretet is köztök mind in-

kább nevekedjék. Egy Lélek, egy ſziv, egy értelem, egy akarat légyen bennek. Hordoz-

zák, és könnyebbitsék egymás terhét, eltürjék egymás erőtlenségét a’ ſzeretet által. 

Ald[d] meg öket Fiakkal, és Leányokkal, és azok[na]k nevelésekben Sz. nevedet felö 

okoſsággal, és ſzorgalmatoſsággal, hogy a’ te áldásodból vejendő gyermekeiknek ne 

tsak világi javaikról gondoskodjanak, hogy tegyék azokat igaz Kereſztyénekké, hogy 

azokkal együtt jövendöben megal[l]ván Te elötted, bátorsággal azt mondhaſsák: 

Imhol vagyunk mi, és a’ gyermekek, a’ kiket az Úr minékünk adott Amen.

Ezután a’ copulálandók egymáſsal kezet fogván, minekutánna megkerdeztetve 

az egymás iránt való ſzeretetekröl bizonyságot tettek, a’ völegény mint ordinatus 

L. Páſztor megnemeſketett, hanem a’ Copuláló Superintendens ezt a’ kérdést tette 

néki:

Fijam! ar[r]a a’ Sz[ent] hitedre, és esküvésedre kérdelek, me[l]lyel a’ L. Páſztori 

Sz[ent] hivatalt az én kezemböl felvetted, és viseled, igéredé magadat ar[r]a, hogy 
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ezt a’ ſzemélyt, a’ kivel kezet fog ſz, nem tsak moſt ſzereted, hanem azzal mindenkor 

meg elég ſzel, ha a’ ſzükség kivánja, vele türſz, vele ſzenvedſz és telyes életedben ’s 

életében hűſéges férje és Gondviselője léſzel? Mindezekre mondom ígéred é ma-

gadat? Minekutánna magát igérte, a’ menyaſſzonnyal a’ ſzokott eſküvés formája 

elmondatott. 

Végre a’ copuláló Superintendens öſzve fogván a’ kettőnek egymást fogott ke-

zeiket ezeket mondta: Szeretetnek Istene262 én reám biztad Te ennek a’ párnak 

öſzveköttetését, örömmel tselekedtem azt, a’ mi itt az enyém volt. Te magad vidd 

azt véghez, a’ mi a’ Tied, és a’ mit egyedül Te tselekedhetel: Kösd öſzve Te ma-

gad ezek[ne]k ſziveket elválhatatlanul, távoztaſs tőllök örökre minden hidegséget, 

ſzeretetlenséget, háborgást, egyenetlenséget, vagy törölj ki engem moſt mindjárt a’ 

Te könyvedböl, a’ melybe beírtál;263 hogy az én ſzemeim ne láſsanak oly gonoſzt, 

mely engem ſirva vinne a’ koporsóba. Ald[d] meg őket ép elméjű, egéſséges teſtű 

gyermekekkel, tedd ſzerentsésekké őket azok[na]k nevelésekben: áld[d] meg e’ vi-

lági életre megkivántató javaiddal, kisérje a’ te Isteni áldásod minden igyekezete-

ket, és munkájokat. Vezéreld őket a’ te tanátsoddal, mig élnek, azután vidd fel a’ 

ditsöségbe Amen. 

262 Vö. 2Kor 13,11
263 Vö. 2Móz 32,32
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VIII.

BÁTHORI ISTVÁN TEMETÉSE

Kecskemét, 1836. december 12.1

A’ csak X Hónapokat élt Kisded Báthori István Temettetési Pompája

Kecskeméten December 12-dik napján 1836.

A Háznál

A’ Cantor egy pár verset énekelvén, ezután felolvastatott, és a’ Tanúlók Éneklő 

Karja által énekeltetett ezen Ének:

1.

A’ legédeseb

 Reménynyel teli

Bimbót a’ Tavasz

 Híven érleli,

Hogy bíbor keble

 Indúl fejleni,

Dúló vész jő rá,

 ’s Meg szűnik lenni.

A’ kecsegtető remények

 Így a’ Teméſzetnek

Jétáki által

 Eltemettetnek […]

készítette Balla István Th eológus Deák D. vecsei fi .

Jegyzés. Ezen Ének után Könyörgést mondott Fő Tisztelendő Polgár Mihály úr. 

A’ könyörgés végeztével a’ Tanúlók Éneklő Karja ismét, így énekelt: […]

Jegyzés. Ez után következett a’ Halotti Beszéd.

Rövid Halotti Beszéd melyet a’ Háznál elmondott részt vevő baráti szívvel Tatai 

András Professor. 

A’ Halotti Beszéd végeztével az Éneklő Kar énekelte e’ verset (Készítette ugyan 

csak Balla István)

Vég búcsú Szavai melyeket a’ sír szélén le tett Kisded Koporsó felett, igen 

égyſzerűen, de a’ részt vevő ſzív valódi érzéséből mondott: Szabó Sándor Professor. 

A’ Sírnál fölolvastatott és a’ Tanúlók Éneklő-Karja által elénekeltetett Versek […]

1 Lelőhelye: RL C/8 10. doboz XIV. köteg Halotti búcsúztatók, családi ünnepek
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FELHASZNÁLT IRODALOM

Levéltári (kézirattári) források

AJRG 14346 

 Jegyzőkönyve a’ Nagy kőrösi helv. hitv. Főgymnasium könyvtárának, mellyet az 1852 

és 59 évben rendezett [olvashatatlan név áthúzás miatt] professor és könyvtárnok. 

Lelőhely: nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Könyvtára, leltári 

szám: 14346

Annales

 Annales Ecclesiæ Reformatæ Körösiensis […] ab Anno 1726 […]. [A Nagykőrösi 

Református Egyházközség évkönyve 1726-tól, amelyben magyar és latin nyel-

ven szórványosan feljegyzett helyi események mellett törvények és rendeletek 

másolatai is megtalálhatóak]

NRE 7 

 A’ Nagy Kőrösi Helvét hitvallású gyülekezet / Meghaltak neveit tartalmazó 

Anya könyve. / Az 1835ik év végeig. / Az 1835ik év elején, Nánási Fodor Gerson 

egyházkerűleti fö Jegyzö, és Csapai Péter e. megyei ülnök. / Ugyan ezen év utolján 

Báthori Gábor egyházkerűleti al Jegyzö és ülnök, és Csapai Péter / végre az 1842ik 

évtöl az 1854ik év végeig, egyedűl magának Báthori Gábornak, fö esperestnek, és 

egyházkerűleti fö Jegyzőnek, végre helyettes Superintendensnek, Prédikátorságában. 

[Nagykőrösi Református Egyház 7. számú anyakönyve. Halotti anyakönyv 1835. 

jan. 1-től 1854. december 31-ig]

RK K.0.273

 Mez Stephanus: Strena Devota… [üdvözlővers Báthori Gábor szuperintendens-

sé való megválasztása és felszentelése alkalmából]

RK K.0.81

 Observationes ad Liturgiam Genevenſem. Irta N. Dorogon 19 Martÿ 1804 K[omádi] 

N[agy] Mih[ály]

RL A/1.a 1

 A Dunamelléki Református Egyházkerület iratai. Közgyűlési jegyzőköny-

vek 1626-1996 (10 kötet, 28 doboz, 7 egyedi; 4,6 ifm). 1. kötet: Protocollum 

Simandinum [1626-1739]
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RL A/1.a 5

 A Dunamelléki Református Egyházkerület iratai. Közgyűlési jegyzőköny-

vek 1626-1996. 5. kötet: Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis 

Danubianae [1786-1795]

RL A/1.a 6

 A Dunamelléki Református Egyházkerület iratai. Közgyűlési jegyzőköny-

vek 1626-1996. 6. kötet: Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis 

Danubianae [1796-1814]

RL A/1.i 8

 Püspöki vizitációk iratai 1816-1990 (10 doboz, 11 kötet; 1,8 ifm) 8. kötet: 

Dunamelléki ref. Püspök Egyház látogatási Naplója Vizitáció Szász Károly naplója 

II.

RL A/1b 28. doboz Z45

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Elenchusból kima-

radtak

RL A/1b F137

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. FT Sup[erinten]

dens Báthori Gábor ur Projectuma a’ meg ſzaporodott Candidatusok Censurájok, 

és applicaltatások erant. 1814.

RL A/1b F75

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. (725 doboz, 111 

kötet; 92,5 ifm) Püspök Veresmarti Sámuel úr levele

RL A/1b G

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Püspöki vizitáció 

iratai (= A/1.i)

RL A/619-620

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Pesti (Kálvin tér) vegyes anyakönyvek 

1796-1870.

RL C/8 

 Báthory [sic!] család iratai 1773-1877 (10 doboz; 1,25 ifm)

RL C/20

 Dobos János (1804-1887) iratai 1813-1956 (4 doboz; 0,52 ifm) 

RL C/141

 Ravasz László (1882-1975) iratai 1907-1992 (28. doboz; 3,5 ifm)

RL D/7 

 A Budapest-Kálvin téri egyházközség (Pesti egyház) iratai 1790-1969 (408 doboz, 

272 kötet, 8 egyéb; 57 ifm)
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Felhasznált ágendák, szertartáskönyvek, énekeskönyvek

Ágenda 1796

 Agenda mellyel él a’ Pesti Reformáta Ekklésiában Báthori Gábor annak az 

Ekklésiának Lelki Pásztora. 1796. 13. Novembris, melly naponn kezdődött legelő-

ször a’ közönséges Isteni tisztelet gyakorlása Pestenn, 102. esztendeig tartott félbe 

szakadása utánn.

Ágenda 1805

 Eklésiai Ágenda, vagy A’ Sákramentumok’ kiſzolgáltatásoknak, a’ Házasulan-

dók’ egybeadattatásoknak módja, és formája, a’ ſzerént, a’ mint ezt a’ Reformáta 

Eklésiákban követik és gyakorolják. Első kötet. 4. Fogás. In: Fábián Jósef: Prédiká-

tori Tárház […]. Első kötet. Weszprém, 1805.

Ágenda 1927

 Ágenda. A Magyar Református Egyház liturgiás könyve. Szerkesztette: Ravasz 

László. Budapest, 1927. (Református Egyházi Könyvtár XV.)

Agenda 1963

 Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Felelős szerkesztő 

és kiadó: Káldy Zoltán. Budapest, 1963.

Agenda 1996

 Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Az Agendát ösz-

szeállította és átdolgozta: D. Dr. Prhle Károly. Budapest, 1996.

ÁK 1950

 Református Ágendás Könyv. A Román Népköztársaságban levő Magyar Reformá-

tus Egyház istentiszteleti rendtartása. Irta és összeállitotta: Vásárhelyi János 

püspök. Cluj-Kolozsvár, 1950.

Alvinci 1622

 Incze Gábor (szerk.): Alvinczi Péter. Budapest, 1934. 13-39.

Budai 1931

 A református keresztyén istentisztelet, azaz Istennek lélekben és igazságban való 

imádása. Az új istentiszteleti rend rövid ismertetése. Irta Dr. Budai Gergely re-

formátus theologiai magántanár. Budapest, 1931.

Debrecen 1817

 Rendi az Isteni Tiszteletnek, mellyet kiván tartani a’ helvétziai vallástételt kö-

vető debreczeni keresztyéni gyülekezet, ezen folyó December 7-dik napjánn, a’ 

reformátzió századonként előfordúló innepénn, annak emlékezetére: hogy 1516dik 

és 1517-dik esztendőkbenn kezdődött viszsza állitódni a’ keresztyén vallás az ő ere-

deti formájára a’ szerént, a’ mint az, a’ helvétziai és augusztai vallástételekbenn 

előadódik; ezen alkalmatosságra készült némely új énekekkel. Debrecen, 1817. 
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ÉK 1806 (1874)

 Közönséges Isteni Tiszteletre rendelt Énekes Könyv, mely Szent Dávid zsoltá-

rain kivül magában foglal némely kiválogatott és a helvét vallástételt követő négy 

superintendentia által jóváhagyott énekeket, egynehány imádsággal. Budapest, 

1874.

Förds 1866

 Förds Lajos: Ágenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez mellékletül 

jegyzetek és utasitások. Pest, 1866.

Förds 1875

 Förds Lajos: Ágenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez mellékletül 

jegyzetek és utasitások. Kecskemét, 21875.

Gombási 

 A’ Papi Szent Hivatal’ Gyakorlásárol valo Traktának elsö Darabja. Melly tanit a’ 

Prédikállásról, és az Ifj ak’ tanitatásokról. Irattatott Frantzia Nyelven Osterwald 

Frid. János, Helvétziában a’ Neokomiumi Réformáta Ekklésiának Lelki Páſztora, és 

Angliában a’ Kereſztyén Vallás’ terjeſztéſe végett felállittatott Királyi Tárſaságnak 

egyik nagy érdemü Tagja által. Moſtan pedig Magyar Nyelvre fordítatott holmi Je-

gyekkel és ſzükséges Toldalékokkal meg-bövitve M-Vásárhellyi Gombási István 

által. Kolozsvár, 1784.

GyLK 2007

 Evangélikus istentisztelet. Gyülekezeti liturgikus könyv. Budapest, 2007.

IR 1930

 Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház számára. Megállapította az 

Országos Zsinat 1929. évi 550. számú határozatával. Budapest, 1930. (Református 

Egyházi Könyvtár XVI.)

IR 1950

 Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház számára. Az Országos Zsi-

nat 1929. évi 550. számú határozatával megállapitott szöveg reviziójának tervezete. 

Kézirat gyanánt. [Budapest, 1950.]

IR 1985

 Istentiszteleti rendtartás a Magyarországi Református Egyház számára. Megálla-

pította a VIII. Budapesti Zsinat 1985. április 17-én megnyílt 5. ülésszakának 17. 

sz. határozatával. Budapest, 1985.

IR 1998

 A Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása. Összeállította a Magyar 

Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága D. Dr. Csiha 

Kálmán püspök elnöklete alatt Budapest 1997. Kolozsvár, 1998. 

IR   2010

 A Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása. Kolozsvár, 22010. 
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(Összeállította a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai 

Bizottsága D. Dr. Csiha Kálmán püspök elnöklete alatt Budapest 1997)

KÁ 1751

 Első konfi rmációs Ágendánk (1751). Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája. 

Szövegkiadás, hasonmás és tanulmány. Sajtó alá rendezte, szerkesztette és a kísérő 

tanulmányt írta Fekete Csaba. Debrecen, 2007. (Nyelvi és Művelődéstörténeti 

Adattár. Kiadványok 10.)

KÁ 2004

 Csoma Áron (szerk.): Kis Ágenda. Összeállította és jegyzetekkel ellátta Pásztor 

János. Komárom, 2004.

KÁ 

 [Kéziratos ágenda a XIX. századból. Név, hely, jelzet, évszám nélkül]2

Kármán 1787

 Ekklé’siai Agenda avagy a’ Helvetziai Vallás-tétel ſzerént reformáltt Magyar-

Orſzági Ekklésiákban való Sz. Sákramentomok’ ki-ſzolgáltatásának, egyéb meg-

ſzokott Vallásbéli tzeremóniáknak és Közönſéges Isteni tiſzteletnek Módja; mellyet 

a’ régen óhajtott Egyenlőſég bé-hozattathatásáért, Köz-haſzonra, maga’ ſaját költ-

ségén, Világ’ eleiben adott, ’s k kinyomtattatott Kármán Jó’sef a’ Lossontzi R. E. 

L. T. Pozsony, 1787.

LC 1670

 Liturgia Claudiopolitana. A református istentiszteletek rendje Kolozsvárott 1670 

táján. Közreadja Fekete Csaba. Debrecen, 2005.

Liturgia 1806

 [Göböl Gáspár:] Liturgia vagy’ a’ Szent Keresztség’, Úri Szent Vatsora’ Ki-ſzolgáltat-

tatásoknak; az Úr’ Aſztalához előſzſzör Járulandók’ Meg-visgáltattatások nak ’s 

Erősíttetéseknek; a’ Házasúlók’ Ekklé’siai öſzve-adattatásoknak Módja, mellyet a’ 

Helvétziai Vallás-Tételt tartó Dunán innen való Szuperintendentzia bé-vett 1806-

dik Eſztendőben. Vác, 1806.

Liturgia 1814

 [Láczai Szabó József:] Liturgia, vagy a’ közönséges Isteni-tiszteletnek, és az arra 

tartozó némelly szent rendtartásoknak és foglalatosságoknak módja és formá-

ja. Készíttetett a’ Tiszán-innen lévő Helv. Vallástételt követő Evangelica Magyar 

Ekklésiák’ Szuperintendentziájának számára. Sárospatak, 1814.

Liturgia 1832

 [Láczai Szabó József:] Liturgia, vagy a’ közönséges Istenitiszteletnek, és az arra 

tartozó némelly szent rendtartásoknak és foglalatosságoknak módja és formája. 

2 A kéziratos ágenda a szerző tulajdonában van.
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Készíttetett a’ Tiszán-innen lévő Helv. Vallástételt követő Evangelica Ekklésiák’ 

Szuperintendentziájának számára. Sárospatak, 1832.3

LK 2005

 Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv. Budapest, 2005.

LSC 1658

 Liturgia Sacræ Cœnæ. Az az: Ur Vacsorajanak Ki-oſztaſaban-való Rend és Cse-

lekedet. Patak, 1658. Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a jegyzeteket és a kísérő 

tanulmányt írta Fekete Csaba. Sárospatak, 2003. 

Milotai 1621

 Agenda az az Anyaszentegyhazbeli szolgalat ſzerént valo Czelekedet […]. Milotai 

Nyilas Iſtvan által. [Kolozsvár,] 1621. [RMK I 515; RMNy 1251]

Milotai 1713

 Agenda, Az-az: Az Anyaſzentegyházbéli ſzolgálat ſzerént való Tselekedet. Mellyben 

Az Uj Teſtámentomi két Sákramentomoknak, a’ Szent Keresztsegnek és az Ur 

Vatsorajanak ki-ſzolgáltatásának, és az Házasúlandóknak egybe-adattatáſoknak 

Módgya és Formája meg-írattatik, Illyen véggel: Hogy az Erdély Orſzági Reformata 

Ekkléſiákban, egyenlőképen ſzolgáltaſſanak ezek ki, hogy ebben-is Vallásunknak ’s 

Ritusinknak edgyező vóltok ki-teſsék. Melly ſzedegettetett a’ b. e. Melotai István 

Agendájából, és ki-botsáttatott vólt […]. Kolozsvár, 1713.

Milotai 1755

 Agenda, Az az, Az Anyaſzentegyházbéli Szolgálat ſzerint való Tselekedet. Mellyben 

az Uj Teſtamentomi Két Sákramentomoknak, a’ Szent Keresztségnek és az Ur’ 

Vatsorájának kiſzolgáltatásának, és a’ Házasulandóknak egybe-adattatásoknak 

Módja és Formája meg-írattatik, Illyen véggel: Hogy az Erdély-Orſzági Reformáta 

Eklésiákban egyenlöképen ſzolgáltaſſanak ezek ki, hogy ebben-is Vallásunknak ’s 

Ritusinknak egyezö-vóltok ki-teſsék. Melly ſzedegettetett a’ b.e. Mélotai István 

Ágendájábol; Moſtan pedig újonnan ki-botsáttatott. Kolozsvár, 1755. 

NA 2011

 Nagyszombati Agendarius. Magyar nyelvű szertartási betétek az esztergomi rítus-

ból 1583, 1596. Sajtó alá rendezte, szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Fekete 

Csaba. Debrecen, 2011. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár Kiadványok 11.)

Nagy 1788

 Agenda, az az, egyházi szolgálat-béli Okos Isteni Tisztelet’ módja. Mellyet a’ Fel-

sőbbeknek parantsolatjára kéſzített vala, Néhai Tiſzteletes Túdós Kis Gergely, Sz. 

Udvarhelyi első Profeſsor, és az Erdély Orſzági Venerab. R. Superintendentziának 

Generális Notáriuſa. Moſt pedig némelly hozzá-adáſokkal megbővítve, az ezzel élni 

3 Az 1814-es egyházkerületi szertartáskönyv második, változatlan kiadása. 
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akaró Szolga Tárſainak haſznokra, a’ maga tulajdon kőltségén közönségeſsé tett 

Szerentsi Nagy István, N. Győri Réf. Prédikátor. Győr, 1788. 

Novák 1905

 [Novák Lajos:] Istentiszteleti rendtartás a magyarországi református keresztyén 

egyházban. [Javaslat az egyetemes konvent megbizásából. Sárospatak, 1905.]

ÖD 1778 (1806)

 Isten’ közönséges tiszteletére rendeltetett Énekes Könyv, mellyben vagynak Hymnu-

sok, ’Sóltárokból szereztetett Dítséretek, Innepekre, és egyéb alkalmatosságokra 

tartozó régi Istenes Énekek. Most újra értelmesebbenn, tisztábbann, és nagyobb 

vigyázással, mint ennekelőtte, az énekek’ rendjeiknek ’s verseiknek illendő feljegyez-

getésekkel, és kótákkal is megékesíttetvénn, kibotsáttatott. Debrecen, 1806.

Pálóczi Czinke 1912

 Pálóczi Czinke István: Református istentiszteleti szertartások. (Liturgiák.) 

A zsinatilag megállapitott isten[t]iszteleti rendtartás szerint és az egyetemes Litur-

gia-ügyi Bizottság által készitett „kötött alkatrészek” felhasználásával. Debrecen, 

[1912.]

Papp 1902

 Papp Károly: Keresztelési és esketési beszédek. (Függelékül: eskü, imádságok, meg-

áldások, Úri imádság.) Palmer »Casual-Reden« nyomán. Budapest, 1902.

RÉ 1948

 Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. Próbakiadás. Budapest, 1948.

Révész 1853

 Révész Bálint: Egyházszertartási beszédek. Debrecen, 1853.

RK K.1.43

 [Kéziratos ágenda a XIX. századból] Bűnbánati imádságok és úrvacsoraosztási 

beszédek, agendák. 19. sz. első fele

RK K.1.45

 [Kéziratos ágenda a XIX. századból] Sebő Jánosé 1818.

Samarjai 1636

 Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyházi ceremoniajokrol es rend tartasokrol 

valo könyvetske. […] Samorjai János […] által. Lőcse, 1636. [RMK I 662; RMNy 

1654]

Szoboszlai Pap 1868

 Néh. Szoboszlai Pap István tiszántuli reform. superintendens hátrahagyott 

Munkáiból összeszedett egyház-szertartási beszédek. (Ágendák.) Debrecen, 1868.

TÉ 1996

 Magyar Református Énekeskönyv. Kiadja a Magyar Református Egyházak Tanács-

kozó Zsinata. Budapest, 1996.



Pap Ferenc

• 188 •

Vadas-Nagy 1866 

Vadas József–Nagy Péter: Agenda. Szertartási beszédek és imák, az erdélyi Ev. Ref. Anya-

szentegyház rendtartása szerint. Kolozsvár, 1866.

Felhasznált irodalom

Ádám–Joó 1896

 Ádám Gerzson–Joó Imre: A nagy-kőrösi ev. ref. főgymnasium története. Nagykő-

rös, 1896.

ADB XXII

 Allgemeine Deutsche Biographie (XXII. kötet) Leipzig, 1885.

Almanak 

 Egyházi Almanak. 1836-dik Esztendőre. Kiadatott a’ Helvétziai Vallástételt tartó 

Dunamellyéki Egyház Kerület Előljárósága rendeléséből Polgár Mihály Fő Jegyző 

által. Pest, 1836. 

Almanak /I

 Egyházi Almanak MDCCCXLIIdik évre. A’ Helv. Val. tételt tartó Dunamelléki Egy-

házkerület’ részéről szerkesztette Polgár Mihály egyházkerületi főjegyző. Kecs-

kemét, 1842. 163-255.

Almanak /II

 A’ Dunamelléki Egyházkerületben 1836tól fogva meghalt tisztviselők’ rövid életrajza. 

Báthory István. In: Egyházi Almanak MDCCCXLII-dik évre. A’ Helv. Val. tételt 

tartó Dunamelléki Egyházkerület részéről szerkesztette Polgár Mihály egyház-

kerületi főjegyző. Kecskemét, 1842. 128-129.

B 1891 

 B: A papi öltözetről. In: Dunántúli Protestáns Lap II (1891/20) 307-309.

Bajusz 1994

 Bajusz Ferenc: Jegyzetek a református egyházjogról. In: Rácz Lajos (szerk.): Fe-

lekezeti egyházjog Magyarországon. Budapest, [1994.] 133-190. 

Balázs 1983

 Balázs László: A pesti református egyház a török hódoltság alatt. In: Kálvin téri 

tanulmányok. Budapest, 1983. 11-23.

Bárth 2005

 Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori 

Magyarországon. Budapest, 2005. 

Bárth 2010

 Bárth Dániel: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. Budapest, 

2010. (Fontes Ethnologiae Hungaricae IX.) 
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Bartha 1977

 Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok az evangélium szerint reformált keresztyén 

gyülekezet istentiszteletéről. [Budapest], 1977.

Bartók 1998

 Bartók István: „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk.” Irodalmi gon-

dolkodás Magyarországon 1630-1700 között. Budapest, 1998.

Báthori 1820

 Emlékezet kövekkel megrakott Temető Kert, vagy olly Halotti Prédikátziók, mellyeket 

külömb’ külömb’ helyeken, ’s időben elmondott Báthori Gábor, a’ Th eologia’ 

Doctora, a’ Helv. Vallástételt tartó Dunán innen lévő Megye Superintendense, a’ 

Pesti Ekklésia’ Lelki Pásztora. Pest, 1820.

Báthori 1821

 Emlékezet kövekkel megrakott Temető Kert, vagy olly Halotti Prédikátziók, mellyeket 

külömb’ külömb’ helyeken, ’s időben elmondott Báthori Gábor, a’ Th eologia’ 

Doctora, a’ Helv. Vallástételt tartó Dunán innen lévő Megye Superintendense, a’ 

Pesti Ekklésia’ Lelki Pásztora. Második kötet. Pest, 1820.

Báthori 1822

 [Báthori Gábor]: Az evangeliomi keresztyén tolerantzia két prédikátziokban elő-

adva. Pest, 1822.

BBK VI

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (VI. kötet) Herzberg, 1993.

BBK VII

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (VII. kötet) Herzberg, 1994.

BBK XXIV

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (XXIV. kötet) Nordhausen, 2005.

Benda 1983

 Benda Kálmán: A pesti gyülekezet újraéledése. In: Kálvin téri tanulmányok. Bu-

dapest, 1983. 25-37.

Benedek 1933

 Benedek Sándor: Tóth Ferenc gyakorlati theológiája. Tanulmány a gyakorlati 

theológia köréből. Debrecen, 1933. (Th eologiai Tanulmányok 30.)

Benedek 1971

 Benedek Sándor: A Magyarországi Református Egyház istentiszteletének multja. 

Őrisziget, 1971.

Berger 2008

 Berger, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon. Budapest, 2008.

Bieritz 2004

 Bieritz, Karl-Heinrich: Liturgik. Berlin, New York, 2004. 
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Bieritz 2005

 Bieritz, Karl-Heinrich: Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Ge-

schichte und Gegenwart. München, 72005.

Bitskey 1979

 Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédiká-

ciói. Budapest, 1979. (Humanizmus és reformáció 8.)

Bodoky 1983

 Bodoky Richárd: A Kálvin téri gyülekezet német leányegyházának szerepe a 19. 

századi egyházi megújulásban. In: Kálvin téri tanulmányok. Budapest, 1983. 71-76.

Bucsay 1985

 Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Buda-

pest, 1985.

Budai 2005

 Budai Pál: A’ köznép babonái és Balvélekedései ellen való Prédikátziók. Nagybajom 

1811-1824. Budapest, 2005. (Fontes Ethnologicae Hungaricae I.)

Czeglédy 1978

 Czeglédy Sándor: Liturgika. Debrecen, 1978.

Csiky 1892

 Csiky Lajos: Egyházszertartástan. (Liturgika). Az ev. ref. lelkészek, de főként hittan-

hallgató tanitványai számára. Debrecen, 1892.

Csomasz Tóth 1950 

 Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés. Budapest, 1950. (Re-

formátus Egyházi Könyvtár XXV.)
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 Spicilegium sive Collectio Veterum aliquot Scriptorum qui in Galliæ Bibliothecis 

delituerant: Olim editum Operâ ac ſtudio D. Lucæ D’Achery, Preſbyteri ac 

Monachi Ordinis Sancti Benedicti, Congregationis S. Mauri. […] Tomus II. Párizs, 

M. DCC. XXIII.
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 Dobos János: Keresztyén imák. A házi ajtatosság növelésére, és a protestans ke-

resztyén felekezetek használatára. Pest, 21857. 

Dobszay 2004

 Dobszay László: Az esztergomi rítus. [Budapest, 2004.]

DPL 1916

 Vegyes. Gyászhírek. In: Dunántúli Protestáns Lap XXVII (1916/25) 199. 
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 A Dunamelléki Református Egyházkerület 1922. évi október hó 21-én és követke-

ző napjain Budapesten tartott őszi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Budapest, 

1922.



Báthori Gábor (-) liturgiai öröksége és a Pesti Egyház Ágendája ()…

• 191 •

DREKJ 1943

 A Dunamelléki Református Egyházkerület 1943. évi rendes és rend  kívüli közgyűlésé-

nek[,] 1943. évi egyházkerületi tanácsi és birósági üléseinek jegyzőkönyve. Budapest, 
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Egyházi 

 Egyházi Névtár MDCCCXLVIII-dik évre. A’ Helv. Vallástételt követő Dunamelléki 

Egyházkerűlet megbízásából szerkeztette Báthory Gábor Egyházkerűleti Főjegyző. 

Kecskemét, 1848.

Fábián 1867

 Fábián Mihály: A dunamelléki ref. egyházkerület története a reformációtól kezdve 

a jelen század elejéig. Néhai Tormássy János, ezen egyházkerület jegyzője, később 

szuperintendense kézirata után. Sárospatak, 1867.

Farkas 1898

 Farkas József: A Pesti Református Egyház 101 éves története. Kecskemét, 1898.

Fáy 1842

 Fáy András: Óra-mutató. Pest, 1842. 
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 Fekete Csaba: Az első hazai konfi rmációs ágenda kiadásai és szerzője. In: Magyar 

Könyvszemle CII (1986/2-3) 219-220.

Fekete 1993

 Fekete Csaba: A Benedek féle énekeskönyv (1806) néhány kérdése. In: Református 

Egyház XLV (1993/2) 35-38.

Fekete 2000

 Fekete Csaba: Graduál és református istentisztelet. Liturgiatörténeti áttekintés 

az Öreg Graduál somorjai példányának kéziratos pótlékai alapján. In: G. Szabó 

Botond–Fekete Csaba–Bereczki Lajos (szerk.): Egyház és művelődés. Fejezetek 

a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. Debrecen, 2000. 

207-355.

Fekete 2000/I

 Fekete Csaba: Úrvacsora, bűnvallás és feloldozás Szenci Molnár Albert 

Oppenheimi Bibliája szerint. In: Th eologiai Szemle XLIII (2000/3) 141-148.

Fekete 2001/2002 

 Fekete Csaba: Orgonaszentelő prédikáció, Fülöpszállás 1828. In: Magyar Egy-

házzene IX (2001/2002) 275-286.

Fekete 

 Fekete Károly: Hunyadi Ferenc igehirdetése. Debrecen, 2005.

Fekete 2006

 Fekete Károly (ifj .): A református liturgikák története a XIX-XX. században. In: 

Collegium Doctorum II (2006/1) 174-198.
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Fekete 2008 

 Fekete Csaba: Ritus Cænæ Dominicæ – borsodi imádságokkal (1713 – ante 1775). 

In: Egyháztörténeti Szemle IX (2008/2) 3-25.

Fekete 2008/I

 Fekete Károly: Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása. In: Confessio 

XXXV (2008/2) 74-82.

Fekete 2009

 Fekete Csaba: Milotai Nyilas István Ágendájának változatai. In: Református 

Egyház LXI (2009/6) 131-140.

Gäbler 2008

 Gäbler, Ulrich: Huldrych Zwingli. Bevezetés életébe és munkásságába. (Ford. 

Koczó Pál) Budapest, 2008. 

Galgóczy 1896

 Galgóczy Károly (szerk.): Nagy-Kőrös város monographiája. Régi és ujkori is-

mertetés. A magyar nemzetnek 1896-iki évezredes ünnepe alkalmábol. Budapest, 

1896.

Geleji Katona 1649

 A’ Valtsag-Titkanak harmadik volumenje […]. Geleji Katona István az Erdély 

orſzági igaz Evangelicus Lelki-Páſztoroknak méltatlan Püſpökjök, által. Várad, 

1649. [RMK I 826; RMNy 2298]
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 Glatz, Jakob: Nachrichten über die Feyer des dritten Jubelfeſtes der Reformation 

in den ſämmtlichen kaiſerl[ichen] königl[ichen] Oeſterreichiſchen Staaten im Jahre 
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 Glatz, Jakob: Sammlung einiger Jubelpredigten, gehalten bey der Feyer des dritten 

Jubelfeſtes der Reformation in den kaiſerl[ichen] königl[ichen] Oeſterreichiſchen 
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Hafenscher 2009

 Hafenscher Károly: Ágenda-tradíció és a jelen kihívásai. A magyar nyelvű is-

tentiszteleti élet. Doktori értekezés. Budapest, 2009. (Kézirat)

4 Lelőhelye: RL D/7. 12. doboz; 11 számozott oldalas nyomtatvány
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 Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelí-

tésben, ökumenikus szellemben.. Budapest, 2010. 
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 Halotti beszédek, mellyek néhai Főtiszteletű Idősb Báthory Gábor Úrnak, a’ Helv. 

Hitv. Dunamelléki Egyházkerület Superintendensének, a’ Pesti Ref. Gyülekezet fő 

Lelki-pásztorának, Sz. Hit-tudomány Tanárjának, T. N. Pest Vármegye’ Tábla-

birájának utolsó tisztességtételekor N. Kőrösön 1842-ik évi Télutó 15-kén tartattak. 

Kecskemét, 1842.

Herczeg 2004

 Herczeg Pál: Az Újszövetség teológiájának vázlata. Budapest, 32004. 

Hézser 2005

 Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. 

Elméletek és gyakorlati lehetőségek. Budapest, 2005.

HH 1853

 Helvét Hitvallás. Iskolai ’s magány használatúl. Az eredeti szöveg- és az 1791-ki 

debreczeni fordítás nyomán. Pápa, 21853.

Horátius 1824

 Q. F. Horátius’ ódái. Öt könyv. Fordította Virág Benedek. Buda, 1824. 

Horatius 1961

 Qvinti Horati Flacci opera omnia. Quintus Horatius Flaccus összes versei. 

Szerkesztette és a fordításokat ellenőrizte Borzsák István és Devecseri Gábor. 

Budapest, 1961.

Hörk 1882

 Hörk József: Liturgika vagyis az istentisztelet elmélete. (Egyházi szertartástan.) 

Eperjes, 1882.

Institutio

 A keresztyén vallás rendszere, amelyet szerzője Kálvin János most először foglalt 

négy könyvbe s osztott föl a tárgy természete szerint fejezetekre és kibővitett annyira, 

hogy csaknem új műnek tartható. 1559. II. kötet. Pápa, 1910. (Református Egyházi 

Könyvtár 6.; Budapest, 2005. reprint kiadás)

Juhász 1891

 Juhász Pál: A barsi egyházmegye közgyülése. In: Dunántúli Protestáns Lap II 

(1891/33) 523-525.

Kálmán 1880

 Éneklő Kar avagy azoknak a tudósoknak és sz. poétáknak életrajza, kik által a 

magyarországi reformátusok most használatban levő „Énekes könyvében” foglalt 

énekek szeresztettek [sic!]. Összegyüjté és irta Kálmán Farkas gyűdi ref. lelkész. 

Budapest, 1880. 
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Kerényi 2002

 Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790-1867). Budapest, 2002.

KH 2009

 Farbaky Péter–Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya. Református kulturális 

örökség a Duna mentén. Budapest, 2009.
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 Kis József: Zsinatunk legfontosabb teendői. In: Dunántúli Protestáns Lap XII 

(1901/46) 759-762.

Kiss 1989

 Kiss Géza: Az ormánsági református gyülekezetek Báthory Gábor püspök egyházláto-

gatása tükrében 1817. In: A Ráday Gyűjtemény évkönyve VI. Budapest, 1989. 55-84.

Kolumbán 2005

 Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely. Kolozsvár, 2005. (Erdélyi 

Református Egyháztörténeti Füzetek 15.)

Kósa 

 Kósa László: Magyar művelődéstörténet. Budapest, 32006. László 1993

Kovács 2003

 Kovács József: A Magyarországi Református Egyház 1948/51-es liturgiai reformja. 

In: Sárospataki Füzetek (2003/2) 57-77.
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 Kováts Mátyás: Barátságos Értekezés a’ Vallási Egyesűlés Ideájának Szerzöjével. 

Pest, 1823.

Könyves Tóth 1855

 Könyves Tóth Mihály: Emlékirat a tiszántúli református egyházkerület éle-

téről (1855). Debrecen, 1996. (Editiones Archivi Districtus Reformatorum 

Transtibiscani V.) 

Köster 1827

 Lehrbuch der Paſtoral-Wiſſenſchaft, mit beſonderer Rückſicht auf Paſtoral-Weisheit. 

Als Leitfaden zu ſeinen Vorleſungen entworfen von D. Friedr. Burch. Köster […]. 

Kiel, 1827.

Kun 

 Kun Bertalan: Egyházi szónoklattan. Használható minden hitfelekezetű különösen 

protestans lelkészek által. Miskolc, 1855.

Kund 1891

 Kund Samu: Az egyházkelésről. In: Evangélikus Egyház és Iskola IX (1891/22) 

180-181.

László 1993

 László Dezső: A magyar református lelkipásztor a történelemben. Kolozsvár, 

1993. (Szem  le Füzetek 10.)
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Lechner 1842

 Eine alte Haus-Poſtille. Das iſt: Erklärung aller ſonn- und feſttäglichen heiligen 

Evangelien und Epiſteln des ganzen Kirchen-Jahres. […] Nebſt einem oberhirtlich 

approbirten Anhange: Leſungen über die heil[igen] Gebräuche und Ceremonien der 

katholiſchen Kirche, nach dem Laufe des Kirchenjahres von P. Petrus Lechner […]. 

Augsburg, 1842.

Liszkay 1877

 Liszkay József: Tóth Ferenc hittudor, pápai ref. lelkész s dunántúli superintendens 

1768-1844. In: Liszkay József et al.: Nagy papok életrajza. Budapest, 1877. 1-86.
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 Lonovics József: Népszerű egyházi archaeologia vagyis a katholikus ünnepek, 
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szószéki jelentések, részint rendes szentbeszédekben, részint hirdetmény-alaku ok-

tatásokban. Harmadik kötet: ünnepélyek s hirdetések. Bécs, 1857. 
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 Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. (I. kötet) Budapest, 1967.

Mitrovics 1913

 Mitrovics Gyula: Liturgika. A polgári házasság törvényei. Egyháziatlanság és 

üres templomok. Debrecen, 1913. (Mitrovics Gyula Összegyűjtött Papi Dolgo-
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 Magyar Néprajzi Lexikon (I. kötet) Budapest, 1977.
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Notes Added, by James Seaton Reid, D.D. London, 51867.
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MT V 
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dapest, 1985. (A Ráday Gyűjtemény Egyháztörténeti Tanulmányai 1.)

Nánássy 1913
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lelkészszentelés és templomszentelés szertartása. Sárospatak, 1913.
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Németh 2005
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Pallas XII
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 Pap Ferenc: A gombai templomépítés krónikája. Nagykőrös, 2006. (kézirat)

Pap 2006/I

 Pap Ferenc: A nagykőrösi református templom orgonájának építéstörténete 
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és gyakorlata. In: Békési Sándor (szerk.): Pius effi  cit ardor. A művészet értékelése 
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 Pap Ferenc: Az 1806-os reforménekeskönyv. Egy kétszáz esztendős énekeskönyv-ha-
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CIV (2011/4) 440-453.

Pap 2012

 Pap Ferenc: Templom mint teológia. Kulcsok az Ezékiel 40-48 értelmezéséhez. 
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Pásztor 2007
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 Payr Sándor: A magyar protestáns papi öltöny története. Sopron, 1935.

PEIL 1845

 Belföldi közlemények: Halálozás. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap IV 
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Bevezetés*

Dobos János prédikációs hagyatékának kutatása mintegy öt évet ölel fel. 2007 

őszén tekintettem át először a több, mint 500 kéziratban fennmaradt prédiká-

ciót, ill. személyes anyagokat (levelek, feljegyzések). E levelek között kezembe 

akadt egy 1956. augusztus 17-én íródott levél (Ráday Levéltár C/20 I. doboz), 

amelyet Dobos Sándor, Dobos János unokája írt Németh Balázs református 

lelkésznek, aki adatokat kért egy készülő Dobos életrajzhoz. E levélben a kö-

vetkező áll:

  

Ide tartozik Ballagi Aladárral való beszélgetésem is. I. éves jogász voltam s Ballagi 

lakására vittem az indexemet aláíratni. Amikor megállapította, hogy Dobos János 

unokája vagyok, hatalmas iratszekrényeinek egy rekeszére mutatott rá: „Látod, ebben 

vannak a nagyapádra vonatkozó összegyűjtött anyagom. [Sic!] Ha időmből futja, 

még megírom az életrajzát, mert megérdemelné. Ő volt a legnagyobb magyar hegeli 

bölcsész”. Sajna, Ballagi Aladár terve csak terv maradt. 

E sorokat olvasva született meg bennem a gondolat, hogy foglalkozni kellene 

Dobos János igencsak gazdag örökségével. Magam az Óbudai Református Egy-

házközség tagja vagyok, és Dobos János első gyülekezete az óbudai eklézsia volt, 

ahol apját, Dobos Istvánt követte e szolgálatban. Mindez kétszeres impulzust 

jelentett számomra.

Amikor elkezdtem a prédikációk jegyzékének összeállítását, magam is eléggé 

tapasztalatlan voltam az eff ajta kutatások területén. Alig olvastam XIX. századi 

kéziratot, soha nem használtam még mikrofi lmolvasó készüléket, nem voltam 

tisztában hivatkozási szabályokkal, kéziratok átírásának mikéntjével, egyszóval 

járatlan voltam e területen. E kutatás során, ahogyan az anyag egyre nőtt és 

az adatok egyre jobban előkerültek, úgy lettem én magam is tapasztaltabb és 

*<?> Munkámat hálás szívvel Óbuda egykori hívő református népe emlékének ajánlom.
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óvatosabb. Úgy is mondhatnám, hogy e kutatás és e munka egy hosszú szülés 

és alakulás után készült el. Az anyaggal együtt magam és szemléletem is for-

málódott. 

A kéziratos prédikációk átírása közben fogtam bele egy átfogó Dobos János 

életrajzba, mivel azt tapasztaltam, hogy az eddigi életrajzok bizony sok helyen 

téves adatokat közölnek, vagy olyan fontos momentumok hiányoznak belőlük, 

amelyek nélkül Dobos János életének egyes részletei igencsak homályosak ma-

radnak. Azt nem állítom, hogy minden titokról lehullt a lepel, de nagyon sok 

minden világosabbá vált számomra, és remélem, hogy azok számára is, akik 

majd e tanulmányt olvassák. 

Az is kiderült számomra, amikor Dobos János prédikációit műfajok szerint 

rendszereztem, hogy a homiletikatörténet területén bizony vannak olyan té-

mák, amelyek még eléggé kutatatlanok. Ezekről próbáltam az elérhető szak-

irodalom és elsődleges források alapján részletesebb és átfogóbb képet adni az 

Olvasó számára. 

Természetesen alapvető célom volt, hogy minél több elsődleges forrást hasz-

náljak fel, hiszen egy ilyen típusú tanulmány megírását és a téma szakszerű 

bemutatását ezek nélkül aligha lehetne megírni és elvégezni. Próbáltam sza-

kítani azzal az elterjedt szokással, hogy a mások által leírt megállapításokat 

kontrollálatlanul és mindenfajta megalapozottságot nélkülözve átvegyem. 

Éppen eme elsődleges források miatt számos helyre kellett elmennem. 

A pesti egyházkerületi levéltáron kívül voltam az Óbudai Egyházközségben, 

ahol az anyakönyveket és a korabeli gyülekezettörténetet néztem át. Debrecen-

ben a Nagykönyvtár kézirattárában található 61 Dobos prédikációt és eredeti 

autobiográfi át néztem át és jegyeztem le, mivel ez is értelemszerűen a jegyzék 

részét képezi. Kömlődön az anyakönyveket és az egyházközségi jegyzőkönyve-

ket tekintettem meg, az így nyert új adatok nagyban megkönnyítették néhány 

temetési kézirat beazonosítását, ill. ezáltal tisztázódott az is, hogy Dobos János 

pontosan mettől meddig volt Kömlődön lelkész. Több levéltárból és könyvtár-

ból kaptam meg olyan kéziratok digitális vagy másolt változatát, amelyek szin-

tén nagy segítségemre voltak a további kutatásban. Ilyenek voltak: Nagykőrös, 

Tatabánya, Pápa. Sok adatot, kéziratot, folyóiratot, korabeli könyvet azonban 

a Ráday Levéltárban és a Könyvtárban lelhettem fel, ami nagyban megköny-

nyítette munkámat. 

Miután Dobos János kéziratos prédikációinak jegyzéke elkészült, igyekeztem 

az abban megtalálható személyeket, helységneveket, idegen kifejezéseket, sza-

vakat, történelmi eseményeket, összefüggéseket beazonosítani és felkutatni. Ide 

tartozott természetesen a kazuális prédikációk beazonosítása is, amelyek ada-

tait a már említett egyházközségi anyakönyvek mikrofi lmes változatai alapján 
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tudtam megkeresni. Itt azonban nemcsak azon egyházközségek mikrofi lmjeit 

néztem át, amelyek Dobos szolgálati helyei voltak, hanem azokat is, amelyek 

valamilyen módon kapcsolódtak más szolgálatokhoz vagy esetleg életének egy-

egy eseményéhez. Ezek többsége sikerült, sajnos természetesen maradtak olyan 

dolgok, amelyeket a kutatás jelen állása szerint nem lehet beazonosítani, meg-

fejteni vagy megoldani.  

Közben igyekeztem Dobos János nyomtatásban felelhető prédikációit is fel-

kutatni és táblázatba rendezni. Ezt követte egy textuárium összeállítása, majd 

egy külön textuáriumi mutató azokról a prédikációkról, amelyek esetében Do-

bos más forrásokat használt, adaptált. Ezek kutatása teljesen új terület, hiszen 

ezelőtt senki sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, ezért külön is érdekesek azok 

az eredmények, amelyek így előkerültek. 

Fontosnak tartottam még azt is, hogy a prédikációk elhangzásának és újbóli 

elhangzásának időpontját is megvizsgáljam. E tanulságos statisztikai táblázat 

számos adalékot szolgáltat a korszak megítélése vonatkozásában. 

A XIX. század már főiskolai tanulmányaim alatt érdeklődésem középpont-

jába került, mivel azt éreztem, hogy az erről a korszakról kialakult sztereotip 

ítéletek számos ponton igen felületesek és elnagyoltak. E vélekedéseim a kuta-

tási folyamatok közben beigazolódtak. Ha csak annyit sikerül e tanulmánnyal 

elindítanom, hogy ezt a századot, ezt a korszakot másképpen ítéljük meg, mint 

eddig, vagy nyitottabbá leszünk annak megismerésére, már célhoz ért munkám. 

A megírás alatt két számítógépem ment tönkre, ami viszonylagosan csak 

kevés adatvesztéssel járt, és végső értelemben még a kutatás hasznára is vált. 

Különböző okok miatt számos alkalommal kellett újrakezdeni az átírásokat, 

átszámozásokat, táblázatok szerkesztését, az anyagok rendezését és az összegző 

táblázatok összeállítását, de ezek a sokszor keserű újrakezdések mégsem voltak 

hiábavalóak munkám egészére nézve.

E kötet megjelenése éppen Dobos János halálának 125. évfordulójával esik 

egybe. Munkámmal szeretnék adózni emléke előtt.

E helyen hangozzanak el a köszönet szavai is, bár úgy vélem, hogy mindenkit 

nem tudok felsorolni, akiknek hálával tartozom. Elsősorban szeretném kö-

szönetemet kifejezni az Óbudai Református Egyházközségnek, Anyagyülekeze-

temnek, az óbudai reformátusoknak, akik késő ifj úságomtól kezdve gondomat 

viselték, támogattak mindenben, és akiknek e tanulmánnyal szeretnék vala-

mit – még ha mindent nem is tudok – visszaadni. Külön szeretném kiemelni 

Laudon Lászlót, Péter Bélát és Kánási Sándor Istvánt, akik már sajnos nem 

lehetnek közöttünk, de tudjuk – az Ige szavaival élve –, hogy „az igaznak em-

lékezete áldott”.
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Másodsorban Pap Ferencnek, aki e tanulmány születése és a kutatás folyama-

ta alatt mindvégig kitartóan és erőn felül támogatott, erősített, hogy ne lankad-

jak, és amikor már végképpen elfáradtam, segített továbblendülni. Köszönöm 

neki azt is, hogy bármilyen szakmai kérdésben nyitott volt az értelmes vitára, 

hogy segített néha lelassítani azokat a dolgokat, amiket én sietettem volna. Az 

idegen szövegek (német, holland, francia, latin) fordításával, ezek és a magyar 

források értelmezésében nyújtott segítségével, az adatok ellenőrzésével, javas-

lataival számos helyen könnyítette meg munkámat, amiért szintén köszönettel 

tartozom. Külön köszönöm neki, hogy a szakmai kérdéseken túl emberi-lelki-

szellemi partnerként állt hozzám.

Harmadsorban köszönettel tartozom feleségemnek, Sipter Orsolya Ajnács-

kának, aki türelemmel viselte hosszú éjszakázásaimat, miközben éjjeli lámpám 

mellett dolgoztam. Nyomon követte a megírás egyes fázisait, látta vergődései-

met, kudarcaimat, fellángolásaimat, és mindig érdeklődött, hogy hol tartok és 

biztatott e tanulmány végső befejezésére.

Köszönöm mindazoknak, akik akár csak egy kedves szóval, gesztussal, gon-

dolattal, tettel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a tanulmány elkészülhessen.

Végezetül, de nem utoljára legyen hála és köszönet a Mindenség Urának! 

Tibi Deo Laus! 

„igitur non volentis neque currentis sed miserentis Dei”

Dobos János életrajza 

a legújabb kutatások fényében

Dobos János halála előtt néhány évvel megírta saját életrajzi visszaemlékezé-

sét, amelyben összefoglalta élete legfontosabb eseményeit. Ez az autobiográfi a 

Dobos életében kétszer nyomtatásban megjelent, időközben a kéziratot is meg-

találtam. A XIX. század javarészét átélő híres prédikátor részletes életrajzát 

azonban tudomásom szerint eddig nem írták meg, de a származás, az életút 

felvázolása elengedhetetlen részét képezi a prédikátori életműnek. Mielőtt Do-

bos János prédikációs örökségének összegzésébe fognék, a következő oldalakon 

arra vállalkozom, hogy egy Dobos Jánosról szóló tervezett átfogó munka első 

zsengéjeként, annak mintegy előkészítéseképpen a valamikori országosan is-

mert és elismert prédikátor életrajzát, életútját és személyiségjegyeit Dobos 

János saját írásainak felhasználásával, valamint javarészt korabeli, elsődleges 

források közreadásával és feldolgozásával mutassam be.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 209 •

Dobos János születésének időpontja és családja

Dobos János 1804. április 14-én született Óbudán, legalábbis a többségében 

elfogadott és közölt adatok szerint. Ugyanis az óbudai keresztelési matrikula 

szerint: „d[ie] 17a Apr [1804] natus et 19a baptizatus est Stephani Dobos Ministri 

huiatis et Elizabethæ Mádi fi lius - - - - Johannes. Suscept[ores] Andr[eas] Konya et 

Borbala Tokodi[,] Steph[anus] Mólnár et Anna Kotzka uxor eius”1 – azaz Dobos 

János nem 14-én, hanem 17-én született2 és 19-én keresztelték. Álláspontom 

szerint ez a születési dátum lehet a helyes, mivel az anyakönyvi bejegyzést maga 

Dobos apja, Dobos István óbudai lelkész írta be, aki nyilván pontosan tudta, 

hogy mikor született a saját fi a. Ennek ellenére mégis a 14-ei dátum maradt fenn 

hivatalos születési napként, ami azzal is igazolható, hogy Dobos János maga 

is ezt a napot jelölte meg születése napjának, amikor Szász Károly3 püspöknek 

levélben rövid életrajzot ír magáról: „Születés hely O Buda, idő 1804. apr. 14.”4, 

1 Ráday Levéltár (továbbiakban: RL) A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint. A 

bejegyzés fordítása: „[1804.] április 17. napján született és 19-én kereszteltetett Dobos István itteni 

lelkész és Mádi Erzsébet fi a - - - - János. Keresztszülők: Kónya András és Tokodi Borbála, Molnár 

István és felesége Kotzka Anna.”
2 Ezt az álláspontomat támasztja alá Mészáros Sámuel visszaemlékezése is, aki szintén ezt a 

születési időpontot adja meg, mivel óbudai lelkészként szintén az anyakönyvi bejegyzést vette 

alapul. Mészáros , .
3 Szász Károly ifj . (szemerjai; Nagyenyed, 1829. június 15. – Budapest, 1905. október 15.) refor-

mátus püspök. Nagyenyeden tanult 1845-ig, majd Kolozsváron kezdte meg felsőbb iskoláit. 

Miután 1848-ban egy ideig hallgatója volt a pesti egyetemnek, 1849 elején vallás- és köz-

oktatásügyi miniszteri fogalmazó, majd honvéd lett. A szabadságharc után nevelősködött 

1851 nyaráig, amikor lelkészi vizsgát tett és gimnáziumi tanári állást foglalt el Nagykőrösön. 

Miután 1853-tól hasonló állásban Kecskeméten töltött egy évet, 1854-től Kézdivásárhelyen, 

1857-től Kunszentmiklóson lelkészkedett. 1860 nyarától 1862 májusáig esperesként működött 

a solti egyházmegyében, 1863-ban pedig Szabadszállásra ment lelkésznek. 1865-ben ország-

gyűlési képviselő, 1867-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tanácsosa lett, 1869-

ben lemondott a lelkészségről. Később kerületi tanfelügyelőként működött, 1872-től újból 

miniszteri tanácsos. A dunamelléki egyházkerületben előbb lelkészi, majd világi tanácsbíró, 

1884-től püspök és a pesti egyház elsőlelkésze. Kiemelkedik 1885-1893 között tartott püspöki 

vizitációja. 1903 őszén lemondott mind püspöki, mind lelkészi állásáról. Írói munkássága 

rendkívül sokoldalú és kiterjedt. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban levelező, 1899-

ben tiszteletbeli taggá, 1892-ben három évre másodelnökké, 1898-ban az I. osztály elnökévé, 

a Kisfaludy Társaság 1860-ban tagjává, később alelnökévé választotta, a budapesti egyetem 

bölcsészeti kara előbb magántanárrá habilitálta, 1881-ben díszdoktorává tette. A Magyar Pro-

testáns Irodalmi Társaságnak 1889-től 1896-ig elnöke, azután választmányi tagja volt. Számos 

cikke, tanulmánya, fordítása, és prédikációja jelent meg több helyen is, ezeken kívül még nagy 

érdemeket szerzett a bibliafordítás revíziója körül, melynek központi vezetése az ő kezében 

volt. Zoványi , -.
4 Szász , .
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illetve egy Török Pálnak5 írt levélben találunk még erre utalást, amikor azt írja 

levele végén: „apr. 14. szület[ésem] napján”.6

Dobos János apja, ifj . Dobos István óbudai lelkész születését a debreceni 

református egyházközség anyakönyve ekként igazolja: „1753 november 11-én (t. 

i. kereszteltetett) Csapóban Dobos István és Mészáros Judit fi ja, István. Kereszt-

apák: Kalmár István, Fülöp János.”7 Miután ifj . Dobos István kijárta az alsóbb 

osztályokat a debreceni Kollégiumban, 1772-ben iratkozott be ott a tógátus 

diákok közé és a felsőbb stúdiumok végeztével a jászkiséri partikulában lett 

rektor. Innen az Odera-frankfurti egyetemre ment, ahol annak anyakönyvében 

a 615-ik bejegyzésnél ezt találjuk: „1782. október 9. Stephan Dobos; j.; Stephan, 

nobilis; Debreczin; Mens. comm.”8 Adataink szerint Odera-Frankfurtban egy év 

nyolc hónapig tanult teológiát, a tanulmányairól szóló igazolást 1784. június 

13-án állította ki a teológiai kar akkori dékánja.9 Onnan hazatérve a kecskeméti 

iskola professzorává hívták meg,10 ennek pontos dátumát a szakirodalom nem 

közli, feltételezhetően hazatérése után (1784. augusztus) nem sokkal foglalta 

el állását.11 Az egyházkerületi jegyzőkönyv tudósít arról, hogy a kecskeméti 

professzort 1786. június 27-én Nagykőrösön examinálták és szentelték fel.12

5 Török Pál (Alsóvárad, 1808. június 29. – Budapest, 1883. október 7.) református püspök. 1817-

1825 között végezte a gimnáziumot Selmecbányán, 1825-1830 között Debrecenben tanult 

teológiát, ahol két évig preceptor is volt. Ezután kisújszállási rektor, 1835-ben külföldre indult, 

de csak Bécsig jutott. Fél éven keresztül debreceni káplán, 1836-tól kisújszállási, 1839-től pesti 

lelkész, 1847-től a pesti egyházmegye alesperese, 1851-től főesperese, 1860-tól dunamelléki 

püspök. Részt vett a pátens elleni küzdelemben. Az árvíz után újból megépítette a pesti egy-

házat, megalapította a teológiai akadémiát és főgimnáziumot. Kiadói és írói tevékenységet 

folytatott. Zoványi , -. Török Pál és Dobos János élénk levelezést folytatott és 

szoros (baráti) kapcsolatot tartott fenn egymással.
6 RL C/ 2772. számú levél. A helyzetet még tovább bonyolítják a következő fennmaradt iratok 

adatai: (1) RL C/20. 1. doboz ceruzaszámos 38. levél (Fördős Lajos levele Dobos Jánoshoz Ceg-

lédre a Kecskeméti Lelkészi Tárban közlendő személyes adatokról) szerint „Dobos János mk. 

ceglédi reform. lelkész s egyh. ker. főjegyző. Született Ó-Budán 1803-ki máj. 2-kán”; (2) ugyanitt 

az 1. dobozban található ceruzaszám nélküli német nyelvű útlevél (Reise-Paß) szerint Dobos 

János születési éve (Geburtsjahr): 1802. Minden bizonnyal ezek a dátumok nem helytállóak. 
7 Szabó , .
8 Zoványi , . Ez a bejegyzés tehát arra utal, hogy a debreceni Dobos István, akinek atyja 

is István, nemes ember.
9 RL B/8 5. doboz 152. számú dokumentum. A soron következő hivatalos feljegyzések (Pozsony, 

1784. augusztus 29. és szeptember 6. keltezéssel) Dobos István hazatérésével és tanulmányai 

abszolválásával foglalkoznak.  
10 Almanak , . Vö. Egyházi , .: „Fel váltotta Dobos István [Milesz Jósef Dr.-t 

kecskeméti professzort], ki Esztendő múlva az Ó-Budai papságra vitetett el, ’s idővel Pesti 

Tractus Esperestjévé lett.”
11 RL A/1.a 5. kötet 92. oldalán egy 1786. szeptember 21-én keltezett jelentésből kiderül, hogy 

Dobos István kecskeméti tanár 26 diákot tanított és 13 tárgyat adott elő. Ezek között: Heidel-

bergi Káté, Oratoria Freyeri, Logika, Német nyelv stb. 
12 RL A/1.a 5. kötet 33.
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Dobos Istvánt 1787 nyár elején13 választották meg óbudai lelkipásztornak, 

a monori házassági anyakönyv 1787. május végén már óbudai lelkészként, a 

kecskeméti pedig még professzorként nevezi meg. Itt haláláig, összesen mint-

egy 44 esztendőn keresztül működött, ami azt jelenti, hogy mind a mai napig 

ő számít a leghosszabb ideig szolgáló óbudai lelkésznek. Az óbudai református 

eklézsia történéseit tartalmazó könyvben a következő saját kezű bejegyzést 

találhatjuk: „Ego Stephanus Dobos antea Professor Ketskemetiensis a[nn]o 1787 d. 

23 Maÿ Ecclesiam hanc ingressus, non nulla notatu digna huc coniicere statui.”14

Dobos István 1787 májusában15 Monoron kötött házasságot16 Földvári Má-

riával,17 Földvári István18 monori református lelkész leányával. Földvári Mária 

öccse Földvári József19 debreceni református lelkész. Elsőszülött és e házas-

ságból egyetlen fi a, József 1788. május 12-én20 látta meg a napvilágot, 15-én 

keresztelte meg az akkori bicskei lelkész, Galamb Zsigmond, ugyanő írta be 

saját kézzel a keresztelést az óbudai anyakönyvbe.

13 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) temetési bejegyzései között a következőket 

találjuk: „Pastore Stephano Dobos Sepulti sunt sequentes: Mense Julÿ A[nn]o 1787”.
14 Én, Dobos István, azelőtt kecskeméti professzor, az 1787. esztendő májusának 23. napján 

kezdtem meg [szolgálatomat] ebben az eklézsiában, a feljegyzésre méltó kisebb dolgokat ide 

gyűjteni határoztam. ÓRE, oldalszám nélkül.
15 A monori és a kecskeméti anyakönyvi bejegyzések nem egyeznek az esketés pontos napjára 

nézve. A kecskeméti anyakönyv szerint 1787. május 29-én, a monori szerint 30-án történt a 

copulatio. Valószínűsíthető, hogy a monori bejegyzés a pontosabb. 
16 A RL 727. számú monori anyakönyv (mikrofi lm) szerint „30. Maji [1787.] Ó Budai Predikátor 

Dobos István vette Monori Prédikator Földvári István hajadon Leányát Máriát. Testes [Tanúk] 

Veresmarti Samuel Ketskemethi Prédikátor és Nehez István Monori Notorius”. A RL A/. kecs-

keméti anyakönyv (mikrofi lm) szerint: „Professor Dobos István Debreczeni [születésű] és Tiszt. 

Senior Főldvári István L[eánya] Mária Monoron Copuláltattak d[ie] 29 May [1787.]”. 
17 A RL A/726. számú monori anyakönyv (mikrofi lm) szerint Földvári Mária keresztelésére „1ma 

Martÿ [1768.] Földvári István L[eánya] Maria. K[ereszt] A[tyák] Bitskei Gergelj es Monori István” 

került sor.
18 1785-1795 között a pesti egyházmegye esperese. Az egyházmegye a XVII. század derekán 

alakult, korábban egyszerre több néven (váci, erdőhátszegi, pesteleji és cserháti) is emlegették. 

Zoványi , -.
19 Földvári József (Monor, 1766. február 17. – Debrecen, 1830. május 19.) református lelkész. 

Iskoláit Nagykőrösön, majd 1782. április 25-től mint a felsőbb osztályok növendéke Debre-

cenben végezte, közben 1786 előtt egy ideig Szikszón preceptor. Miután 1793 márciusától 

szeptemberig seniorságot viselt, külföldre ment és az erlangeni, 1794-től a göttingeni egye-

temen gyarapította ismereteit. 1795-ben hazatért, majd 1796 elején debreceni lelkész lett. 

A debreceni egyházmegye 1809-ben jegyzővé, 1813-ban esperessé, a tiszántúli egyházkerület 

1822-ben főjegyzővé választotta. Ez utóbbi hivatalt nem fogadta el, sőt 1826-ban visszavonult 

az esperesitől is. Nagyhírű szónok volt, aki szép sikereket ért el a prédikációírás terén is, de 

irodalmi működésének legmaradandóbb emléke a Szent Isten, noha néked kezdetű dicséret. 

Zoványi , -. Az 1948 óta használatos énekeskönyvben három énekszövege (RÉ 

152, 155, 170) található. Csomasz Tóth 1950, 399.
20 A Dobos János által írt nekrológ szerint Dobos József május 16-án született, vö. Almanak 

, .
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12o Maÿ21 [1788.] Natus et 15a baptizatus Stephani Dobos Pastoris et Mariæ Föld-

vári fi lius – Josephus. Suscept. Spectabilis Franciscus Szemere et Mari Faÿ – Pastor 

Bitskeiensis Sigismundus Galamb et uxor eius – Stephanus Kis et Judith Sigmond – 

Pastor baptizans Sigismundus Galamb mpra.22

Dobos József, Dobos János bátyja később dunapataji lelkész lett, itt halt meg 

1848. július 13-án.23 Dobos János részletes nekrológot írt bátyjáról az általa 

szerkesztett 1862-es Egyházi Almanakban.24 

Dobos István 1791-ben részt vett a zsinaton,25 amelyről Dobos János így 

ír: „Apám István lelkész, janitor26 az 1791. ’sinaton, melyel, valamint magával 

a ’sinattal kérkedni nem szeretett, nyitogatta az igaz, de örömestebb csukta be, 

mindig attol félt, hogy még egyszer meg kell nyitnia.”27 

1793. május 19-én első felesége meghalt. Az óbudai halotti anyakönyvben a 

következőket találjuk: 

[1793. május 19.] Uxor mea charissima ac piissima Maria Földvári, fi lia Admodum 

Reverendi D[omi]ni Stephani Földvári V[enerabilis] Tractus Cserhatiensis Senioris, 

nec non Pastoris Monoriensis, post decem hebdomadarum valetudinem in febri Hectica 

prima die Pentecostes, hora nona matutina, vitam heic placide et pie deposuit, dum 

egisset annum ætatis 24tum et medium.

21 Utólag, a sor fölé beszúrt szó. 
22 Manu propria, értsd: saját kézzel. A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) alapján.
23 Almanak , . Temetése 1848. július 15-én volt Dunapatajon, a temetési szolgálatot 

Nyikos Péter lelkész (fülöpszállási káplán) végezte. Egyházi , . A temetési beszéd meg-

található a Dunamelléki Egyházkerület Ráday Könyvtára (továbbiakban RK) kézirattárában 

K.0.156 számon. A RL A/655. dunapataji anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1848. július 13. (te-

metve 15-én): „N. T. Dobos József lelkész úr 61 eszt. Sorvasztó bet[egség] Predik[áció,] Oratio”.
24 Ezt megelőzően a PEIL-ben ír Dobos János bátyjáról egy megemlékezést, amelyben közli báty-

jának a dunapataji egyház jegyzőkönyvébe saját kézzel írt latin nyelvű önéletrajzát. Dobos 

/I., -. 
25 A zsinat 1791. szeptember 14-től október 13-ig tartott. MRET , . Vö. Zoványi , 

. A vértesaljai egyházmegyéből Veszprémi János vértesaljai esperes volt a küldött a budai 

zsinaton, póttagul pedig Gózon István zámolyi lelkész volt mellé választva, de a zsinat végén 

sem ez, sem maga Veszprémi nem volt jelen, ellenben aláírta a kánonokat Dobos István óbudai 

lelkész, aki feltehetőleg valamilyen megbízásból őket is helyettesíthette, de lehet, hogy miután 

a zsinat janitora volt, ebbéli minőségénél fogva szerepelt az aláírók között.
26 Kapuban álló, kapuőr. Vö. Révész , . A zsinat jegyzőkönyvében ezt olvashatjuk: „Ajtón-

állónak Szilágyi Péter szalk-szent-mártoni papot rendelték kinek kötelessége volt az igazolójegyek 

felmutatására a terem ajtaját megnyitni”. 
27 Szász , .
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Primus actor fuit Rev[erendus] D[omi]nus Michael Kehi28 Minister Patyinensis, pro 

co[nci]one dixit Ezek 24:1629

Alter Rev[erendus] D[omi]nus Georgius Méhes Minister Palotaiensis, dixit Eccl. 

7:1versus Rector tunc temporis D[omi]nus Sámuel Kováts30 dixit Parentationes exequialis. 

Sepulta d[ie] 22da Maÿ p[re]sentibus multis Dominis et extraneis Solemni cum pompa 

hora quinta pomeridiana.31

Ugyanezen év szeptember 10-én már össze is házasodott második feleségé-

vel, Mádi Litteráti Erzsébettel.32 Az óbudai anyakönyvben az alábbi bejegyzést 

olvashatjuk az esküvővel kapcsolatban. A bejegyzés érdekessége, hogy Dobos 

István egyes szám első személyben fogalmaz (copulatus sum – összeadattam), a 

szertartás maga a második feleség szülővárosában, Kecskeméten (vö. ibidem –

ugyanott) történt, amit a kecskeméti eklézsia házassági anyakönyvében talál-

ható bejegyzés is megerősít:33 

28 Kehi Mihály a Pátyi Református Egyházközség lelkésze volt 1781-től 1798-ig. Az ő idejében 

épült fel a pátyi református templom. Hady , .
29 „Emberfi a! Én most elveszem tőled hirtelen halállal azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, 

ne sirasd, könnyedet se hullasd!”
30 Kovács Sámuel (Okorág, 1770. december – Csákvár, 1830. február 2.) református lelkész. Ta-

nult Sárospatakon és Debrecenben, ahol 1788-ban kezdte a felsőbb osztályokat. 1796-ban 

rektornak ment Bicskére, onnan 1799-ben külföldre, ahonnan egy év elteltével hazatért. Itthon 

előbb káplán, 1801-ben pedig lelkész lett Csákváron. Zoványi , .
31 A RL A/. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint. A bejegyzés fordítása: „[1793. május 

19.] Legkedvesebb és legkegyesebb feleségem, Földvári Mária, Nagytiszteletű Földvári István úr, a 

cserháti tiszteletre méltó egyházmegye esperese és monori lelkész leánya, tíz heti hektikus lázban 

[tüdőlázban] való gyengélkedés után Pünkösd első napján, reggel kilenc órakor, ezt az életet csen-

desen és kegyesen letette, miután betöltötte 24 és fél évét. Az első szónok tiszteletes Kehi Mihály úr, 

pátyi lelkész volt, gyászbeszédét az Ez 24,16-ról mondta. Másik tiszteletes úr, Méhes György palotai 

lelkész, a Préd 7,1-ről beszélt. Az ez idő szerint való oskolamester, Kováts Sámuel mondott temetési 

búcsúztatót. Eltemettetett május 22. napján sok uraság és idegen jelenlétében fényes ünnepséggel 

délután öt órakor.” Különösen érdekes, hogy nagyon ritka az olyan anyakönyvi bejegyzés, ahol 

azt is feltüntetik, hogy mi volt a temetési beszéd textusa, valamint a gyászszertartás lefolyá-

sa. Lelkészek, oskolamesterek esetében olykor az emlékezet megörökítése végett hosszabbak 

az anyakönyvi bejegyzések. Itt a lelkész személyes érintettsége és fájdalma lehet a részletes 

feljegyzés magyarázata.
32 Mádi Litteráti János kecskeméti nemes leánya. A RL A/691. számú kecskeméti anyakönyv 

(mikrofi lm) 1775. december 27-én keltezett bejegyzése szerint: „Mádi János L[eánya] Ersébeth 

K[eresztszülő] Detsi Jósef  [feleségével együtt a kor szokása szerint – a szerző megjegyzése]”. 
33 A RL A/. számú kecskeméti anyakönyv (mikrofi lm) szerint: „Dobos István Ó Budai Préd és 

N[emes] Mádi János arva L[eánya] Ersebeth Ketskeméti. [Tanúk:] Czegl. Pred. Motsi Mihály[,] 

Kun Pál. Copul[ata] Sept[embris] 10 1793.” A bejegyzés szerint a férj életkora 35, a feleségé pedig 

17 esztendő (Dobos István esetében az életkor megadása helytelen, mivel jelen tudomásunk 

szerint 1753-ban született; lásd fentebb). 
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d[ie] 10 Sept[embris] 1793 Ego Stephanus Dobos Minister huius Ecclesiæ postquam 

a[nn]os sexintegros cum Maria Földvári in matrimonio explessura Secundum inii 

matrimonium Ketskemetrien[sis] b[eatæ] memoriæ Nobil[is] Johannis Mádi Litteráti 

fi lia Virginæ Elizabetha Mádi Litterati. 

die a[e]oque Supra notato Copulatus Sum ibidem a Ministro Reverendo Gasparo 

Gőből34 .35

A házaspárnak 7 gyermeke született: Dobos Erzsébet (die 11a36 Febr [1796] nata 

et 15a baptizata Stephani Dobos Ministri hoc tempore huiatis et Elizabethæ Mádi 

fi lia - - Elizabetha. Suscept. Spectabilis Franciscus Szemere et Sara Faÿ. Pastor 

baptizatus Michael Kehi);37 Dobos Lajos (die 28a Julÿ [1798] natus et 1ma Aug. 

baptizatus est Stephani Dobos hoc tempore Ministri huiatis et Elizabethæ Mádi 

fi lius Ludovicus. Suscept. Michael Csati h[oc] t[empore] Scholæ Rector et Sara 

Patai. Andr. Kónya et uxor eius); Dobos Benjámin és Dobos István38 ikerpár (d[ie] 

34 Göböl Gáspár (Szentkirályszabadja, 1746. – Kecskemét, 1818. március 26.) református esperes. 

Iskoláit Debrecenben végezte, ahol 1760. április 24-én iratkozott be a felsőbb tanulók közé, és 

1768-tól köztanítói, azután contrascribai, 1770 őszétől 1771 tavaszáig seniori tisztet viselt. In-

nen külföldre ment, majd hazatérése után 1772-ben adászteveli tanár, 1774-ben kunszentmik-

lósi másodpap, 1775 tavaszán dunavecsei lelkész lett. 1777-ben Kecskeméten választották meg 

lelkésznek. 1791-től dunamelléki egyházkerületi aljegyző, 1792-től a kecskeméti egyházmegye 

esperese. Kiváló szónok és képzett ember volt, akit a Helytartótanács az 1790-ben tervbe vett 

akadémiába tagul ajánlott. Tagja volt a budai zsinatnak. Több műve és prédikációja megjelent 

nyomtatásban. Zoványi , -.
35 A RL A/. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint. A bejegyzés fordítása: „1793. 

szeptem ber 10. napján én Dobos István, ennek az eklézsiának lelkésze, miután Földvári Máriával 

hat teljes évet házasságban töltöttem, második házasságra léptem Kecskeméten boldog emlékű 

Nemes Mádi Litteráti János hajadon lányával Mádi Litteráti Erzsébettel. Ugyancsak a fent jegyzett 

napon összeadattam ugyanott nagytiszteletű lelkész, Göböl Gáspár által.”
36 Bizonytalan olvasat.
37 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint megállapítható, hogy 1806. január 

15-én hunyt el tartós láz következtében: „Ao. 1806 d. 15: January Reverendi Stephani Dobos 

9 annor. et undecim mensium fi lia amatissima et piissima Elizabetha, in Continua febri Cum 

oratione”.
38 Dobos István, az ikerpár egyik tagja a debreceni kollégiumban tanult, majd Vámospércsen 

lett rektor és Bécsben járt egyetemre. Báthori Gábor 1827. május 3-án szentelte lelkésszé és 

Óbudára rendelte káplánnak. RL A/1b 28. doboz Z45. Elenchusból kimaradtak; RL A/1.a 7. 

kötet 230., 232., 250-251. Óbudai szolgálatával kapcsolatban a kutatás jelen állása szerint nem 

tudunk konkrétumokat, az egyházközségi irattárban sem találunk semmi közelebbit. Ifj . Dobos 

István további családi kapcsolatainak értékelése is eléggé bizonytalan, több utalás arra enged 

következtetni, hogy feltételezhetően nem volt felhőtlen a viszony. Feltűnő, hogy Dobos János 

sehol nem említi meg lelkész bátyját, csak féltestvérét, Józsefet. Egyetlen helyen beszél István 

debreceni tanulmányairól.

 Dobos István veresegyházi lelkészként 1830. november 3-án vette el Környei István szadai 

lelkész Klára nevű lányát. A RL A/790. számú szadai anyakönyv (mikrofi lm) szerint: „Veres-

egyházi Predikator Tiſzt T Tudos. Doboſs Iſtván Úr. Elvette Tiſzt ’s T. Környei Iſtván Úr. l[eányát] 

Klárát. [Tanúk:] Tiſzt Kálos Móses, Tiſzt Tobi István”. A veresegyházi anyakönyvek szerint a 
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23 Martÿ [1801] Stephani Dobos39 et Elizabethæ Mádi fi lii Benjamin et Stephanus. 

Suscept. Andr. Konya et Borbala Tokodi. Michael Csáti et Sara Patai);40 Dobos 

János;41 Dobos Julianna (1807. február 21., keresztelve 25. Prédikátor Dobos Ist-

vánnak Mádi Ersébettől született Leánya Juliánna. Keresztszülők: Mólnár István 

és Kotzka Anna, Vig István és Dósa Juliánna, Ótsai János és Sigmond Katalin); 

Dobos Erzsébet (1809. január 15., keresztelve 19. Dobos István Prédikator Urnak 

Mádi Ersébettől született L[eánya] Ersébet. Keresztszülők: Mólnár Istv. és Kotzka 

Anna, Vig István és Dósa Juliánna, Otsai János és Sigmond Katalin)42.43

Dobos János a következőképpen emlékezik vissza édesanyjára: „Édes jó 

anyám, a tudományosan mívelt nő, ki üres óráiban Brougtont44 és Ladvokátot45 

tanulmányozta, ki latinul is értett, a mystika mélyedésekig vallásos nő Literáti 

Mádi Erzsébet volt.”46 Dobos Istvánné 64 éves korában, 1839. november 25-én 

hunyt el Óbudán.47

Dobos István rokonok, barátok és ismerősök útján állandóan fenntartotta 

az összeköttetést szülővárosával. Ezt a kötődést bizonyítja az is, hogy három 

fi át is (Józsefet, Jánost és Istvánt) a Debreceni Kollégiumba küldte tanulni. 

Debrecenhez köthető még az is, hogy szoros viszony fűzte Hunyadi Ferenc48 

párnak négy gyermeke (három fi ú, egy lány) született, az elsőszülött fi ú négy évesen meg-

halt. A RL A/816. számú veresegyházi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1842. október 23-án 

(temetve 26-án): „T. T. Doboss István Veresegyházi ref. Lelkész 40 Eves Mejjbeli vizi betegségbe 

Predikatióval Oratios halotti beszéd”. Haláláról a PEIL is tudósított, itt a halál napja október 

24.: PEIL , .
39 A sor fölé ugyanazzal a kézírással beszúrva (utólagos kiegészítés): h[oc] t[empore] Ministri. 
40 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1834. május 7-én (temetve 8-án): 

„Doboss [sic!] Bénjamin Praefectoralis Írnok. 32. eszt. Tüdö gyúladás. Tanitással”.
41 Anyakönyvi bejegyzését lásd fentebb. 
42 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1833. december 15-én (temetve 

17-én): „Dobos Ersébeth 23 eszt. és ½. Hektika. Tanitással”.
43 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) alapján. 
44 Broughton, János (1786-1869), angol államférfi , radikális képviselő, nagy Napóleon-barát.
45 Ladvocat, Jean Baptist (1709-1765), a párizsi Sorbonne-on a héber tanszék tanára.
46 Szász , .
47 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint temetve 27-én: „Néh. N. T. Dobos 

István özvegye Mádi Literátÿ Ersébet asszony. 64. év. Tüdő vész. Tanitással”. Dobos János édes-

anyja halálos ágyánál tartott úrvacsorai ágendai beszédét XX. századi kiadásban megtaláljuk: 

Nyáry , -.
48 Hunyadi Szabó Ferenc, ifj . (Mezőtelegd, 1743. július 23. – Sárospatak, 1795. július 7.) reformá-

tus püspök. Bihardiószegen és Debrecenben tanult, ahol 1758-ban iratkozott be a tógatusok 

sorába. 1765-ben rektor lett Bihardiószegen. Két év múlva külföldre ment és svájci egyete-

meket, főként a bázelit 1767. október 26-tól látogatta. Innen 1768 őszén tért haza, először 

segéd-, majd 1770-től pedig lelkész Debrecenben. A tiszántúli egyházkerület 1786. január 

17-én generális notariussá, 1791. június 29-én pedig püspökké választotta. Részt vett a budai 

zsinaton, korábban országgyűlési prédikátorként is működött. Püspöki szolgálatának szinte 

egész idejéhez kapcsolódik az ún. „Sinai-ügy”. Zoványi , . 
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püspökhöz, akinek több prédikációs kötetét a maga költségén adta ki.49 Az első 

kötet előszavában ezt olvashatjuk:

Amiólta ezen Prédikátzióknak nagyobb részét a’ Néhai Superintendens Úrnak tulajdon 

szájjából hallanom szerentsém lehetett: óhajtottam mindenkor azoknak világ’ eleibe-va-

ló kibotsáttatásokat. Ezen okból még életében a’ Néhai Superintendens Úrnak, sürgettem 

és kértem ezeket a’ ki-nyomtattatásra. Nem-is vólt sikeretlen hozzája nyújtott ebbéli 

igyekezetemnek fel-fedezése és ki-nyilatkoztatása: mert látván jó igyekezetemet, ezeket 

már életében-is meg-ígérni méltóztatott. De a’ halál elébb ki-vágván az élők közzül, mint 

49 (1) Diétai Predikátziók, mellyeket A’ közelebb el-múlt ország-gyűlésére fel-sereglett úri rendek előtt 

Budán el-mondott HUNYADI FERENTZ A’ debretzeni reformáta szent ekklésiának egyik nagy 

érdemű lelki pásztora. A’ maga költségén pedig ki-nyomtattatott Dobos István Ó Budai predikátor. 

Peshten Nyomtattatott, Patzkó Ferentz’ betűivel 1791.

 (2) Ötven két közönséges Prédikátziók, mellyeket A’ Debretzeni Reformáta Sz. Ekklésiában el-

mondott néhai HUNYADI FERENTZ, A’ Tiszán-túl-való Ref. Ekklésiáknak Superintendense és 

Debretzeni Prédikátor. Most pedig a’ maga költségén köz-haszonra ki-botsátott Dobos István Ó-Bu-

dai Prédikátor. Első darab. Vátzon. Maramarosi Gottlieb Antal’ betűivel 1797. Esz.

 (3) Az előzővel megegyező címmel és ugyancsak Dobos István kiadásában: Ötven két közönséges 

Prédikátziók II. kötete 1798-ban.

 (4) Az előzővel megegyező címmel és ugyancsak Dobos István kiadásában: Ötven két közön-

séges Prédikátziók III. kötete 1799-ben.; Hetven két innepi Prédikátziók, mellyeket A’ Debretzeni 

Reformáta Sz. Ekklé’siában el-mondott néhai HUNYADI FERENTZ, A’ Tiszán-túl-való Ref. 

Ekklé’siáknak Superintendense és debretzeni prédikátor. Most pedig a’ maga költségén köz-haszon-

ra ki-botsátott Dobos István Ó-Budai prédikátor. Negyedik darab. Vátzon, Maramarosi Gottlieb 

Antal’ betűivel. 1800. Esz.

 (5) Különös alkalmatosságokra való ötvennyoltz Prédikátziók, mellyeket a Debretzeni Reformáta 

Sz. Ekklésiában elmondott néhai HUNYADI FERENTZ, a Tiszántúl való Ref. Ekklésiáknak 

Superintendense és most pedig a maga költségén közhaszonra kibotsátott Dobos István Ó-Budai 

Prédikátor. Vátzon. Máramarosi Gottlieb Antal betűivel. 1802. Eszt. 

 A nem Dobos István által kiadott művek pedig a következők: (1) Tizen hét Prédikátziók, 

mellyeket A’ debretzeni reformáta ekklésiábann el-mondott HUNYADI FERENTZ, A’ Tiszánn-

túl-való reformáta ekklésiaknak superintendense és debretzeni prédikátor. Azért, sem a’ ki plántál, 

valami sem a’ ki öntöz; hanem az Isten, a’ ki elö-menetelt ád. IKór.37. Diószegen, Medgyesi Pál 

özvegyénél Rábai István által. 1795.

 (2) Ötven Halotti Prédikátziók, mellyeket sok úri rendek és más külömb-külömb-féle sorsú, hivata-

lú állapotú és idejű halottak felett elmondott néhai HUNYADI FERENTZ, debretzeni prédikátor, 

és a Tiszán-túl való ref. ekklésiának superintendense és most közhaszonra kibotsátott Molnár 

Ferentz verőtzei prédikátor. Első darab. Vátzon. Máramarosi Gottlieb Antal betűivel. 1805. Eszt.

 (3) Az előzővel megegyező címlappal jelent meg az Ötven Halotti Prédikátziók második darabja 

ugyancsak Vácon, szintén 1805-ben

 (4) A Heidelbergai Catechismusnak Úr napok szerént való magyarázatja, mellyet készített s el is 

mondott Néhai HUNYADI FERENTZ debretzeni prédikátor és a Tiszán-túl való Ref. Ekklésiáknak 

Superintendense, és most a köz-haszonra ki-botsátotta Molnár Ferentz verőtzei prédikátor. Vátzon. 

Nyomtattatott Máramarosi Gottlieb Antal betűivel és költségén. 1808. Vö. Fekete , -.
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ígéretét tellyesíthette vólna, halála után kellett azt Szerelmeseitől meg-nyernem, a’ mit 

életében kívántam vólna meg-nyerni és el-végezni.50

Kezeimhez jövén a. o. 260 Prédikátziókban tulajdon betses munkái a’ Néhai 

Superintendens Úrnak, azon igyekeztem azonnal, hogy azokat rendbe szedvén, 

5. Darabokban köz-haszonra kibotsássam, és ha sok fáradsággal és költséggel-is ki-

nyomtattassam. A’ melly 5. Darabok közzül ez az első Darab.

Mit szólljak ezen Prédikátziókról? Hozzáfogjak-é ezeknek dítséretekhez? 

Kommendáljam-é ezeket azzal, melly nagy kedvességgel és örömmel hallgatta hajdan 

Debretzen Városa ezeket? hogy tódúlt ezeknek hallgatására sereggel? Nem tselekeszem: 

mert ezek a’ nélkül-is esméretesek eléggé.51 

Érdekes még ezen kívül megjegyeznünk, hogy Dobos István valami oknál fog-

va – még ha nem is kötötték pozitív élmények a budai zsinathoz – mégiscsak 

kötelességének érezte, hogy az ott elhangzott prédikációkat megjelentesse. Így 

50 Erre vonatkozólag található egy levél a RL C/20 I. számú dobozában, melyet Hunyadi Ferenc 

püspök özvegye írt Dobos Istvánnak: „Édes Tiszteletes Uram Én mind ez ideig azért nem vá-

laszoltam Tiszteletes Uramnak hogy azók a’ prédikatziók nem vóltak öszve szedve a mint hogy 

még most is nintsenek mert nintsen az ég alat senki a ki azt nékem meg tselekedné hogy öszve 

szedné, hanem már magam kéntelenitetem magam öszve szedegetni pedig olyan írások vagynak 

közé ögyeledve a melyekhez én nem igen tudok ha nem ha tetszik Tiszteletes Uramnak vagy tizen 

hetet vagy tizen nyóltzat fel küldök móst Lörintz napi Vasárkór Kis István Uramtól azútán is, ha 

kívántatik töb[b] küldök tsak írjón Tiszt[eletes] Uram mert én egyébnek senkinek nem adóm mint 

hogy már a’ töb[b]i múnkájit is a meg bóldógúlt Uramnak Tiszt[eletes] Uram adta ki tsak hogy 

azon kérem hogy minden ki adásból száz ekszemplárt adjón, másók is igen sókan kérték tőlem és 

mind úgy kértek hogy nékem száz Ekszemplárt adnak, de én mint hogy eléb is Tiszt[eletes] Uram 

kérte én senkinek nem adóm, ha lehet még Vasárig Válaszójón Postán nékem Tiszteletes Uram ha 

pedig nem lehet már Vásárig Válaszólni hát Kis István Uramtól Levelet küldjön nékem Tisztele-

tes Uram, úgy is meg kerestetem én Kis István Uramat a Vásárba de még ezen kívül egy alázatós 

instantziám is van Tiszteletes Uramhóz hogy méltóztasón engemet ab[b]a óktatni hogy azókal a 

Prédikátziókal már mit tsináljak a kiket ide le magam ki nyómtatatam mert nintsen senki a ki 

nékem ab[b]a tanatsót adjon hogy hóvá tégyem már én azt, még mind itt van, tsak a ki Debretzenbe 

költ el az a hija van ha ótt valamék könyvpetórnak kelene szóljón véle Tiszteletes Uram mindjárt 

küldök fel belőle, 15 garas egy egy ekszemplár, 23 árkás és 17 prédikatzió, ezek útán minden jók 

kivánásával maradók 22 Júli 1796 Veresmarti Klára Hunyadi Ferentz férjem özvegye.”
51 Hunyadi , .
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kerülhetett sor arra, hogy Hunyadi Ferenc prédikációi mellett Tormássi János52 

prédikációit is kiadta.53

Dobos István természetesen maga is írt imádságokat és prédikációkat, ame-

lyek egy része kéziratban fennmaradt.54 1810-től az egyházmegye Proseniora,55 

1829-ben választották meg56 a pesti egyházmegye esperesének,57 amely tiszt-

séget 1829. május 5-től egészen haláláig, 1831. február 26-ig töltötte be.58 Óbu-

da a református egyház közigazgatási beosztása szerint korábban a vértesaljai 

(másként: óbudai) egyházmegye kebelébe tartozott,59 a XIX. század első felében, 

egészen pontosan 1805. december 10. napján tartott egyházkerületi gyűlés 3. 

számú végzése értelmében csatolták a pestihez.60 

52 Tormássy János (Kecskemét, 1744. – Kiskunhalas, 1814. augusztus 12.) református püspök. 

Kecskeméten, valamint 1760 tavaszától Debrecenben végezte iskoláit. 1768 nyarán külföldre 

indult, 1769-től pedig Genovában folytatta tanulmányait. Hazatérése után 1771-ben kecske-

méti, majd 1777-ben kiskunhalasi lelkész lett. 1790-ben főjegyzővé választotta a dunamelléki 

egyházkerület a püspökségre következés jogával. Részt vett a budai zsinaton, vezérszerepet 

játszott a lelkészek érdekeinek védelmezésében. Az 1790–91. évi országgyűlés református 

prédikátori tisztét ő töltötte be. 1807-ben püspök lett. Jelentős publikációs tevékenységet fejtett 

ki. Zoványi , .
53 Tormássi , -.: „A’ köz-jót munkálódni, és annak boldogságát, a’ mennyire lehet elébb-

mozdítani, egy ollyan virtus, sőt kötelesség, a’ mellyre minden, ha módja lehet benne, töreked-

ni, és igyekezni tartozik. Ennek meg-gondolása vitt engemet-is arra, hogy ezeket a’ Diaetális 

Prédikátziókat, ennek Nagy Érdemü ’s Tiszteletü Szerzöjétől a’ nyomtatásra ki-kérjem. Örülök 

magamnak azon, hogy sokak között, a’ kik a’ titulált Úrtól ezen munkákat kérték, én lehettem 

az a’ szerentsés, a’ ki ezeket meg-nyerhettem; tulajdonítom azon különös szívességének, és 

szeretetének, a’ mellyet már jó idötöl-fogva hozzám mutatott; és a’ mellyet szüntelen háládatos 

emlékezetben fogok-tartani. Reménylem nem fog a’ Kegyes Olvasó elött kedvetlen lenni igyeke-

zetem; minden bizonnyal, a’ melly kedvességgel halgatták ezeket sok Úri Rendek, szintén ollyan 

kedvességgel fogják ezeket olvasni mind azonok [sic!], mind mások is; de reménylem, nem fog 

hasztalan-is lenni igyekezetem, úgy vagynak ezek a’ munkák készítve, hogy használhassanak, 

még pedig minden külömbség nélkül minden Keresztyéneknek.”
54 Szabó , . Ezek hollétét a kutatás jelen állása szerint nem lehet tudni.
55 RL A/1.a 6. kötet 533.: „29. A’ Pesti Tractusban Vacans ProSeniorságra, pluralitate votorum vá-

lasztatván T. Dobos István Ó Budai Predikátor Confi rmáltatik. […] A’ Protocollum felolvastatott 

Gombán d[ie] 30a Maÿ 1810.”
56 A dunamelléki közgyűlés 1829. május 5-i ülésének 29. pontja szól a választás eredményének 

megállapításáról, valamint Dobos István esperes felesketéséről. RL A/1.a 7. kötet 286. 
57 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv elején található saját kezű feljegyzés (mikrofi lm) sze-

rint: „Második Predikatora ezen Pomázi Leány Eklésiának T. Dobos István Úr, elsőben Ketskeméti 

Tanító, aztán a’ Pesti Egyház vidéknek Al, majd Fő Esperestje”. 
58 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1831. február 26-án (temetve 28-án): 

„Nagy Tiszt. Dobos István úr O Budai Predikator. Sénior. 78. Eszt. Erőtlenség Tanitással”. 
59 Zoványi , ., -., .
60 RL A/1.a 6. kötet 452. A kérelem indokául azt adják elő, hogy a gyülekezet nagyon távol esik 

a többi vértesaljai gyülekezettől, a vizitációk lebonyolítása, a körlevelek időben való eljutása a 

környékbeli hegyek miatt is körülményes. 
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Dobos János gyermekévei és iskolái

Dobos János gyermekkoráról nem sokat tudunk, egyedül csak annyit, hogy négy 

éves korában himlős lett, ami miatt egyik szeme világát egy időre elvesztette.61 

Erről az időszakról így ír Autobiográfi ájában: 

Egy beteg kislány bölcsőjét mozgatja egy kisfi ú, a beteg kisleány az én néném, a 

kisfi ú én vagyok, a bölcső festetlen fenyődeszkákból, a pólya posztószélből, a hajdan 

szép kisleány ott a bölcsőben megégve a fekete himlő tüzében. Hogy a szép kisleány 

meghalt, hogy eltemették, arról nem tudok semmit, hanem homályban látom a kis-

fi út ágyán fal felé fordulva, édesanyja nedves rongydarabokat borítgat égő arcára. 

Elragadt rám a himlő, elvesztém egy időre szemem világát; tudom, hogy sötét volt, 

nem láttam semmit, senkit, még anyámat sem. 

Gyógyulásom után jut eszemben, hogy édesanyám elbeszélte keresztanyámnak, 

hogy himlőzésem előtt milyen szép, milyen kedves voltam, hogy az öreg harangozóné 

rózsaviolának nevezett, és most nézze csak komámasszony!… Itt van életem zodi-

ákusának hullámzásának első karikája, ezek a karikák lettek idővel egymást hátaló 

gyűrűi életem fájának. 

Anyámnak ez ártatlan észrevétele, mint egy tört sugár vetődött vissza reám, én 

ebben, mint tükörben megláttam himlő tépte arczomat, a „rózsaviola!” Tükörbe nem 

néztem évekig, nem nézhettem, mert a himlő annyira elrútított, hogy rosszul esett 

magammal találkozni és tudni azt, hogy valakivel találkoznom kell.62 

A betegségéből kigyógyult ugyan, de annak nyomait egész életében viselnie 

kellett, ami aztán, mint Nessus-ing63 gyötörte őt és tette egész életére elkesere-

detté, cinikussá és szatirikussá.64 Ebből az összefüggésből érthető igazán, hogy 

Dobos János különféle (kritikai) írásait, bírálatait miért Huhogó, Nostradamus,65 

Bujdosó Mihály beszédes írói névvel jelentette meg.66 

61 VÚ , .
62 Dobos , -.
63 Nessus (vagy Nesszosz) Ixion és Héra fi a, egy kentaur volt, aki Héraklész ellen harcolt, de nem 

tudta legyőzni, majd az Euénosz folyó partjánál lett révész. Itt Héraklész lenyilazta, a vérével 

átitatott ing azonban levehetetlenül perzselte-égette a hős testét. Nessus halálos sebének vérét 

és annak varázserejét bosszúból Déianeirának, Héraklész feleségének ajánlotta fel azzal, hogy 

ha férjének iránta való szerelme alábbhagy, akkor ruháját itassa át ezzel a vérrel. A kentaur 

vérével átitatott ruha – Nessus vére – okozta végül Héraklész halálát. Szilágyi 1999, 131. A 

motívum (Nessus inge vagy vére) elterjedt, így pl. Arany János Epilogus című versének kilen-

cedik strófájában utal erre ekként: „S pályám bére / Égető, mint Nessus vére.”
64 Szabó , .
65 Gulyás 1956, 212., 323., 540.
66 ÚMA , .: „Számos bírálatai közül legterjedelmesebb a Török szerkesztette egyházi 
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Korai életéveire való visszaemlékezését ezután így folytatja Dobos:

Azután az ó-budai népiskola fapadjára és homályára száll emlékezésem, amint ha-

zafelé megyek, kezemben egy darab papírral, melyre írva volt, úgy, mintha most is 

olvasnám róla: írta Dobos János 1809. Hová lett ez a lap, vagy hány lapra írtam le 

még ezután nevemet? ki mondja meg? - Az élet hány hamis váltója, hány fi zetetlen 

árjegyzéke, kötelezvénye jár és járt nevem alatt, neved alatt? megtudnád-e mondani?

Ebben az alacsony földönfutó iskolában első tanítóm Turós Pál uram volt, egy 

szelíd sovány ember, ki életteljes szép fi atal nejének67 gyönyörűséges igája mellett egy 

nehéz keresztet emelt vállain, melyre írva volt az átok, a tanítók átka: Dii oderunt,68 

nem is bírta messzire, egy év múltával letette a porba69 vándorbotja mellé70 [atyám 

papolta el textusa 38. Solt: Bőröm, csontaimhoz ragadt, nem értettem a tanítás szavait, 

de sírtam keservesen könyeim kiszáradt arczomra hullottak, arra a csonthoz ragadt 

arczbőrre, melyet öröm könny oly ritkán áztatott].71 

Minthogy atyámnak több fi úgyermeke volt, a Losonci iskolából egy magántanítót 

hozatott házunkhoz, ki minket a latin nyelv elemeinek ismertetésében vezessen. Itt 

kezdtem a latin nyelvet tanulni a kis Cellarius72 vagy szótáron és a colloquiumok 

beszédek bírálata (1846. folyam), melyben Bujdosó Mihály, majd végül saját neve alatt a szerző-

ket (s köztük önmagát is) elmésen s híven jellemzi. Az ujabb folyamokban »Ne zsinatoljatok« s 

az évek végén Nostradamus és Huhogó név alatt, a lefolyt évek élénk, találó vonásokban, mély 

satyrával jellemző, prózában írt, de tulajdonkép jámbusokba szedett czikkek.”
67 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint: „Turós Pál oskolai rektor Molnár 

István leányával, Erzsébettel” 1809. február 9-én kötött házasságot.
68 „Dii oderunt, quem paedagogum fecerunt” (Martialis, Marcus Valerius; Bilbilis, Kr. u. 38–41 

körül március 1. – meghalt: Bilbilis, Kr. u. 104.; római költő.) jelentése: „Gyűlölik az istenek 

azt, akit pedagógussá tettek.” 
69 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1811. október 29-én került sor „Os-

kola Tanito Turós Pál 36. eszt[endősen meghalt] száraz betegségben Tanitással és Butsúztatóval” 

temetésére.
70 Dobos 1885, 13.
71 TtREK R 1246. (A zárójelek között közölt szöveg mindig a Debrecenben található Autobiográfi a 

kézirat többlete, ami később nem jelent meg ugyanezen cím alatt nyomtatásban.)
72 Cellarius (eredetileg: Keller), Christoph (Schmalkalden, 1638. november 22. – Halle, 1707. júni-

us 4.) evangélikus fi lológus, történész és geográfus. 1656 és 1666 között Jénában három perió-

dusban és Gießenben két éven keresztül klasszikus és sémi nyelveket, történelmet, teológiát és 

matematikát tanult. 1661 januárjában Jénában nyilvános disputációt tartott De infi nito valore 

meriti Christi címmel. 1666-ban Jénában kapta meg a fi lológia magisztere címet. Tanárként 

és rektorként működött 1667-től Weißenfelsben, 1673-tól Weimarban, 1676-tól Zeitzben és 

1688-tól Merseburgban. 1693-tól 1703-ig a hallei új egyetemen az ékesszólás és a történelem 

professzora. Cellarius dolgozta ki az egyetem fi lológiai fakultásának statútumait, igazgatta az 

egyetemi könyvtárat és 1697-től vezette az első német fi lológiai szemináriumot. Számos késő-

antik latin, kevesebb görög szerző műveinek kiadásai, tan- és nyelvkönyvei számos utánnyo-

mást értek meg. Tiszta latinsággal írt történelmi jegyzetei, amelyekben a politikai események 

említése mellett egyház- és irodalomtörténeti kiegészítéseket is fi gyelembe vesz, nagy hatást 

fejtettek ki. Cellarius nevéhez fűződik a világtörténelem periodizálása (ókor Konstantinig, 
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resolválásán, kezdtem neki vágni minden nyelvtani szabály nélkül, fordítva stylust, 

írva, úgy ahogy magam sem tudom hogy, az alaphiányt csak később rakván alá, 

mint szokás a vályogfalaknál, folytonos tatarozás, építés helyett. Debreceni három 

esztendős diák koromban kezdtem systematice rakosgatni nyelvtani fogalmaimat, 

megvolt gyönyörűségem ebben a késői fáradságban, mert tudományos mélységből 

hoztam fel őket, nem úgy, mint ma a szegény oskolás-gyermek, kit szárazon etetnek, 

soványítanak a nyelvtan elemeivel. 

Tót Pál keze után, kinek hizlalójából jóval soványabban kerültem ki, mint bele 

mentem, Obernyik József73 iskolájába jutottam, ő atyám mellett meglett emberfővel 

lépett a papi pályára. Ez a classikus ember engem, kinek egész tanulsága alig ért 

bokáig, nyakig belevetett egyszerre a diák-literaturába, tanultatta velem Fédrust, 

quod risum movet,74 s mikor benne fulladoztam, éppen akkor iparkodott meghozni 

szám ízét a tanuláshoz. Úgy éreztem magamat, mint a modern gymnaziálista, kit 

túlterhelt állapotában irgalmatlanul meghánytatnak az érettségi vizsgákon.

Obernyik után a pesti kegyes atyákhoz jártam,75 hol a qu[a]e maribussal76 kínoztak 

egy esztendeig. Ott ült Csertő a híres rigorozista anélkül, hogy tőle ne több, csak 

középkor Konstantinápoly meghódításáig és újkor), amely a teológusok által képviselt hagyo-

mányos négy világrend/világkorszak lefolyásának gondolatával szemben terjedt el. Cellarius 

latin nyelvtana is híres volt, könnyített átdolgozott formáját pl. 1763-ban J. M. Gesner adta 

közre. ADB IV., 80-81.; NDB III., 180-181. Tankönyveit a magyar igényekhez alkalmazva Ma-

gyarországon is használták. Tanítványa, Bél Mátyás (1684-1749) dolgozta át Cellarius latin 

nyelvtanát, így Lőcsén 1717-ben jelent meg a Grammatica latina facilitati restituta ... ad modum 

... Cellarii (Könnyű latin nyelvtan Cellarius módszere szerint), valamint Nürnbergben 1719-ben, 

Lőcsén 1735-ben jelent meg a Latinitatis probatae et exercitae liber memorialis (röviden: A la-

tinság emlékeztető könyve). Cellarius latin nyelvtana a magyar nyelvhez alkalmazva megjelent 

még Kolozsvárt 1771-ben. RNL IV., 350.
73 Obernyik József (? – Kömlőd, 1826. december 24.) református lelkész, 1803-1804 között 

poétai osztály tanítója a debreceni református kollégiumban, később 1804. április 25-től 

1806. szeptember 26-ig derecskei rektor. Obernyik Csokonai barátja volt. Részt vett Sylvester 

grammatikájának lemásolásában. 1814. október 25-ig losonci tanár, azután református lelkész 

Kömlődön, ott is halt meg. Szinnyei IX., -.
74 Phaedrus († Kr.u. 55.) római meseíró. Rabszolgaként került Rómába, Augustus császár szaba-

dította fel. Esopus (Aiszóposz) állatmeséit dolgozta át latin nyelven verses formában, ennek 

feltehetőleg csak részletei maradtak fenn, ami 5 könyvben jelent meg. Vetélytársai és irigyei 

feljelentették, és üldöztetést kellett elszenvednie. Meséi csak később, a XVI-XVII. században 

váltak közkedveltté, magyar nyelvterületen a XIX. században többen lefordították, hatással 

volt La Fontaine-re és Fáy Andrásra is. RNL XV., 421. A megnevettetésre utaló quod risum 

movet kifejezés Phaedrus Fabuláiból vett szó szerinti idézet, az első könyv prológusának egy 

félmondata (3. sor). Phædrus 1828, 1.
75 Értsd: a piaristákhoz
76 A Quae maribus latin kifejezés eredetileg Donatus latin grammatikájából a hímnemű szavak 

ragozására vonatkozó verses szabályának kezdete. A cím fennmaradt, a XIX. század első felé-

ben is így neveztek egy iskolai latin nyelvtant, valamint a kifejezéssel a szavak nyelvi szabályait 

jelölték. RNL XV., 780-781.
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egy szó útbaigazító magyarázatot hallhattunk volna egy egész esztendőn át, annál 

gyakrabban suhogott a korbács, a nyírág.77 

Tíz éves koromban ott szaladgáltam Pesten a három király nehéz hintója után, jut 

eszembe hogy a régi megyeház fa rostélyra dőlve, láttam Ferenc császár78 halvány, 

sovány és Sándor79 posgás horvát vagy Bojér metszésű arcát. A porosz királyé80 nem 

jut eszembe milyen volt, akkor is bujkált valahol a dubietások81 redői között.82

Budavára visszafoglalása után a magyar elem, melyet akkor az ó-budai Kálvin 

egyház képviselt, Buda egyik zugában, Ó-Budán húzta meg magát, itt minekutána 

1730 körül a pestis83 és az esztergomi érsek Széchenyi Ferenc megtizedelte,84 szá-

zadunk elején még én is értem Ó-Budában és ismertem az irtott nemzedék közül 

néhány öreget, szép erőteljes magyar kálvinista faj! Századunk elején csak abban a 

77 Dobos , -.
78 Habsburg–Toscanai Ferenc József Károly osztrák főherceg (Firenze, 1768. február 12. – Bécs, 

1835. március 2.)
79 I. Sándor/Alekszandr Pavlovics Romanov (Szentpétervár, 1777. december 12. – Taganrog, 

1825. november 19.)
80 III. Frigyes Vilmos (Potsdam, 1770. augusztus 3. – Berlin, 1840. június 7.)
81 Dubietas (latin): kétségek
82 Szász , .
83 A XVIII. században Magyarországon két országos pestis pusztított: 1708-1711 és 1738-1743 

között. Ezeket a járványokat a két utolsó nagy hazai pestisjárványként tartják számon, terüle-

tenként különböző időben és erővel lépett fel a ragály. A fekete halál a XIV. századtól többször 

söpört végig az országon. Esetlegesen a nagy járványok közötti időben is előfordulhattak helyi, 

kisebb területeket érintő fertőzések. Faragó 2007, 21., 28-29. Dobos János feltehetőleg az 

„1730 körüli pestis” kifejezéssel az 1730-as évek második felében jelentkező nagy pestisre utalt.
84 Dobos János adata a jelen formájában nem értelmezhető. A történelmi Széchenyi család két 

érseket adott a magyar katolikus egyháznak, ezek közül csak az egyik volt esztergomi érsek: 

Széchenyi György (1592-1695; esztergomi érsek 1685-től, korábban csanádi, pécsi, veszprémi, 

győri püspök és kalocsai érsek). Széchenyi Pál (1642-1710) előbb pécsi, majd veszprémi püs-

pök, 1696-tól kalocsai érsek. Széchenyi Ferenc (1754-1820) gróf a Magyar Nemzeti Múzeum 

megalapítója. RNL XVII., 419-420., 426. Az említett időszakban (1725-1745 között) egy másik 

történelmi család tagja, gróf Esterházy Imre (1663-1745) volt az esztergomi érsek és egyúttal 

Magyarország prímása. A család cseszneki ágából származó Esterházy először a pálos rendbe 

lépett be, római teológiai tanulmányai után egy ideig Nagyszombatban tanár, majd perjel, pro-

vinciális és később rendje generálisa lett. 1706-tól váci, 1708-tól zágrábi, 1722-től veszprémi 

püspök. 1722-1725 között királyi udvari kancellár, 1725. szeptember 1-től esztergomi érsek. 

Az 1741. évi országgyűlésen Mária Terézia egyik legbuzgóbb híveként nyilvánult meg. Nemes 

szíve és bőkezű pazarsága miatt hírnévre tett szert. Meg kell még említenünk, hogy kicsit ké-

sőbb gróf Esterházy Károly (1725-1799) 1752-től esztergomi kanonok, választott püspök, 1759-

től váci, majd egri püspök. A püspök Bécsben nagy befolyással rendelkezett, Mária Terézia 

felismerte értékét, kora egyházi vezéralakja volt. A magyar kancelláriánál is befolyással bírt, 

ugyanis annak élén bátyja, Esterházy Ferenc főkancellár állt. Sokáig meg tudta akadályozni 

a munkácsi görög-katolikus püspökség felállítását, politikai és egyházi eszközökkel üldözte 

a görög közösséget. Szerepe még inkább kidomborodott II. József uralkodása alatt, ugyanis 

Esterházy Károly lett a katolikus párt vezére, sokáig ellenezte a protestánsok jogainak elisme-

rését és törvénybe iktatását. RNL VI., 731-732.
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kálvinista zugban beszéltek, értettek magyarul egész Pesten-Budán, ide vetődött 

az az egynehány műkedvelő német fi ú, ki mulatságból tanult magyarul is. Ezen az 

úton kerültem én is, mint cserefi ú, egy magasabb műveltségű pesti német családba.85 

Új nyelv, új ház, új emberek. Egy egészen új világ nyílt a tíz éves gyermek szemei 

előtt, nincs anyja, nincs otthona, nem érti senki, nem ért senkit, az első éjjel után 

[megtörténik a gyermekeken szokott szerencsétlenség a fekvőhely elmocskolása és,] az 

új anyának kimondott ítélete: „így fi am meg nem tarthatlak”. Sírva ültem le a nagy 

kapu küszöbére, egész súllyal nehezült rám a gondolat, hogy engem tűrni, szánni, 

de szeretni nem lehet. Felkeltem, indultam, nem tudván hová; de az áldott nemes 

lelkű nő, látva kisírt szemeimet, letörlé a könnyeket és bevitt a házba, nevelt, gon-

domat viselte egy évig. Ez az egy év visszaadott magamnak, az áldott nő nem utált, 

sőt szeretett, mi jól esett meggyőződnöm felőle, hogy engem még szeretni is lehet.

Más tekintetben is ez az év nyomát hagyta egész életem folyásán. A vad fi ú meg-

szelídült a három szép és okos leány társaságában, egész magaviselete, minden moz-

dulata megváltozott, mintha kicserélték volna, a míveltség magasabb fokán álló nők 

közbefogták a szilaj fi út, illemre, nemesebb ízlésre szoktatták. A legkisebb, velem 

egyidős leány, Nelli, nem volt szép, de annál eszesebb, vele meggyült a bajom. [Egy-

szer agyamat tapogatva jobb és balfelöl két csúcsot fedezett fel, gonosz kárörömmel be-

szélte annyának hogy Jánosnak két szarva nőtt azután szarvasnak nevezett el, lerajzolt 

mindenfelé a falra mázolt nagy szarvakkal, hogy adós ne maradjak én megtorlásul 

nagyocska orrát vettem bírálat alá és a fal hosszába bevezettem egészen az árnyékszé-

kig, az iróniának mely egész szellemi életemen átvonul, első gyökérszálait itt találom.]

Van egy kitérés vagy inkább egy redő iskolai életemben, mi lényeges változást 

idézett elő ennek ábrázatán, ezt is megemlítem. Atyám három bátyámat a debreceni 

iskolába vitte tanulni; otthon maradva egyedül, bátyáim után búsultam és vágytam 

éjjel és nappal, azon is járt eszem, hogy miként lehetne elmenni utánnok, mert a 

testvéri szeretet sokszor kimeríthetetlen, náluk nélkül egyedül nem maradhat, el-

hervad. Egy túl szigorúnak vélt fenyítés után elszánva magamat, hónom alá fogtam 

egy könyvet és elindultam Pesten át Debrecen felé, azt mondva a találkozóknak, hogy 

én azt a hónom alá fogott könyvet viszem hová? Debrecenbe, bátyáim után, kik azt 

a könyvet otthon feledék, én magam is hittem, hogy úgy van, úgy lesz.

Meleg nyári nap délután az üllői úton kiértem Pestből, siettem, mert távol van 

Debrecen. A nagy homokban végre utolért egy tüzér-transport, én, hogy jobban 

85 „Későbbi fejlődésemre határozó befolyással volt egy magasabb míveltségű német magyar 

család, a Ferency család. Volt egy velem egykorú leány, tele élcel és pikantériával, fájdalom 

hatalmas nagy orral, Emiliának hívták a leányt ez egyszer megtapogatván quadrat agyamat, 

annak szegletein állítása szerént szarvakat talált kész lett a Szarvas csúfnév, és nőttek belő-

le a nagyobbnál nagyobb szarvak falra festve, melyek helyett én még számosabb csodálatos 

ormányokat rajzoltam mindenfelé. Itt nőttek a kecskelábak melyek nekem annyi bajt csináltak 

és tapostak az életben.” Szász , .
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haladjak, egy kocsi hátuljába fogództam, melyen egy becsületes tűzmester ült, meg-

szánta az ügető fi út felültette maga mellé, kihallgatott, mi is oda megyünk, elviszlek, 

hogyne vinnélek, majd elbeszélgettünk az úton. Estve Vecsésre86 értünk hálásra egy 

jó német gazdához, másnap virradóra hűlt helye volt az én tüzéremnek, meghagyva 

a házigazdának, hogy engem haza szállítson. Harmadnapra visszakerült az elvesztett 

fi ú, Debrecenbe indult, Monorról visszatért, alig végezve az egész út egy tizedrészét.87

Ezek után Dobos János a kecskeméti gimnáziumba került, ahol folytatódott 

addig sem könnyű sorsa. A kecskeméti évekre így emlékszik vissza:

Atyám, a debreceni magyar ember, féltvén Ó-Budán az elnémetesedéstől, elvitt a 

Kecskeméten virágzó gymnasiumba,88 hol hajdan maga is professorkodott és be-

íratott a novitius syntaxisták közé. Különös dolog, hogy tanítóim között alig volt 

rokonszenves arcú, alig volt egy, kinek derült mosolyát láttam volna. Itt is a félszemű, 

vaskalapos Salamon ijesztgetett másfél évig. Az oskola setét, szemetes gödrös, a 

padok vetemültek, hanem azért a tanuló sereg, a múzsák sokkal elevenebbek, vidá-

mabbak, mint ma az új, kényelmes, függönyös oskolások beteges raja, kik elibe annyi 

sonkoly, annyi tanulmány van felöntve, hogy legalább felét otthagyják. 

1816-tól 19-ig tanultam Kecskeméten, itt ez idő alatt serdültem. Nevezetes kor-

szak egy ifj ú, egy gyermek-ifj ú életében, most is le kell fognom, faggatnom kell a 

86 A kéziratban helységnévként Kerepes szerepel.
87 Dobos , -.
88 Ebben az időben a debreceni iskola partikuláiban – így Kecskeméten és Nagykőrösön – az 

1790/91. évi törvények következtében a gimnáziumi képzés egymásra épülő classisainak el-

nevezései: Quinta, Quarta, Tertia Classis, amelyekben a hittan, Biblia, írás, latin nyelv, geo-

gráfi a, egyházi ének és német nyelv képzése folyt. Ezek után következett a Syntaxis, amelyben 

elmélyültebb bibliaismeretet, dogmatikát, történelmet, aritmetikát, levélírást, német és latin 

nyelvet, a „nagy Cellarius” egészét tanították és kérték számon. A legmagasabb Primában, 

avagy a Tógátus Deákok Classisában mindezek elmélyült tanulmányozása és gyakorlása folyt 

(oratoria, logica, polemica és dogmatica theologia, mathesis, geometria, fordítási gyakorlatok 

németre és latinra, usus globi terrestris, Magyarország históriája, statistica antimachiavellus, 

metaphysica, jus naturae & theologia philosophia naturalis). Ádám-Joó 1896, 144-149. A 

dunamelléki egyházkerület 1808-ban felszólította a kecskeméti és nagykőrösi eklézsiát, hogy 

a debreceni kollégium példája szerint állítsák fel a Humanitatis Oskolákat végzett ifj ak szá-

mára az úgynevezett Encyclopaedicus Cursust, amelyben két év alatt a teológiai és fi lozófi ai 

ismereteket bővebben kell tanítani, majd 1811-ben – miután Debrecenben megszüntették ezt 

a képzési formát – visszaálltak a korábbi gimnáziumi képzésre. Almanak 1836, 81. Vö. Ke-

rényi 2002, 14.: „[Nagy István rektor-professzor kimutatása szerint] A’ Helvétziai Vallástételt 

követő Ketskeméti Oskola népessége”, azaz a tanulói összlétszám az 1810/11. és az 1824/25. 

tanév között (csaknem folyamatos növekedéssel) 442-ről 656-ra nőtt; másfelől azonban még az 

utóbbi időpontban sem volt az ország negyedik legnépesebb városában „Nemzeti Oskola”. Az 

említett tanulói összlétszámból pedig a „diákság” (vagyis a középfokú képzésben résztvevők) 

száma csupán 35-ről 46-ra emelkedett. 
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felsiető gyöngyöket, melyek kebelemben fel s alá jártak, mint borban a gyöngy és a 

gyönge edényt elrúgással fenyegették. Az első költészet és szerelem tündér álmai,89 

aranyos szárnyú pillangói, melyek után még a 80 éves öreg is utánnok vágja kalapját. 

Ezek rajongták körül a 16-17 éves fi út, ki most 82 éves korában is talál belőlök egy-két 

morzsát, mikor kopott, szakadt zsebje fenekén keresgél még valamit.90 

Végre eljutottam hozzád, utolértelek édes jó tanítóm, professorom Nagy István,91 

kinek jelenleg utódja vagyok Cegléden, hol majd engem is eltemetnek, elfelednek, 

mint téged. Eddig tanultam a latin nyelvet és fraseologiát, de nem volt, aki bevezetett 

volna ennek classikai szépségeihez, nem volt, aki egy Cicerónak92 orátori nagyságára, 

egy Virgil,93 Horác94 éposza vagy lyrája rejtelmes elzúdulásaira fi gyelmeztetett és 

89 A kéziratban az álmai szó helyett az almái szó szerepel.
90 „Kecskemétre vittek 1816. Ott mint novitius syntaxista kínt szenvedtem, Salamon uram vesz-

szője és botja alatt. Nagy István tanárom fedezte fel előtem a latin classikusok szépségeit. Ő 

rendezte szellemvilágom összevissza képeit, képzelő tehettségemet ő nemesítette.” Szász , 

.
91 „Néhai T. T. Nagy István Úr, Ketskeméti Professor, az ugyan azon nevű Egyház Vidék, és 

Dunamellyéki Egyház Kerület Tanáts Bírája. Született Ketskeméten Martius 4kén 1781. Ott 

kezdett tanulását folytatta Debreczenben, hol 1805. a’ 2. Esztendős Rhetorok, 1806. pedig az 

első esztendős Philosophusok tanítása bízatat reá. Innen 1807. a’ Mező Túri Oskola tanítására 

ment ki, melly hivatalt 1809ben a’ Ketskeméti Professorsággal váltott fel. Ebben töltött ő 20 

és Fél Esztendőket igen szembe tűnő haszonnal. Ezen Hivatala első Esztendejében házassági 

életre lépett Mező Túri Lakos Czebe Mihály Leányával Zsusánnával – 1830ban a’ Czeglédi 

Predikátorságra vitetett el, de itt kevés idejig szolgálhatott, mert az 1831ben Ország szerte 

uralkodott Epemirigynek vagy Cholerának ő is áldozatjává lett életének 50ik Esztendejében”. 

Almanak , -.

 A RL A/. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1831. augusztus 13. (temetve 13-án): 

„Tisztelendő Tudós NAGY ISTVÁN Úr a’ Czeglédi Reformata Ekklésia szeretett /: és méltánn is 

szeretett:/ Lelki Pásztora, a D. Mellyeki-H. Vallástételt tartó Superintendentzia és a’ Ketskeméti 

Tractus Assessora, a’ Papi Sz. Hivatalra készülő Ifj ak Censora, Predikátorságának 16dik Holnap-

jában és életének 50dik Esztendejében. A’ nyavalyája volt Kolera”.
92 Cicero, Marcus Tullius (Kr.e. 106. január 3. – Kr.e. 43. december 7.) a rómaiak legjelentősebb 

szónoka, államférfi . Vö. részletesebben RNL IV., 486-488.
93 „Virgil”, azaz Publius Vergilius Maro (Kr.e. 70. október 15. – Kr.e. 19. szeptember 21.) római 

epikus költő. Apja földműves volt, aki fi át gondosan nevelte, Cremonába, Mediolanumba (Mi-

lánó), majd Rómába vitte, ahol híres tanárai voltak. A politikai zavarok alatt hazatért, majd 

Rómába ment. Pásztorkölteményeivel megalapozott hírnevét végül az Aeneisszel koronázta 

meg. Azért, hogy eposzát tökéletesítse, Görögországba utazott, ahol megbetegedett, nem sok-

kal a partraszállás után meghalt. RNL XIX., 161-162. 
94 „Horác”, azaz Quintus Horatius Flaccus (Kr.e. 65. december 8. – Kr.e. 8. november 27.) római 

költő. Apja felszabadított ember, árverési közvetítő, adósságbehajtó (coactor), aki fi át saját 

rangját meghaladó nevelésben részesítette, előkelő családok gyermekeivel együtt iskolába já-

ratta. 58-ban Rómába költöztek, ahol a „pálcás Orbilius” (Orbilius Pupillus) volt a tanítója, 

majd később Athénba került. Katonáskodás után Rómába ment, hivatalt vállalt, írnok lett. 

Ekkor kezdett verselni, szatírákat és epódoszokat írt. Ezek révén ismerkedett meg Caius Cilnius 

Maecenas római politikussal és irodalmárral, nem sokkal ezután örök, életre szóló barátságot 

kötöttek. Maecenasnak és támogatásának köszönhetően Horatius életét és idejét az írásnak 

szentelhette, függetlenül élhetett és dolgozhatott. Sorsuk is hasonló lett, Horatius két hónappal 
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azoknak követésére serkentett volna. Te voltál, aki nagy tudományod és olvasott-

ságod tárházát a bámuló ifj ú előtt felnyitva megtanítottál gondolkozni, a szépet 

ismerni, megbírálni és az üres jövőt magas, nagyszabású ábrándokkal megnépesíteni, 

előttem lebegsz most is mosolygó arccal az ég felé mutatva, macte virtute puer! Sic 

itur ad astra!95 Dugonics András Etelkáját96 nála láttam és hónapokig futkostam míg 

megtaláltam, és belemerültem fülig, de nem értem el vele Etelvárig soha.97

Kecskemétről Debrecenbe költöztem, mikor megérkeztem egy váltó forinttal a 

zsebemben, István bátyám, ki már akkor négy esztendős diák volt, vezetett be a 

negyvennegyedik lakszobába, „az Isten gondot visel”98 – mondá. Simon István a 

Csurgóról subscribált öreg diák egy bádog kanállal megkínálva biztatott, hogy azzal 

megehetem, ha lesz mit.

Az 1819. év őszén subscribáltam.99 Daróci uram volt a Kontra, Lakatos100 uram 

Maecenas után halt meg. Horatius mintegy tízezer verssort hagyott maga után, életművét há-

rom időszakra szokás osztani (fi atalkori költészetének gyümölcsei a szatírák és az epódoszok; 

második szakasz: az ódák első három könyve; harmadik szakasz: levelek, Carmen saeculare, 

ódák negyedik könyve). RNL X., 263-264. 
95 Macte, puer, macte, sic itur ad astra latin szállóige jelentése: Rajta, fi ú, rajta, így jutsz el a csil-

lagokig! A latin mondás Vergiliusra (Aeneis, 641. sor) vezethető vissza, ebben a formában idézi 

Dobos János is: Macte nova virtute, puer, sic itur ad astra (Állj, fi ú, helyt bátran, s majd így jutsz 

csillagokig fel). Vergilius 1812, 435. 
96 Dugonics András (Szeged, 1740. október 17. – Szeged, 1818. július 25.) piarista szerzetes, költő, 

író, egyetemi tanár. A piaristák szegedi gimnáziumában végezte tanulmányait, majd 1756-

ban belépett a rendbe. Tanárként az ország és Erdély legkülönfélébb vidékein járt és lakott, 

tanárai korán felébresztették benne a hazaszeretetet, valamint a történelem iránti érdeklő-

dést. 1774-ben a nagyszombati egyetem matematika professzora lett, követve az egyetemet 

1777-től Budán, majd 1780-tól egészen 1808-ig Pesten működött. Az első időkben javarészt 

iskoladrámákat, majd görög-római klasszikusokat fordított magyarra. Etelka című regényével 

(1788) egy csapásra hírnevet szerzett magának, amely pár évig a legolvasottabb regény volt. 

A regény a honfoglalás korában játszódik és az akkor feltételezett fi nn-magyar rokonság el-

mélete alapján készült. A mű feltehetőleg egy szentimentális német regény nyomán született. 

Felbuzdulva a sikeren ezután számos művet írt, 1803-ban megszületett az Etelka folytatása, a 

Jolánka, majd az egyre virágzó magyar színjátszás miatt az Etelkát drámává dolgozta át Soós 

Márton. Ezután Dugonics a drámaíráshoz fordult, 1794-1795-ben négy színdarabja jelent meg, 

a negyedik (Etelka Karjelben) valószínűleg német közvetítéssel Shakespeare két drámájára ve-

zethető vissza. Az emlékiratszerű Feljegyzés című művében (megjelent 1883-ban) az Etelkába 

beleszőtt politikai célzások megfejtése (vö. Etelka kulcsa) is megtalálható. RNL VI., 11-12. 

Dugonics műveiről bővebben lásd még: Kerényi 2002, 250-253.
97 Szász , .
98 1Móz 22,8
99 Dobos , -.
100 Lakatos Józsefről, Debrecen későbbi papjáról van szó. Lakatos József (Debrecen, 1796. – Deb-

recen, 1840. április 12.) református lelkész. Debrecenben 1810-ben írta alá az iskola törvényeit, 

majd preceptorként működött, 1820 őszétől 1821 tavaszáig seniori tisztet is viselt. Azután a 

bécsi teológiai intézetet látogatta, hazatérése után Debrecenben káplán. 1824-ben Túrkevén 

helyettes, 1825-ben rendes lelkész lett, 1832-től pedig Debrecenben lelkészkedett. Zoványi 

, .
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a sénior, Nagy Dani101 grádusa volt az enyim, hol a subscriptio után épen Nyári Pál 

mellé estem hol is az első nap mindjárt megdögönyöztük egymást, ezt [sic!] volt 

Nyárinak utósó hátrálása előtem. Később elhagyott, a porát is alig láttam, annyira.102 

Debrecenben hat évet töltöttem, nincs mire emlékeznem, mint arra, hogy ennek a 

hat esztendőnek java is csak nyomorúság és folytonos küzdés volt, mert a sátánnak 

két belém tört nyilát hordoztam testemben, mely engem a porig alázott, hogy ma-

gamat el ne bíznám, de egyúttal beteges ingerlékennyé tett, hogy magamhoz közel 

ne bocsássak senkit egy baráton kívül, ki sokszor meglátogatott, vigasztalt a negy-

vennegyedik kihalt lakfészekben. Professoraim nem ismertek, nem szerettek,103 a 

nagyobb esküdt diákok rám sem néztek, kivéve talán Kekk Dánielt,104 ki néha ajtót 

nyitott rám és szóba állt velem. Mások örömmel emlékeznek a boldog, a vidám diáki 

életre… én nem. 

Egy borult őszi estve magamban mélyedve eltökéltem, hogy ennek a kínos fél-élet-

nek végét szakítom, ha egyébként nem, erőszakosan, de a természetre bízva a végre-

101 Dobos tanulótársa volt még Halász Boldizsár is. ÚMA , .
102 Szász , -.
103 „1819-ben Debreczenbe ment a bölcsészet és theologia hallgatására. Itt, mivel gyenge emlékező 

tehetsége gátolá a latin leczkék hibanélküli felmondásában, nem igen állt a tanárok kegyében 

s csak a nagyon közepes tanulók sorába osztályozták s midőn neve az egyházi irodalomban 

mindinkább feltünt, nagyon csodálkoztak rajta, hogy a semmit nem mutató tanulóból valami 

lett.” ÚMA , . Vö. Szabó , .: „E sorokban talán nem annyira a valóság, mint 

inkább az ő meghasonlott kedélye és sötétlátása nyer kifejezést. Ha tanárai nem ismerték meg 

valójában az ő genialitását és kiváló egyéniségét, annak ő maga is oka volt elvonultságával, 

zárkózottságával és gyanakvó természetével. A kötelező tantárgyakban nem is nagyon igye-

kezett magát kitüntetni. Végbizonyítványa mégis a keresztyén vallástanban, ókori históriában 

és földrajzban eminensnek, a többi tudományokban pedig classis primae-nek (a mai jelesnek) 

tünteti fel.” Vö. Baráth , .: „1819-ben a debreczeni collegium fogadta növendékei közé, 

régies kifejezést használva, mint subscriptus deákot. Debreczen iskolai légköre, úgy látszik, 

soha sem kedvezett a középszerűnél magasabb tehetségek kifejlődésének. Ha kifejlettek, azt 

később s másutt érték el. Az a nyugodt, szélsőségektől tartózkodó, az elfogadottnak és kö-

zönségesnek megsértését erősen kárhoztató conservativismus, mely Debreczen egyházpoli-

tikájának alapját képezi, s mely kétségtelenül igen hasznos tényező egyházi életünkben: ott 

az iskolai oktatásban is feltétlenül uralkodó; jogosult, – bár már nem annyira hasznos elvet 

képviselvén a nevelésnél is. Mert az erő, természeténél fogva, kifelé tör s nem mindég szabá-

lyosan; új irányokat és formákat keres s unja és tehernek érzi a mindennapi chablont; s ha az 

óhajtott újat nem találja meg, elkedvetlenedik. Az egyházkormányzat már kifejlett gyakorlati 

élet, a hol minden újitás nagyon megfontolandó; míg minden jó iskola, hogy úgy szóljunk, egy 

olyan veteményes kert, a melyben magok a kertészek sem tudják bizonyosan, hogy a növények 

milyen virágzást és gyümölcsözést fognak elérni, s a hol a fejlődhetésre lehetőleg gazdag és 

sokoldalu tért kell engedni”.
104 Keck Dániel 1848-ban nagyszékelyi lelkész és alesperes, a Somogyi Belső vagy Tolna-Baranya-

Somogyi Egyesült Esperesség „esperességi törvényszékének” helvét hitvallású (sic!) lelkészi 

ülnöke. Névtár 1848, 93-94. (Ezt a tisztséget ma az egyházmegyei bíróság lelkészi bírájaként 

hívjuk.) Keck Dániel Henrik nagyszékelyi lelkész, feltehetőleg Keck Dániel apja, 1805-1809-ig 

a külsősomogyi református egyházmegye esperese volt, majd Keck Dániel 1848-1851 között 

betöltötte ugyanezt a tisztséget, szintén nagyszékelyi lelkészként. Zoványi 1977, 358-359. 
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hajtást; de miként? Felköltöztem a harmadik emeleten levő 47. számú szobába, hová 

48 lépcsőn kellett fel és lejárni, ez lesz biztos lajtorja, gondolám, mely a halálhoz visz. 

Elkezdtem a fárasztó, végzetes munkát fel és le. Célt értem, mellem hörgött, ágy-

nak estem, de kórházba nem jelentkeztem. Eljött a tavasz, feljártam, mint élő halott, 

megvallottam, meggyóntam barátomnak tervemet, ez gyávaság volt tőlem. Másnap 

derült tavaszi reggel feljött hozzám az én barátom, Keresztes József,105 kivel még 

Kecskeméten sírig tartó frigyet esküdtem. Óh, mily szelíden mosolygott le a hold a 

két fi úra, mikor egymás nyakába borulva örök hűséget esküdt! Most ott nyugszik a 

forradalomban meggyilkolt lelkész a Feketicsi temetőben. Bejött hozzám Horácból 

idézve: „non ego perfi dum dixi sacramentum”,106 felemelt ágyamból, felöltöztetett 

„jössz velem” – mondá és vezetett, vitt a nagyerdő felé, az ákác virágzott, egy alá 

letelepedtünk, rövidre szaggatott lélegzettel szedtem az illatos tavaszi lég, újító 

lehelletét. Ugye szép a természet kebelén az élet? – kérdé tőlem, szép, mondám 

én, vállára hajtva nehéz fejemet. Másnap helyet csinált a kilencedik lakszobában, 

reggelenkint hozta a mézes tormát, a fi atal életerő győzött és én az egyszerű orvos-

szer mellett fellábadoztam.107 

105 A második szerb hadoszlop Szenttamásról Topolya felé tartott, az útjukba eső Feketehegy 

(ma Bácsfeketehegy/Feketić) községet 1849. január 25-én foglalták el. Ekkor vesztette életét 

(Berhidai) Keresztes József református lelkész 21 társával együtt. A község lakói Halasra és 

Baranyába menekültek. Thim 1940, 305. Ahogyan Dobos János írja, Keresztes József mártír 

lelkész sírja Szilády János tudós lelkész és Ágoston Sándor püspök sírja mellett a feketicsi 

temetőben van, emlékét azóta is ápolják. 
106 A non ego perfi dum dixi sacramentum mondatrészlet Horatiustól származik (Carminum liber 

secundus. Carmen XVII. Ad Maecenatem, 9-10. sor). Virág Benedek fordításában: Nem hamis 

esküvést / Tettem tenéked. A Dobos János által leírt élethelyzet nagyon hasonlít az idézett 

költemény kontextusára, ahol a költő és Maecenas kapcsolatáról, életéről és haláláról van szó. 

A 10-12. sorban így folytatódik a költemény: Elmegyek, el, veled, / ’S végútadon téged, Meczénás, 

/ Légyen akármikor az, követlek. Az idézetet megelőző 5-9. sorok szintén Virág Benedek fordí-

tásában: Ahjaj! Te, lelkem más fele, ha korább / Halálra jutnál, én fele részed itt / Mért késsem? / 

Illy élet nem édes / Élet, egész sem; azon nap olt el / Kettőnket és visz. Horátius 1824, 80. Csuka 

Zoltán fordításában: Ó, hogyha, lelkem egy-fele, elragad / a hirtelen sors, s itt maradok magam, / 

mi célja volna már igy élni, / csonka szivemmel a puszta létben? / Kettőnk halálát egy nap okozza 

majd, / esküm nem álnok; tudd: megyek én, megyek, / akármikor vezetsz előre, / végutadon nyo-

modon követlek. Horatius 1961, 168-169.
107 Dobos /I., -. „Voltam a collegiumban. Hat évig laktam az ó épület falai között. 

Hideg reggel volt, az emeleti hosszú folyosón, egyedül, senkit látva, és senkitől látva mentem 

végig, halkal, nem győzve mindenre emlékezni, mit ott láttam és szenvedtem régen. Megálltam 

az ajtó előtt, melyen belől laktam, hallgatódzva, nem ujjul-e meg az ismeretes zaj, és a régi 

érzelmek nem ujulnak-e meg kihült keblemben? Néma csend az ajtón belől, és keblemből egy 

néma sohajtás az idők után, melyek nincsenek és nem lesznek többé!

 – Sok nemzedék kiköltözött belőled már vén fészek, és te mégis állsz! s állani fogsz, mikor én 

már nem leszek. Apám után én, utánam fi am feltollasodtunk és kirepültünk belőled, és talán 

nem voltunk egészen haszontalan szolgák, majd tavaszra ismét érkeznek az apák és az anyák, 

az ócska fészket megigazgatják; az uj nemzedék ismét elszáll; te ismét ujakat növelsz kebleden, 

az idők végéig!”
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Hat esztendő elforgása alatt sok mindent összetanultam én Debrecenben, olasz, 

francia nyelvet, Goldonit108[,] ultime lettere di Jacobo Ortist109 olaszból magyaráz-

tam, a német nyelvet már teljesen bírtam és beszéltem, német tiszteknek adtam 

órákat, Leitner ezredes ritka szépségű mostoha lányát tanítottam földrajz mellett 

magyarul, szász tanítványaim voltak, úgy, hogy az utolsó évben kimehettem városi 

lakosnak. Itt egyedül Schillerrel éltem, prósai munkáit, Mór Károlyt, a 30 éves hábo-

rút110 lefordítottam, megismertem szép hazai nyelvem erejét, szépségeit, szép ízlésem 

műérzetté nemesedett, már legátus koromban csak saját, bár tökéletlen munkáim 

mondogattam a falusi tanítók hitetlen bámulatára. Beletévedtem a bölcsészetbe is-

108 Goldoni, Carlo (Modena, 1707. február 25. – Párizs, 1793. január 8.) olasz vígjátékíró. Orvos-

nak, majd ügyvédnek készült, 24 éves korában ügyvédi vizsgát tett. 1734-ben kezdték darab-

jait előadni. Néhány évet ügyvédként tevékenykedett, majd foglalkozását elhagyva 1748-1762 

között rengeteget írt. Volt olyan esztendő, amelyben 16 darabot szerzett. Nagy ellenfele volt 

C. Gozzi, aki miatt és a közönség elpártolása miatt Párizsba ment az olasz színházhoz. 

A francia udvar olasz nyelvmesternek alkalmazta. A francia forradalom kitöréséig busás 

nyugdíjból élt, majd ezt eltörölték, és az öreg költő anyagi nyomorba került. Goldoni az olasz 

vígjáték atyja. A commedia dell’arte uralmát megszüntette, nyelvi szempontból is újítónak 

számít. Darabjaiban nagy sikerrel ostorozta a korabeli velencei társadalom számos kinövését. 

Nyomtatásban több, mint 180 darabja jelent meg. Magyarra több darabját lefordították és 

játszották. RNL VIII., 606. 
109 Az Ultime lettere di Jacopo Ortis Ugo Foscolo (Zante, 1778. január 26., újabban február 6. – 

Turnham Green, 1827. szeptember 10.) olasz író, költő leghíresebb műve 1798-ból, amely 

tulajdonképpen egy Werther-regény. A művet a kor ízlésének és érzületének megfelelő világ-

fájdalmas hangulat, valamint a nemzeti elem erőteljes hangsúlyozása (ez eltérés Wethertől) 

jellemzi, e két elem miatt a mű a XIX. század legolvasottabb könyvévé lett. Nyelve eleven, 

gazdag a plasztikus leírásokban, a Jacopo Ortis utolsó levelei a modern próza legelső darabjai 

közé tartozik, amely magyarul is megjelent. RNL VII., 707-708. 
110 Schiller, Johann Christoph Friedrich (Marbach, 1759. november 10. – Weimar, 1805. május 

9.) a legnagyobb német költők egyike. Apja eredetileg papnak szánta, de Stuttgartban előbb 

jogot, majd 1775-től orvosi tudományokat hallgatott. Klopstock és Haller, de leginkább a 

Sturm und Drang hatására ez időben már maga is verselgetett, majd megírta elsőbb jelentő-

sebb műveit, ill. drámáit. Később Lipcsébe, majd Drezdába került, ebben az időszakban lírai 

költeményeket írt, folyóiratot szerkesztett. Goethe mellett emlegetik a német irodalomban, 

akitől erősebb realizmusával, fennköltebb dikciójával, elmélkedő hajlamával tér el. Műveit 

magyarra is lefordították, irodalmunkra erős hatást gyakorolt. RNL XVI., 630-631. Dobos 

János Mór Károly alatt a Die Räuber (A Haramiák; 1781) című színművet, a 30 éves háború 

alatt pedig a Wallenstein-trilógia egy részletét érti. Kerényi 2002, 233. Rá kell mutatnunk, 

hogy Schiller írt egy történelmi művet is Geschichte des dreißigjährigen Krieges (A harmincéves 

háború története; 1790) címmel.
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kolázás nélkül, Hume pyrhonismusban111 evickéltem, két szomorú játékot112 búsul-

tam össze, hol az egész személyzetet rakásra öltem passióból stb. De ki tudná mind 

elmondani vagy rendezni azt a chaost, melyet hat év alatt agyamba raktam? iskolai 

tanulmányaim mellé?113

Goethe,114 Mendelssohn,115 Lichtenberg,116 […] Bocaccio117 művei éjjel-nappal ke-

111 Hume, David (Edinburgh, 1711. április 26. – Edinburgh, 1776. augusztus 25.) angol fi lozófus 

és történetíró. Szülővárosában végezte tanulmányait, eleinte jogot hallgatott, valamint iroda-

lommal és fi lozófi ával is foglalkozott. Majd Londonba és Bristolba ment, ahol tisztviselőként 

helyezkedett el vagyonszerzés céljából. Ezután Franciaországba ment, és immár teljesen az 

írásnak élt, itt írta meg Értekezés az emberi természetről című művét. Ezek után Bécsben és 

Torinóban diplomáciai hivatalt töltött be, majd 1752-ben az edinburghi ügyvédi könyvtár 

felügyelője lett, itt írta meg Anglia történetéről szóló köteteit. 1763-1766 között Párizsban, az 

angol követségen dolgozott, majd szülővárosába tért vissza. A pyrrhonismus kifejezés Pyrrhon 

(Kr.e. 376-270) szkeptikus fi lozófus nevéből ered. Nem írt semmit, gondolatait tanítványától 

ismerjük. Tanításának lényege az volt, hogy a dolgokat nem ismerhetjük meg, ezért tartóz-

kodnunk kell az ítéletmondástól. A pyrrhonismus megjelölés a XVI. században keletkezett 

a tudományos szkepticizmusra alkalmazott szakszóként. A pyrrhonismus kétségbe vonja a 

történelmi meg-, ill. felismerés lehetőségét, ez a felfogás a XVIII. században élte virágkorát. 

A pyrrhonismus azért nevezhető túlzó szkepticizmusnak (vö. Hume An Enquiry Concerning 

Human Understanding című művének vonatkozó részeit), mivel ez nem csupán azt tanítja, 

hogy az ember nem birtokolhat tudást, hanem azt is, hogy sem véleményt, sem ítéletet nem 

alkothat. RNL X., 374.; RNL XV., 777. 
112 A szomorújáték kifejezés a német Trauerspiel fordítása, jelenti egyrészről a klasszikus érte-

lemben vett tragédiát, másrészről a XVIII-XIX. században olyan önálló színjátéktípust, amely 

tulajdonképpen a klasszikus tragédia polgári, felvilágosult változatát jelenti, olykor színpadi 

halállal, de nem szükségszerűen tragikus végkifejlettel. RNL XVII., 705. 
113 Dobos , -.
114 Goethe, Johann Wolfgang von (Majna-Frankfurt, 1749. augusztus 28. – Weimar, 1832. március 

22.) kimagasló német költő. Életrajzát lásd részletesen: RNL VIII., 597-601.
115 Mendelssohn, Moses (Dessau, 1729. szeptember 6. – Berlin, 1786. január 4.) zsidó származású 

német fi lozófus, a híres zeneszerző, Felix Mendelssohn-Bartholdy nagyapja. Szegényes körül-

mények között nőtt fel, apja és a dessaui rabbi bevezették a bibliai, talmudi és vallásbölcseleti 

tanulmányokba. 1743-ban Berlinbe ment, ahol nagy nélkülözések között folytatta tanulmányait. 

Nevelőként és könyvelőként dolgozott, 1754-ben ismerkedett meg Lessinggel, akihez szoros ba-

rátság fűzte. Lessing 1755-ben Mendelssohn tudta nélkül kiadta annak Philosophische Gespräche 

című művét, aki később a Bölcs Náthán személyét Mendelssohnról mintázta. Sokat írt, lefor-

dította Mózes öt és a Zsoltárok könyvét németre (nevéhez fűződik az egész Ószövetség német 

fordításának zsidó kiadása), vitázott keresztyén gondolkodókkal. A modern zsidóság megala-

pítója. Gyermekei közül később többen áttértek a keresztyén vallásra. RNL XIII., 595-596.
116 Lichtenberg, Georg Christoph (Ober-Ramstadt, 1742. július 1. – Göttingen, 1799. február 24.) 

német író, matematikus, fi zikus professzor, a német aforizma irodalom megalapítója, szati-

rikus iratok kiadója. Egy protestáns lelkészcsalád legkisebb, tizenhetedik gyermekeként látta 

meg a napvilágot, Darmstadtban végezte iskoláit, majd Göttingenben tanult. Nevét leginkább 

az elektromosság körében végzett kísérletei miatt ismerik, tőle származik az elektromosság 

pozitív és negatív felosztása és elnevezése. RNL XII., 724.
117 Boccaccio, Giovanni (Párizs, 1313. június 16. – Certaldo, 1375. december 21.) olasz író. Isko-

láit Firenzében kezdte, tehetsége korán megmutatkozott, ugyanis hat évesen már elkezdett 

verseket írni. A kereskedő és bankár apa kereskedőt akart nevelni a fi úból, így került Boccaccio 
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zei közt s azokból a szebb helyeket lefordítja. Le Essex grófot118 és egy német szörny-

tragoediát Atilláról.119

Dobos János a debreceni Kollégiumból széleskörű és sokoldalú ismereteket vitt 

ki az életbe az önképzés erős vágyával együtt. Azután is folyvást tanult egész 

haláláig, mint a közmondás szerinti jó pap. Nem tudom, nem Sárváry Páltól120 

vette ő is Debrecenben, miként Arany János, az ihletet Shakespeare olvasásá-

hoz és tanulmányozásához.121 – Az bizonyos, hogy a nagy brit-költő kedvéért 

megtanult angolul és lefordította Athéni Timonját.122 Fordítása, sajnos, nem 

Nápolyba, ahol ifj úkorát töltötte. Nem akart kereskedő lenni, így hat évig jogot tanult a nápolyi 

egyetemen, itt azonban nem a tanulásnak szentelte idejét, hanem az írásnak és a mulatozásnak. 

Később kezdett el mélyebben foglalkozni a tudománnyal és a költészettel. 1339-1341 között 

újból Firenzében tartózkodott, az elkövetkező évekről kevés adattal rendelkezünk. Petrarcá-

val való barátsága jelentős hatást gyakorolt rá 1350-től. Latin és olasz nyelven írt. Főműve a 

Dekameron. RNL III., 424-425.
118 A Le Comte d’Essex (1678) Corneille, Th omas (Rouen, 1625. augusztus 20. – Andelys, 1709. 

december 8.) francia drámaíró tragédiája. Bátyja, Pierre Corneille (1606-1684) sokkal jelen-

tősebb író volt. Kb. 40 színdarabot: vígjátékot, tragédiát és operát írt, főleg spanyol források 

alapján. A Le Comte d’Essex című drámáját jobban sikerült művei között emlegetik. RNL IV., 

664-665.
119 Baráth 1880, 19. Attila, König der Hunnen (Attila, a hunok királya; romantikus tragédia, 

1809) Werner, Zacharias (Königsberg, 1768. november 18. – Bécs, 1823. január 17.) német 

költő műve. 1784-től a königsbergi egyetemen jogot tanult, ugyanakkor Kant előadásait is 

látogatta ugyanott. Eleinte porosz állami szolgálatban állt, végül Varsóban teljesített szolgá-

latot. 1807-ben lemondott állásáról. Időközben harmadik feleségétől is elvált, majd Berlinben, 

Weimarban, Svájcban tartózkodott és az irodalomnak, az írásnak szentelte minden idejét. 

Ezután Rómába ment, ahol 1811-ben áttért a római katolikus vallásra és teológiát tanult. 

1813-ban visszatért Németországba, 1814-ben pappá szentelték, majd Bécsben működött, 

ahol prédikációival hírnévre tett szert. Az ún. sorstragédia műfajának megalapítója, drámái 

jelentősek. RNL XIX., 536. Verdi három felvonásos Attila című operája prológussal (Velence, 

1846; librettó: Solera, Temistocle) Werner drámájának adaptációjaként készült, az opera a 

korai Verdi-életmű nagyjelentőségű darabja. Magyarországon már 1852-ben bemutatták. RNL 

XIX., 536.; Várnai 1975, 32-33.
120 Sárváry Pál (Piskolt, 1765. október 3. – Debrecen, 1846. december 19.) református tanár. 1777-

től Debrecenben tanult, ahol 1782 tavaszán lett tógátus. 1785-ben Késmárkra ment németet 

tanulni, majd 1789-től preceptor, később a felfüggesztett Sinai Miklós helyettese, 1792-ben 

ugyanott senior. Ezután külföldre ment és a göttingeni egyetemen szerzett bölcsészdoktori 

oklevelet. 1795-től Debrecenben tanár. 1839-ben nyugalomba vonult. Kantiánus munkássága 

elismeréseképpen 1832-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Az 1806-

os énekeskönyv számára néhány régi éneket átdolgozott, Szoboszlai Pap István nagybátyja. 

Zoványi 1977, 526-527.
121 Simon , .: „Majd áradozva magasztalja [t. i. Dobos] Shakespearet, aki a »drámaírók 

Mekkája«, ettől tanulta a természet mély titkait a romantika, ezért mondják a romantikusokat 

»Shakespeare-mainomenusok«-nak”.
122 Shakespeare, William (1564. április 23. – 1616. április 23.) jelentős angol drámaíró. Műveire a 

XVIII. században fi gyeltek fel újból. Shakespeare műveinek magyar nyelvű fordításait az 1790-

es évektől kezdve készítették el és adták elő. Az Athéni Timon (Timon of Athen) Shakespeare 
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jelent meg, elsikkadt, vagy – kéziratban lappang valahol. Ez a fordítás jóval 

előbb történt, mintahogy a magyar Shakespeare-fordítások megindultak és 

megjelentek.123

 

Dobos több, mint 30 év után visszatért Debrecenbe, erről az útjáról és az ott 

töltött évekre így emlékszik vissza: 

Másnap, vasárnap, nov. 1. napja – őszi hálaünnep a debreceni templomokban. – Én 

egy oldalajtón beléptem a nagy templomba. Én azzal eleitől fogva nagyon keveset 

gondoltam, kire, mi hatással volt és lehetett a debreceni nagy templom, és azt nem 

is követeltem soha, hogy egy, a roppant cathedrálék magas csipkés ívezete alatt me-

rengni szerető külföldi jövevény utazó valami nagyszerűt lásson benne. Már ugyan 

mit is láthatna, vagy mit is olvashatna le homlokáról például egy nagynémethoni 

ácsmester, vagy cirkalmazó, kinek édes bámulásában nyála meg szokott eredni a 

Domok árnyékában, mit érezhetne például egy olasz faragó, egy debreceni kálvi-

nista templom téglalépcsőzetén? De annál többet érzek én, és én nem tudnám egy-

hamar megmondani: miért? a világ minden templomában nem látom, nem érzem 

azt, a mit itt. Ott láttam, ott hallottam egykor Budait,124 Földvárit, Szoboszlait,125 

és még hányat; ott lestem el hajdan magam is az egyházi szónoklat mély titkait, az 

legellentmondásosabb darabja, keletkezési idejét és körülményeit nem ismerjük, feltehetőleg 

az író későbbi alkotói szakaszában (1601-1608) keletkezett. Életrajzát és életművét lásd rész-

letesebben: RNL XVI., 781-782.
123 Szabó , . A probléma azonban az, hogy Dobos János valószínűleg nem tanult meg 

angolul és feltehetőleg németül olvashatta Shakespeare-t, erre utal bátyjáról írt életrajzának 

következő része is: „Bátyám teljesen bírta a német nyelvet, és folyvást olvasván a német tudo-

mányos egyházi lapokat, kivált az egyháztörténelemre tartozó jelesebb munkákat megszerezte. 

Üresebb óráiban nagy éldelettel és műszeretettel olvasta Schiller és Shakespeare darabjait, és 

később, mikor magam is ellent nem állhatva az utóbbi hatalmának Timont forditottam, meg 

kellett bámulva hajolnom a műbiró előtt, ki előttem a nagy drámairó mélyebb szépségeit, és 

nagyszerű titkait fejtegette.” Almanak , . 
124 Budai Ézsaiás (Szilágypér, 1766. május 7. – Debrecen, 1841. július 14.) református püspök. 

Debrecenben tanult, majd 1792-től Göttingenben töltött két évet, eközben látogatást tett Ang-

liában és Hollandiában is. Bölcsészdoktori oklevéllel tért haza Göttingenből. 1794. november 

1-jén tanári állást foglalt el Debrecenben, 1808-ig történelmet és nyelvészetet, majd 1821-ig 

teológiát tanított. A magyar nyelvet a tanítás nyelveként vezette be, az oktatás korszerű mód-

szerének kialakítása is nevéhez fűződik. 1813-tól egyházkerületi főjegyző, 1821-től debreceni 

lelkész, 1822-től a tiszántúli egyházkerület püspöke. A göttingeni egyetem 1817-ben teológiai 

doktorai közé fogadta, 1831-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Zoványi 

1977, 99.
125 Szoboszlai Pap István (Újfehértó, 1786. november 12. – Debrecen, 1855. augusztus 14.) re-

formátus püspök. Debrecenben tanult 1797-től, 1810-től ugyanitt preceptor. 1812-ben Kés-

márkon tartózkodott, 1813-ban Debrecenben contrascriba, majd senior. 1814-től ispotályi 

lelkésznek választják, de hivatala elfoglalása előtt Göttingenbe ment tanulni, 1816 nyarán tért 

haza, 1819-től már belvárosi lelkész. 1825-1827-ben országgyűlési lelkész. 1827-től a tiszántúli 
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égbe emelkedő látnokok szájából, arcából, minden mozdulatából; magam is ültem 

azon tüzes szekérben,126 mely égfelé ragadva, távol mutatá nekem a titkos vizeket, 

melyeket meg kellett ütnöm későbben, hogy átmehessek, vagy átjöhessek a csendes 

partokig, hol most ülök. Nem csoda, ha annyi évek után, belépve az ajtón, hallottam 

lélekben a latin költész kiáltását: ingredere! lépj be! […] Hallottam hajdan ezelőtt 

több mint harminc évvel abból a szószékből imádkozni a nép előtt Benedek Mi-

hályt;127 imája lassan zúgott, mint a hétszer fűlt kemence izzója – egy láng csapott 

ki az izzóból és mi hallottuk a lángok közül e nevezetes hangokat: „Melynek oka a 

mi boldogságunk!”128.129 A nagytemplomból kijőve, mentem egyenesen t. Aranyi 

István,130 hajdani professoromhoz. Körülbelül harminckét éve múlt hogy láttam; 

de arca szilárd, kemény vonásai még annyi idő múltával sem lágyultak ismeretle-

nekké, Et veteris retineus etiamnunc pignora formae;131 a sűrű ősz szemőldök alatt 

még most is a régi tűz, és ama hang, mely hajdan a vesékig hatott, most is az. Most, 

uterque senes,132 a megőszült tanítvány ősz tanítója előtt! […] Lugossit133 könyvei 

egyházkerület aljegyzője, 1832-től főjegyzője, 1841-től püspöke. Számos prédikációja nyom-

tatásban is megjelent. Zoványi 1977, 611-612.
126 „Értem a szószéket, melyben hajdan hat éves togatuskoromban papoltam” [eredeti lábjegyzet]. 
127 Benedek Mihály (Nagydorog, 1748. – Debrecen, 1821. április 23.) református püspök. Modo-

ron, majd Debrecenben tanult, ahol 1764-ben lett tógátus, 1772-től egy évig preceptor volt. 

Ezután több évet töltött holland, német és svájci egyetemeken. 1777-től káplán, majd 1780-

tól lelkész lett Debrecenben. A tiszántúli egyházkerület 1791-ben aljegyzővé, 1795-ben fő-

jegyzővé, 1806-ban pedig püspökké választotta. Benedek szerkesztette a magyarországi négy 

egyházkerület megbízásából az első egyetemes énekeskönyvet (1806). Magyar nyelvészettel is 

foglalkozott (Debreceni grammatika 1795). Zoványi 1977, 66.
128 „Ez öt szót intonálta kivált imájában a bold. superintendens” [eredeti lábjegyzet]. 
129 Dobos , .
130 Aranyi István (Kecskemét, 1793. június 15. – Debrecen, 1864. február 19.) tanár. Iskoláit Kecs-

keméten kezdte, utána Nagykőrösön (1811-től) és Debrecenben (1813-tól) tanult, ahonnan a 

seniori tisztség betöltése után 1821-ben külföldre indult, de nem kapott továbbutazási enge-

délyt, Bécsben töltött egy évet. Hazájába visszatérve 1822 októberében teológiai tanár lett a 

debreceni kollégiumban, ahol haláláig működött. Zoványi 1977, 31. 
131 Et veteris retinens etiam nunc [vagy: etiamnunc; más kiadásokban: etiamnum] pignora formae 

– idézet Publius Ovidius Naso (Kr.e. 43. – Kr.u. 17/18.) római költő mintegy tizenkétezer sorból álló 

főművéből, a Metamorphosesből (Átváltozások; VII. könyv 497. sor). Ovidius 1848, 236. Devecseri 

Gábor fordításában: [Lép hát be a tisztes bajnok,] hajdani szépségét még őrzi nyomokban. 

Ovidius 1964, 134.
132 Értsd: mindkettő agg (latin).
133 Lugossy József (Felsőbánya, 1812. december 3. – Debrecen, 1884. március 7.) tanár. Felsőbá-

nyán kezdte iskoláit, majd 1827-től Debrecenben folytatta, ahol 1837 őszétől 1838 tavaszáig 

seniori tisztséget viselt. 1840-ben külföldre ment, egy évig a berlini egyetem hallgatója volt. 

Hazajövetele után 1841 júniusában Szatmáron foglalt el lelkészi állást, de alig néhány hónap 

múlva teológiai tanár lett Máramarosszigeten. 1845-ben Debrecenbe hívták a magyar nyelv 

és irodalom tanszékére, amellyel össze volt kötve a kollégiumi könyvtárosság. Mivel az 1848-i 

kormánytól egyetemi könyvtárőri kinevezést fogadott el és nemzetőr tisztséget is viselt, ezért 

később kellemetlenségei támadtak, úgyhogy csak 1851-ben kapott engedélyt debreceni hivatala 

folytatására, melyről több tanszékcsere után 1862-ben nyugalomra kényszerítette betegsége. 
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között találtam, épen ugy, a miképen őt magamban képzeltem, mint Archimedest134 

körvonalai ákombákjai, vagy mint Buxdorf János135 héber betűi között. Én őt mindig 

Ekkor Felsőbányára költözött, de később visszatérve Debrecenbe, 1877-től rendkívüli tanári 

minőségben ismét tartott előadásokat a debreceni akadémián. A Magyar Tudományos Aka-

démia 1841-ben levelező, 1858-ban rendes tagjává választotta. Zoványi 1977, 380. Vö. Barc-

za 1988, 209. „Kiváló példát szolgáltat Lugossy József esete, aki eredetileg magyar irodalom 

professzor volt, de az ötvenes években a hittanhallgatóknak ő tanította a héber, arám, arab, 

szír, perzsa nyelvet.”
134 Archimedes (Kr.e. kb. 287-212.) az ókor legkiválóbb görög matematikusa és fi zikusa. II. Hieron 

szirakuzai uralkodó rokona volt, ennek udvarában élt. Életéről összességében keveset tudunk. 

Fiatalabb éveiben Egyiptomban tartózkodott, ahol valószínűleg az alexandriai tudósokkal is 

találkozott. A második pun háború idején Szirakuzát védte két éven keresztül gépezeteivel a 

rómaiak ellen, végül az ellenség mégis betört a városba, az agg Archimedest ekkor gyilkolta 

meg egy római katona. Marcellus római hadvezér síremléket állított neki, amelyre a nagy 

matematikus geometriai tételét vésette fel. RNL II., 41-42.
135 (I.) Buxtorf, Johann (Kamen, 1564. december 25. – Bázel, 1629. szeptember 13.) hebraista. 

Marburgban, majd J. Piscatornál Herbornban hébert tanult. Rövid heidelbergi tartózkodás 

után 1588-ban folytatta tanulmányait J. Grynäusnál, járt Zürichben H. Bullingernél és Genf-

ben Th . Bezánál. 1591-ben a héber nyelv professzora lett Bázelben, 1610-ben azonban nem 

fogadta el a neki felkínált teológiai professzorságot. Az idősebb Buxtorf egy híres bázeli tudós 

család őse, J. Reuchlin után a legkiválóbb hebraista és a protestáns tudósok közül a rabbinikus 

irodalom legnagyobb ismerője. Élénk levelezést folytatott számos ország zsidó tudósával és 

személyiségével, hogy ismereteket szerezzen szokásaikról, valamint segítséget kapjon héber 

iratok kiadásához. 1619-ben a magisztrátus pénzbüntetést szabott ki rá, mivel részt vett egy 

fi ú körülmetélésén, akinek az apja a Buxtorf által kiadott héber nyelvű Biblia korrektora volt. 

Célja az volt, hogy a héber bibliai szöveg sértetlenségét és feltétlen megbízhatóságát – beleértve 

a vokalizációt – is igazolja, hogy ezáltal a Septuaginta és a Vulgata alkalmazását feleslegessé 

tegye. 1629-ben pestisben hunyt el. Jelentős számos műve mellett héber-arám nyelvtana, szó-

tára, konkordanciája. BBK I., 834-835.

 Vagy: (II.) fi a, Buxtorf, Johann (Bázel, 1599. augusztus 13. – Bázel, 1664. augusztus 17.) 

hebraista. Bázelben, Heidelbergben és Genfben tanult, 1624-ben diakónus lett Bázelben, 1630-

ban pedig apja utódjaként a héber nyelv professzora. 1647-től a harmadik teológiai professzori 

tisztséget is betöltötte, amit hálából az ő tiszteletére alapítottak, mivel nem fogadta el sem a 

groningeni, sem a leideni egyetem meghívását. 1654-től az Ószövetség professzora Bázelben. 

Az ifj abb J. Buxtorf apja műveit javította, ill. befejezte és kiadta. Az ószövetségi tudományok 

történetében a L. Cappellusszal folytatott irodalmi vitája miatt ismert. A rabbinikus hagyo-

mány alapján – Cappellusszal szemben – éleslátásával és nagy tudásával a héber bibliai szöveg 

sértetlenségét és a vokalizáció magas korát vette védelmébe. E nézet szerint Mózesig, ill. 

legalább Ezsdrásig vezethető vissza, és ugyanúgy, mint a mássalhangzók, a magánhangzók 

is inspiráltak. Ezt a nézetet az 1675-ös Formula Consensus Helvetica című irat átvette, amit 

nem ismertek el általánosan és Svájcban már a XVIII. században érvényét vesztette. BBK I., 

835-836.

 Vagy: (III.) unokája és az ifj . J. Buxtorf fi a, Buxtorf, Johann Jakob (Bázel, 1645. szeptember 

4. – Bázel, 1704. április 1.) hebraista. Bázelben tanult, majd 1664-től apja utódjaként a héber 

nyelv professzora ugyanott. 1665-ben hosszabb utazásra indul Genfbe, Franciaországba, Hol-

landiába és Angliába. A nagyapai és apai hírnév örököseként a legifj abb Buxtorfot mindenütt 

szívélyesen fogadták. 1669-ben Hamburgon keresztül visszatért Bázelbe. Kiváló tudós volt, 

azonban alig hagyott maga után írásművet. Nagyapjának apja által javított műveit adta ki. 

BBK I., 836.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 235 •

ugy képzeltem magamban – engedelem a hasonlításért, – mint a magyar nyelvészet 

öreglegényét; a műhely egyik tova eső gyalupadja előtt áll, fejét a munkára hajtva, az 

ember alig veszi észre, hogy dolgozik, ő maga a remeket nem készíti, azon a fi atalabb 

legények dolgoznak nagy zajjal, hanem a remeknek benső apróbb részeit, összeeresz-

téseit, rejtek fi ókjait ő rakosgatja”.136

Dobos János lovasberényi rektorsága

Ilyen készülettel hagytam el Debrecent és mentem a nép közé Lovasberénybe aka-

démikus tanítónak 1826 őszén. Itt töltöttem két évet főnököm és esperesem Pap 

Mihály137 mellett, fi gyeltem, tanultam két esztendeig olyan dolgokat, melyeket más 

helyen tanulnom nem lehetett volna. Hallgattam sok jeles magyar egyházi szóno-

kot imádkozni, papolni, de Pap Mihályhoz foghatót talán egyet sem, legalább az én 

véleményem138 szerint. Többszöri hallgatás után eltökéltem, magamban elvégezém 

 Vagy: (IV.) J. J. Buxtorf unokaöccse, Buxtorf, Johann (Bázel, 1663. január 8. – Bázel, 1732. június 

19.) hebraista. Bázelben tanult, majd Hollandiába ment, hogy orientalisztikai tanulmányait 

folytassa. 1694-ben a Bázel melletti Aristdorfban lett prédikátor, 1704-től nagybátyja utódja-

ként a héber nyelv professzora lett Bázelben. BBK I., 836. 
136 Dobos /I., -.
137 „Ináncsi Pap Mihály, a’ lovasberényi gyülekezet’ lelkipásztora, a’ vértesaljai egyházmegye’ 

főesperese, született Haláboron Bereghmegyében az 1762-ik évben, volt lelkész néhai t. Pap 

Mihály és ns Péter Erzsébet’ szüléitől. Tanulását kezdette a’ helybeli iskolában, folytatta ’s 

végezte pedig a’ debreczeni virágzó főiskolában, honnan a’ csákvári népes gyülekezet iskola’ 

igazgatóságára küldetett ki, melly hivatalt dicséretes szorgalommal viselvén, ’s ezt a’ megha-

tározott időben elvégezvén, noha tudománya’ öregbítése végett ohajtotta volna a’ kül egyete-

meket meglátogatni, de az akkori szomorú körülmények és szigorú rendeletek miatt azoknak 

látogatása el levén tiltva, kénytelen volt a’ Bécsben darab ideig való mulatással megelégedni, a’ 

honnan visszajövén, a’ kápolnás-nyéki rendes lelkészi állomásra meghívattatást nyervén, és azt 

elfogadván, az egyház teljes megelégedésére 3 éveket töltött, onnan a’ lovasberényi gyülekezet-

be vitetett, hol 52 esztendei hivataloskodása alatt tisztébeni buzgósága által ezen egyházat a’ 

legszebb rendbe hozta és virágzóvá tette. Köznévvel elismert érdemei, ’s kormányzói tulajdonai 

lépcsőnkint az egyházi hivatalok’ fokozatain a’ főesperességig emelték, melly hivatalban 17 

évek alatt főtörekvése volt az egyházakban csendességet, ’s virágzást, lelkipásztor társainak 

jólételt ’s békességet szerezni. Egyenes szívűsége, igazság’ szeretete, szelid nyájas lelkülete, 

neki mindenektől szeretettel párosult tiszteletet vívtak ki. Meghalt e’ hív lelkipásztor, bölcs 

kormányzó, igaz emberbarát, öregségi elgyengülés’ következésében – de a’ mellyben is mind 

végig megtartá szelid vidámságát, és lelki csendességet – életének 82-dik, hívataloskodásának 

55-dik, Erős Juliána nöjéveli boldog házasságának 54-évében, az 1844-dik év’ april 18-án 

elérzékenyült szívvel kisértetve az ő érdemeit halála után is méltányló hallgatóitól emelt új 

sírboltba.” Egyházi , -. 

 A RL A/. számú lovasberényi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1844. április 18. (temetve 20-

án): „Helybeli lelkipásztor és fő esperes nagy. Tiszteletü Ináncsi Pap Mihály úr. 82 éves. Öregség. 

Predikátzio és oratió”.
138 A kéziratban a véleménye szó helyett a felfogásom szó szerepel.
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és mondám, hogy nem nyugszom, míg egész modorát el nem sajátítom, két évi tö-

rekvésem után ez sikerült. Látni kellett őt, miként didaktikailag oktató hangjából 

a declamatióig áttüzesülve vitte, ragadta magával egyszerű hallgatóit a megindulás 

legmagasabb fokáig. Szelíd, lágy hangon, mint kérlelt, vigasztalt, stentorával,139 mint 

a vihar, hogy zúgott és döntött. Hol az a hang mely a bűnbocsánatért könyörgő nép 

lassú zúgása közben megtört? Ez amaz imahang, melyet a nagy drámai művész Eg-

resi Gábor140 az egész mívelt világ színpadjain s szószékein keresett s utoljára, mint 

ő mondá nekem, egy egyszerű magyar kálvinista pap imahangjában fedezett fel 

Pécelen, ez az öreg Pap Mihálytól eltanult imahang volt.

Így telt el két nevezetes esztendő életemből, az Ároni házban feltaláltam atyámat, 

anyámat, a család tagjaiban testvéreimet, kik engem testvéri indulattal szerettek, 

sőt kényeztettek, ennem adtak, ha éheztem, innom, ha szomjaztam. Az apa életnek 

kenyerével, az anya felügyelő jósággal táplált, a család testvérivé fogadott. [Csak egy 

fáj, hogy ennyi jóságot csak valami részben is meghálálni ezen a földön nem lehetett] Az 

idvezült papnak, prófétának palástja reám hullott és én azzal, mint hajdan Elizeus, 

megütöttem a vizeket, melyeken a jövőbe átgázolnom kellett.141 Ekkor tanultam vala-

mit a zenéből is, melyen a szónoklat hangjait különböztetni és skálázni tanultam.142

 

Dobos másutt nem ennyire pozitívan ítéli meg az ott töltött éveket, erre utal 

Szász Károly püspöknek írt visszaemlékezése: „Hat esztendő multával, sok küz-

dés és esztelenkedés után odahagyva Debrecent, mentem Lovasberénybe mint 

tanító, ez nem volt egyéb mint két évig tartott folytatása a legátusi kalandoknak, 

derűre borúra”.143 Ezt erősíti meg édesatyjának írt levele is:

139 Stentor Homérosz Iliászában szereplő hatalmas hangú görög, innen ered a sztentori hang ki-

fejezés. RNL XVII., 145.
140 Egressy (Galambos) Gábor (Sajólászlófalva, 1808. november 3. – Pest, 1866. július 30.) színmű-

vész, Egressy Béni zeneszerző, író bátyja (apjuk református lelkész volt). Iskoláit Miskolcon vé-

gezte, majd apja ellenkezése dacára színésznek állt (miután már többször elszökött otthonról). 

Először Rozsnyón lépett fel. Játszott Kassán, 1833-tól Kolozsvárott, majd Budán, 1837-től már, 

mint hírneves színművész a Pesti Magyar (később: Nemzeti) Színház első társulatának tagja 

lett. Nagy szorgalommal dolgozott testi, fi zikai és hangi képességeinek javításán, megkapó 

egyszerűséggel játszott. Ő emelte fel a feledésből a Bánk bánt, de Shakespeare magyar terjesz-

tésében is nagy szerepet játszott. 1848. március 15-én Egressy szavalta a Nemzeti Színházban 

a Nemzeti dalt. A szabadságharc alatt kormánybiztos volt, 1849-ben Törökországba menekült, 

halálos ítéletet róttak ki rá. 1850-ben hazatért és kegyelemet kapott. Újból játszani kezdett, 

szorgalmazta a Színitanoda felállítását, amelynek 1864-ben tanára is lett. 1866-ban Obernyik 

Károly Barankovics című drámájának előadása közben a színpadon szélütést kapott és aznap 

este meghalt. Több könyvet írt, törökországi naplója is megjelent, valamint több színművet 

fordított magyarra. RNL VI., 177-178.
141 Vö. 2Kir 2,14
142 Dobos , -.
143 Szász , . Vö. Baráth , .: „1826-tól 1828-ig Lovasberényben volt rector, élve 
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Kedves Édes Atyám Uram!

 

Oda haza létembe nagyon nehezen esett, hogy még tsak nem is beszélhettem édes atyám 

urammal, még nehezebben az, hogy az idő, ’s a’ parola meg tartása még tsak azt sem 

engedte meg, hogy egy napot otthon még késhessek, ’s Édes atyám uram haza jövetelét 

meg várhassam, holott egygyik örömöm a’ mire otthon számot tartottam az volt, hogy 

Édes atyám uramat meg láthatom, egyik tzélom haza menetelembe a’ volt, hogy én majd 

némelly jelen való és jövendő dolgokról magával fogok Édes atyám urammal beszélni, 

de mind erről a’ környül állások el ejtettek. –

Hogy én itt a’ három Esztendőt ki nem akarom tölteni kérem Édes atyám uramat, 

hogy arrol ne szoljon egy szót is az én N. T. Principalisomnak, mert meg lehet sött alkal-

masint abból semmi se lesz. – egy igen kéttséges környülállástól függ hogy lesz é belöle 

valami vagy se, a’ mi inkább be nem tellyesedik, mint be. – 

A’ mit közelebbi levelembe irtam Kereszthes Joseph Feketitsi Rektor dolgába most 

újra meg újítom, kérem Édes atyám uramat a’ mibe lehet segittse ötet, én azt úgy veszem 

mintha velem tselekedné. – 

Mostani állapotom türhetö, tsendes, senkivel nem háborgok, senkinek nyugodalmát 

nem irigylem az enyimet sem irigyli senki is, senkit se bántok, engemet se bántanak, 

kivált a’ Nagy tiszteletü Principalisom házával különös jó lábon állok végre el találtam 

hogy kell magamat viselnem, által láttam, hogy nem másnak kell az emberhez magát 

alkalmaztatni hanem nékünk kell magokat máshoz, kivált itt ebbe az állapotba hol az 

egész vegetatio vagy halgatás vagy applicatio. –

Jó ház ez, tsak hogy a’ rendet a’ tartozást igen meg kivánja, nékem még hasznom van 

benne hogy rá szoktat. –

A’ jövö hónapba még egyszer gondolom haza megyek, de addig is bizonyosan tudom 

hogy meg látogatnak édes atyám uraimék, én ezután mindég, és a’ leg szivesebben vá-

rom, - ha jön Édes atyám uram ne én hozzám hanem a’ Tisztelendő úrhoz tessék szálni, 

- mert másképp subsumalnák. – Egyébb aránt minek utána Édes anyám asszonynak 

kezeit tsokolnám testvéreimet köszönteném, Istvánnak szerentsés Rigorosumot kivánnák, 

maradtam

Kedves Édes atyám uramnak 

L[ovas] Berénybe. apr. 27ik 1827.

        Engedelmes fi a

         Dobos János mk

      L[ovas] B[erényi] R[ector]144

 

úgy, mint a legtöbb ilyen fi atal s csak ideiglenesen működő tanitó: az ifj uságnak, vidámságnak, 

bolondságnak.”
144 RL C/20. 1. doboz 33. számú levél. 
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Mint a Szász Károly idejében tartott vizitáció jegyzőkönyvéből kiderül, Dobos 

János 1828-ig volt lovasberényi rektor, sajnos távozása pontos időpontját adatok 

hiányában nem lehet megállapítani.145 Dobos a következő szavakkal vett végső 

búcsút a gyülekezettől utolsó lovasberényi prédikációjában (ezt a prédikációt 

tartalma alapján sikerült egyértelműen beazonosítanom): 

Én is vigasztalást reménylettem itt rendeltetett időmnek minden napjaiba, reménylet-

tem találtam is, ha néha hivatalomnak terhe gyengeségemnek érzése le nyomott is, ha 

sorsom néha csordultig adta is a’ keserűségnek poharát, de én vigasztalást reménylettem 

találtam is. –

Ifj úságom leg szebb részinek 2 esztendejét töltöttem el közöttetek, kevés idő, de bátran 

el mondhatom hogy életemnek leg szebb, mert én többször voltam közöttetek boldog mint 

boldogtalan. Boldog voltam mert éreztem és tudtam azt hogy kötelességemet a’ mennyire 

egy gyenge embertől tellett telyesítettem, boldog voltam mert elöl járómba oktatómat 

pártfogómat el találtam, boldog voltam mert Ti közöttetek mindnyájotok között mond-

hatom kevés sött talán egy rosz akarómra se akadtam, de időm le telt itt mint a’ béresnek 

napjai nékem mennem kell Uram légyen meg sz[ent] akaratod.

Most utoljára állok közöttetek úgy mint valaha állottam a’ leg végső pontján állok 

kevés időm terjedt hivatalomnak, engedjétek hogy innen még egyszer vissza tekintvén el 

telt időmre most egy summába éreznem azt a’ jót melly itt egymás után engemet boldo-

gított, engedjétek meg hogy most néktek azokat meg köszönhessem.

Néked köszönhetek leg többet N. T. férfi ú néked hogy én itt szüntelen vigasztalást 

reménylettem, Tied is egésze az a’ tisztelet mellyet ez a’ szív embernek adhat, Tiéd a’ 

háládatosság. –

Enged meg ennek a’ tapasztalatlan Ifj unak ha ő Tégedet ott sértett meg leg érzéke-

nyebben hol ö leg forrobb indulatját akarta mutatni, engedj meg! ha a’ leg szentebb 

indulat az én kezem között czélját el tévesztette. – Te én nékem meg engedsz én hiszem 

tudom meg engedsz Tégedet hallottalak én itt ezen szent helyen gyakran igy imádkozni 

Uram botsásd meg a’ mi vétkeinket mint mi is sat. Te tőled hallottam egyszer a’ meg átal-

kodott mártyrnak büntetését ki azért koronáját el vesztette, Te tőled tanultam én Innen 

a’ keresztyén Erköltsi tudománynak egyszerű felséges  törvényjeit úgy a’ mint másutt nem 

hallottam Te tőled tanultam meg Istenemet felebarátomat igazán szeretni. – Te más-

ként nem tehettz mint a’ mint engem tanítottál. – A’ leg szebb áldás a’ leg szebb vénség 

nyugodjon meg életednek hajlott idején azokért a’ jókért mellyeket adtál nyugodjon meg 

egész házad népén… Én Téged holtomig tisztellek. –

Ti adtatok nékem sokszor vigasztalást ezen Ekkl[ési]ának elöljárói fogadjátok 

érte itt köszönetemet fogadjátok áldásomat fogadjátok jó emlékezetemet. Köszönöm 

145 RL A 1/i VIII/2. kötet, [554.]
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baráttságtokat hüségteket tanáts adástokat én meg esmérem hogy néktek adósotok 

maradok. – 

Köszönöm néked ’s nektek egész gyülekezetemnek hogy nékem itt gyakran házatokat 

szíveteket meg nyitottátok, ’s meg mutattátok azt hogy Ti engemet szerettetek hány jól 

tévő Obadiást146 hány jó szívű sunamita asszonyt147 találtam én itt kiknek hajlékokba 

úgy voltam mint a’ magaméban kik velem ételeket italokat szíveket oly örömest meg 

osztották az a’ ki egy ital tiszta vizet jutalom nélkül nem hágy jutalmaztassa meg szere-

teteket. – Örizze meg házatokat határitokat minden tsapástól – hogy légyen ez az Isten 

áldásának és jó voltának lakheje. – […] Kívánom hogy ezen én el távozásom által meg 

üresedett helyen maradjon az Isten áldása ki a’ mit el vesz kéttszeresen potolja helyre.148 

Dobos János lelkészi szolgálatának kezdete és óbudai lelkészsége

Két év múlva aggott atyám házához mentem készülni a papi-vizsgára. Nagyon sokat 

tanultam, majd belehaltam, hanem jutalmam meglett, mert a főpap Bátori a nyolc 

kitűnő pályázó között engem tett elsővé. Magam sem hittem. 1828-ban pappá szen-

telt a nagy Bátori, mikor kezét fejemre téve megáldott, megnyílt felettem az ég és én 

kettős mértékben szívtam nagy lelkét magamba.149

Az 1828-as évet elírásnak kell azonban tekintenünk, fi gyelembe véve azt, hogy 

Dobos ezt a visszaemlékezést már igencsak idős korában készítette, hiszen 

Szász Károly püspöknek címzett levelében a következőket írta: „1829. máj. 

6. tette fejemre kezét az öregebb Bátori Gábor,150 kinek reszkető keze alatt 

146 Az Obadiás név az 1Krón 27,19-ben és a 2Krón 17,7-ben fordul elő. Itt azonban feltehetőleg az 

1Kir 18-ban szereplő, Jezábel üldözése miatt 100 prófétát oltalmába vevő, azokat barlangok-

ban rejtegető, tápláló palotafelügyelőről, udvari gondnokról (héberes névváltozat az eredeti 

Óbádjáhú után, vö. protestáns újfordítás; Károli: Abdiás) van szó. 
147 2Kir 4,8-37
148 RL C/20. 4. doboz 496. számú prédikáció.
149 Dobos , . Vö. Dobos /I., . Dobos visszaemlékezéseiből azonban úgy tűnik, 

hogy nemcsak Báthori áldotta meg, hanem bátyja Dobos József is: „Közel húsz évvel ez előtt, 

midőn egyházi pályámra léptem, ő tette kezét fejemre, ’s én akkor meghajolva a’ bizonytalan 

jövő minden reménye, minden kétsége alatt, meghajolva az előttem álló testvér felsőbbsége 

előtt, kimondhatatlan fohászok között mondám lelkemben Eliseus szavait: a’ te lelked kettős 

mértékben szálljon rám! ’s fölállva megerősödve indultam el és megyek, mig Istennek tetszik, 

nehéz pályámon.” 
150 Báthori Gábor fölött Dobos János is tartott gyászbeszédet egyházkerületi tisztségviselői mi-

nőségében. A prédikáció nyomtatásban is megjelent. L. Dobos /I.
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megindult a kerék mely mozgásba hozta lelkész életem egész Sphäráját151”.152 

Még érdekesebb az, ami egy másik Dobos-életrajzban olvasható: 

1828-ban visszatért a szülői házba s 1829 májusában letette a papi vizsgát, idősb 

Báthory Gábornak, – fejére tett – reszkető keze által áldatva meg. a felavatott ifj u 

lelkészre nézve mély megindulás perczei voltak azok. „Bár saruid szijját lennék méltó 

egykor megoldani!153 – gondolám magamban” – irja visszaemlékezéseiben maga.154 

A ki ilyet gondol, az rendesen eléri azt, a hová lelke vágyva néz, mert a nagynak, 

bármely téren is, csodálása, félig felemelkedés ahhoz, a melyből egész felérés, sőt 

túlhaladás lehet.155 

A fentieken kívül az 1829. évet támasztja alá a 14. és 15. számú prédikációhoz 

fűzött saját kézzel írt megjegyzés (1829. május 12. és 15.): „1-ö kat[echézis] Pap 

fővel”, valamint „1-ö munka Papi fővel”. Báthori Gábor püspök bevételi nap-

lója 1829. május 7-én a következő bejegyzést tartalmazza: „9. Candidatusok 

consecratiojok --- 115.-”.156 A püspöki levéltárban található szentelési jegy-

zőkönyv (Főtisztelendő Báthory Gábor Ur Püspökségében felszenteltettek 

Catalogusa) 1829. május 4-6-i lelkészi vizsga157 és felszentelés vonatkozásában 

a következőket tartalmazza:

1829. 

Majus Hónapnak 4dik Napjánn.

Candidatus 

Neve

Születése 

helye
Vármegye

Mellyik 

Collegium-

ban tanult

Seníor, 

Rector 

hol?

Volt é a’ 

Hazán 

kivül, hol?

Ordínáltatott 

Pr[édikátor]

nak, Káplánnak 

hova?

Dobos János O Buda Pest Debretzen L. Berény itthon volt
O Budára 

Káplánnak.

Belák Jósef Lossontz Nográd Debreczen Bitske nem vólt
Ketskemetre 

Correctornak.

Bogárdÿ Sándor. Paksi Tolna Debreczen Síklós nem volt
Fülöp Szállásra 

Káplánnak

151 Értsd a latin sphaera kifejezés nyomán: szféráját.
152 Szász , .
153 Vö. Mk 1,7; Lk 3,16; Jn 1,27; ApCsel 13,25
154 Csak éppen az nem derül ki, hogy ez a visszaemlékezés melyik lehet, mert sem az Autobiográ-

fi ában, sem Dobos más írásában nem szerepel ez a szövegrész.
155 Baráth , .
156 RL C/8 1. doboz 3. számú kötet.
157 RL A/1.a 7. kötet 277. 2. pont. A jegyzőkönyvi feljegyzésből kiderül, hogy a vizsgáztatók Dobos 

János és Belák József papi vizsgáját minősítették a legjobbnak.
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Szalai Pál Mihályháza Veszprém Pápa Czene nem volt
M. Hidasra 

Káplánnak.

Veres András Pánd Pest S. Patak S. Kazintz nem volt
Pándra 

Káplannak.

Kalós Károly Ketskemét Pest Debretzen Csakvár nem vólt
Vatzra 

Kaplannak.

Nagy Jósef D. Pataj Pest Debretzen Laskó nem volt
Pákozdra 

Káplánnak.

Boldi’sár Lajos Moháts Baranya Debretzen nem volt nem volt
Mohátsra 

Káplánnak.

Az itt subscribált Ifj ak Belák Jósefenn kívűl mindnyájan consecráltattak a’ Pesti 

Oratoriumban Majus 6k napjánn 1829.158

Atyám 1831. február havában halt meg, helyébe az egyház az ó-budai és pomázi 

(Pomáz akkor fi liája volt Ó-Budának) lelkésszé engem választott.159 

A Budapest reformátusságának történetével és jelenével foglalkozó legfrissebb, 

teljességre törekvő lektorált monográfi a Óbudáról szóló részéből Dobos János 

lelkészsége teljességgel kimaradt.160 Dobos István után Illés Dániel következik 

(szolgálatának kezdeteként Dobos János melletti káplánsága van megadva), más 

adatok vonatkozásában is alapos revízióra szorulna a nevezett fejezet.161

Ezek voltak a benső forrongásnak, a férfi u valódi kifejlődésének s egyszersmind az 

egyházi élet terén való szereplés megkezdésének és az első nyilvános feltünésnek évei 

ránézve.162 Itt laktam, vagyis fészkelődtem 1844-ig, itt nősültem, nőm Storch Katalin 

volt. Áldott legyen az anya, ki nekem e nőt nevelte, szenvedni, nélkülözni, velem 

együtt az élettel küzdeni tanította. Az én nőm nagyon közelről látta a szabadságharc 

változatos jeleneteit, ő a gyenge nádszál, rám hajolt, hogy engem takarva védjen, 

hogy küzdjön a viharral, természetfeletti erővel és összetörjön. A szabadságharc 

véres oltárára én is tettem áldozatot! Ó-Budán tizenhárom esztendeig szolgáltam.163 

158 RL A/1b 28. doboz Z45. Elenchusból kimaradtak 
159 „Nagy tudományu atyja mellett 2 évig káplánkodván: annak 1831-ben bekövetkezett halála 

után a gyülekezet egyhangu szavazata által azonnal lelkészszé választatott s még azon év 

május 2-án Pesten tartott Generale Consistorium által hivatali állásába megerősíttetett. Az ő 

pásztorkodása alatt kisded egyházunk akadálytalanul haladt magasztos czélja felé s szellemileg 

mint anyagailag erősödvén: méltó helyet foglalt a pesti egyházmegye testvér-egyházai között.” 

Mészáros , .
160 Kósa /I, -. A budapesti református egyházközségek alfejezetet Millisits Máté írta. 
161 Kósa /I, -.
162 Baráth , .
163 Dobos , . Vö. Szász , .: „1831. apám helyébe Ó Budán rendes lelkész 1844.
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A korábbi életrajzírók és a Dobos Jánossal foglalkozó szakirodalom nem 

tartalmaz utalást Dobos házasságkötésének helyére és idejére vonatkozólag, 

a fenti idézet félreérthető utalásából (itt nősültem) arra lehetne következtetni, 

hogy Dobos János és Storch Katalin Óbudán kötött házasságot. A Pesti (Kálvin 

tér) Egyház anyakönyve alapján sikerült tisztázni, hogy a házasságkötésre 1834. 

május 26-án a pesti református templomban került sor. Ebben az időben még 

az idős Báthori Gábor püspök volt a pesti lelkész, bár az anyakönyv vonatkozó 

részét már nem Báthori írta, az eskető lelkész személyére külön utalás nincs. 

A bejegyzés érdekessége az, hogy a tanúk neveit maga Dobos János írta be az 

anyakönyvbe. „Tiszt. T. Dobos János Úr ÓBudai R[eformá]tus Predikátor [és] 

Storch Katalin […]. Herchenrőther Gyula, Fő tiszt. [Báthori Gábor?]164 Péchy Fe-

rencz, Utt Jakab”.165 

Storch Katalint 1815. október 28-án keresztelték a pesti egyházban: „Storch 

Gáspár Kováts Mester [és] Kalik Anna Mária [leánya] Katalin. [Keresztszülők:] 

Makkai István Budai órás [és] Kaszap Nagy Mária.”166 Dobos János feleségének 

szüleivel kapcsolatban Báthori Gábor a pesti egyház anyakönyvébe 1804. jú-

nius 24-i dátum alatt a következő megjegyzést írta be: „Auspitzben Morvában 

copulalt[attak]”.167 Ugyanezen anyakönyv szerint Storch Gáspár budai kovács 

volt és a morvaországi Auspitzben (ma: Hustopeče) született.168 Mind az ő, mind 

felesége, Kalik Anna Mária169 vallása református. A pesti egyház anyakönyve 

szerint a házaspárnak 1813-1822 között hét gyermeke született (Lajos, Josefi na, 

Katalin, Mária, Hermine Th eresia, Ersebeth Amalia, Károly István).170

Dobos János és Storch Katalin házasságából négy gyermek született: Dobos 

László (1835. június 3., keresztelve 5. Tiszt. Dobos János és Storch Katalin [fi a] 

ig egy egész élet, melynek milliókra menő jelenetei egy egy vonását adják a 13 éves Óbudai 

papságnak”. 
164 Feltételezésem szerint a Fő tiszt. méltóságjelző után kimaradt a név. A tanúk neveit egymás 

alá, külön sorba írta Dobos, ez is azt erősíti, hogy a második tanú neve a beírás alkalmával 

lemaradt. 
165 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint. 
166 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint.
167 A házassági anyakönyv adatait jelenleg csak úgy tudom értelmezni, hogy Pesten is házasságot 

kötöttek. 
168 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint Storch Gáspár 1831. 

augusztus 13-án 65 esztendős korában hunyt el. 
169 Erzsébet Amália születési bejegyzésénél az anya neve a következő formában található: Kailich 

Mária. Hermina Terézia keresztelési bejegyzéséhez Báthori Gábor hozzáfűzte, hogy az adatot 

Cleymann német lelkész késői adatközlése miatt később vezette be az anyakönyvbe. A pesti 

egyház halotti anyakönyve szerint 1805. március 26-án temették a 15 esztendős „Keilich Antal 

Morvának Auspitz Városából való Szappanos Inas[t]”. Feltételezhetően Storch Katalin édesany-

jának testvéréről van szó. A vezetéknév eltérő írásának magyarázata az lehet, hogy azt hallás 

után jegyezték fel. 
170 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint.
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László. Keresztszülők: Tek. Kun Sándor úr és Lukáts Krisztina. Molnár Jósef és 

Juhász Juliána. Mlt. Maress Pál úr); Dobos Matild (1838. augusztus 16., keresz-

telve 20. Tiszt. Dobos János és Storch Katalin [leánya] Mathild. Keresztszülők: 

Macher Károly, Erhard Agoston Nőikkel. Molnár Jósef és nője);171 Dobos Béla János 

(1840. július 30., keresztelve augusztus 2. Tiszt. Dobos János és Storch Katalin 

[fi a] Béla János. Keresztszülők: Búza János és nője. Molnar Jósef – nője. Tiszt. 

Szondy László); Dobos János (1844. július 11., keresztelve 21. Tiszt. Dobos János 

és Storch Katalin [fi a] János. Keresztszülők: Tiszt Török Pál és Allnutt Rachel. 

Maress István és Maress Hermina).172

Dobos Jánost Török Pállal szoros barátság fűzte össze, családjaik történe-

te is többszörösen összefonódott. Mi sem bizonyítja ezt annál jobban, hogy 

Török Pál esketését Dobos János végezte 1844. február 14-én: „Török Pál pesti 

reform[átus] lelkész [és] Allnutt Wilhelm leánya Rákhel173 Hentonból Angolhonból. 

[…] Jegyz: Eskettettek nagytiszt. Dobos János ó-budai lelkész ur által”.174 Török 

Pál 1844. december 12-én született és 1845. január 6-án kereszteltetett Ilona 

Crescentia nevű leányának keresztszülei között ott találjuk Dobos Jánost és 

Storch Katalint.175

A következő eseményeket örökíti meg az óbudai református krónika Dobos 

lelkészségének idejéből: 

1833. Ezen esztendőben építetett fel a parochialis háznak Prósz kertjére dülő rom-

ladozott kőkerítése. 1835. A toronylépcsők 58 éven át szolgálván, ujakkal cseréltet-

nek fel. 1836. A templom ujra zsindelyeztetése került 364 forint 23 kr[ajcár]ba, v. c. 

1838. Keserves év városunk mint egyházunk életében.176 A romok eltisztítása után 

oskolát állítni vala első gondunk. A Predikátor még félig fönnálló szinét határoztuk 

el ideigleni oskolának, s a mennyire lehető vala, el is készitettük, a kőmíveseknek 

egy-egy pengő forint napszámot fi zettünk. A vizármagosság Templomunkban egy 

és fél lábnyi magas volt, mint a jel mutatja. Ugyan ez év vége felé a kapunk előtti 

mély posványt, hol esztendőt által büzhödt víz állott – a hallgatók ingyen eltöltötték 

több mint 100 téréssel. 1839. Megvétetett a Duna-árja folytán összeomlott Ekker 

Jakab-féle ház – a mai vasrács melletti első – illetve telek a hozzátartozó földekkel 

3500 v. forintért s azonnal lefi zettetett 2000frt. 1840. Ez évben épült fel az Ekker-

171 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1839. április 20-án (temetve 21-én): 

„T. Dobos János leánya: Mathild. 8. hó. Tüdő vész. Könyörgéssel”.
172 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) alapján. 
173 Életrajzát lásd bővebben: PEIL 1911/I., 173-174.
174 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint.
175 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint.
176 Ekkor volt a 1838-as nagy árvíz.
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féle ház. 1843. A Zsellér ház melletti kerítés 101 frt 25 kr költséggel kőből építtetik. 

1844. Szept. 8. Dobos János Kömlödre meghivatása folytán hivataláról – melyet 2 

évig mint káplán, 13-ig és 5 hóig mint rendes pap folytatott – lemondván: bucsuját 

[szeptember]177 29-én veszi (presbyt[eri] j[egyző]k[önyv]). Ezzel tehát bevégezte 

hivataloskodását gyülekezetünkben az a férfi ú, kinek bölcsője a század elején itt 

ringott s kit ma is dicsekedve vall magáénak mint szülöttét, mint egyik tevékeny 

lelkipásztorát az ó-budai egyház.178 

Több életrevalósággal most későn látom már, hogy legjobb lett volna nekem otthon 

maradni, sokkal jobb és hasznosabb, mint így ágról-ágra szállva elhullatni vagy 

elverni tollaimat. Erre a 13 esztendőre esik Törökkel179 és Székáccsali180 való talál-

kozásom, a protestáns lapban történt nyilvános fellépésem,181 hol, mint rendesen 

177 A szerző kiegészítése.
178 Mészáros , -.
179 „A két szomszéd lelkész megismerkedik egymással; együtt járnak a budai hegyek közt, beszél-

getve a protestáns egyház jövőjéről, s természetüknek sok részben ellentétes volta daczára, 

vagy talán épen azért, közöttük bizalmas barátság keletkezett […]”. Baráth 1880, 20.
180 Székács József (Orosháza, 1809. február 2. – Budapest, 1876. július 29.) evangélikus püspök. 

A gimnáziumot 1820-1826 között Mezőberényben, bölcseleti és teológiai tanulmányait pedig 

1826-1829 között Sopronban végezte. Néhány évnyi nevelősködés (házitanítóság) után 1834-

ben külföldre ment, Berlinben és Lipcsében tanult. Bölcsészdoktori oklevéllel tért haza, tovább 

folytatta a házitanítóságot, majd 1837-ben pesti magyar lelkész lett. 1845-1858 között a bányai 

egyházkerület főjegyzője, majd 1860-tól püspöke. 1872-től a püspöki tisztségről lemondott, 

lelkészi állását haláláig megtartotta. Jelentős szerepe volt a pesti német-magyar egyház fel-

virágoztatásában, a budai egyház megalapításában. Vezető szerepet játszott a pátens elleni 

küzdelemben, a pesti teológiai akadémián évekig adott elő. 1866-1868 között országgyűlési 

képviselő, 1865-ben a jénai egyetem teológiai díszdoktora, 1838-tól a Kisfaludy Társaság, 

1836-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1870-től tiszteletbeli tagja. Zoványi 1977, 

585-586. Önéletrajzi jellegű visszaemlékezése sajtó alá rendezve a közelmúltban jelent meg 

(vö. Kertész 2008). 
181 „Itt lépett föl Dobos is egy czikksorozatban, az akkor sokat emlegetett »prot.-hierarchia« 

képtelenségeit mutogatva. Ez első czikkében a későbbi irónak minden vonása jelentkezik: 

erő, szakavatottság, csapongás az eszmékben, styl- és gondolatbeli eredetiség. Pár év alatt 

neve ismertté, sőt kitünővé lett a prot. világban”. ÚMA , . Vö. Baráth , .: 

„[…] hozzászólva a legtöbb fontos kérdéshez, s felszólalásai, ha nem is gyakorlatiasságuk által 

mindig, de eredetiségük s a tárgynak új oldalról való megvilágitása által mindenkor érdekel-

ték a közönséget”. A Hierarchia a’ magyar protestans egyházban című cikke 1842-ben jelent 

meg a PEIL-ben. Ebben az évben még megjelent egy másik nagyon jelentős írása ugyanott: A’ 

presbyteri rendszer’ fejlődése’ nevezetesebb szakai a’ külföldi és a’ magyar protestans egyházban 

címmel, ezen kívül még kisebb és nagyobb könyvismertetései. 1843-ban A’ frankhoni protestans 

egyház’ rövid történeti rajza, kifejlésének nevezetesebb pontjai, és jelen törvényes állása és a Papi 

kijelöltek’ vizsgálati terve a’ helv. hitvallású dunamelléki egyházkerületben címmel jelentek meg 

írásai és kisebb és nagyobb könyvismertetései. 1844-ben Töredék-gondolatok a’ kegyeletekről, 

Rövid vázlata a’ vallásosság’ és theologia’ jelen állásának némethonban, A’ magyar protestans lap’ 

kronikája, Mutatványok, a’ dunamelléki ev. ref. kerületi közgyülésből. Junius 17-26. 1844. címmel 

jelentek meg írásai és kisebb és nagyobb könyvismertetései a PEIL-ben.
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megtörténik, a fáradtságból, a munkából minél több, a jutalomból mi sem jutott.182 

Rajtok kívül a prot. Világnak egész csoport derék férfi a volt ott: Fáy,183 Fényes,184 

Bajkai [Endre]185 és még sokan mások. S ott volt a skót missio papja is, a még ak-

182 Dobos , .
183 Fáy András (Kohány, 1786. május 23. – Pest, 1864. július 26.) református birtokos, író, a ma-

gyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legaktívabb tagja. Előkelő refor-

mátus nemes családból ( fáji Fáy) származott, gyermekéveit nagyszülei birtokán, Gálszécsen 

és Gombán töltötte. 1793-tól Sárospatakon, 1798-tól Pozsonyban tanult, 1803-1804 között 

jogot végzett szintén Sárospatakon, Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. A megyénél vállalt ál-

lást, de 1818-ban visszavonult birtokaira, Gombára, ahol gazdálkodott és az irodalmi életnek 

és társadalmi tevékenységeknek szentelte idejét, majd később Pestre költözött. 1831-ben a 

Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett, 1837-ben pedig a Kisfaludy Társaság 

elnökévé választották. Fáy alapította meg a Pesti Hazai Első Takarékpénztárat. Ő volt a „haza 

mindenese”. Szerette az irodalmat, anyanyelvén és a klasszikus római írókon kívül a modern 

német, francia, angol irodalmat olvasta. 1807-től maga is írogatott. A társadalmi és politikai 

kérdések mellett a protestáns, közelebbről a református egyházi élet megújításán is dolgozott. 

Fáy András számít a szabadelvű teológia első öntudatos képviselőjének. Tevékenysége kiterjedt 

a protestáns unió támogatására és a pesti protestáns főiskola felállítására, sürgette az iskolá-

zás fejlesztését is. Egyházkerületi tanácsbíróként és a pesti egyház gondnokaként tevékenyen 

részt vett az egyház igazgatásában is, határozottan fellépett a hierarchikus törekvések ellen, 

a paritás elvét képviselte, a pátens korában pedig az autonómiáért harcolt. Nagy jelentőségű 

egyházi tárgyú Óramutató (1842) című könyve. Szépirodalmi alkotásai is jelentősek (pl. Mesék 

és aphorismák 1820; Újabb eredeti mesék és aphorismák 1828). RNL VII., 217-218.; Zoványi 

1977, 190-191.
184 Fényes Elek (Csokaj, 1807. július 7. – Újpest, 1876. július 23.) statisztikus, földrajzi író. 

A gimnáziumot a debreceni kollégiumban végezte, majd bölcseletet tanult Nagyváradon, jogot 

Pozsonyban. 1828-ban ügyvéd lett, majd a pozsonyi országgyűléseken követként volt jelen. Itt 

szembesült azzal, hogy az országgyűlési követek nem ismerik az országot. 1835-ben Pesten 

telepedett le, ahol a sajtóban és a gazdasági, illetve az ipari egyesületek életében jelentős sze-

repet játszott. Érdemei és első nagy statisztikai munkája elismeréséül a Magyar Tudományos 

Akadémia már 1837-ben levelező taggá választotta. Az 1848-as kormánytól belügyminiszteri 

tanácsosi címet kapott, valamint az országos statisztikai hivatal megszervezésének feladatát 

kapta. Fogságba került, majd később szerény körülmények között élt Újpesten. 1858-ban az 

MTA rendes tagjai közé választotta, de tisztségét nem foglalta el. RNL VII., 388.
185 A szerző kiegészítése. Igaz Dániellel együtt egyházi jegyzői tisztséget töltött be.
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kor fi atal Duncan János186 […]”.187 Ízlésfordulatát is végrehajtotta: 1837-ben, a Pesti 

Magyar Színház megnyitására készülődve két felvonást fordított le Victor Hugo188 

Cromwelljéből.189

186 Duncan, John (vagy: János; Gilcomston, Aberdeen, 1796. – 1870. február 26.) hittudós, a keleti 

nyelvek tanára, a pesti skót misszió lelkésze. Duncan János egyike volt azoknak a kevés kül-

földi tudósoknak, akik elsajátították a magyar nyelvet. Szegény szülők gyermekeként nőtt fel, 

egy skót kollégiumban tanult ösztöndíjasként. Bölcseleti tanulmányai kétkedővé tették a hit 

dolgai felől, a teizmus felé fordult, de nagy hatást gyakorolt rá az evangéliumi lelkületű genfi  

lelkész, C. Malan, akinek lelki formálódását köszönhette. Duncan rövid ideig Glasgowban lel-

készkedett, ekkor élénkült fel a skót egyházban a zsidók újszövetségi hitre való megtérítésének 

ügye és szándéka. Duncant, aki felajánlotta szolgálatát, 1841-ben Pestre küldték a Keith által 

létesített pesti skót misszióba. A skót hittérítők azért kaptak engedélyt akkoriban magyaror-

szági tartózkodásukra, hogy a Lánchíd építésén dolgozó angolok lelkigondozását végezzék. 

A pesti skót misszionáriusokat különösen pártfogásába vette József nádor neje, Mária Doroty-

tya főherceg asszony. Duncan klasszikus műveltsége és héber, valamint rabbinikus irodalmi 

jártassága miatt hamarosan feltűnt Pesten. Később kapta a ragadványnevet: „Rabbi Duncan”. 

Két év múlva, 1843-ban a skót egyház szakadásakor a szabad egyház által alapított edinburghi 

New College keleti nyelvek tanára lett. Vö. részletesebben Balogh 1871, 418-423.
187 Baráth , . 
188 Hugo, Victor Marie (Besançon, 1802. február 26. – Párizs, 1885. május 22.) jelentős francia 

író, költő. Hugo irodalmi hitvallását Cromwell című drámájának előszavában (1827) fejtette 

ki. A francia romantikus iskola vezéralakja. Életrajzát lásd részletesen: RNL X., 351-353.
189 Kerényi , . Vö. Simon , ., -.: „Első írott lapján van a mű címe: Crom-

well, dráma, Victor Hugó munkája. Franciábul D[obos] J[ános] 1837. […] Hugot még nem 

ismértem, munkáit nem olvastam, már külömb féle itéleteket hallottam, olvastam felőlle. 

A hallottak közzül leg inkább emlékezem egy vékony, ingerlékeny báróéra, ki ahányszor Hugo 

szellemére, erős, egésséges, néhol talpas ki tételeire gondolt, ugy járt mint az evangyéliomi leány, 

kit a belé szállt gonosz lélek kegyetlenül meg gyötrött, tüzbe vizbe ejtett. Ő Hugót érzés hóhér-

nak mondá és vallá. Valóban ha őt Hugo szelleme meg szállta, úgy vergődött szegényke, mint 

egy gombos tűre szúrt lepke, mely mint Schiller mondja: »In einem Augenblick siebenmahl kurz 

und siebenmahl lang wird.« Én mind ezek után nem tudtam felőlle mit gondolni. Később láttam 

nehány meg nyirkélt darabját a színpadon, és ők minden hijányik mellett is úgy tüntek föl előt-

tem, mint erős villanyos szikrák, mellyek meg rázták az erős rostokat, a gyöngéket le ütötték… 

Például: az én szellem görcsös báróm Borgiát nem olvashatná erkölcsi convulsiok nélkül, pedig 

ő maga egy alacsonyabb színpadon meg lehet nagyobb éktelenségekre vetemedett… Minden 

esetre nagy óriási lépéseket tettek ők a színpadon. Sok szegény német darab őket látva rosszul 

érzi magát, halványon vonult hátra, és szerzőjök minden ébresztőivel nem tudá darabjait észre 

hozni. Maga Raupach is alig tudá számtalan el érzékenyült, el nedvült szülötteit meg tartani, 

hogy Hugo csodás szülötteitől meg ijedve szerte ne fussanak a szinházakból. Később még olvas-

tam is, még pedig szülötte nyelvökön nehány darabját – mert csak Hugo munkáit ne olvassuk 

németül, kérem ne olvassuk, ha őt ismérni akarjuk. Olvastam közöttük Cromwellt is… Először 

nem tudta szellemem meg mozditani e nagy darabot, melyet én viszályáról nem dramatisált 

történetnek, hanem historizált drámának mondok. Látám hogy e darabot egészen semmi vas 

gépely föl nem emelheti a szinpadokra; tördelve nem lész egész s egy külön tört darabból meg 

nem ítélhető az egész. Cromwell és Carr szerepe nagy nehéz melly egy színésznek minden lehető 

ügyességét föl költheti, kevés tévesztéssel föl ihatja egészen mint a szivacs egy csöpp vizet: a 

scenárium oly népes, hogy a lehető kis számra fogyasztva is le törné a színpadot; a két kötetre 

telő öt föl-vonás, mellyek közzül mindegyik egy külön darab; az egész drámának történeti becse, 

oklevelekre épült hitelessége, a sok szent-írás béli hely, mikkel inkább be van hintve e darab, 
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Kevesen tudják ismerik Albertini190 énekeit191 melyeket sok gonddal én fordí-

tottam a Nádorné (József nádor harmadik felesége, a protestáns vallású Má-

mint bár mellyik mult századi predikatio: mind ezen drámai tökélyek és monstrumok azt hitetik 

el velem hogy ennek mostanában magyarul ki dolgozója nem akad… Épen ezért jött kedvem e 

munkához, a nélkül hogy meg fordult volna eszemben e munkáról valakinek számolni, valaki 

számára dolgozni… Carr és Manasse zsidó szerepéből meg kisértettem egy két nehezebb helyet, 

utóbb többet; végre, magam se tudnám meg mondani miként, bellebb vergődtem és szorultam 

a munkába, minthogy egy könnyen válni tudtam volna tőlle… Mikor észre vettem, mi hosszas 

nehéz munkához fogtam, ki jambusokban soha nem írtam, már késő volt a hátrálás. Így lettem 

egy munka fordítója, mit vállalni önként nem mertem volna. […] Kézi textusom az 1830-ik 

Brüsseli nem herélt egészen correct kiadás vala. […] Irám Julius 14-dikén 1837.”
190 Albertini, Johann Baptist von (Neuwied, 1769. február 7. – Berthelsdorf, 1831. decem-

ber 6.) a herrnhuti testvérközösség püspöke, énekköltő, botanikus. Albertini egy a svájci 

Graubündenből származó, de itáliai eredetű nemesi család tagja, amely a herrnhuti pietista 

testvérközösséghez csatlakozott. Az ősök a XV. század végén mentek Bolognából Velencén 

keresztül a Három Szövetség (Drei Bünde; később Graubünden) területére, ahol a család ve-

zető szerepet játszott. J. B. Albertini 1782-1788 között a sziléziai Niesky pedagógiai főiskolá-

ján, majd az Elba-menti Barby teológiai szemináriumában tanult, ahol bensőséges barátság 

fűzte Fr. Schleiermacherhoz, aki később elhagyta a testvérközösséget. Kettejük barátsága a 

teológiai különbözőségek ellenére életük végéig megmaradt. Albertini mindvégig hűséges 

maradt a pietizmushoz. Előszeretettel foglalkozott régi nyelvek, különösen a keleti nyelvek 

tanulásával, de matematikával és botanikával is (publikációi e területen is megjelentek). J. B. 

Albertini 1788-tól először a korábban említett pedagógiai főiskola, majd 1796-tól a teológiai 

szeminárium tanáraként működött. Itt a Biblia alapos tanulmányozása következtében élő hitre 

jutott. 1804-ben Nieskyben, majd 1814-től Gnadenbergben lett prédikátor. 1814. augusztus 

24-én Herrnhutban püspökké szentelték, 1818-tól Gnadenfrei prédikátoraként működött, 

a testvérközösség berthelsdorfi  vének tanácsának 1821-től tagja, 1824-től elnöke. Albertini 

neves prédikátor volt, Novalis (eredeti nevén: Friedrich Leopold von Hardenberg) mellett kora 

legjelentősebb énekköltője. Több prédikációja és beszéde jelent meg nyomtatásban, valamint 

Geistliche Lieder (1821; harmadik kiadás: 1853; magyarul Dobos János Pápa, 1842.). Albertini 

jelentősége a zinzendorfi  irányultságú, de mindenféle túlzástól mentes bensőséges vallásos-

ságában rejlik; prédikációi és énekei által a racionalizmus korában nagy befolyást fejtett ki a 

testvérközösség határain kívül is. ADB I., 216-217.; BBK I., 86.; NDB I., 142-143.
191 Dobos 
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ria Dorottya főhercegné; würtembergi hercegnő, aki 1855-ben halt meg)192 

megbizásábol.193 

A ceglédi egyházközség egyházkerületi levéltári anyagában egy az Albertini-

fordítás vonatkozásában fontos kortörténeti töredék található,194 amely a Lel-

ki énekek elkészítésének hátterét világítja meg. Az alábbiakban közlöm a kis 

méretű lap két oldalán található szöveget betűhív átírásban, valamint utána a 

sajátságos németséggel és helyesírással írt levél magyar fordítását.195

   […]

Arczodra esve itt küzdtél teremtőm

Halálos harczot értem, idvezitőm!

A’ lelkedig ható nagy fájdalommal 

Meg van szerezve üdvöm vigalommal

Szivem ki sirja itt fóró könnyeit

Fájdalmas édes, hálás, bús érzetit

Föl megyek sirni gyakor hegyedre 

Gyászba borult liget Getsemáne!196

192 József nádor, azaz Habsburg-Toscanai József Antal János (Erzherzog Joseph Anton Johann 

Baptist von Österreich-Toscana; Firenze, 1776. március 9. – Buda, 1847. január 13.) főherceg, 

magyar királyi herceg, II. Lipót király hetedik fi a. Magyarországon csak bátyja, a népszerű 

Sándor Lipót főherceg halála után kezdett működni, amikor Ferenc király Józsefet 19 éves 

korában Magyarország királyi helytartójává nevezte ki. A főherceget a magyar rendek az ország 

nádorává választották 1796-ban, ennél fogva 50 esztendeig állt a magyar belügyi kormányzás 

élén. Minél jobban megismerte az országot és a történelmet, annál jobban és kitartóbban kép-

viselte Magyarország érdekeit. A király és a nemzet közötti közvetítőként értelmezte nádori 

hivatalát. Háromszor nősült. Első felesége Alexandra Pavlovna nagyhercegnő (1783-1801), 

Pál orosz cár leánya volt; második felesége Hermina anhalt-bernburg-schaumburgi hercegnő 

(1797-1817; tőle ikrei születtek: Hermina és István); harmadik felesége Mária Dorottya würt-

tembergi hercegnő (1797-1855; öt gyermekük született: Erzsébet Karolina, Sándor, Erzsébet, 

József és Mária Henriette). Mária Dorottya evangélikus vallású volt. Rendkívül sokat tett a 

magyarországi, ezen belül is a pest-budai protestánsokért. Férje halála után az udvar utasításá-

ra Bécsbe kellett távoznia. A szabadságharc után védelmébe vett üldözött lelkészeket. Székács 

József emlékirataiban többször említi. RNL XI., 51.; Kertész 2008, 288., 293.
193 Szász , .
194 RL D/77. 15. doboz.
195 A német szöveg átírása és fordítása, ill. értelmezése Pap Ferenc munkája. 
196 A versszak Albertini Geistliche Lieder 40. éneke utolsó versszakának (GL 1827, 34.) költői 

igényű pontos fordítása, csak az utolsó két sor kerül az eredetitől kissé távolabbra. A vers-

szak német nyelvű szövege: Hier lag ſt Du, Schöpfer! zitternd, zagend / für Dein Geſchöpf im 

Todesſtreit; / Dein Seelenſchmerz, im Innern nagend, / erwarb mir ew’ge Seligkeit. / Hier wein’ 

ich heiße Herzenstränen / voll Lieb’ und Schmerz, voll Luſt und Weh: / nie will ich mich von dir 

entwöhnen, / du ſeliges Gethſemaneh!
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41. ––197

K[aiserliche] K[önigliche] H[oheit!]

Ich schrack vor Albertinis gröse da ich Hand an diese übersettzung legte seine Hoheit 

schwebte weit hoher Swung swebte über meinem198 Geister199 gemässigten Flug,200 seine 

Tiefe womit er aus Gottes Geheimniſsen schöpfte ward mir versagt, da saß ich betrübt 

an Jordanufer wie einst der Profet Elisa, blickte nach seinem Feuerwagen und schrie 

laut: „mein Vater! mein Vater! Wagen Isräels und seine Reiter“!201

Da fi el sein Mantel aus der Höhe über mich,202 Seelenruhe, eine Himmlische Wonne 

lag über mein ganzes Wesen segnend, Ich legte die Hand an die swere arbeit, schlug mit 

seinem Mantel in das tiefe Waſser, da theilte sich auf beiden Seiten, und ich fi ng an zu 

gehen.203

Ah! die Wäſser fangen an auf beiden Seiten einzustürzen, geheimniſsfolles Bangen 

ergreift mich, mein Geist zagt, ich weis nicht, ob ich vergeſsen soll was dahinten ist, oder 

mich strecken zu dem das vorne ist? Fil. 3. 13.204

In dieser Besorgniſs legen ich die 40. schon übersetzten Lieder zu Ihro Füſsen, der 

Huldfolle Blick den Seine Kaiserliche Königliche Hoheit auf meine Wenigkeit gnadig ſt 

fallen lies, der Liebefolle Wink der mich aus meiner niedern Hütte hervorrief soll 

entscheiden über mein Stillestehen oder Weitergehen entscheiden. Allenfalls bleiben mir 

die Stunden Heilig sie werden die schönſten meines Wanderlebens seyn welche ich mit 

197 Utalás arra, hogy a 41. számú ének fordítása következik. Dobos János, a fordító – a töredék 

szerint – e ponton megszakította fordítása elkészítését, és a már papírra vetett 40 fordítást 

a folytatólagosan írt, költői ihletettségű datálatlan levél kíséretében – a fennmaradt példány 

minden bizonnyal a kísérőlevél tervezete, ill. piszkozata – mutatóba elküldi a megbízónak, 

Mária Dorottyának, József nádor hitvesének, akit arra kér, hogy döntsön a fordítás folytatása 

vagy abbahagyása felől. Mind a 400 ének magyar fordítása megjelent Pápán, 1842-ben Mária 

Dorotheának szóló ajánlással. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a nádorné a foly-

tatás mellett döntött. 
198 Bizonytalan olvasat, a szó utolsó betűje a szerzői javítások miatt nem állapítható meg egyér-

telműen. 
199 Bizonytalan olvasat, a szó utolsó betűje a szerzői javítások miatt nem állapítható meg egyér-

telműen. 
200 Nehezen értelmezhető mondat. A számos szerzői javítás, áthúzás, változtatás azt mutatja, hogy 

maga Dobos is küszködött a mondattal. A legvalószínűbb feloldásnak a következő olvasatot 

tartom, a mondat második felét birtokviszonyként értelmezem, ekként korrigálom (modern 

helyesírással): sein hoher Schwung schwebte über meinem Geiste gemäßigten Fluges (Pap Ferenc). 
201 2Kir 2,12 (Luther-fordítás)
202 Vö. 2Kir 2,13
203 Vö. 2Kir 2,14
204 A Luther Biblia számozása; Károli és protestáns újfordítású Biblia: Fil 3,14.
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Albertini zubrachte. Und dieſe Seeligen Stunden habe ich Ihro Kaiſerlichen Königlichen 

Hoheit zu verdanken

J[ános] D[obos]

Pastor der ung[arischen]205 Refor[mierten] Gem[einde]

             zu Altofen.

A német szöveg magyar fordításban ekként hangzik:

Császári Királyi Felség!

Megrettentem Albertini nagyságától, amikor hozzáfogtam ehhez a fordításhoz. 

Nagy lendülete meghaladta mérsékelt szárnyalásra képes szellememet; mélysége, 

mellyel Isten titkaiból merített, felülmúlt engem. És ekkor ott ültem szomorúan 

a Jordán partjánál, mint hajdan Elizeus próféta, tüzes szekere után tekintettem és 

hangosan kiáltottam: „Édes atyám! Édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai!”206

Ekkor palástja a magasból reám hullott, lelki nyugalom, mennyei öröm pihent 

egész lényem felett áldóan, hozzáfogtam a nehéz munkához, palástjával a mély vízbe 

csaptam, ekkor az kétfelé vált, és hozzákezdtem menni.

Ah! a vizek mindkét oldalon elkezdenek ledőlni, titokzatos szorongató érzés ra-

gad meg engem, lelkem csügged, nem tudom, hogy el kell-e felejtenem, ami hátam 

mögött van, vagy azoknak kell-e dőlnöm, ami előttem van? Fil 3,13

Ezzel az aggodalommal helyezem a 40 már lefordított éneket az Ön lábaihoz; a 

kegyes pillantás, amelyet Őcsászári és Királyi Felsége kicsinységemre legkegyeseb-

ben vetett, a szeretetteljes intés, amely engem az én alacsony kunyhómból előhívott, 

döntsön megállásomról vagy továbbhaladásomról. Jobb híján szentek maradnak 

számomra az órák, ezek lesznek zarándok életem legszebbjei, amelyeket Albertinivel 

töltöttem. És ezeket a boldog órákat Önnek kell megköszönnöm, , Őcsászári és Ki-

rályi Felség

Dobos János

az óbudai magyar református 

    gyülekezet lelkipásztora

205 Sor fölötti, utólagos betoldás, ill. egyértelműsítő kiegészítés ugyanazon kéz által, ugyanazzal 

a tintával.
206 A revideált Károli-fordítás szerint. 
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Szivesen időzött a szomszéd Szent-Endrén a derék dr. Pajor207 házánál208 (ki Kár-

mánnal209 és Schediusszal210 együtt indítá meg az Uránia folyóiratot),211 kinek fi ával 

Titussal212 benső barátságban élt, kinél már mint tanuló is legtöbb szünidejét töltötte 

207 Pajor Gáspár születési dátumát nem ismerjük pontosan, a Dobos által fölötte elmondott halotti 

beszédből kikövetkeztethetően azonban 1766-ban vagy 1767-ben született, a Gömör megyei 

Királyiban látta meg a napvilágot. Az kétségtelen, hogy református vallású, gömöri nemes 

családból származott. Pajor 1787-88-ban Pesten kezdte a jogi tanulmányokat. Az 1788-89. tan-

évben beiratkozott az egyetem orvosi karára is, 1795-96-ban avatták orvossá. Pajor 1790-ben 

jelentkezett ügyvédi vizsgára, ám azt végül nem tette le. 1793-ban jelent meg Mendelssohn-

fordítása, és azután 1794-95-ben az Uránia című lapban publikált. Pajor orvossá avatása után 

Szentendrén telepedett le. Orvosként a koronaváros szolgálatában állt: munkája elvégzéséért 

a közösségtől meghatározott összeget kapott, ennek fejében ingyen kellett ellátnia feladatát, 

azaz elsősorban a szegényebbek gyógyítását. Itt vette feleségül Lovcsánszky Ilonát, egy szerb 

kereskedőcsalád leányát. Felesége apja, Lovcsánszky György a település szenátora volt. Családi 

életéről viszonylag keveset tudunk: a családfa szerint hat gyermeke született: Antal, Titusz, 

Emília, Lívia, Kornél és Kamill. A névadásban megmutatkozó stratégia klasszicizáló vonzalmat 

sejtet, különösen a fi úk nevei tűnnek egységesen antikizálónak. Pajor 1840 májusában halt meg, 

május 29-én temette Dobos János. Szilágyi , ., ., -., -., ., .
208 „Gyermekek! - - gyermekkorom játszótársai, ifj uságom barátai! Voltam én is e háznál és boldog 

napokat töltöttem sokszor körötökben. – Oh! még most is felremegnek szívemben a hajdani édes 

boldogító érzelmek, a soha többé vissza nem jövők!” Dobos , -.
209 Kármán József (Losonc, 1769. március 14. – Losonc, 1795. június 3.) író. Az azonos nevű 

Kármán József (Losonc, 1738. szeptember 29. – Losonc, 1795. április 5.) református püspök, 

losonci lelkész fi a, aki szintén jelentős irodalmi tevékenységet folytatott. Zoványi 1977, 295. 

Iskoláit Losoncon végezte, majd 1785-ben Pestre, 1788-ban pedig Bécsbe ment jogot hallgatni, 

ahol heves és érzéki viszonyt folytatott Markovics grófnéval, egy kalandor katona könnyelmű 

feleségével. 1789-ben a nő vissza ment férjéhez, Kármán pedig Pozsonyban letette az ügyvédi 

vizsgát. Ezután Pestre ment és belépett egy szabadkőműves páholyba, nagy buzgalommal vett 

részt a város fejlődő szellemi életében. A Ráday család pártfogása nyomán megnyíltak előtte 

a protestáns főúri házak, kinézete és nyugatias műveltsége a társasági élet kedvelt tagjává 

tette. Pestet az ország irodalmi életének központjává akarta tenni, Ráday Pál gróf titkára-

ként 1792-ben az első budai színjátszó társaság igazgatója lett, 1794-ben Schedius Lajossal 

együtt megalapította az Uránia negyedéves folyóiratot, de ez kellő anyagi támogatás hiányában 

gyorsan megszűnt. Kármán csalódva emiatt és a Martinovics-féle mozgalom elfojtása miatt 

megbetegedett, az 1795. év elején visszavonult Losoncra, ahol ifj an, alig 26 évesen, apja után 

nem sokkal meghalt. Írásai név nélkül javarészt az Urániában jelentek meg, ezek közül a 

legjelentősebb a Fanni hagyományai. Korábban egy lány naplójának tartották, amit Kármán 

adott ki. Fanni kitalált személy, az író Goethe Wertheréből merített sokat. RNL XI., 265-266.
210 Schedius Lajos János (Győr, 1768. december 20. – Pest, 1847. november 12.) evangélikus 

professzor. 1782-ig Győrött tanult, majd Pozsonyba, onnan 1787-ben pedig Sopronba ment. 

1788-tól három éven keresztül Göttingenben tanult. 1792 tavaszától a pesti egyetemen ren-

des tanár, ahol bölcsészdoktori címet is szerzett. Sokoldalú irodalmi működéséért a Magyar 

Tudományos Akadémia 1831-ben tiszteletbeli tagjává, majd 1841-ben a Kisfaludy Társaság is 

tagjává, 1842-ben pedig alelnökévé választotta. Jelentős szerepet játszott a pesti evangélikus 

egyház, valamint iskolái, főleg gimnáziuma létesítésében. Zoványi 1977, 528.
211 Baráth , .
212 Pajor Titusz valószínűleg 1807-ben született. A jogi pályát választotta. 1836-ban aljegyző, 1848. 

május 27-én főszolgabíró, 1863-ban pedig másodalispáni tiszt lett. 1841 körül nősülhetett, 
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(Sophocles213 Th ucidides214 mellett a görög újtestamentumot tanulmányozva),215 kinek 

neje s leánya adták a nemesitő női befolyás első ihletét kedélyének. Évek hosszu sora alatt 

aztán, rendre s egymás után, ő temette el valamennyit.216

Itt van talán helye, hogy valamit említsek az anyagi dolgokról is, melyeken míg 

mások oly sokat törődtek, én csak annyira mehettem, hogy ott nem messzi a sze-

gények házától építettem egy kis hajlékot, hogy halálom után legyen hová húzódni 

özvegyemnek, árváimnak, a világtalan leánynak, nélkülözni, azután meghalni. Ennyi 

az egész, a többiről szóljanak osztozó társaim a szegények és az [világcsalók] egyip-

tomi kalmárok, kik alig hagytak rajtamvalót.217

 

Óbudai lelkészként eltöltött évei azonban nem lehettek zökkenőmentesek,218 

felesége Primayer Terézia volt. Három gyermeke született (Emília, Titusz és Kornél). 1875. 

június 4-én hunyt el. Szilágyi , .

 A RL A/795. számú szentendrei anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1875. 

június 4. (temetve 6-án): „Tótlipcsei Pajor Titus pilisi járas főszolgabirája. 68 éves. […] Atfúró 

gyomor fekély. Szászi Istvan pócs megyeri lelkész, Sedivi János lelkész”.
213 Sophokles (Kr.e. 496-406.) görög drámaíró. Huszonhét éves korában a drámai versenyen le-

győzte Aischylost (vagy: Aiszkhülosz), pályáját sikerek kísérték. Az athéniek héroszként tisz-

telték, emlékét áldozatokkal ünnepelték. Száznál több tragédiája közül csak hét maradt fenn, 

legismertebb művei: Elektra, Oidipusz király, Antigoné. RNL XVII., 31-32. 
214 Th ucydides (vagy: Th ukydides; kb. Kr.e. 460-400.) görög történetíró, előkelő és gazdag csa-

ládból származott. Életéről kevés biztos adattal rendelkezünk. Egy csatából való késés miatt 

424-ben hazaárulással vádolták és száműzték, csak 404 után térhetett vissza Athénbe. Gondo-

san gyűjtötte és lelkiismeretesen vizsgálta meg adatait, a történelmi eseményeket pártatlanul 

kívánta leírni. Stílusa komoly, előkelő, olykor merev, rövidsége és tömörsége miatt a nehezen 

érthető írók közé tartozik. RNL XVIII., 253.
215 Szász , . 
216 VÚ , . „Mivel ekkor Szentendrén nem volt önálló református egyházközség, és az 

itteni hívek Pomázhoz, illetve – lévén Pomáz fi liáléja Óbudának – Óbudához tartoztak, ez 

azt jelentette, hogy Pajoréknak is Dobos volt a papjuk. […] Ez a bizalmas közelség azt sejteti, 

hogy a kapcsolat még Dobos János apjának nemzedékében jött létre a két család között. Pajor 

Gáspár ilyenformán korábbi papjának fi át fogadta be gyakori vendégként a házába, hiszen 

Dobos János 1831-ben ugyanitt lelkészkedő atyja hivatalát kapta meg, annak halála után.” 

Szilágyi , -. Ez az adat nem állja meg a helyét, mert Szentendre 1859-ig Sziget-

monostor fíliája volt. Ebből következik, hogy a vizsgált időszakban szentendrei vonatkozású 

anyakönyvi bejegyzéseket nem az óbudai, nem a pomázi, hanem a monostori matrikulákban 

lehet megtalálni. Vö. a 317. számú prédikáció lábjegyzetében található adatokkal.
217 Dobos , .
218 RL A/1.a 8. kötet 36., az egyházkerületi közgyűlés 1843. július 4-i ülésének 156. pontja szerint: 

„Ó-budai lelkész és egyházkerületi al-jegyző Dobos János beadott folyamodásában panaszol-

ván, hogy mig ő itt a’ consistoriumban az egyház köz-ügyei mellett fáradozik, az alatt ott-

hon az ó-budai ref. ekklézsia curatora Kecskeméti József házára rohant, feleségén egy tisztes 

vendég jelenlétében hallatlan gorombaságokat követett el, magát a’ panaszlót csúfos szókkal 

illette, kéri a’ fő tiszt. Consistoriumot, hogy ez ügyet orvoslás végett oltalma alá venni méltóz-

tassék. […]” A panaszt átadták kivizsgálásra, majd később az illetékes esperes konkrétumok 
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erről árulkodik Dobos József levele, amelyet 1843. február 12-én ír Dunapatajról 

öccsének, Dobos Jánosnak:

Édes Öcsém!

Tanácsot kérsz jelen intricus helyzetedben: örömest adnék mégpedig legjobbat, legbiz-

tosabbat – de kénytelen vagyok megvallani, magam sem látom tisztán ’s nem mond-

hatom határozottan, mit vólna jobb cselekedned. Óbudán tovább maradnod – felette 

bajos, de Veresegyházára változnod – nem kevésbé.219 Okaid, mellyek mostani helyed-

ről mozdúlni szintén kényszerítenek, megvallom igen sulyosak, nem is vólna ellenök 

semmi kifogásom – csakhogy másuvá, nem Veresegyházára, mehetnél, mert ez a’ vál-

tozás – tartok tőle – szerencsétlenűl ütend ki reátok nézve. Téged attól féltlek hogy a’ 

míveltebb társalgás hiánya, a’ pestrőli távolság, mind azon hasznoknak ’s kényelmeknek 

nélkülözése, mellyek a’ várósi élettel összeköttették ’s reád nézve, kivált tudományos 

foglalkozásid tekintetéből igen becsesek valának, ’s ezeken felűl a’ jövedelem csekély-

sége – mind inkább nevelni fogják elégűletlenségedet ’s hypochondriádba mélyebben 

sülyesztendenek; nődben hasonlóképen a’ falusi élet szokatlansága az ottani háztar-

tással, annak bajaival ’s kedvetlenségeivel való ismeretlenség, hogy többet ne említsek, 

könnyen békétlenséget szűlhetnek – mi reád ismét fájdalmasan hatand. Ezek forgottak 

előttem, midőn rögtöni ajánlkozásodat nem helyeslém – és most is ezek miatt kérlem, 

hogy jó vége legyen változásodnak. Ha még 2 v. 3 esztendeig maradhatnál mostani 

helyeden – talán tanácsosabb lenne nem változnod; mert hiába – akármit mondasz 

– mind reád mind nődre nézve csaknem nélkülözhetetlen szükséggé vált a’ várósi 

élet; azonban azon idő alatt olly változások történhetnek, mellyek minden bajodból 

kisegítendenek. De ha becsülettel nem maradhatnál – akkor szükségképen változnod 

kell. Minden esetre, akár maradsz akár változol, emberkedjél az írás szava szerint és 

ne hagyd magad a’ gonosztól meggyőzetni;220 én hiszem ’s e’ hitben élj te is, hogy az is-

teni gondviselés jobbra fordítandja sorsodat. És mind ez, a’ mit mondhatok; egyébiránt 

hitesd el magaddal, hogy méltó fájdalmadban ’s aggodalmidban testvéri indulattal 

osztozom. – Kőrösre nézve221 Ötvös Sándor barátom által én is tettem lépéseket, de 

megnevezése nélkül jelentette, hogy az ügyet lezárták (1844. június 17. és következő napokon 

tartott gyűlés, 57. pont; RL A/1.a 8. kötet 53.).
219 Az adat utalás arra, hogy Dobos János bátyja 1842. októberi halálával megürült a veresegyházi 

lelkészi állás.
220 Vö. Róm 12,21
221 Csapai Péter másodlelkész 1842 októberében bekövetkezett halálával megürült az 1700-ban 

alapított nagykőrösi másodlelkészi állás. Úgy tűnik, hogy Dobos János neve is szóba került 

az utódláskor, aki talán Óbudáról való elmozdulásának lehetőségét látta a kőrösi állásban. 

Második lelkészt azonban egészen 1861-ig, ifj . Báthori Gábor első lelkész lemondásáig nem 

választottak, két segédlelkészt alkalmaztak a választott lelkész mellett. A „helybeli angyal” 
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még eddig semmi bizonyost nem tudok; különben kevés reménységem van a’ foganathoz, 

mert megvagyok győződve, hogy a’ helybeli angyal és a’ kecskeméti párt ellened minden 

követ megmozdítanak.222

 

Dobos János végül még több, mint másfél évig volt Óbudán lelkész, de valószí-

nűség szerint nem bírta tovább az őt ért támadásokat, így 1844. szeptember 

29-én végső búcsút vett attól a gyülekezettől, ahol atyja is szolgált. Fájdalmas 

búcsúprédikációjában így emlékszik vissza az ott töltött évekre:    

Textus: Luk. IX. 61. Követlek téged Uram, de engedd meg nékem először hogy búcsút 

vegyek azoktol, kik az én házamban vannak. Az elolvasott igék egyszerű röviden meg-

mondják, beszédem tartalmát és célját, mint a mutató az óraszámaira, úgy ez igék 

arra mutatnak: hogy ütött az elválás órája, s nekünk búcsúznunk kell egymástól, igenis 

búcsúznunk atyámfi ai s nékem egy rövid beszéd folyama alatt el kell oldoznom, oh! sok 

helyen el kell tépnem a csomókat, melyek szívemet negyven év óta hozzátok e helyhez 

forrasztották, s ha majd szívem vérzeni fog, ha majd fáj a szakadás, s könnyek szivá-

rognak fel szemeimbe, ne ítéljetek meg! Vannak helyek, vannak idők az életben, hol ha 

könnyeinket elfojtjuk, vagy ki nem mondhatjuk a mi szívünkön fekszik: lerogyunk alatta, 

mint nehéz teher alatt, vagy pedig erőszakot szenvedünk. Az elválás órája rendesen 

csöndes és néma, ha az embernek szíve teli van fájdalmas érzésekkel, sokat beszélni nem 

tud, kitételei, szavai nem keresettek. A messzi útra készülőnek rokonai és barátai keveset 

szólnak, keveset beszélnek, kevéssel az elválás órája előtt, mintha félnének egymásnak 

megmondani, amivel szívük tele van, inkább keblök titkos érzései közé ereszkednek le, 

és ott keseregnek. A haldokló ágya körül nincs zaj, nincs hosszú beszélgetés, inkább a 

haldoklónak lélegzetei számláltatnak, és csak lassú, mély sóhajtások előjelei, a nem 

sokára kitörő fájdalomnak, én is válok, messzi utra megyek, lehet meghalok, azonban 

nekem szólni kell, beszédbe kell öltöztetnem a búcsúvétel mély, de csendes érzéseit, el 

kell mondanom, ami keblemben véghez megy, meg kell mutatnom a helyeket, melyek 

az elválásnál legjobban fájnak, s ha majd beszédemben nem találjátok a szokott tüzet 

és elevenséget, ha keresetlen szívből jövő szavaim, nem vetnek mint egyébkor indulatra 

indulatot, hullámot hullámra, ne ítéljetek meg! A mély tenger színe csöndes, alig lát rajta 

a szem néhány vékony hullám karikát, de ott a fenéken hegyromok és sziklák borulnak 

feketén egymásra, ilyenkor a beszéd eleven nem lehet, mert a szív nem bírja emelni a 

rám nehezedett édeskeserű érzelmeket. […]

kifejezés minden bizonnyal burkolt utalás Báthori Gáborra (Gabriel, magyarul Gábor – az 

egyik arkangyal), a helybeli lelkészre. Galgóczy , .; Rácz 1988, 146-147.
222 RL C/20 1. doboz 4. számú levél.
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Búcsúzom hát multomtol… Mert időm legnevezetesebbik része közöttetek tölt el, ki-

véve tanulási és készületi éveimet, mind itt töltöttem el közöttetek, itt, öröm, fájdalom, 

és remény között. […] A nap édes világát itt láttam meg az édesanyai tejjel itt szittam 

be az életet mely később annyi örömnek fájdalomnak lőn fórása, itt tanultam meg jó 

szüléimtől a legelső imádságot, s a gyermeknek legelső hála és öröm érzete innét ment 

fel Isten elébe, itt lebegett fölöttem örangyalom, ki a még ártatlan gyermeket sok ve-

szélytől s két halálos betegségtől menti meg. Itt játtzodtam a porban gyermeki ártatlan 

játékaimat, itt kötöttem veletek a legelső ismerettséget és barátságot, itt láttátok sok-

szor szívesen házatoknál a gyermeket kiről még akkor nem tudtátok hogy mi jövendője 

lész. […] Szent volt nékem itt minden hely, minden darabkő, minden fa, minden fű mit 

viszont láthattam és ha testvéreimmel együtt leülhettünk atyánk asztalához, s együtt 

költhettük azt el mit az édes anya számunkra elkészített, boldog valék és elégedett 

milyen soha ez életben. 

Mikor ez előt mintegy tizenöt évvel elöször álltam e szent helyen, s megkezdém közöt-

tetek tanítói hivatalomat, igaz hogy több örömre számítottam mint a valóság későbben 

adott, de megnyugszom, mert kinek képzeteit nem rontotta össze a valóság? […] Ha 

közöttetek mint tanító, mint békéltető, mint vigasztaló álltam, ha szelíd eszközökkel 

mert keményeket nem használtam, rendet tarthattam; ha gyenge szóm e szent helyről 

szívet talált, és lelket emelt, kétséget oszlatott, ha néha megrázta a vétkesnek lelkét, ha a 

halálos ágyaknál, a koporsók és sírok fölött állva vigasztalhattam, ha betegeket látogatva 

őket tűrni tanítottam, ha a Jesus asztalánál állva titeket szeretetre kérhettelek: mind-

annyiszor enyhítő balsam gyanánt öröm cseppent szomorú szívemre! Bucsú beszédem 

mint síremlék álljon ez örömök felett. […]

Itt vesztettem el közöttetek azokat kikkel a természet legszorosabb lánczokkal füzött 

össze, itt atyámat, anyámat, testvéreimet, nem csak a ti halottjaitokat kisértem ki a te-

metőbe, kikisértem ön halottjaimat, nem csak a ti könnyeiteket láttam hallani, én mint 

fi ú, mint testvér, mint apa, mentem sírva a koporsók után, öten feküsznek halottaitok 

között, kiknek halálos ágyánál én is megharczoltam a halálnál nehezebb harczot, két 

testvéremnek sírja más helyen van megásva, egyedül állok még a számos testvérek közzül 

kik atyánk asztala körül hajdan együt ültünk, egyedül! és az az utolsó más helyen keres 

magának sírt. […] Ah! mélyen és keserűen éreztetétek velem Jesus mondása igazságát: 

hogy egy proféta se kedves hazájában.223 Nem! nem! engedjetek meg! igazságtalan va-

gyok! én csak azok előt nem valék nem leheték kedves, kiknek hazám nem volt hazájok, 

kik idegen földről bevándorolván engemet véletek együtt meggyülöltek – Ezért megyek!

223 Lk 4,24
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mint ti, idegeneknek adtátok atyáitok házát, ugy én is idegennek adom helyemet, megyek 

idegenek közé hazát keresni.224 […]

O Budai reform. gyülekezet kicsinytől fogva nagyig! boldogult atyám és én, kis híján 

60 évig hirdettük egy folytában az igét közöttetek ő 44 ig én 15 és fél évig, ő ott nyugszik 

halottaitok között, én pedig mint hajdan Hágár haldokló gyermeke mellől elment sírni 

hogy ne lássa annak végvonaglásait, elmegyek!225 […] Én megyek! de azért ha majd itt 

hangom elnémul, ha kapuid utánam becsukódván, küszöbeiden nem járok többé ki 

s be a nép előtt, ama fényes felhő az Isten jelenlétének bizonysága maradjon meg te 

benned; ha az én szövétnekem elalszik is majd, az evangyeliomnak arany gyertyatar-

tója maradjon meg falaid között és terjesszen világosságot!226 Nagy Isten! kit e helyről 

annyiszor imádtalak! kihez annyiszor ment fel áldozatom füstje! ne bocsáss el engemet 

innen, a bizonytalan hosszú utra, míg meg nem áldassz!227 amen.228 

Dobos János kömlődi, 

péceli lelkészsége és pozsonyi országgyűlési 

prédikátorsága

1844-45 Kömlődön229 (a túldunai egyházkerületben, Komárom megy é- 

224 Dobos az idegenek alatt az 1840-es években betelepült komáromiakat érti. „Az 1840-es évek-

ben telepedett meg a hajóépítő társaság a most már hajógyári szigeten. De nemcsak alkalmas 

helyet kerestek, hanem alkalmas embereket is. Így kerültek ide kovácsok, asztalosok, ácsok, 

pallérok Komáromból, az ugyancsak ősi kálvinista városból. Keverték, frissítették, uj erővel 

pezsdítették az óbudai ref. ekklézsiát, mely sokat nyert velök. Külön nép voltak. Elütött jel-

lemük, vallásosságuk az óbudaiakétól. Eleinte nem is akartak elszakadni hazájuktól: onnan 

hoztak menyecskét is, hogy a komáromi lélek össze ne keveredjék az óbudaival. Csak lassan, 

egy évtized multán látják be, hogy bizony itt van az ő hazájuk, ahol már bölcső ringott hajlé-

kukban és néhány fejfa köti ide kegyeletes szivüket. Az óbudaiak, mint idegeneket fogadták 

őket. El tudom képzelni, hogy a templomban is éreztették: odaültek az üres pad végére, 

hogy a komáromiak hátrább szoruljanak. Eff élére vall, hogy az egyházmegyei iratok között 

olyan vád is szerepel az óbudai gondnok ellen, hogy 51 embert nem engedett felvenni az 

egyház tagjai közé. Az óbudai és komáromi hívek harca a 70-es évekig elnyulik.” Kolumbán 

, .
225 Vö. 1Móz 21,14-16
226 Vö. Jel 2,5
227 Vö. 1Móz 32,27
228 RL C/20. 4. doboz 372. számú prédikáció. 
229 KRE 3, 194.: „Dobos János volt O Budai lelkész Kömlődre, hozatván az 1844. év Octob[er] 7ik 

napján; lelkipásztorsága idejében a jegyzések igy következnek […]”. 
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ben) 230 telt Percz e l  Mór,231 Sárközy József,232 a két Pázmándy 233 és a Tali- 

230 PEIL , . „Hivatalhely változtatás. Nagytiszt. Dobos János úr ó-budai lelkész, a’ 

dunamelléki helv. hitv. egyházkerület aljegyzője ’s a’ pesti egyházmegye táblabirája, lelkészül 

a’ dunántúli kerületbe kebelezett kömlődi anyaegyházba vitetett át, hol f. hó 13-kán hivatalába 

ünnepélyesen beiktattatott.”  
231 Perczel Mór (Bonyhád, 1811. november 11. – Bonyhád, 1899. május 23.) 1848-49-i honvédtá-

bornok, politikus, a (bonyhádi) Perczel nemesi család egyik híres leszármazottja. Nevelője, 

Vörösmarty Mihály nagy hatást gyakorolt rá, neki köszönheti erős demokratikus és hazafi as 

érzéseinek kifejlődését. Rövid katonáskodás után megyéje politikai életében játszott jelentős 

szerepet. Az 1843-44. évi országgyűlésen megyéje követe volt, a liberális párt, ill. az ellenzék 

legismertebb alakjának számított. 1848-ban Buda választotta be a népképviseleti országgyű-

lésbe, itt kíméletlenül támadta a kormányt. 1848-ban ezredes lett, a dunántúli megyékben 

szervezte az ún. Zrínyi-szabadcsapatot. Nagy katonai sikereket ért el, 1848. december 30-án 

nagy vereséget szenvedett el, majd Szolnokig vonult. 1849 júliusáig különféle minőségben vett 

részt a harcokban, a temesvári csata után Törökországba, majd Angliába menekült. 1851-ben 

Miklós nevű öccsével együtt halálra ítélték, 1859-ben Itáliába utazott – félretéve a közöttük 

meglévő ellentéteket – Kossuth Lajoshoz, azonban együttműködésük valójában nem jött létre. 

1867-ben tért haza, rövid képviselőség után visszavonult és az írásnak szentelte életét. RNL XV., 

325. Vö. Hörömpöly 1995, 81.: „Hogyan lett kömlődi lakos Perczel Mór? 1846-ban ide nősült, 

elvette a Sárközy család egyik lányát, Juliannát. Négy fi ú és négy leány gyermekük született 

sorrendben: Irma, József, ifj . Mór, Miklós, Sándor, Júlia, Erzse és Hermina. Irma és József, és ifj . 

Mór is Kömlődön született, József apja nyomába lép, a katonai pályát választja élethivatásának; 

jó képességei révén eléri az altábornagyi rangot. Az 1848-ban született ifj . Mór iskolái után kü-

lönböző hazai és külföldi vasúttársaságoknál dolgozik, vasúti főtanácsosi tisztségig emelkedik. 

Élete delén, 1888. szeptember 25-én, mint a MÁV üzletvezetőségének vezetője hal meg.”
232 Sárközy József (bócsai; Komárom, 1802. május 11. – Kömlőd, 1876. január 23.) országgyűlési 

képviselő, a dunántúli egyházkerület főgondnoka. Komáromban tanult, majd vármegyei es-

küdt lett. 1829-től a dunántúli református egyházkerület világi tanácsbírája, valamint Komá-

rom vármegye szolgabírája, majd 1840-től alispánja. 1848-ban Komárom országgyűlési követe, 

ahol a protestáns egyházak szervezeti függetlenségéért szállt síkra. 1861-től a pápai főiskola 

gondnoka, 1863-tól az egyházkerület főgondnoka. 1861-ben és 1867-ben Komárom várme-

gye egyik képviselője volt. Sokat foglalkozott természetrajzzal és régészettel. Fiatal korában 

Ó-Szőnyben régi érméket és régiségeket gyűjtött, amelyeket természetrajzi gyűjteményével 

együtt 1861-ben a pápai főiskolának adományozott. 1867-ben halt meg Kömlődön. Júlia nevű 

leánya Perczel Mór felesége volt. Szinnyei XII., 208-209. 
233 A Pázmándyak ősei már 1659-től kömlődi birtokosok. Id. Pázmándy Dénes (1781-1854) Komá-

rom vármegye alispánja 1828-ban, 1837-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgond-

noka, 1848-ban honvédelmi bizottmányi tag, 1848-54 között Fejér megye főispánja; felesége 

Pély Nagy Judit. Kömlődön kívül Baracskán is nagy birtokuk volt. Gyermekük ifj . Pázmándy 

Dénes (1816-1856) az 1843-44. és az 1847-48. évi országgyűléseken a megye követe. 1844-ben, 

28 évesen már Komárom vármegye másod-alispánja, 1847-től pedig első alispánja. 1848-ban 

megválasztották az első népképviselőház elnökének. A szabadságharc leverése után Pozsonyba 

vitték, ahol pár hónapra börtönbe csukták. Ezt követően már csak a gazdálkodásnak élt. Ő 

adott Vörösmartynak 1850-ben a Baracska melletti Szent-Iványi pusztán egy tiszti lakást, 

két hold kerttel, ahol a költő az üldözések elől meghúzhatta magát. Ifj . Pázmándy Dénes neje 

Domonkos Lídia, annak a Domonkos Sándor táblabírónak négy lánya (Julianna, Lídia, Katalin, 

Teréz) közül az egyik, akinek bátyjáról, Domonkos Jánosról mintázta Jókai Mór Aranyember 

című regényében Tímár Mihályt, az aranyembert. Lídia húga, Teréz pedig Jókait a Tenger-

szemű hölgy regényének megírására ihlette, amelyben ő Erzsike, a „tengerszemű szépség”. 
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ak234 társaságában sebesen, lázas tevékenységgel .235 

 

Dobos később azt, hogy Kömlődre ment, igencsak megbánta. Ezt írja Török 

Pál püspöknek, barátjának:

Bolond tettnek rendesen késő a bánatja. – Hogy O Budát odahagytam, azt ugyan nem, 

de hogy Kömlődre jöttem azt igenis már megbántam. A komáromi szegény nemesi szel-

lemről ennek alacsony oldalairol fogalmad se lehet! Elhallgatván mind azt mivel e szel-

lem ellenébe vívnom kell még pedig alacsony harczot. 

Ifj . Pázmándy Déneséknek Kömlődön öt gyermekük született (Vilma; Szeréna; Gejza, aki 

kömlődi birtokukon maradt és gazdálkodott; Béla; ifj . Dénes). A legutolsó fi ú 1848-ban szüle-

tett, neves külföldi egyetemeken tanult, 1878-84 között a körmendi kerület képviselője, a Vas 

vármegyei Gosztolyban volt kastélya, felesége Reiter Mária. Hörömpöly , . Köszönöm 

dr. Fehér Tamásnak, hogy felhívta fi gyelmemet erre a tanulmányra. 

 Ifj . Pázmándy Dénesről (1816-1856) nem volt jó véleménnyel Dobos János, ez kiderül Török 

Pálnak írt leveléből: „Mióta írtam, azóta a fi atal Pázmándyval többször valék, ő meglehetős véle-

ménnyel van maga felöl, többel mint a mennyit nemes öntudat megengedne, attyátol észt öröklött, 

elveket mennyiben? azt még nem tudom. Hozzám jó, nehéz ugyan neki engemet fellebb tenni vagy 

tolni azon alacsony fokon hová ő a reformatus lelkészeket sorba ülteté, s félek tőle: hogy az irántami 

diffi  dentia, vagy lenézés azon mértékben nevekedik majd nála a mennyiben magamat az itteni 

paphadtol megkülönböztetem. Van egy neme a magyar nemességnek melly még a szellemi elsöségeket 

is egyedül magának vindikálja mint a földbirtokot és alispányi hivatalt.” RL C/93 408. számú levél.
234 Th aly Zsigmond (Csep, 1814. – Losonc, 1886. május 14.) 1848-49-i honvédezredes, mérnök. 

A szabadságharc alatt főként Komárom várában szolgált. 1849-ben országgyűlési képviselő. 

Ellenezte Komárom feladását, ezért Klapka elfogatta, Th aly a kapitulációt sem írta alá. Sikerült 

külföldre menekülnie (először Törökországba ment, majd Brüsszelben, Párizsban és London-

ban tartózkodott), ahol egyike volt a legtevékenyebb emigránsoknak. 1865-ben amnesztia 

nélkül tért haza, visszavonultan élt. RNL XVIII., 225.
235 Dobos , . Ebben az időben kapcsolódott bele az új bibliafordításba is, amit aztán később 

abbahagyott. „A Biblia fordításrol most már határozottan lemondok, mióta Luthernek önvallo-

mását olvastam, azóta nem merek a munkára gondolni, ha szükség adjátok tudtára a közönség-

nek”. RL C/93 408. számú levél. Vö. Kertész , .: „Az 1846-ik évben lehetett, midőn 

Ballagi, Dobos és én felosztottuk egymás közt az újtestamentumot, hogy azt lefordítsuk.” Vö. 

Ladányi , .: „Székács Józseff el [t.i. Ballagi Mór] együtt úgy vélik, hogy a Károli-féle bib-

liafordítás most már nem elégíti ki az igényeket, ezért ketten nekifognak az Újszövetség görög 

eredetiből való lefordításának. Mivel azonban a bibliafordítás a két testvéregyház legszentebb 

kincse, együttmunkálkodásra kérik fel Dobos János és Török Pál református lelkészeket.” Vö. 

Kiss , . „Ő maga is a hű baráttal, Dobos Jánossal, hozzá áll Blochhoz és Székácshoz, 

hogy a bibliát újból magyarra fordítsák”.

 Dobos 1845-ben Magyar-egyházi éneklésünk ugy a’ mint van, A’ dunántúli reformált egyházke-

rület szavazat-bontó közgyüléséből, A’ kötheni protest. atyafi ak 1844. pünkösti gyüléséből címmel 

jelentek meg írásai és könyvismertetései a PEIL-ben, köztük van a Török Pál által szerkesztett 

Egyházi beszédek könyv is, amelyben Bujdosó Mihály szerzői (ál)néven írt kritikát a kötetben 

található prédikációkról és szerzőkről – köztük saját magáról is. 
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Légy jó barát hát most, – Bátyámnak Jósefnek is írók, vele egyetértve kerittsetek vala-

mi helyet hova mehessek. – Nem lehetne a Nyikossal236 cserélni? Őt Kömlőd ösmeri lehet 

elvállalná, ő az itteni szellem gyermeke, ott világa ugy se lész soha. –

Pajor Titusszal szólj ha más nem lehet, hogy Monort szemmel tartsa, sat. –

Ez furtsa hátrálás leend s meg lehet fele böcsületembe kerül, hanem majd megirom 

kömlődi missiómnak rövid historiáját, és levonom a P-dy237 név álarczát, nem annyira 

az öregét, mint azokét kik körüle csaholnak.

Béla fi am igen rosszul van, meglehet miatta nem mehetek 16ikán, magam náthában 

köhögésben, és nagy leverettségben szeny szenvedek igazán nem jól van a fejem alja. 

Th ali Sigmond úr viszi  e levelet, e nyomorult vidéknek ritka tüneménye, előtte mond-

hatsz mindent. 

Közöljed szorult állásomat Ráday Gróff al, és tanakodjatok hogy mint lehessen sza-

badulásom, ha pedig nem lehet, ugy csak ugyan meg kell ülnöm helyemen de semit nem 

teszek, heverek, nézek, bámulok, legfelebb köhögök, s szegény Béla fi amat temetem.238 

 

Az ebben a levelében említett esemény – amelyre lehetséges, hogy nem tud 

eljutni – a január 16-án tartandó egyházkerületi szavazatbontó gyűlés, melyről 

Dobos így nyilatkozik egy másik levélben: 

Egyházkerületi szavazat bontó gyülésünk Jan. 16-án lész helyben, lész módom a gyáva 

tudománytalan, felüleges, széllel béllelt Pápai szellemet közelebbről megismerni, megis-

merni a szolgalelkű paphadat, melly N[agy] Mihályt ön meggyözödése ellenére választá 

félelemből püspökének.239 Hetényi [János]240 kisszerű, bujkáló, szerepet játtzot. Püspökké 

236 Valószínűleg Nyikos Pál fóti papról lehetett itt szó. Egyházi , .
237 Értsd: Pázmándy
238 RL C/93 451. számú levél.
239 „Elfoglalván székét választott superintendensünk, azt hittem, hogy ő már Isten és emberek előtt 

kész superintendens, még pedig nagy többséggel megválasztott teljes-egész superintendens. 

Azonban – mint meglátandjuk – nálunk nem a’ közvélemény és többség akarata szenteli fel 

hivatalába főpapunkat, hanem e’ fölött, pro coronide, még czifra süveget is nyomnak fejébe. 

Kérdés jött hát: Hol, mikor és micsoda ünnepélylyel fog felszenteltetni? Méltán kérdésbe lehet 

tenni: Kell-e püspököt szentelni a’ protestans egyházban? – Igenis, ha a’ választott püspök vagy 

superintendens még nem lett volna pappá avatva: szükség, hogy felszenteltessék, - különben 

nem. Kérdem: különbözik-e a’ pap a’ püspöktől? vagy a’ püspök megszünt-e pap lenni, hogy őt 

ujolag felszenteljék? vagy más lesz-e püspök, mint pap, a’ fölszentelés által? Ha nem lesz: mi 

szükség őt másodszor is pappá szentelni, még pedig messze földről hozott püspök által!? Én 

tagadom örökké, hogy a’ superintendens valami felsőbb adeptus legyen a’ többi papok fölött, 

- ő primus inter pares, - ’s ha par: mire őt páratlanná tenni? – A’ skót egyház egyedül csak 

papot szentel, - püspököt soha. A’ sok angol püspök duplán-szentelt feje nem egyéb egyházi 

kártyalapnál, mellynek alúl-felül van feje csak azért, hogy a’ játék vele annál kényelmesebb 

legyen. – Hát az espereseket miért nem szentelik?” Dobos , .  
240 Hetényi János (Ekel, 1786. július 26. – Ekel, 1853. július 26.) református lelkész. Komáromban, 

Pozsonyban, majd Debrecenben tanult, ahol köztanító, majd senior volt. Ezután lelkész apja 
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nem lehetvén le készül tenni a papságot, ő kimegy a nyájbol ha a kolompot nem az ő 

nyakába kötik – senki a catholicismus elveit nem pártolhatja, hiú és gőgős uralkodni 

vágyó szellem nélkül – Itt van embered! a Sarolta híres írója.241

Dobost aztán hosszú huzavona után végül Pécelre hívták meg lelkésznek, ám 

az oda való menetele nem volt akadályoktól mentes. 

Péczelről mindez ideig nem vettem levelet se Virágtol se más kitől, hiszem én e rész-

vétlenséghez nagyon hozzászoktam kivált az egyházi ügyek körül, de már ezt mégis 

csak sokallom. Itt már új pap választás fölött tanácskoznak, a Pázmándy rész a dadi 

papot242 akarja minden erővel visszahozni a Sárközy résznek nem kell, mert lám még 

ezen lágymeleg ember se tudá simán közleni útát a két párt között. Sárközy pártjának 

nézetei azonban becsületesek, ök pártjuk emberét hozni nem akarnak, hanem legalább 

hogy használjanak a közjónak Czibort akarják, megszabadítván tőle a collégiumot és 

őt a collégiumtol.

Ezenkívül akarja még a Pázmándy rész Tüdöst243 a komáromi papot, vagy Válit, kik 

közül az első Nagy Mihály244 – a másik az új oskola melett meg nem maradhat. Tüdös 

szegény nagyot bukik lefelé Komárombol, néki mennie kell, mert Komáromnak minden 

fi llért fogához kellvén verni két papot nem tarthat, Nagy Mihály is monarcha lenne 

örömest.245

mellett másfél évig segédlelkészként működött, 1814-től Göttingenben tanult, majd hazatérése 

után apja utódja lett, ahol haláláig működött. 1843-tól a dunántúli egyházkerület aljegyzője. 

Hetényi a hazai szabadelvű bölcseleti irodalom kimagasló alakjának számít, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia 1836-ban levelező tagnak, 1841-ben rendes tagnak választotta. Több műve 

jelent meg nyomtatásban, nagy számban publikált a PEIL-ben is. Zoványi 1977, 255-256.
241 RL C/93 408. számú levél.
242 Hörömpöly Gáborról van szó, akinek kömlődi „Tisztfoglaló beszéde” megtalálható a Török 

Pál által 1845-ben szerkesztett Egyházi beszédekben. Dobos mindvégig baráti, levelező kap-

csolatban maradt a dadi pappal, mígnem az 1866. évi kolerajárvány magával nem ragadta 61 

évesen Hörömpöly Gábort. Hörömpöly , -.
243 Tüdős József (Pocsaj, 1788. október 28. – Komárom, 1857. június 17.) református lelkész. Deb-

recenben tanult, ahol 1805-ben tógátus diák lett, majd 1815-ben senior. 1816-ban a göttingeni 

egyetemre iratkozott be. Hazatérése után 1817 októberétől igazgató, 1836-tól lelkész Komá-

romban. Több prédikációja nyomtatásban is megjelent (pl. Kolmár József feletti gyászbeszéde, 

1835). Zoványi 1977, 661.
244 Nagy Mihály (Rétalap, 1788. december 14. – 1878. március 19.) református püspök. Pápán 

tanult, ahol köztanító, majd senior volt. 1813-ban ugyanott megválasztották tanárnak, de 

külföldre ment, Bécsben és Marburgban összesen két évet töltött el. 1815-ben elfoglalta állását. 

1821-ben lelkész lett Kocson, a tatai egyházmegye 1827-ben esperessé választotta. 1839-40-ben 

országgyűlési prédikátorként működött, 1845-ben a dunántúli egyházkerület püspöke lett, 

a komáromi egyházközség pedig lelkészéül hívta meg. 1874-ben vonult nyugalomba. Több 

prédikációja nyomtatásban megjelent, valamint előszót írt a Liszkay-féle helvét hitvallás ki-

adásához. Zoványi 1977, 423-424.
245 RL C/93 508. számú levél.
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Végül 1845-ben, – a péceli anyakönyv adatából visszakövetkeztetve, valamint 

fi gyelembe véve a korabeli gyakorlatot – nagy valószínűséggel szeptember 14-

én246 búcsúzik végleg Kömlődről, ahol búcsúprédikációjában ezt mondja:

Még nincs egy éve kömlődi reform. gyülekezet hogy először köszöntélek téged e szenthely-

ről, hol én most hihetőleg utolszor állok, alig fogadtad köszöntésemet, már búcsú szómat 

kell hozzád intézni. Mint akkor is megmondám azon nyomon megszűnt és semivé lett 

hivatalos hatásom mihelyen bizodalmatokat nem birhatám, megszakadt közöttünk a 

szoros viszony, mellynek szakadta után protest. pap haszonnal többé helyén meg nem 

állhat. Ezért én lelépek a szent helyről, s földi pályám reményeinek nagy részét itt te-

metem el közöttetek! –

Talán emlékeztek még reá, midőn először e szenthelyen állva mondám: hogy idegen 

és jövevény vagyok közöttetek, hogy rokonimat jóbarátimat odahagyva jövök helyettök 

közöttetek rokont és jóbarátot keresni, ti kik az idegent házatoknál szívesen fogadtátok 

kik előtte keblet és szívet nyitva, néki itt új hazát készítétek: fogadjátok tőlem e vallomást: 

hogy titeket bár veszteséggel, de azért nem vettelek meg drágán,  a ti barátságtok és szives 

vonzalmatok sokkal nagyobb becsű a veszteségnél! – Ha Isten és sorsom úgy akarja, itt 

kivántam vala veletek és közöttetek élni és halni s e remény fejében akkor szabad földe-

teken egy sírhelyet kértem volt most azt kell mondanom a mit Barzilai mondott Dávid 

királynak 2. Sám. 19. Hadd menjek vissza kérlek, s hadd haljak meg az én városomban, 

az én atyámnak és anyámnak temetőhelyében! – Bocsássatok el engem áldás között, 

s engedjétek meg nékem ha mint ember hibáztam, és kedveteket mindenben meg nem 

nyerhettem. Ha van hivatal mellyhez kedv kivántató a protest. pap nehéz hivatala az, 

kedvem hivatalomhoz nem csökkent, mert én mindenre kész valék, ah de ki tudja nem 

jöhettek volna a körülmények mellyek a legfőbb kincset keblemben lehervaszthaták vala, 

s a lelkesedés mit még eddig éreztem kebelemben ki tudja nem hamvadt volna e el majd 

évek múltával. Oh! engedjétek, hogy e két fő kincsemet a lehető épségében vihessem el 

magammal nehéz pályámra. –

Igazságot, Isten igéjét hirdettem néked Istennek népe és nem ön szivemnek hiú álmait, 

igazságot még akkor is mikor itt e szent helyen talán divatosan ábrándozva és szóno-

kolva inkább megnyerhetém vala kedveteket, mert az igazság szent érzete olyan vala az 

én szivemben mint a csontaimba rekesztett égő tűz, el nem hordozhatám. És ha valaha 

oda juthatnék hogy emberért Istent, földért éget, tévelygésért igazságot vallást tagadjak 

meg, érzem hogy azon pillanatban kialudnék keblemből a mennyei tűz, s ön magam előt 

meg kellenék magamat útálnom. Most midőn az igazság szent vallásos érzetét keblembe 

zárva távozom tőletek engedjétek hogy búcsúzva mondhassam néktek Sz. Pál szavait, 

246 Dobos János gyakorlata is azt mutatja, hogy ebben a korban általában a búcsúzó és beköszöntő 

prédikációk a régi és az új gyülekezetben egy hét leforgása alatt megtörténtek. A fenti hónap, 

nap a péceli beköszöntő prédikáció dátumából visszakövetkeztetett időpont (Lásd lentebb). 
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1. Th ess. 2. Magatok tudjátok atyámfi ai hogy az én hozzátok való jövetelem nem volt hiá-

ba való, mert soha hizelgő beszéddel nem éltem a mint tudjátok, sem telhetlenség okáért 

nem szóllottam, sem pedig emberektől, sem tőletek sem másoktol holott terhetekre lehet-

tem volna nem kerestem, hanem együgyü voltam közöttetek s szeretve titeket, kívántam 

veletek közleni nem csak az Istennek evangyeliomát, hanem ön lelkemet is. Isten erről 

bizonyságom. – E bizonyság nékem többet ér, mint a földnek minden pecsétes levele! –

Fő tiszt. Dunántúli egyh. ker. ennek nagy tekint. világi főgondnoka, főtiszt. 

superintendense. – Kivált nagy tiszt. Tatai egyházmegye, ennek tisztelt gondnoka, és ti 

mindgyájan kedves atyámfi ai paptársaim! – Bucsubeszédemet ugyan mindnyájan nem 

halljátok, de azért közöttetek hihetőleg utolszor beszélve szabad lész érzelmeimet nehány 

szóban kifejezni. – Ti kik közelebbről megösmertetek, tudhatjátok hogy nincs ember ki 

rólam kevesebbet tegyen fel mint én ön magamrol, nincs tán egy is közöttetek ki olly 

nehéz harczot harczolna ön gyöngeségeivel mint én ki 1. Kor. 3. olly nagy erőtlenséggel, 

félelemmel, és rettegéssel szóllt volna a közügyekhez mint én de az igazság szent érzete 

kinzott engemet mint a csontokba fészkelt égető fájdalom, el nem birhattam. Engedjétek 

meg ha néha az egyház szent ügye melett olyanokat mondottam milyeneket sokan nem 

helyeseltek sőt kárhoztattak, ha ezért megfontolás után sok időre megállapított elveim, 

túl mentek sokszor az időn, túl a körülményeken és én felejtve néha a jelent, s ennek buzgó 

képviselőit aratni akartam ott hol az egyház vetése még érett nem vala. – Szándékom 

bár sikertelen, de szent és tiszta volt. –

Paptársaim! a Jesus Xtusnak247 hű szolgái, a próféta szavait kiáltom néktek buzditva 

Ezek. 13. 5. Hágjatok fel a törésekre, csináljatok sövényt az Isten háza körül, álljatok meg 

a harczon. – Mát. 26. 40. Nem vigyázhatnátok e Jésussal nem tovább csak egy óráig? Ti 

nem tudnátok e hogy kiben hisztek? A világ és az emberek nagy része fáradságtokat nem 

méltányolja, nem ösmeri, mert Sz. Pállal a világnak söprei lettünk 1. Kor. 4. 13. a nehéz 

harczról mit sem tud, melly kebletekben véghez megy jutalmatok többnyire ama szegény 

sokszor felhányt darab kenyér mellyből halálotok után alig jut egy két morsa az özvegy-

nek és árváitoknak, de azért hivataltok nagy és nemes, ti ápoljátok érlelitek a vallás és 

a társaság azon alapigazságait, mellyek egykor ujjáteremtik a földet és az embereket, ti 

vívtok látatlanul a nép között azon igazságok melett mellyek elhozzák egykor földünkre 

a mennyeknek országát. Lelkesedést a szegénynek tettző apostoli hivatás melett, tüzet! 

melly ha hallgatni vagy csügedni akarnátok égesse szíveteket mint a csontokba rekesztett 

égő fájdalom. – Igenis! ezt! és nem földi hirséget, kényelmet, gazdagságot, nem nagyságos 

Rabbi czimeket, nem farizeusi széles fi lakteriumokat.

Benned egyház! Istennek lelkét az ige fön lángoló tiszta szövétnekét – Benned oh! nép 

a vallásos hidegség helyett szent buzgóságot! a visszavonás helyett egyetértést, a miveltek 

kebelébe üresség helyett okos Jesusi szellemet a szegények szivébe az erkölcstelenség és al-

247 Értsd: Krisztusnak
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jasodás helyett önérzetet erős hitet – Beléd szenthely, ha hangom itt elnémuland erősebb 

indítóbb hangot, s ha e roncsolt kebel lángja kialszik, Hórebi tüzet milyen az Istennel 

telyes csipkebokor tüze vala248 – amen.249    

Ezek után Pécelre ment lelkésznek, ahol a péceli anyakönyv autográf bejegyzése 

szerint 1845. szeptember 21-én kezdte meg szolgálatát.250 A Kömlődön töltött 

idő nem múlt el nyomtalanul, Dobos később még Pécelen is megemlékezik 

erről naplójában.

Péczel. Jul. 20. 1846.

Két tartalom telyes, s ennélfogva nehéz év mult el életemböl, férfi úi korom minden erejé-

vel, mellyet ifj uságom tarlóján mint elmaradt kalászt összeszedhettem, küzdtem minden 

ellen mi útamba akadt, és téptem a lánczokat mellyekröl azt hittem hogy haladásában 

gátolják az egyházat, gátolják a Jesus által pártolás alá fogott emberiséget.

Az ember szereti magát eszközzé magosítni a világot igazgató Istenség vagy örök rend, 

kezében. Szereti hinni hogy rá igen sok van bizva: s ezen hiténél fogva sikra száll minden 

ellen mi keble szent hitével ellenkezik, gyönge erővel megütközik a sziklával kis ujjával 

gondolja, hiszi azokat elmozdíthatóknak felejtve azt hogy a szikla szint azon alapon áll 

és nyugszik melly néki erőt és kedvet ád a sikernélküli harczra.

Mondják hogy Isten az erötlenekben szokta erejét megdicsőítni251 – ez egy szent hazug-

ság, mellyel az erőtlenség magát felborozza, vagy ópiumozza mint a török mikor szemét 

befogva rohan néki a nagyobb erönek. – Az egész világ folyásában és nagy történetében ok 

okkal erő erővel, ököl ököllel birkódzik, és nem egy felsőbb hatalom dönti el a gyözelmet, 

nem! hanem az ok, az erő az ököl erösebbsége, a hit mellynek olly rendkivüli erőt tulajdo-

nítnak bizony nem egyébb ama fanátizmusnál melly szemet hunyva, magát elszánva, az 

ellenkező félnek készületlenségére s zavarodására számítva zúdul néki a nagyobb erőnek 

ha az ellentállás nagyobb összetörik mint a sziklába ütközött hajó, s illyen esetben égbe 

vetett égő szemekkel martyrnak mondja magát mint István,252 vagy mint Husz János253 és 

248 Vö. 2Móz 3,2
249 RL C/20 4. számú doboz 374. számú prédikáció.
250 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint: „Az 1845. év Sept. 21. napján volt O 

Budai, azután Kömlődi pap Dobos János Péczelen beköszöntvén, idejében imigy következnek az 

anyakönyvi jegyzések”.
251 2Kor 12,9
252 Vö. ApCsel 7,54-60
253 Husz János (csehül: Jan Hus; németül: Johann Huß/Hus; Husinec, ca. 1369. – Konstanz, 1415. 

július 6.) a XV. századi cseh vallási és politikai reformmozgalom vezetője. Husz szegény cseh 

földművesek leszármazottja volt, a latin iskola elvégzése után 1386-tól Prágában tanult. 1396-

ban magiszteri címet szerzett, 1400-ban szentelték pappá, 1401-ben az egyetem fi lozófi ai 

fakultásának dékánja, 1402-ben pedig az egyetem rektora; ugyanettől az évtől kezdve ellátta 

az 1391-ben alapított prágai Betlehem-kápolna cseh prédikátorának hivatalát is. John Wycliff e 
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Latimér,254 kik azzal biztaták magukat, hogy majd Isten és az igazság más alkalommal 

tanításaival Prágai Hieronymuson és olyan nemeseken keresztül ismerkedett meg, akik az 

oxfordi egyetemen tanultak ez időben, és hazatérve az angol teológus fi lozófi ai, teológiai és 

egyházpolitikai írásait magukkal hozták. Husz Wycliff e gondolataiból kinövő tanítása nyomán 

nagy cseh mozgalom bontakozott ki. 1403-ban határozottan tiltakozott a prágai dómkáptalan 

Wycliff e 45 tételét elítélő, az egyetemnek benyújtott tervezete ellen. Husz kezdetben, Sbynko 

von Hasenburg érsek alatt nagy elismerésre tett szert, úgyhogy az érsek többször zsinati pré-

dikátorrá nevezte ki őt. Erőteljesen kifogásolta a klérus kapzsiságát és bűnös életvitelét, amiért 

feljelentették, így 1408-ban az érsek felmentette a zsinati prédikátorság alól. A XII. Gergely 

pápa személye és pápasága, valamint a két ellenpápa hatalma és elismerése körüli egyházi és 

német-cseh politikai heves vitákban Husz a csehek szószólója volt. 1409-ben 5000 hallgató 

a professzorokkal együtt elhagyta Prágát, és a lipcsei egyetem alapítását kezdeményezték. 

Ugyanebben az évben Husz lett az immár tiszta cseh egyetem rektora és mind az udvar, mind 

a nép kegyét élvezte. Szenvedélyesen küzdött az elvilágiasodott egyház és klérus megújításáért. 

A prágai érsek azért, hogy a reformmozgalom felett úrrá legyen, alávetette magát V. Sándor 

(ellen)pápának, aki kiadott egy bullát, amely Wycliff e műveinek beszolgáltatását és tanításai-

nak visszavonását követelte, valamint megtiltotta a plébániatemplomokon kívüli prédikálást. 

Husz ennek ellenére folytatta prédikátori tevékenységét, ezért Sbynko érsek kiátkozta. 1411 

februárjában XXIII. János (ellen)pápa is kiátkozta. Ebben az időben Husz rendkívüli hatá-

rozottsággal lépett fel a keresztes háborúk és a bűnbocsátó cédulák árulása ellen, azonban a 

teológiai fakultás és a király elfordultak tőle. Erre Husz Kozy Hradek várába vonult vissza, 

ekkor írta legismertebb művét (De ecclesia). 1413-ban a király a prágai zsinaton meg akart 

egyezni Husszal, ez a kísérlet sikertelen maradt. Már 1414-ben a konstanzi zsinat elé citálták 

Huszt, azonban ő nem várta meg a királyi menlevelet, ezért szökési kísérlet miatt elfogták. 

1415-ben átadták a konstanzi püspöknek. A kihallgatások alkalmával Husz állhatatos maradt 

gyenge egészségi állapota ellenére, tanításai miatt máglyahalálra ítélték, hamvait a Rajnába 

szórták. BBK II., 1194-1198.
254 Latimer, Hugh (Th urcaston, ca. 1492. – Oxford, 1555. október 15.) a korai angol reformáció tör-

ténetében fontos szerepet játszó prédikátor, püspök, protestáns mártír. 1510-ben Cambridge-

ben megszerezte a bakkalaureátust és felvették a Clare College-be. 1514-ben mesterfokozatot 

nyert, egy évvel később ordinálták. Latimer 1522-ben egyetemi prédikátor lett, teológiai tanul-

mányait 1524-ben Bachelor of Divinity fokozattal zárta le. Először Erasmust követte, azonban 

az 1520-as évek közepétől Th omas Bilney hatására egyre inkább Luther tanaival foglalkozott. 

Prédikációiban a régi egyház megigazulástanával és az óhitű kultusszal kapcsolatos kritikáit 

egyértelműen megfogalmazta, 1524-ben pedig cambridge-i nevezetes prédikációival (Sermons 

on the Card) botrányt okozott. Egy évvel később Wolsey bíboros elé citálták azért, mert hiteles 

bibliafordítást követelt. 1530-ban lehetőséget kapott, hogy az udvarnál prédikáljon, majd 1531-

ben – minden bizonnyal a király válási terveinek jóváhagyása miatt – Nyugat-Kinetonban 

plébániát kapott. Latimer prédikációiban egyre nyíltabb és radikálisabb reformátori pozíció-

ikat képviselt. Nagyböjti és húsvéti prédikátorként való bristoli fellépése prédikációs háborút 

váltott ki, amelybe végül Cromwellnek kellett beavatkoznia. 1532-ben nyilvánosan be kellett 

ismernie, hogy tévedett. Mielőtt teológiai nézetei miatt újabb nehézségekbe ütközött volna, 

VIII. Henrik Rómával való szakításából profi tált. 1534-ben királyi káplán, 1535-ben Worcester 

püspöke lett. A következő években minden lehetséges fórumon a reformáció keresztülvitelén 

dolgozott. 1539-ben VIII. Henrik kísérlete miatt, miszerint parlamenti törvénnyel dogmatikai 

határokat kívánt meghatározni, Latimer lemondott a püspökségről, majd letartoztatták és pré-

dikálási tilalmat szabtak ki rá. Ekkor vidékre vonult vissza. 1546-ban újból letartóztatták, de 

a VI. Eduárd (Edward) trónra lépésekor kihirdetett amnesztia miatt újból kiszabadult. Ekkor 

az alsóház felszólítása ellenére püspöki hivatalát nem foglalta el újból, hanem nagy hatású 
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okulnak és jobban meggondolják magukat.

Igazság! igazság! szép szó! melly csak akkor győz, ha erősebb a hazugságnál, és az erő 

mindig a többségé vagy az erősebbségé, a legszentebb legvilágosabb okot meg győzi az 

erösebb és tekintélyesebb, vagy okosabb oktalanság! –

„Dii laboribus omnia vendunt”255 ennél nagyobb igazságot maga idvezitönk se mon-

dott, bárha ő azt is adá egykor utasításul tanítványinak hogy ne aggódjanak rajta mint 

védjék az igazság vallását, mert a szent lélek majd rögtönözik helyettök,256 már ma 

papjainkat azzal biztatgatjuk, hogy ha nem tanulnak nem gondolkoznak a szent lélek 

nem ád helyettök rigorosumot, s ha fejébe tudományt nem szedett, még hasbol se fog 

tudni beszélni.

De hát mégis mit tegyek? örökké ellassuljak a nagyobb erönek elötte vagy semit ne 

tegyek ne mondjak csak azért mert az eredmény egyszerre meg nem születik mint haj-

dan Minerva megszületett Jupiter fejéböl?257 - - Hajdan ha az embernek tüze kialudt 

tüzhelyén, fát dörsölt míg az fel nem lobbant, késöbben aczélat tüzkövet taplót kéngyer-

tyát szerzett, s ugy kovácsolta ki nagy nehezen tüzét; ma egyet ránt s egy pillanat alatt 

gyufája segítségével lát: talán eljö az igazságoknak is rég várt ideje, mellyben a kimondott 

egyszerü szó győz, s az igazság ereje egyszerre lobbot vét. –

Ezernyolczszáz negyvenhat éve már, hogy Jesus megkezdé a hazugságok és ámítások 

elleni nagy harczot s még annyira se mentünk hogy az igazat veszély nélkül ki lehessen 

mondanunk.258  

       

Kömlődről a gróf Ráday család, kivált a Ráday-könyvtár, visszahozott Pécelre.259 

Ismét egy egész élet 1848 ig melyet csak akkor irhatnék le ha ismét elkezdenék egyen-

ként beszélni a könyvekkel és leírnám hogy mennyi sok bolondságot sugdostunk 

Tenerdank német néném asszonyal egymásnak fülébe, vagy ha ismét felitatnám a 

boros üvegek feneknyomát, melyet boldog emlékű H..k260 hagyott a könyvek háta 

udvari és népi prédikátorként működött tovább. Sermon on the Plowers című prédikációjában 

adott kifejezést a prédikátori tevékenységéről való felfogásának. I. (Katolikus) Mária trónra 

lépése után egy oxfordi teológiai bizottság előtt kellett igazolnia magát és ugyanott Nicholas 

Ridley-vel együtt megégették. BBK IV., 1216-1217.
255 Dii laboribus omnia vendunt latin szólás, jelentése: a munka fejében adnak az istenek mindent 

vagy az istenek mindent munkáért adnak.
256 Vö. Mk 13,11
257 Jupiter a legfőbb római isten, eredetileg az ég istene. A görögök főistenének, Zeusznak római 

megfelelője sajátos római vonásokkal. Főtemploma a Capitolium, ő volt a római állam legfőbb 

oltalmazója. Szent napjai az idusok, a hónapokat felező napok. Szent madara a sas, szent fája a 

tölgy. Minerva a görög Athénének megfelelő római istennő. A bölcsesség istennője, az emberek 

tanítója, Róma oltalmazója, Jupiter lánya. Szilágyi 1999, 98-99., 124.
258 RL C/64-7 2262. számú dokumentum.
259 Dobos , .
260 Friedrich Hanak pesti könyvkereskedő, aki az 1800-as évek elején számba vette a péceli anya-

got és elkészítette a Tabellarische Übersichtet, és megállapította azt az árat, amelyet kérni lehet 



Szetey Szabolcs

• 266 •

mögött vagy pedig Schediusz keze szennyét kellene törülgetnem, mely ott maradt 

a hézagokon.261 

 

Dobos a következő megállapításokat teszi a Ráday könyvtárral kapcsolatban:

A Ráday-könyvtárt, 1714. után Ráday Pál, Rákóczy Ferenc hive kezdte gyűjteni: azon-

ban 1732. történt halála után a munka darabideig vesztegelvén, a tulajdonképpeni 

Ráday-könyvtár csak Pál fi ának Gedeonnak szorgalma és áldozatai következtében 

lehetett azzá, a mi. Ráday Gedeont ismertetnem felesleges dolog volna. Ezerhét-

százötventől fogva kilencvenegyig  egy volt ő a legnagyobb tudományu, classicai 

müveltségü, legtisztább izlésü magyar, sőt európai tudósok közől, kinek a régi és 

uj irodalomban nagy jártassága, könyvészeti ismeretei, ritka izléssel párosult olva-

sottsága, egy pillanatig sem hagy kétkedni a felől, hogy ő könyvtárában válogatva 

ne rakta volna le az akkori tudományos világ minden müveltebb európai nyelveken 

– az angolt kivéve – megjelent ritkaságait. De kivált központja vala Ráday Gedeon a 

nehéz időkben küzdő magyar protest. egyház közügyeinek nagy kiterjedésü levele-

zései jelesbjeinkkel, kivált folytonos hivatalos levelezései Nagy Sámuel akkori bécsi 

ágenssel egykor nagy világot vethetnek Mária Th erézia262 alatti titkolódzó éveire 

magyar protestáns egyházunk siralmas történetének.

E jeles könyvtár magára vonta a magyarhon atyjainak méltó fi gyelmét annyira, 

hogy az 1843. évi országgyűlésen e könyvtárnak megmentése és közköltségeni meg-

vétele a nemzet számára határozatba is ment; de a honnak nem volt ideje e határoza-

tot foganatba venni. Az 1848-diki országgyűlés előtt és alatt Armbruster némethoni 

antiquarius, a mult években augsburgi könyvész Butts Fidélis kerülgették a könyv-

tárt,263 és mind a kettő álmélkodott az itt rejlő kincsek és ritkaságok felett, holott őket 

a kétezer kötetre menő hungarikák csak antiquariusi szempontból érdekelhették, és 

érte. Hanak szerint a 4873 mű – 10302 kötet – összértéke 134045 forint volt. Hanak még egy-

szer az 1830-as években tűnik fel a péceli könyvtár körül, hogy segítse a lipcsei Brockhaus cé-

get, amely az 1836. évtől kezdődően megindította az Allgemeine Bibliographie für Deutschland 

c. sorozatát, és ennek mellékleteként a Bibliographische Anzeigert. E folyóirat magyarországi 

levelezőjének pedig Hanakot kérték fel, és ő rögtön arra gondolt, hogy a Rádayak könyvtáráról 

egy részletes ismertetést küldene ki. Segesváry , -. 
261 Szász , .
262 Mária Terézia (Bécs, 1717. május 13. – Bécs. 1780. november 29.). Apja halála után a már 

fennálló örökösödési rend szerint 1740-ben lett a Habsburg Birodalom uralkodója. Ezután 

hosszas politikai instabilitás és trónviszály következett, ami évekig tartott. Társadalompoli-

tikáját, egész uralmát nagyban meghatározta a katolikus egyházhoz való buzgó ragaszkodás. 

Lásd részletesebben: RNL XIII., 404-406.
263 Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc alatt, majd bukása utáni szomorú évtizedben 

újra a feledés csöndjébe merült a péceli könyvtár. Egyedül Dobos János fent idézett adatából 

tudunk arról, hogy ebben az időben két német könyvkereskedő (Armbruster és Butts) kerül-

gette a híres gyűjteményt. Segesváry 1992, 311.
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előttük több divatos értéke volt egy csonka Amadis de Gaulának264 a hátul kötött 

frivol fametszetekért, mint például egy Bethlen Farkas265 ép példányának.

A hon atyjai végrendeletének foganatba vétele végre nekünk jutott, mint becsü-

letbeli kötelesség. – Én hiszem, hogy annyi áldozatra kész korunk, népünk, egy-

házunk megmenti e kincset honunk és egyházunk számára, és e nemzeti és val-

lásos nagybecsü reliquia nem megy el a magyar könyvtárak szokott útán; nem fog 

vádolhatni bennünket a külföld, hogy apáink gondos gyűjteményére idegeneknek 

engedtünk sorsot vetni.

Hogy azonban tudjuk, miről van a szó és hogy mit kell megmentenünk: 

megkisértem, lehető röviden, csak általánosságban felemelni a könyvtárt takaró 

leplet, és bemutatni azt a közönségnek.

A Ráday könyvtárt egésznek mondani ugyan nem lehet, a mennyiben 1791. éven 

innen növekedése megszűnt: azonban a maga nemében mégis egésznek tekinthető, 

a mennyiben a 16., 17., 18-dik században világot látott legjelesebb tudományos és 

szépmüvészeti munkáknak gyűjteménye. A 15 dik századból és a 16-dik elejéről 

számos incunabula266 van benne, ugy hogy alapja lehet bármelyik legjelesebb könyv-

tárnak honunkban és külföldön. Van a könyvtárban körülbelül 10,000-et haladó 

kötetben 4,530 mű, mindenféle irodalmi szakból. Ezenkívül kétezer kötetre menő 

hungarica, sok ritka régiséggel, kitünőleg képviselve a theologia és történelem. Rész-

letesen:

a) Irodalomtörténetre, birálatra, bibliographiára tartozó 385 mű, 1690 kötet. b) 

Régi classicusok művei, legjobb, legritkább kiadásokban: Hellen classicusok 235 mű, 

300 kötet; Latin classicusok 165 mű, 165 kötet; Collectiók 48 mű, 95 köt. Nyelvtudo-

mány, Philologia 103 mű, 140 köt. Ujabb latin költészet 198 mű, 237 köt. Történelmi 

264 Amadis de Gaula az ún. Amadis-regények első darabja, amelyek nevüket főhősükről (Amadis) 

kapták. Az Amadis-regények a középkori lovagregények sajátságos utórezgései. Az első ilyen 

spanyol regény írója 1500 körül Garcia Ordoñez de Montalvo volt (mások szerint pedig Vas-

co de Lobeira portugál író). A fokozatosan továbbírt történet magja egy szerelmi történet, 

amit hősi kalandok kísérnek. Az eredeti négy kötet Spanyolországban 12 kötetre növekedett, 

1540-ben franciára fordították újabb toldásokkal 24 kötetben, majd Németországba kerülve 

1583-ban már 30 kötetre rúgott. RNL I., 518-519.
265 Bethlen Farkas (Bethlenszentmiklós, 1639. – 1679. december 30.) Erdély kancellárja, történet-

író. A kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, II. Rákóczi György udvarában nevelkedett, 

akinek idejében diplomáciai pályán működött. 1667-től főispán. Tizenhat kötetben megírta 

Erdély történetét 1526-tól, de a mű kiadása csak részben készült el, hiszen Th ököly Imre 

1690-es betörésekor a nyomtatás alatt lévő példányok megsemmisültek. Az eredeti kézirat is 

elveszett. Benkő József az 1790-es években hat kötetben adta ki a művet, a hiányzó részeket 

másolatokból pótolta. RNL III., 241.
266 Incunabula (latin; incunabulum) pólya, átvitt értelemben: szülőföld, születési hely; kezdet, 

eredet; az első gyermekkor. Finály 1884, 983. A kifejezés könyvészeti kontextusban bölcső-

nyomatot, ősnyomtatványt jelent. 
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segédtudományok, pénz-, oklevéltan 40 mű, 70 köt. Ujabb prosaicusok,267 többnyire 

belletristák268 173 mű, 700 köt. Német költészek 284 mű, 480. köt. Francia költészek 

200 mű, 590 köt. Olasz költészek 117 mű, 209 köt. Spanyol költészek 17 mű, 20 köt. 

Lengyel költészek 11 mű, 11 köt. Szépművészet 18 mű, 21 köt. Bölcsészettan régibb 

150 mű, 245 köt. Paedagogia 48 mű, 107 köt. Mathematika, Strategia 100 mű, 170 köt. 

Történelem 420 mű, 900 köt. Utazások 220 mű, 395 köt. Földabroszok kötve. 14 mű, 

22 köt. Jogtan, törvény 340 mű, 510 köt. Orvostan 139 mű, 225 köt. Természettan 

105 mű, 295 köt. Gazdászat 99 mű, 200 köt. Th eologia, egyháztörténelem 795 mű, 

1305 köt. Bibliák, bibliai művek 102 mű, 175 köt.

Ezek között a legrégibb és ritkább nyomatok száma haladja a két százat, ritkaság 

legkevesebb száz. Ha időm lenne, szívesen szolgálnék e ritkaságok közől nehánynak 

ismertetésével, megjegyezve, hogy a rárák és rarissimák269 felett a könyvészek nézetei 

különbözők, s a divattal változók. Például az ugynevezett Elzevírekért270 a láz gyötri 

a németeket, pedig elég található a könyvtárban.

Az említetteken kívül a két ezer kötetet haladó Hungarikák, számos kéziratok, 

közöttük Bél Mátyás271 eredeti kéziratai több, ivrétü kötetben; Levelezések, Leibnicz272 

267 Prosaicus (latin) prózaíró. Finály 1884, 1603. 
268 Belletrista, értsd: szépíró.
269 A rárák és rarissimák kifejezések a latin rarus melléknév származékai (Finály 1884, 1660-

1661.) és a könyvritkaságok megjelölésére szolgálnak. 
270 Elzevir (Elsevir, Elsevirus) könyvkereskedő és könyvnyomdász család, amely 1592-1712 között 

Leidenben, valamint 1681-ig Amszterdamban működött és különösen szép nyomtatványairól 

híres. RNL VI., 443.
271 Bél Mátyás (Ocsova/Nagyócsa, 1684. március 24. – Pozsony, 1749. augusztus 29.) evangéli-

kus lelkész. Nagyócsán, Losoncon, Kálnón, Alsósztregován, majd 1695-től Besztercebányán, 

Pozsonyban tanult. 1700-ban Veszprémbe ment, hogy elsajátítsa a magyar nyelvet, majd Pá-

pán lett nevelő. Ezután visszatért Besztercebányára, 1704-től a hallei egyetemen tanult, ahol 

Francke tanárként alkalmazta a nevelőintézetben, valamint rá bízta saját fi a tanítását is. 1707-

ben a bergeni gimnázium igazgatója, 1708-ban hazatért és Besztercebányán másodtanárként 

(conrector) és másodpapként működött. 1709-ben temploma elvétele után rektor lett, 1714-től 

Pozsonyban működött, ahol 1719-ben a németajkú gyülekezet lelkésze lett. 1744-től esperes, 

1749-ben vonult nyugdíjba. Sokrétű irodalmi tevékenységet folytatott latin, német és magyar 

nyelven, jelentősek a hazai történelem és földrajz területén alkotott művei. Bél Mátyás ala-

pította 1721. március 15-én az első rendszeresen megjelenő magyarországi hírlapot (Nova 

Posoniensia). Halála után kéziratban fennmaradt munkáit a szerző örököseitől Batthyány József 

gróf, kalocsai érsek vásárolta meg, de szállítás közben a kézirat egy része a Dunába esett és 

részben megsemmisült. Teológusként és lelkészként a hazai pietisták egyik kiemelkedő alakja, 

ami miatt sok meghurcoltatásban volt része. RNL III., 16.; Zoványi 1977, 62-63.
272 Leibniz, Gottfried Wilhelm (Lipcse, 1646. július 1. – Hannover, 1716. november 14.) német 

fi lozófus, természettudós. Apja a lipcsei egyetem tanára volt, G. W. Leibniz jogi doktorátust 

szerzett Altdorfban, majd Nürnbergbe ment, politikai pályára lépett, ekkor felfedezéseket tett, 

ezekért 1673-ban a londoni akadémia tagja lett. Nagy jelentőségű tudományos felfedezése az 

1676-ban feltalált diff erenciálszámítás, amit más úton-módon Newton is felismert korábban. 

A prioritásért a két tudós hosszú ideig harcolt. 1676-tól Hannoverben könyvtáros és udvari 

történetíró, 1691-től a wolfenbütteli könyvtár is az ő felügyelete alá került. Nem sokkal később 
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hat eredeti levele, Bod Péter273 levelei sat. Magyar protestáns egyházunk történelmére 

tartozó nagybecsü okiratok, nagy ivrétü kötetben; Particz kézirata, melyből mondják, 

hogy Bél böngészett volna; egyházi levelezések az egész országból, kivált akkori bécsi 

agens Nagy Sámuellel274 sat. mind nélkülözhetlen források a majdan szerencsésebb 

auspiciumok275 között egykor kidolgozandó magyar protestáns egyháztörténelemre.

Magyar prot. egyház s ti, hazánk hű fi ai, nemzeti becsületünknek gondos őrei 

s a tudományosság és műveltség Maecenásai s barátai mentsétek meg e kincseket, 

nehogy ezek is az idegen föld spoliuma276 legyenek s az elköltözött könyvtár hült 

helyére egykor hiába hulljanak könnyeik!277

Egész péceli életem a megyei és hazai ügyek felé fordult, a könyvtár nyirkos levegőjét 

Pozsonnyal váltottam fel az 1847. utolsó országgyűlésen, hol lelkész voltam.278 

hercegi, majd igazságügyi tanácsos. 1687-90 között nagyobb utazásokat tett, ez időben törté-

neti munkákat adott ki. 1700-ban Leibniz tervei alapján alapították meg a német tudományos 

akadémiát, melynek elnöke is lett. Halála előtt bárói rangot kapott. RNL XII., 607-608.
273 Bod Péter (Felsőcsernáton, 1712. február 22. – Magyarigen, 1769. március 2.) református lel-

kész. 1724-től Nagyenyeden tanult, ahonnan 1729-ben Felsőbányára ment tanítónak. Három 

év után visszatért Nagyenyedre, 1736-tól ugyanott könyvtáros, 1737-től segédtanár. 1740-től 

Leidenben tanult, ahonnan 1743-ban tért haza. Először gróf Bethlen Kata udvari papja, 1746-

tól egyúttal az olthévízi egyház prédikátora is. 1749 őszétől Magyarigenben lelkészkedett. 

A gyulafehérvári egyházmegye 1758-ban, az egyházkerület 1767-ben választotta meg főjegy-

zővé. Az első időszakban bibliai témákkal foglalkozott, később főként egyház- és irodalom-

történeti írásokat szerzett. Írói tevékenysége számottevő és jelentős. Zoványi 1977, 83-84.
274 Nagy Sámuel (? – Pécel, 1802. május 13.) református ágens, Kocsi Major István unokája. Deb-

recenben tanult, ahol 1744. január 15-én írta alá az iskola törvényeit. Elvégezte a teológiát is, 

majd nyolc esztendőn keresztül a Ráday családnál nevelősködött. Ezután külföldre ment, 1760. 

március 1-én a bázeli egyetemre iratkozott be. Egy súlyos betegség után és miatt nemsokára 

hazatért, majd orvosi tudományokat hallgatott Bécsben. 1762. május 30-án megürült a re-

formátusok bécsi ágensi hivatala, a tiszáninneni egyházkerülettel való hosszas egyezkedés és 

kétszeri megválasztás után 1763 augusztusában ő foglalhatta el ezt a tisztséget, amit 1797-ig, 

nyugalomba vonulásáig el is látott. Ekkor Pécelre költözött. Zoványi 1977, 424-425.
275 Auspicium (latin) a madarak megfi gyelése, átvitt értelemben: kezdet; felhatalmazás; jelenség, 

jel. Finály 1884, 220-221.
276 Spolium (latin) valamely állat lenyúzott, lehúzott bőre; (erőszakkal megszerzett) zsákmány. 

Finály 1884, 1861.
277 Dobos , -. Vö. Borvölgyi , -.
278 Dobos , . Vö. RL C/93 816. számú levél: „Orsz[ág] gyűlési szállásom a személynök köz-

bejöttére 330. sz[ám] alatt van az Apácza úton. Itt vagyok most, csinos füstös, rossz fűtésű két 

szoba, a konyhánál cseléd szoba. – Szombaton Gyürki eö. excell. voltam együt examen alkalmá-

val urainkkal, volt módom ösmerkedni közelebbröl. Egy halottam is volt, 12. éves tanuló gyerek, 

halotti beszédemért kaptam 1. p. forintot […]. Szószéki tanításaimnak, általam nem reménylett 

hatását, Isten megadta érnem. – Karácsonykor asztalt terítek, terítőt Gyürkinétől kunyorálok – a 

pesti el nem érkezett.” Vö. RL C/20 1. számú doboz 1. számú levél (Dobos Sándor levele): „Ele-

venen él ma is a lelkemben annak a szép ezüstkészletnek az emléke, vagy képe, amit a családban 

»országgyűlési ezüstök« néven hívtunk s amivel a pozsonyi diéta protestáns rendjei ajándékozták 

meg lelkészüket, Dobos Jánost. Egy magas, elefántcsont fogantyús tejeskannából, egy zömök, öblös 

kávéskannából és egy, nagyobb méretű cukros szelenczéből állott a készlet. A cukros szelencze 
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Vahot Imre így emlékszik vissza Dobos Jánosra, mint a pozsonyi országgyűlés 

prédikátorára:279

Pozsonban nem lévén egyházunk a reformatusoknak, a soros egyház kerületi főtanács 

a jelesebbek közül egy hitszónokot szokott volt választani és küldeni országgyülése 

alatt nevezett helyre a végből, hogy ez az országgyülési közönség reformatus tagja-

inak isten igéjét hirdesse.

Az utolsó pozsonyi országgyülés alkalmával Dobos János péczeli pap, s a 

Protestans egyházi és iskolai lapból derék czikkei után eléggé ismert iró, küldetett 

el e szép kötelesség teljesitésére.

Kiváncsi valék e nagy tudományu és szabad szellemü férfi u egyházi szónoklatát 

megismerni, s némi tájékozást szerezni magamnak az iránt: mikép oldandja meg nem 

kis fontosságu feladatát. E végből a tavali országgyülés kezdetén néhányszor nagy fi -

gyelemmel hallgatám őt az evangelikusok egyszerü tót templomában, hol értelmes és 

szép számu hallgatóság, nagyobbára törvényhozók és ifj ak előtt szokott rendesen min-

den ünnepen szónokolni. És valóban annyival is inkább, mert csak kevés egyházi szó-

nok fogja fel valódilag hivatását, – örömre szolgál felőle a következőket elmondhatni.

Mindenek fölött nagyra kelle becsülnünk Dobosnak, mint országgyülési hitszónok-

nak azon határozott nemes irányát, melly szerint majd minden beszédében, az akkori 

országgyülésen még nem képviselt, szegény nép szószólójaként állt elő, s beszélt annak 

nyomorult anyagi, szellemi állása-, nyommasztó viszonyairól, hogy ez által rokonszen-

vet, pártolást gerjeszszen irántuk a törvényhozókban; – és – mintha menyből küldöt-

ték volna el – beszélt a nép érdeke-, és nevében, hogy a milliónyi nagy tömeg mintegy 

általa jelentse ki panaszos kérő szavát a törvényhozás gyülhelyén. Miket Dobos a 

tárgyban elmondott, altalán280 véve eleven hű szinekkel, a nép ügye iránti magasztos 

ihletettséggel, a keresztény szeretet vallásos indulatával, szóval, mélyen meginditó 

lelkesedéssel adá elő. E tekintetben az ő helyén senki jobban nem foghatta volna fel 

állását, hívebben, senki nem teljesíthetendé szent kötelességét, miért is a tisztelet és 

hála legőszintébb kifejezésével kell adóznunk neki, mint a nép valódi emberének.

Dobos, mint minden jó pap, beszédeit az örök igazságokat és legemberibb elve-

ket magában foglaló bibliára építvén, ennek szellemét igazi ép fi losofi ával, minden 

szükkeblüség s elfogultság nélkül magyarázá. Ő épen nem tartozott a rideg, egyoldalu 

dogmatikusok sorába; e mellett a politikával sem kaczérkodott a hit, a vallás rovására. 

Tiszta hazafi ui érzelmeit, szabad meggyőződését, sőt némelly, az országgyülés napi 

volt történelmileg a legértékesebb darab, mert sima oldalaira be voltak vésve az összes protestáns 

rendeknek a névaláírásai.” 
279 Dobos János diétai prédikátorságával kapcsolatban lásd részletesebben a prédikációelemzések 

között szereplő adatokat. 
280 Értsd: általában.
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kérdéseire vonatkozó korszerü eszméit, fölötte ügyesen tudta egybeolvasztani azon 

igazságokkal, miket a vallás és erkölcsiség általános elveiből merite. Különös érdeket, 

hogy ugy mondjam, kedves zamatot ada az Dobos beszédeinek, hogy a száraz valót 

gyakran a legszebb költői virágok közé takará; s fenszárnyaló fantáziájának fényképei 

ép olly meglepők, mint nemesen egyszerüek valának. Nyelvét tősgyökeres magyarság, 

eredeti erő, s művészeti szabatosság bélyegzé. Terjedelmes, férfi as mély hangja, kissé 

szegletes de a tárgy természetéhez alkalmazott tagjártatása, jelentős arczbeszéde, helyes 

hanghordozása (kivált a lelkesedés és ellágyulás pillanatiban), – mindig méltóságteljes, 

erélyes, bátor szónoklata, – kitünövé, hatékonnyá emelék előadását, mellyet minden jó 

indulatu ember és hazafi  legbensőbb megilletődés-, s lelki fölemelkedéssel hallgatott.281 

 

Az 1847-48 országgyűlés a fi atalság élén 1849 – folytonos fenyegetés után végre 

Martiusban Babarci Antal282 bevitetett, Trattner ezredesnek németül beszélve, épületes 

intések után hazakerültem.283 Itt átélt viszontagságaimról egy egész könyvet írhatnék 

tele, remény, csüggedés, kétség, hit, a várandós anyának minden élethalál symptomája. 

Jött a forradalom a véres, a dicső, szabadságharc, ez a forró hidegláz, ez az öntu-

datos öntudatnélküli hallucináció.284 Az erőtelen, a gyöngéd nő velem, értem küz-

dött, míg kimerülten rogyott a halál karjaiba, én temettem el, én tettem a földbe, ő 

meghalt,285 én élve maradtam, még a kínok pohara nem telt meg.

281 Vahot , -. Az országgyűlésen elmondott utolsó egyházi beszéde megjelent nyom-

tatásban is. Dobos János országgyűlési reform. lelkésznek utósó egyházi beszéde, az 1848-ik évi 

országgyűlés alatt. Pozsonyban márczius 26-kán. Pozsony, 1848. (Textus: Ézs 14,3.7)
282 Babarczy Antal (Buda, 1813. február 12. – 1881. június 13.) báró, az 1847-48. évi országgyűlésen 

a konzervatív párt vezére. Eleinte különféle tisztségeket viselt Csongrád vármegyében, majd 

helytartósági titkár és tanácsos lett. Az 1847. évi követválasztáson Klauzál Gáborral szemben 

választották meg képviselőnek. Ekkor vett részt először az országgyűlésen, de rögtön kitűnt 

harci kedvével. Kossuth is tisztelte értelméért, „noha minduntalan dialektikai mesterfogásokra 

ragadtatta magát”. Amikor az általa képviselt és védelmezett politikai irányvonal megbukott, 

az új minisztérium (kormány) előtt a nemzetőrségi törvény tárgyalásakor konzervatív szellemű 

észrevételeket tett. Később teljesen a reakció karjai közé került, 1849 elején Windischgrätz 

seregének főkomisszáriusa lett. Később különféle előkelő hivatalokat töltött be. RNL II., 373.
283 Szász , .
284 Ekkor jelent meg nyomtatásban egy temetési beszéde (129.): Halotti beszéd Stromszki Adolf, 

49. zászlóalji hadnagy fölött, ki az 1849. évi april 21. Rákosi csatában kapott sebe következtében 

meghalt Péczelen május 10. Pest, 1849. A textus a JSir 1,16 volt. 
285 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1849. június 16. (temetve 17-én): 

„Helybeli reform. lelkész Dobos János hitvese Storch Katalin  33. év. Cholera”. 

 „Tiszt. Juhász János úrnak. R[ákos] Csabán. Édes Barátom! Kedves nőm meghalt; e szók értelmét 

senki más nem tudja a földháton rajtam kívül. 

 Temetése leend ma 17. Jun. délesti öt órakor, sorban több halottainkkal, ha időd leend jöjj ell és 

nézd meg házam pusztulását, készülj egy úttal egy a temetőben mondandó imára, több halottak 

fölött, kiknek sorában leend kedves nőm koporsója is. – Ha Rektor urat elhozod nem bánom. Isten 

veled! Kíván: Dobos. Küldök egy cursust.” RL C/20 1. számú doboz 26. számú levél. Vö. RL C/20 

1. számú doboz 1. számú levél: „Ez az esztendő azonban sulyos gyászt is hozott a családra. Az 
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Az önvédelmi harcz leveretése után következő nehéz kinos napok Péczelen érték, 

a hol a Ráday-család körében sok dolgot hallott és látott, a mit az országban akkor 

csak kevesen tudtak. Péczelen irta és adta ki „Bibliai történetek” czimű kézi-köny-

vét,286 a protest. ifj uság számára, mely azután több kiadást ért s ma is igen kelle-

mes és hasznos olvasmány. Stilja határozottan jobb az ilyen könyvekénél; erkölcsi 

tartalma tömörebb, emelkedettebb, s valóban néhol oly magas, hogy csak felnőtt 

embernek való. És a mi különös érdeket adott neki, az egyes czikkek végére rövid 

verseket irt, melyekben itt-ott fájdalmas vagy keserü vonatkozások vannak részint a 

lezúgott nemzeti küzdelemre, részint az akkori politikai állapotokra; s bár a forma 

a legtöbbnél darabos és nehézkes, néhol a valódi költészet szólal meg meghatóan. 

[…] E vonatkozások később a censura fi gyelmét is felkölték, s a könyv nyomtatása 

orosz sereg kolerajárványt hozott magával s ennek áldozata lett Dobos Jánosnak első felesége Storch 

Katalin, aki ott van eltemetve a péceli temetőben.”

 Vö. Szánthó 1912, 78. „Juhász János tótfalusi segédpap, aki – irja maga – »a gyülekezet 

összes szavazóinak többsége által elhivatván, amennyiben már ekkor a választás szavazással 

történt, az egyház huszonötödik rendes lelkésze lett. Hivatalába 1847 szept. 5-én iktattatott 

be ünnepélyesen Nagytiszt. Dobos János akkor még péczeli lelkésznek a gyülekezethez és ő 

hozzá intézett érzékeny szónoklatával«.
286 Dobos , -. „ELŐSZÓ. Néktek tanítók, földünk leghasznosabb, legtöbbet nélkülöző em-

berei, néktek ajánlom e könyvet olly szivessen, a millyen szivesség keblemtől kitelik. Rajtatok 

kivántam e könyvel könnyitni, én egyébbel nehéz pájjátokon nem segithetlek.

 Két főczél lebegett előttem mikor e munkához fogtam, mert két főczélt láttam mellőzve a ma-

gyar nyelven eddig megjelent bibliai történetekben. Az első: hogy bibliai történeteket tanulva 

egy kis bibliát tanuljon a gyermek. A másik: hogy kedves nyelvünk magyar eredeti sajátságit, 

bibliában előforduló szépséget, nyelvi szépségeit legyen miből megtanulni a magyar gyermek-

nek. Ne keressetek hát egyebet a könyvben, és ne is tanitsatok mást e könyvből a gyermekeknek.

 Tudtam volna én e történetekből olly széles németes erczélungokat [értsd: elbeszéléseket] 

csinálni, hogy rájuk se lehetett volna ösmerni, mint Izsák nem ismert rá Jákóbra; de féltem 

a szentségtöréstől. E történetek csak eredeti alakjukban szépek, ha lefosztod róluk a bibliai 

köntöst és mást adsz rájuk; ollyan lesz munkád: mint Jákób juhainak tarka elfajzása.

 Tudtam volna én talán ujdonatúj kitételeket tenni, a tiszta ószerűk helyébe, de bibliám és 

honom szép nyelve egyaránt szent és sértetlen előttem, míg e kettő meg lesz, megleszünk mi, 

gyermekink és unokáink. 

 És ezekután engedjetek meg, és ne bántsatok, ha valami szokatlanra kérlek most, kérésem ez: 

hogy a mennyire lehet könyvnélkül tanultassátok, még pedig szószerént e történeteket, mert 

az erős tősgyökeres magyarság, kivált nagyobb iskoláinkban igen kezd gyérülni, mert még 

egyszer mondom: kettőt nem szabad itt nélkülözni, a történetet magát és a történet saját nyel-

vét és épen az a főhiba eddigi illyen könyveinkben, hogy irójuk vagy az egyiket mellőzte vagy 

a másikat. – Ezért ne hagyjátok a bibliát, ne hagyjátok édes nyelvünket, Isten leend veletek. 

Tanitsatok magyarul, én a bibliából tanultam magyarul legtöbbet és legjobbat. 

 Csináltam verseket is a történetek után, de nem kegyes elmélkedési modorban. Én költész nem 

vagyok, s lant rég nem vola kezemben, sok helyen meglátjátok rám illik a diák költés mondata. 

 Si natura neget facit indignatio versum. – 

 Több szóm és mondásom ez uttal hozzátok nincs, ha volna is mindnyájának csak ez lenne a 

vége: A bibliát és nyelvünket ne hagyjátok, e két alapon nem bir velünk senki fi a. –

 Irám Péczelen, jun. 11. 1850. Dobos János”
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csak „megcorrigálva” engedtetett meg.287 Csak az első kiadás törvényes gyermekem, 

287 Baráth , -. Vö. Révész , -., ., .; Révész , -., ., .: „Mind-

járt a Bach-korszak legelején, 1851-ben, Pesten, Bucsánszky Alajosnál megjelent egy igénytelen 

kiállítású, gyarló, bár nem minden erő és charakter nélküli fametszetekkel díszített iskolai 

könyvecske: Bibliai történetek. Kisebb nagyobb tanuló gyermekek számára. Szorosan a biblia sze-

rint kiszedte Dobos János. […] El lehet képzelni, hogy e végletekig érzékeny, folytonosan vibráló 

és tépődő lélek számára, mely egész szövetében idealista és magyar volt s nemzete sorsán és 

jövőjén az ifj ú szent lázával s a férfi  szent aggodalmával csüngött, mit jelenthetett a Világosnál 

és Aradon lezárult magyar tragédia. Annál inkább,mert hiszen az önkény őt is meghurcolta: 

egy, annyi sokakhoz hasonlóan vértagadóvá vált előkelő honfi társának föladására Pestre idéz-

tetett s egy egyszerű dorgálással való szabadulását valószínűleg annak köszönhette csupán, 

hogy a szabadságharc mozgalmaiban és küzdelmeiben, pásztori és igehirdetői kötelességeinek 

teljesítésén túlmenőleg bizonyíthatóan nem vett cselekvő részt. Ez a meghurcoltatás csak olaj 

volt a háborgó lélek tüzére. Mardosó hazafi  bánatának, égő magyar felháborodásának, meg-

gátolt eszményi szenvedelmeinek feszülő terhén mindenáron könnyítenie kellett valahogy. S 

csak természetes, hogy ennek a könnyítésnek a született író és tanító olyan módját kereste és 

találta meg, amellyel más, az övéhez hasonlóan megterhelt lelkeknek is szolgálatukra lehessen 

s egyben a jövő nemzedéket is nevelje és erősítse azoknak a javaknak birtokában, amelyekről 

elfelejtkezni és lemondani annál kevésbé szabad, minél inkább akarják és erőltetik ezt azok, 

akiknek ez érdekükben áll. Így születtek meg mindjárt 1850 első felében a Bibliai Történetek.

 Fölszínesen megtekintve és átlapozva, e könyvecske semmiben sem különbözik a valláspeda-

gógiai irodalom egyéb, hasonló tárgyú termékeitől, aminők akkor is, s később méginkább, elég 

nagy számmal forogtak és forognak a minden hitfelekezetű keresztyén tanuló-ifj úság kezén. 

Innen lehet megérteni, hogy ez az első kiadása ha nem is jóindulatú, de felületes és korlátolt 

cenzura szűrőjén baj nélkül átcsúszott. A cenzornak sem az nem tűnt föl, hogy a címlapon – 

ily természetű kiadványokban, azt hiszem, egyedülállóan – nem a Jézus életéből vett valamely 

szent békességű vagy fenségű jelenet kiábrázolása látható, hanem a testvérkéztől meggyilkolt 

Ábelnek s a felette jajveszékelő ős-szülőknek a képe, alatta ezzel az Újépület szomszédságában 

különösen sokatmondó »bibliai« versikével: A föld felissza az ártatlan vért; De égbe felkiált Is-

tenhez boszúért! sem a Dobos minden írói és emberi sajátságát oly jellegzetesen tükröző rövid 

előszóban nem szúrta meg a cenzor szemét, amidőn a szerző »a föld leghasznosabb, legtöbbet 

nélkülöző embereihez«, a tanítókhoz – akiknek könyvét ajánlotta – e végszavakat intézi: »A 

bibliát és nyelvünket ne hagyjátok, e két alapon nem bír velünk senki fi a.« A fölött meg talán 

már fogyatékos deák tudománya miatt is elsiklott a könyvvizsgáló szeme, amikor ugyanaz az 

előszó a következőképpen mentegetőzik azoknak az emlékeztető versikéknek  a gyarlósága 

miatt, amelyeket – más hasonnemű könyveknek akkor általános didaktikai leleménye szerint 

– az egyes bibliai történetek prózai előadása után illesztett a szerző: »Én költész nem vagyok, s 

lant rég nem vala kezemben, sok helyen meglátjátok rám illik a diák költész mondata: Si natura 

neget facit indignatio versum.« (A fölháborodás költővé tesz, ha nem is vagy.) […] 

 De vannak a könyvben olyan versikék is, amelyeknek a cenzor fi gyelmén kívül maradása 

még sokkal meglepőbb, […] s amelyek, hogy megjelenésük után is nem zúdítottak nagyobb 

veszedelmet a Dobos fejére annál, hogy a könyv későbbi nagyszámú kiadásaiból ki kellett 

maradniok az utólag fi gyelmessé lett rendőrhatóság fellépésére – az szinte alig érthető. Mert 

Dobos egyáltalában nem érte be azzal, hogy verseiben csak a hazafi  bánatnak adjon hangot 

vagy hogy – ezen kívül – legföljebb még csak a saját népe fölött mondjon keserű ítéletet. Nem, 

hanem szenvedélyesen korbácsolta magát az uralkodó rendszert, sőt rá mert mutatni a vértől 

ázott és koponyahalmokra épített trónra is, mint megannyi átok és romlás szerzőjére. A könyv 

politikai vonatkozású verseinek egyenesen a nagyobbik fele ilyen eszmekörben mozog s csak-

nem megfejthetetlen, minek köszönhette a cenzori kékplajbásztól való menekedését azon az 
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– mondja Dobos – a többi zabi.288

Dobos János tótfalui és ceglédi lelkészsége. A turini küldöttség

Nem maradhattam a helyen, hol mindent vesztettem, 1852 tavaszán Tótfaluba me-

nekültem,289 – a jó kenyér és jó bor hazájába mentem pihenni, itt éltem két évig 

Epikurussal, Imakönyvemet irni itt kezdtem290 – hogy ne lássam közelről a pusz-

tulást, mely fenyegetett mindent, amiért élni szerettem. De a szerencsétlenség sar-

kamhoz ragadt, még többet is meg kellett érnem.291 Második nőm Csokonay Vitéz 

Susána, Csokonay Mihály292 unoka huga.293 Két leány – Lida294 a világtalan és Ersi295 

egy körülményen kívül, hogy – magától értetőleg – nagy számmal vannak a kötetben egészen 

általános vallási, erkölcsi, nevelési célzatú versecskék is – hiszen nyilván nem mindenik szent-

történet volt egyaránt alkalmas arra, hogy szerzője aktuális politikai vonatkozásokat keressen 

benne vagy kapcsoljon hozzá – s ez utóbbi, politikailag semleges tartalmú versek között azután 

természetesen meglehetősen elkeveredtek a hazafi as és kormányellenes tendenciájúak.

 A fi gyelő szem és a megfelelően hangolt szív azonban az utóbbiakat ma is azonnal felismeri – 

mennyivel inkább föl kellett hogy ismerje akkor! […]

 A péczeli prédikátornak ezek az igazán páncélos versezetei – amelyekben a szent »indignatio« 

ihletett ereje tényleg bőven kárpótol a költői routine hiányáért – azokban az időkben nemcsak 

hallatlanúl vakmerő hazafi as dacot, hanem egy hatalmas nemzetnevelői tettet is jelentettek.”
288 ÚMA , .
289 Dobos , . A RL A/ tótfalui keresztelési anyakönyvében (mikrofi lm) a következőt 

találjuk: „Az 1852. év. Apr. 21. napján jövén Péczelröl Tothfaluba rendes papnak, így kezdem”, a 

halottiban így: „Apr. 21. napján jövén ide Péczelröl a holtakat igy jegyzem”.
290 Szász , .
291 Dobos , .
292 Csokonai Vitéz Mihály (Debrecen, 1773. november 17. – Debrecen, 1805. január 28.) költő. 

Apja, aki közkedvelt seborvos volt, korán elhunyt, ezután irodalmi műveltségű anyja nevelte. 

A debreceni kollégiumban tanult, ahol tógátus diákként két évig fi lozófi át, azután teológiát 

hallgatott. Az irodalom és versírás tekintetében döntő hatást kapott a kollégiumban. Pályáját 

kettős csapás látogatta. Pártfogóját, Kazinczy Ferencet bebörtönözték, őt magát pedig peda-

gógiai gyakorlata miatt végső soron elbocsátották debreceni tanári állásából. Ezután Sáros-

patakra, Pozsonyba, majd Komáromba ment, ahol megismerkedett Vajda Juliannával (Lilla). 

1799-1800-ban a csurgói gimnáziumban tanított, majd Debrecenbe tért vissza. Az 1802. évi 

tűzvész elpusztította házukat. Hányatottan, szegény sorban élt, egy temetésen megfázott, majd 

nemsokára meghalt. RNL V., 124-127.
293 Györe , .: „Esketés: Szada 1851. január 20. Dobos János – Csokonai Zsuzsanna”. A RL 

A/790. számú szadai anyakönyv (mikrofi lm) szerint: 1851. január 20.: „Tiszt. Dobos János ur 

[és] Ns. Csokonai ’Súsan[n]a. Péczelen hirdettetett [január 5., 12. és 19. napján. Tanúk:] Sárközy 

Jósef MPr [és] Sallai István MPr”.
294 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1851. szeptember 28. (keresztelve: 

október 27.): „Dobos János [és] Csokonai Susána Lidia. elsöszül[ött. Keresztszülők:] T. Kovács 

Illés úr. Kazinczy Piroska. Gubodi János”.
295 A RL A/636. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1860. szeptember 9. (keresztelve 

20-án): Dobos „Ersébet Dobos János lelkész [és] Csokonai Susanna [leánya; Keresztszülők:] Tek. 

Kovács Illés, Hartyáni Sámuel, Geszteli Mária. [Keresztelte:] Konta [Lajos] segéd lelk.”. Életével 

kapcsolatban lásd: Szabó 2011, 52-54.
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Bányainé296 [később: Dézsi Mihályné297]. Második házasságomból származott szép 

ragyogó szemű lányom a himlőzésben megvilágtalanodott, a két ragyogó szem ki-

égett, harminc év múlt, hogy a szegény anya vezetgeti világtalan leányát, könnyei 

folynak azóta szüntelen, hasztalan keresve a setétben kialudt világát.298

Ugyanitt két izben tüz éri, mely becses könyveit s kéziratait is elhamvasztja.299

A Tóthfaluban töltött két év különben is a legmeddőbbek közé tartozik Dobos éle-

tében. A megdermedés és apathia, mely a kétségbeesett küzdelem kietlennek látszó 

bukása után a nemzet annyi jeles fi át elfogta, őtet is érinté. De egyszersmind önkén-

telenül érezte, hogy ez állapot elől a munkához kell menekülnie. Már Tóthfaluban 

megkezdé imakönyvét melyet Czegléden fejezett be, hova 1854-ben vitték lelkészül.300

Dobos János előde Szabó Károly volt, aki Bobory Károllyal301 a római katolikus 

plébánossal együtt belekeveredtek az u. n. Noszlopy-puccsba302 s mind a kettőjüket 

296 Szász 1942, 250. A RL A/638. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint Dobos János 

leánya először 1878. szeptember 9-én ment férjhez: „Bányai L. Géza Kolozsvári születés Nagy 

petrii pap Erdélyben [és] Dobos János ref. lelkész l[eánya] Ersébet. […, Tanúk:] Czikmántori János, 

Varga Pál. eskette Dobos László sz. sz. mártoni pap. [Későbbi hivatalos bejegyzés:] E házasság a 

kir. curiának 5153/884. sz. itélete folytán felbontatott. 1884. auguszt. 5-én”. Bányai Géza életrajzát 

lásd bővebben: Fábián 1902, 614-615.
297 Kiegészítés a szerzőtől. Bányainéból a válás következtében néhány év múlva Dézsi Mihályné 

lett, a fent idézett ceglédi házassági matrikula szerint a házasságkötésre 1888. június 5-én 

került sor: „Tiszt. Dézsi Mihály ref. lelk. [29 éves, nőtlen és] Dobos Erzsébet [27 éves, törvényesen 

elvált, férje volt Bányai Géza tapiószele h. lelkész]. [Tanúk:] Dobos László Szalk. Szt. mártoni 

ref. lelkész, Takács József pándi ref. lelkész. [Összeeskető lelkész:] Csekey István szolnoki ref. lelk. 

[… a nő 5153/1884. sz. curiai itélettel elvált első férjétől”.
298 Dobos , . Vö. MPEIF , -. „Szeretni, igazán, erősen szeretni egy leánykát, ki 

a mienk, szerettetni talán még igazabban, még erősebben egy leánykától, ki a mienk, kinek 

mi mindene vagyunk, és látni azt naponként, óránként kis korától fogva egyik legdrágább 

kincsétől, szemevilágától megfosztottan; hallani, kiérezni annak minden hangjából a keblét 

eltöltő mély érzelmet a világhoz, az emberekhez való vonzalmat, másrészt látni azt a vékony 

hályogot, mely őt a világtól, az emberektől örökre elzárja … hagyjuk … nagyon mély fájdalom 

az, elég ez tiz életet is megkeseriteni.”
299 ÚMA , .
300 Baráth , .
301 Bobory Károly (Pest, 1807. március 31. – Nagykáta, 1879. június 15.) római katolikus pap, poli-

tikus. Egész családja szívvel-lélekkel csatlakozott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

ügyéhez. 1835-től a keleti nyelvek tanára volt a pesti egyetemen, 1846-tól ceglédi plébános, 

1848 nyarán ő készítette elő Kossuth híres ceglédi útját. A váci káptalan állásfoglalása és 

véleményalkotása ellenében június 21-én értekezletre hívta a katolikus papságot, hogy a sza-

badságharc melletti hűségre bíztassa paptársait. A fegyverletétel után 15 évnyi várfogságra 

ítélték, de 1857 májusában kegyelmet kapott. 1869-ben képviselővé választották Cegléden, 

1875-ben nagykátai plébános lett. Bobory a radikális ellenzék tagjai közé tartozott, szabadelvű 

egyházpolitikai nézeteivel nagy feltűnést keltett. Írt egy röpiratot a Polgári házasságról címmel. 

RNL III., 423.
302 Noszlopy Gáspár (Vrácsik, 1820. augusztus 17. – Pest, 1853. március 3.) honvédőrnagy, kor-

mánybiztos, az 1848-49. évi szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik ve-

zetője és vértanúja. A szabadságharc előtt Somogy vármegyében működött szolgabíraként, 
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sulyos várfogságra ítélték. A Noszlopy-puccs egy összeesküvés volt. A fi atal I. Ferencz 

Józsefet akarták elfogni, amikor az a kecskeméti pusztákon részt vesz egy hadgyakor-

laton. Miután a ceglédiek hiába instantiáztak papjaikért, a reformátusok kénytelenek 

voltak Szabó Károly helyét betölteni s így került 1854.-ben Dobos János Ceglédre.303

Dobos János ezt a levelet küldte válaszul a ceglédi egyházközség felkérésére:

Igen tisztelt egyházi Tanács!

Jelen körülmények között, egyedül Önök által lehetném szóllnóm a néphez, mellynek 

vallásos vezetésére engem Isten, és a gyülekezet választása küldött el, mindenek előt 

mondják meg a czeglédi egyház tagjainak szíves köszöntésemet, s adják át adják reá 

nevemben, nem az én, hanem Istennek áldását.

Mondják meg néki másodszor, hogy én a szeretetért viszont szeretetet küldök, s azt 

ohajtom hogy e szeretethez mért legyen majd erőm és buzgóságom mellyel e szeretetérti 

nagy tartozásokat majd egykor fi zetni fogom.

Önöknek, tisztelt egyházi tanács, ez első lélekbeni találkozás alkalmával nyujtom 

jobbomat a nehéz munkára melly rám legerőtlenebbre, és önökre vár jövőnk napjaiban.

E sorokat, mellyeket írnom kellett volna már, csak most írhatom, miután az itt meg-

történt új választás után minden egyházi hivatalos viszony egyedül a czeglédi egyházhoz 

köt már. 

Hallottam a követek szájábol a czeglédi egyház kívánatát a következő Husvét 

innepekre nézve. E kívánat következtében ohajtásom: véletek enni meg a husvéti bá-

rányt304 ugy hogy ugyancsak husvét első reggelén tartandó beszédem lenne czegléden 

leendő beköszöntésem. Minthogy azonban a reménylett csereválasztás meg nem tör-

ténhetett, e kívánat csak ugy teljesülend; ha itt helyemet valaki ugyanakkor betöltheti. 

E kérésre tehát elhatározólag még ezután felelhetek.

Többire, az idő kiderültével szándékom, ha Isten ugy akarja, czeglédre menni, hogy 

ott jövendő lakházamat megtekintvén, tudjam mit vigyek, és mit hagyjak, ugyan akkor 

lehet szerencsém önökkel a költözködés felett értekezni. 

majd 1849 tavaszán Kossuth Somogy és Tolna vármegye kormánybiztosává és katonai parancs-

nokává nevezte ki. A harcokat sokáig folytatta, 1850 áprilisában elfogták, de megmenekült. 

Hosszas bujkálás után Kecskeméten talált menedékre, itt azt tervelte ki társaival együtt, hogy 

1852 júniusában a Kecskeméten átutazó Ferenc József császárt elfogja. Ez elmaradt, de a terv 

az osztrák csendőrség tudomására jutott, Noszlopyt és társait 1852 novemberében hosszas 

keresés után elfogták, majd 1853. március 3-án felakasztották. Társai közül néhányat aznap 

Bécsben főbelőttek, az összeesküvés többi tagját (köztük Bobory Károly ceglédi római kato-

likus plébánost, valamint Szabó Károly ceglédi református lelkészt) várbörtönre ítélték. RNL 

XIV., 526-527.
303 RL C/20 1. számú doboz 1 számú levél.
304 Vö. Lk 22,15



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 277 •

Ezek után, minden áldások és minden jók kívánása után, maradok Tótfaluban mart. 

1. 1854.

Az igen tisztelt egyházi Tanácsnak

           kész tisztelő szolgája

Dobos János mk

tótfalui volt reform. pap305

A ceglédiek így várták Dobos Jánost, az újonnan meghívott lelkészüket:

Április 14-én, 10 nappal az új pap érkezése előtt az egyháztanács azt végezte szórul-

szóra: a körülmények mellett semmi trakta. Nem is volt. Az üres, alig beterített 

asztalon egy bogrács húsra várták az új lelkészt. Nem várta senki, senki sem fogadta. 

E feltűnő hidegségnek oka a közelmúltban keresendő. A lelkész iránti szeretetet, 

bizalmat kioltották a nép szívéből, a régi nép új vezérei, a politikai térről leszorí-

tott néhány ügyvéd, vérbíró, kik a templomépítési pazarlások és mulasztások okát 

a lelkész nyakába varrták, azt a nép által megutáltatták. Majd, ha az új választott 

lelkész letörleszti az 53 ezer forintra rúgó adósságot, a lerombolt iskolát felépíti, 

majd akkor…! Egy sovány ügyvéd savanyú ábrázata fogadta, a kaput nyitó egyházfi  

és harangozó félittas üdvözlése várta. Ez volt az én bejövetelem, milyen lesz a ki-

menetelem.306 

Itt ismét új, az eddiginél szélesebb mező nyilott lelkipásztori működésének, a 

népes nagy magyar városban,307 mely a nemzeti veszély napjaiban tudott áldozni 

életet és vért épen úgy, mint később egyháza és iskolái érdekében vagyont. A czeglédi 

pompás kálvinista templom egyik emléke ezen áldozatkészségnek, melynek felépí-

tése Dobos idejére esik.308 

1861. november 24-i gyűlésben az egyháztanács a közmunkák felelevenítését ha-

tározta el, de »kívül a malmok alatt a néppel megtagadtatja« – írja Dobos János. 

Ebben az évben a presbitérium tagjai közül többen lemondanak részint sértődöttség, 

részben elvi meggyőződésük miatt. Dobos János igen szigorú egyéniség volt, aki 

305 RL D/77 Vegyes rendezetlen iratok.
306 Szomorú , .
307 „Dobos János Cegléden a legnehezebb idők 33 évét töltötte lelkipásztori szolgálatban. Mi-

csoda isteni ajándékokkal, ragyogó talentumokkal jött ide. Hozta édesapjának, az óbudai ref. 

lelkésznek szent intelmeit, tanácsait és evangéliumi nagy szeretetét. Hozta ő, mint édesapja 

utóda, óbudai lelkészségének emlékeit, a szülői ház meleg áhítatát, hozta péceli papságának 

sok értékes lelkiszolgálatát. Dobos János, mint a gróf Ráday-könyvtár őre, hozta ide a tudás 

lobogó fáklyáját, mint országoshírű szónok hozta ide a pozsonyi diéta honfi úi lángolását, mint 

az akkori nagy magyaroknak kedvelt és szeretett lelkipásztora, idejött és ittmaradt szíve végső 

dobbanásáig.” Domby , -.
308 Baráth , .
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eréllyel és bölcsességgel, vas szigorral és makacs következetességgel vitte célja felé 

terveit. Számtalan összeütközése akadt így a számadó gondnokokkal, akik bizony 

sok esetben nagyon hűtlenül bántak a kezükre bízott javakkal és pénzzel. Dobos 

János feljegyzései tele vannak fájdalmas rezignációval, sok esetben metsző gúnnyal 

fogalmazott vádakkal azok ellen, akik csak a saját szemszögükből tudják nézni az 

egyház mérhetetlenül összekuszálódott és megnövekedett anyagi bajait. […]

Az anyagi ügyek szörnyű labirintusaiban kiút nélkül vergődő Dobos János – aki 

a gondnoki számadások nagy fogyatékosságait annál is inkább jól ismerte, mert 

még az egyéni háztartási bevételeiről és kiadásairól is mindennap pontos naplót és 

számadást vezetett – megunta a sok gondot és bajt. Egyébként is »alaptermészeténél 

fogva belső meghasonlásra és melancholiára hajló ember volt«. Arra az elhatáro-

zásra jutott (1862), hogy lemond a ceglédi lelkipásztorkodásról azzal a feltétellel, ha 

a gyülekezet helyette László nevű fi át választja meg papjává. A népgyűlés a lemon-

dást elfogadta, de a feltételt nem, s viszont így meg Dobos János nem volt hajlandó 

megválni az eklézsiától. Irataiban Dobos János lemondása okát ezekkel az érvekkel 

magyarázza: »A nép többé papját nem szereti, az egyházzal és az egyházi élettel 

nem gondol. Meglátva nagy templomát nem örül neki, hanem azon töpreng, hogy 

mennyibe került, és hogy még mennyibe kerülhet. Az egész telek kihasítása után (a 

lelkészi stóla-földingatlan) a pap többé nem pap, hanem úr, s a népért [sic!], azért 

gyűlöl és feszít meg, hogy miért akartam az áldozattal nála nagyobb lenni. Hatvan-

egy esztendős koromban volt elég erőm lemondani, most már az sincs, sőt kedvem 

telik benne, hogyha én is alkalmatlankodom rajta. A szabad választás hadd járjon 

már egy kis teherrel is.« […]

Ez a pesszimista hangulat az esztendők múlásával nem oszlott el a lelkipásztor 

szívéből. Pár év múlva súlyosabb és még nehezebb szavakat írt önvallomásszerű 

naplójában: »Megértem ebben az esztendőben (1867-ben) hírem, becsületem, régen 

gyűjtögetett kincsem értékének csökkenését, devalvációját…«

1868-ban végre már teljesen komoly formában kezd kibontakozni a templom 

belső felszerelésének eszméje. De ez csak a következő esztendőben érik meg a kivi-

telezésig. Dobos János neje ebben az esztendőben kezdi meg az Úrasztala terítőjére 

a pénzgyűjtést.

1870-ben végre karácsony első napjára készültek el a padok, készen volt a szószék, 

s arannyal hímzett új terítőjével, ezüst kancsójával az Úrasztala. »És én mindezt 

arany, tömjén és mirha helyett karácsonyi ajándékul mutathattam be Istennek és 

Jézusnak«.

A felszentelési ünnepség közelebbi sorrendjét nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy 

az 1871. évben, tehát az ideiglenes használatbavétel után mintegy öt hónap múlva 

következett el. Pünkösd másnapján ment végbe ünnepség keretében. A felszentelési 

szertartást Török Pál, a dunamelléki egyházkerület püspöke, Dobos János kedves 
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barátja végezte. Filó Lajos309 a kecskeméti egyházmegye esperese prédikált, míg az 

Úrasztala melletti szolgálatot Dobos János végezte.310

309 Filó Lajos (Losonc, 1828. október 31. – Nagykőrös, 1905. december 11.) teológiai tanár, refor-

mátus lelkész, egyházkerületi főjegyző. Losoncon tanult, majd ugyanitt hallgatott bölcseletet 

és jogot, teológiát Kecskeméten tanult, ahol előbb senior, majd káplán lett. Három évnyi gyönki 

tanárság után 1854-től Kecskeméten gimnáziumi tanár, majd 1855-től a teológiai akadémián 

előbb helyettes, majd 1857-től rendes tanár lett. 1857-ben kopácsi lelkész, 1858 és 1860 között 

a pesti teológiai akadémia tanára, 1859-ben egyházkerületi aljegyzőként részt vett a pátens 

elleni harcban. 1860-1861-ben külföldi tanulmányúton vett részt, Svájcban, Franciaországban, 

Angliában, Skóciában, Hollandiában és Németországban járt. Hosszabb időt töltött Genfben 

és Edinburghben. Külföldi tartózkodása alatt, 1861. február 3-án választották meg nagykőrösi 

lelkésznek az ifj . Báthori Gábor lemondásával (1860) megürült lelkészi állásra, ugyanekkor 

visszaállították a másodlelkészi állást is, ahová szintén ugyanekkor a nagykőrösi származású 

Czira Kovács Lajost (1830-1905) választották lelkészül. A két lelkész együtt szolgált 1905-ben 

bekövetkezett halálukig. Filó részt vett az egyházi közügyekben, előbb egyházmegyei és egy-

házkerületi tanácsbíraként, több ízben konventi tagként, 1882-1884 között pedig főjegyzőként 

működött. Teológiailag a szupranaturalizmus irányzatát követte. Számos írása jelent meg 

egyházi lapokban és folyóiratokban, részt vett az 1878. évi újszövetségi revízióban. A Krisztus 

feltámadása tárgykörében írt dolgozatai nagy visszhangot váltottak ki. Több prédikációja és 

gyászbeszéde nyomtatásban is megjelent. Zoványi 1977, 200-201.; Rácz 1988, 147-150.
310 Feleki , -.: „A templom felszentelése f. évi május 29-én, pünköst másod napján, a 

szerencsétlen tüzvész 37-ik évfordulóján, a legnagyobb egyszerűségben, de komoly méltósággal 

ment végbe. Egyháziak és világiak közül közel és távolból számos ismerős és ügybarát jelent 

meg az innepélyen. Ott volt tiszt. Szabó Károly úr, ki a templom építése kezdetekor lelkésze 

volt a ceglédi egyháznak s méltó számot tarthat az érdem nagy részére. Ott volt főtisztelendő 

püspök Török Pál úr; nagytiszt. Filó Lajos úr; nagyt. Fördős Lajos; ott voltak az iskolák, egyhá-

zak képviselői, tanárok, papok nagy számmal; részt vett az innepélyben a helybeli katholikus 

és evangélikus lelkész is; világi részről nsgs Antos János úr, az egyházi ügyek nagylelkü párt-

fogója; helybeli főbíró, főcurator, s számosan férfi ak és nők közül, kiket mind a lelkes öröm 

gyüjtött egybe.

 A zöld galyakkal feldiszitett templomban a helybeli dalárda dicséretes éneke után nagytiszt. 

Filó Lajos úr megható, remek egyházi beszédet tartott; ismeretes ékes szólásával élénken adta 

elő a templom történetét, könyeztünk mindnyájan, midőn a tüzvészt festé, s megkönnyebbült 

keblünk, midőn az uj templom örvendetes bizonyságáról beszélt. A szent lélek kiható munkás-

ságának ereje ez, mint megjegyzé a szónok, – mely nyilvánulásában határt nem ismer. Min-

denkit meghatott beszédével, ékesszólásával, látszott a tiszta gyöngyről, mely a szempillákon 

rezgett. Utánna főtiszt. Török Pál superintendens lépett az úr asztalához s rövid megható 

imával és beszéddel, mely utóbbiban egy gyönyörű, egészen uj hasonlatot vitt keresztül a kikötő 

sziget és a templom között, – felszentelte a templomot. Megáldá a magasan emelkedő falakat 

és oszlopokat, megáldá azokat, kik könnyebűlést keresni jőnek oda; isten oltalmát, vezetését 

kérte ki az egész gyülekezetre, az egész református egyházra.

 Ezen innepélyes felszentelés után ntiszt. Fördős Lajos úr urvacsorát osztott, melyben a 

zsufolásig megtelt templom nagyobbrésze részt vett. Ezzel a dalárda és a hívek buzgó éneke 

berekeszté a templomi innepélyt.

 A vendégek kedélyes ebédre, melyet a ceglédi ref. egyház rendezett, főtiszt. Dobos János hely-

beli lelkész házánál gyültek egybe. Jó kedvben, toasztban nem volt hiány; s nem lehet meg-

határozni, melyik volt hosszabb, a kitünő ebéd-e, vagy a vig kedély, mely a fi atalság részéről 

délután táncban is nyilvánult. Annyi tény, hogy a jelenlévők mindegyike, midőn az esti vonat-

tal távozott, benső örömet, megelégedést, kedves és örvendetes kötelességet teljesitett s egy 
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A nagy munka tehát annyi gond, annyi tanácskozás, annyi hiábavaló rágalmazás, 

felületesség és számolásbeli gondatlanság után is befejeződött. Hild József311 eredeti 

terve szerint, kevés díszítéssel, de arányaiban monumentálisan állott a templom, a 

ceglédi református nép erőfeszítésének nagyszerű alkotása.312

De a czeglédi pap egyszersmind nagy irodalmi tevékenységet fejt ki. Erre az időre 

esnek legbecsesebb dolgozatai. A katedrai szónok ambitiója újra felébred benne s 

ennek gyümölcsei az »Egyházi beszédek. A földmivelő házánál és házán kívül. 1860, 

kedélyesen töltött nap édes emlékét vitte magával. Öröminnep volt ez, melyet ugy a vendég 

koszoru, mint az egyház minden tagja, kicsinye nagyja, komoly méltósággal s lekesedéssel 

innepelt s melyre még sokáig kölcsönösen vissza fogunk emlékezni!!

 Mielőtt berekeszteném tán már ugyis hosszura nyult tudósitásomat, engedje meg a nagytiszt. 

Szerkesztő úr, hogy a nyilvánosság előtt kifejezzem a ceglédi ref. egyház és vele együtt az egész 

ref. egyház őszinte háláját és szívből eredő köszönetét főtiszt. Dobos János urnak, kinek lelkes 

működése, tapintatos és bölcs eljárása, fáradhatatlan buzgalma és az akadályoktól vissza nem 

riadó határozottsága eszközölte nagyobbrészint, hogy ref. egyházunk ma büszkén mutathat 

a ceglédi templomra, mint egyik fő ékességére és diszére. Kívánjuk, hogy nemes buzgalma 

és fáradsága édes gyümölcsében gyönyörködhessék még sokáig, mindnyájunk örömére és 

boldogságára.” 
311 Hild József (Pest, 1789. december 8. – Pest, 1867. március 6.) a magyar klasszicista építészet 

egyik legnagyobb alakja. Apja bécsi származású építész volt, aki munkája miatt Pestre költö-

zött. Fia, akit a kezdetektől építésznek szánt, Magyarországon született. Rajzolni apja tanította, 

később a bécsi képzőművészeti akadémián folytatta tanulmányait, 1811-ben beutazta Olasz-

országot, majd 3 évig Rómában tartózkodott. 1820-ban tért vissza Pestre. Ekkor a fellendülő 

építési kedv miatt sorra kapta a megrendeléseket. Az 1838-as árvíz után épült magán- és 

középületek javarésze is Hild tervei alapján készültek. A pesti, az egri bazilikát az ő tervei 

alapján építették, valamint az esztergomi bazilika terveit is Hild módosította. RNL X., 92. 
312 Szomorú , -.
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Ráth. M[ór]« s a »Homiliák.313 1861. [sic!]314« Mindkét gyüjteménynyel irányt akart 

mutatni az újabb nemzedéknek a predikáczió irás szellemére, stiljára és tárgyalási 

módjára nézve. Előtte külföldi – főként franczia – nagy minták lebegnek, a kik 

egy részének műveit fel is használja anyagul beszédeihez; s főként homiliái rövid 

időn rendkivüli kapósságnak és népszerűségnek örvendenek. […] Szintén Czegléden 

313 Dobos , III-V., X-XI. „Az idő, kivált az én időm sebesen halad, napjaim meg vannak szám-

lálva, lesz-e elig időm félben levő munkáim elvégezésére, nem tudom. – Azért sietek kivált azt 

a részt elvégezni, mellyet másra nem bizhatok, sietek a Homiliákkal, mellyeket különben Egy-

házi beszédeim utósó füzetében kivántam volt adni, mint ollyanokat, mellyeket az egyetemes 

egyházi szónoklat színvonalára bátran kiállithatok. […] Fiatal egyházi szónokaink nem tudnak 

jól magyarul, ők az egész nyelvet birják a költészetben és az újból gyártott terminologiában, a 

nyelv közép regióját mellynek szavaival, képeivel és saját syntaxisával a magyar ember ki szokta 

fejezni egésséges gondolatait, szóval nyelvünk keleti idiómáját ők nem studirozták; itt rejlik a 

népszerűségnek minden kincse. Pedig higgyék meg fi atalabb lelkész, vagy inkább paptársaim, 

hogy szintugy megérzi a magyar ember füle hol beszélnek vele magyarul, és mikor azok az 

idegen eszmék, melyeknek eszmeséget csak az idegen szó adott, magyar nyelven kitaláltatnak, 

épen ollyan mint mikor először láttam irósvaj mellett a thea ivást. – Szokni kell hozzá, hogy 

soha hozzá ne szokjunk. Eredeti magyar egyházi szónoklatunk, csak eredeti magyar nyelven 

lehető, az eszmék megvannak a mi fejünkben is, mint más ember fejében, de azok az eszmék 

eredetiekké csak a nyelv által lesznek. […] Végül, egy két irányadó szót is tegyünk a füzetben 

található homiliákról. Jelen homiliák nem mind eredetiek, kivált az újabb modoru homiliáknál, 

mellőzve Eulertet és társait, sőt mellőzve a siralmas german váltsági modort, melly fatum 

szerint a keresztfára van kifeszitve, lehetlen volt mellőznöm kivált az ifj abbik Coquerélt, kinek 

homiliáiból mutatványul, ott van magyar szellemben, Illés, a paráznanő s a t. – Ezt tennem 

kellett azért hogy a homiliák korszerű eszmékkel kirakott alakjával megismerkedvén, lássuk 

a tetőpontot, hova ez irányban az egyházi szónoklat emelkedett. Azonban a régibb modorban 

kidolgozott homiliák, például Ábrahám, Naamán, a tékozlófi u s a t. mellyeknek eredeti vonásai 

százados régiségből emelkednek ki, véleményem szerint a legkeresztyénebbek és így legtöké-

lyesebbek, annyira, hogy mikor az ujabbakból a koreszmék és kérdések ragyogó kövei kihullván 

idővel elhalványulnak, ez utóbbiak classicus művek és maradandó becsűk maradnak mind 

addig, míg a keresztyén szószékekből a népet tanítják. Fiatal egyházi szónokaink fi gyelmébe 

kivált ez utóbbiakat ajánlom kivált nyelvi és feldolgozási szempontból. Czegléden, Octob. 8. 

1861. Dobos János.”    
314 A könyv valójában 1862-ben jelent meg.
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készültek »A gyermek imái«,315 s »az úri ima«316 – magyarázata, miveltebb protes-

tánsok számára.

Mindezen idő alatt az egyházkerület ügyeinek intézésében is részt vesz, mely őt 

előbb al- majd főjegyzővé választja,317 amelyről aztán később lemond, amit az egy-

házkerület nem akar elfogadni.318 […] Egyébiránt lelke függetlenségét itt is igyekezett 

315 Dobos , -.: „ELŐSZÓ. Mielőtt még a gyermekkel formulázott imákat tanultatnánk, 

lehet-e, kell-e őt egy világba vezetnünk, mellyben Isten él és van mindenütt? Egy világba, 

mellynek érzéki jelenésein és szépségein minden irányban felmehet az ugynevezett érzékentúli, 

transcendentális világba, magáig a láthatlan Istenig?

 E nevezetes kérdésre, igennel vagy nemmel szoktak felelni a nevelők. Azok, kik ennek szükségét 

tagadják, parlagon hagyva a vallásos érzelmek alapföldét, a helyett hogy az imát, a gyermek 

vallásos kedélyéből növelnék kifelé, formulázott kész imákat dugdosnak be a gyermek lelkébe, 

mellyek mint a vizbe dugott virágok, a szellemet belől megposhasztva, nem sokára lehervad-

nak.

 A gyermekből, ki a sok régi sovány ima formulákon tanulta kifejezni vallásos érzelmeit; ki 

imádkozik, mielőtt tudta volna hogy kihez imádkozik, ritkán válik okos vallásos ember.

 Hiszem, ha a vallásossághoz, mint sokan állítják, nem kell okosság – ratio, – akkor legcélsze-

rűbb a gyermekkel, mihelyt beszélni tud, minél több imát megtanultatni, mellyeknek földe 

nem levén, a gyermek szivébe gyökeret nem vernek. Én azt hiszem, hogy meg kell elébb nyitni 

a gyermek képzelődése előtt azt a tündéres világot, hol Isten minden mindenekben, és csak 

azután lehet ezzel a világgal összekötetésbe hozni az imákat, mellyek önkényt megteremnek 

majd a gyermek ártatlan, Istent kereső lelkében.”
316 Dobos 1861/I., 1-2.: „ELŐSZÓ. Egészen más, valamivel terjedelmesebb és tudományosabb 

tartalmú előbeszédet írtam én e magyarázatok elébe, mellyben az ultramontán tanokkal 

ereszkedtem volt egy kissé élénkebb vitába, még pedig nem polemicus hanem egészen ollyan 

szabású cothurnusokban, vagyis inkább harisnyákban, a millyeneket az ultramontán tanok 

csendőrei viselnek; hanem sokan azt javasolták nekem, hogy jobb lesz vele felhagyni, és jobb 

lesz nem nyúlni a darásfészekbe. Visszavettem hát az előbeszédet, jaceat uti farina est, gon-

dolám magamban, s így lett aztán az előbeszédből előszó. 

 Hitem szerént az Úri imában tette le maga Jézus, szent vallása örök alapelveit. A hegyen tartott 

beszédnek egy kiegészítő része ez, és a mennyiben a keresztyénségben minden főelvét magába 

foglalja: egy egésznek mondható, mint Krisztusnak varrásnélküli öltönye. Én Jézussal a hegyen 

maradok, és rajta túl az ultramontánokkal nem megyek.

 Utóvégül is, bár meddig feleseljünk, csak Jézusnak lesz igaza; maga a tökéletlen catholicismus, 

és a tökéletlen protestantismus, utóvégül is csak ennek tribunálja elébe lesz kénytelen hozni 

minden elmefuttatását, s itt mondanak felettök végitéletet.

 A magyarázatok folytán kivált ügyeltem, hogy emlitve és birálva legyen mindegyik nevezetes 

tan, melly korunkig az Evangeliom sarkelveiből kifejlett, és magára határozott alakot vett. 

Korunk ujabb nevezetesebb társas elvei, mellyeket tudományosan belehoztak, vagy belőle 

kierőszakoltak, érintve vannak. Az avatottabb olvasó megtalálja mindegyiket a maga helyén, 

egyúttal hozzávethet, hogy milyen magasan áll az újabb francia calvinista egyházi szónoklat, 

mellynek korunkban egyik legkitünőbb képviselője Coquerel, kit követtem. Cegléden Január 

7. 1861.”
317 1860-ban választják meg főjegyzőnek.
318 „Családi hagyományaink szerint a főjegyzőségről csak azért mond le, nehogy Török Pál után sze-

mélye ex off o számításba vétessék a püspöki szék betöltésénél, mert arra saját magát öregsége miatt 

már alkalmatlannak ítélte. Ezzel kapcsolatban még egy családi hagyomány: Dobos János a püspök-

választásnál félreáll, de megakadályozza, hogy a hivatalos jelölt, teológiai és egyházkormányzati 
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megóvni; fölszólalásaiban nem egyszer védte az igazság eltagadott oldalait; új és néha 

szokatlan szempontokat mutatott fel, és soha sem tartózkodott méltatlankodásának 

erős kifejezést adni, a hol azt hitte, hogy a dolog úgy kívánja. De sok volt benne 

Gamaliélből,319 a mely nevet tisztelői olykor alkalmaztak is rá.320

Ki ne feledd egyházi életemből a 25 éves censorságot a papi vizsgákon szerencsés 

korszakom ama sajátságát, hogy a régi classikai lapidaris alapjábol nőve sajátítám a 

modern tudományosság minden cifraságát, mint a huszár a régi testhez álló nadrág 

fölibe a veres bugyogót, az száznál több fi atal lelkészt, kik most is emlegetnek pedig 

már hallgatok, és készülök a nagy rigorosumra.

A magyar tudos tudományos világgal semi összeköttetésem, oka igen egyszerű: 

mert nem kerestem, és így nem kerestek, de hova is tettek volna? oda tudom hogy 

nem ahova én tettem őket.321

Egy számadással mégis tartozom magamnak és barátimnak. Hatvan éves korom-

ban hozzáfogtam egy nagy és nehéz munkához, egy tősgyökeres magyar észjárású 

fi losófi ához Van-Nincs fi losófi ája címmel, a Van és Nincs két pólusra raktam minden 

tőlem elérhető dolgot. A Nincs pólushoz raktam minden ámítást, hazugságot és 

életbolondságot, amit ember esze kigondolt, a Van pólushoz vive mindent, ami meg-

maradhatott. A két sark közé függesztettem a mérleget, de hajam szálai borzadoztak 

mikor lenéztem Nincs nagy serpenyőjébe, mely kis híján elnyelt mindent! mindent! 

A keblemhez szorított Isten és Jézusba vetett hittel alig maradhattam meg, mint 

egy porszem a Van serpenyője oldalához tapadva; míg a halál majd törlő rongyával 

érkezik és letöröl, leráz a Nincs, a  semmibe.

És én megborzadva az egész nagy munkát beledobtam a Nincs, a semmi torká-

ba.322

kérdésekben nagy ellenfele Filó Lajos legyen a püspök. Az öreg Dobos az egyházkerületi ellenzék 

fi atal vezére, Szász Károly mellé áll és Szász Károly lesz a püspök.” RL C/20 1. számú doboz 1 szá-

mú levél. Vö. DRE KJ 1871, 29.: „[1871. június 5.] 49. Dobos János e. ker. főjegyző úr, felemlítése 

mellett azon körülménynek, hogy ő már hajlott korú, s hogy ő mielőtt az ő korával legtöbbször 

együtt járni szokott gyengeségek erőtlenségek, netalán nála is bekövetkeznének, a közügyektől 

visszavonulni óhajt, az egyházkerületnek irányában tanusitott bizalmáért szives köszönetét 

tolmácsolva, főjegyzői állásáról lemond. Az e. ker. közgyülés nagy elismeréssel viseltetvén 

Dobos János ur iránt, benne egyházkerületünknek sőt hazai protestans egyházunknak egyik 

legkitünőbb tudományos képzettségű, tiszta jellemű lelkészét ismervén: ezen lemondás felől 

egész közgyűlés nagy megindulással értesült, és ez által sokkal inkább meglett hatva, hogy 

sem ezen lemondás nyugodt tárgyalása reménylhető lett volna, miért is az a következő ülésre 

halasztatott. [1871. június 6.] 50. Dobos János e. ker. főjegyző urnak fentebb emlitett lemondása 

tárgyalás alá vétetvén: egyhangulag kimondatott, hogy nevezettnek az e. ker. főjegyzőségről 

való lemondása el nem fogadtatik.”
319 Vö. ApCsel 5,34-39
320 Baráth , .
321 Szász , .
322 Dobos , .
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Dobos János legemlékezetesebb tette mégis az volt, amikor 1877-ben a híres 

turini küldöttség szónoka lett,323 amely Kossuthot haza akarta hívni ceglédi 

országgyűlési képviselőnek. A jeles eseményről így emlékeznek később Cegléd 

polgárai: 

Január 20-án reggeli 7 és ½ órakor 102 czeglédi polgár elindult a hosszu és fáradságos 

zarándok-utra, hogy elvigyék a kormányzónak, a turini agg remetének legdrágább 

kincsüket, a szivük szeretetét, hogy részesitsék őt abban a legnagyobb megtisz-

teltetésben, a melyben alkotmányos jogaiknál fogva részesithetik: felajánlják neki 

Czegléd város országgyülési képviseleti tisztségét.

A 102 czeglédi polgárhoz csatlakozott még 10 lelkes nagy-kőrösi és 2 abonyi hazafi  

és honleány. Hozzájuk számitva még Simonyi Ernőt,324 mint a küldöttség vezetőjét, 

voltak összesen 115-en. 

A budapesti egyetemi polgárság hírt véve a lelkes vállalatról, már pár nappal 

megelőzőleg szervezkedni kezdett, hogy a czeglédi zarándokcsapatot a fővárosban 

való érkezésükkor imposans fogadtatásban részesitse. E végből 33-as bizottságot 

alakitottak s lelkes hangu felhivásban szólitották fel a közönséget a csatlakozásra.

A tervezett fényes fogadtatást azonban alaposan megzavarta a Tisza-kormány-

nak325 a keze, a kinek szúrós szálka volt a szemében egy nagy magyar városnak ilyetén 

módon való hazafi as tüntetése. 

A pályaudvart még jóval a vonat megérkezése előtt megszállotta a rendőrség s 

ismert brutalitásával igyekezett annak még környékét is megtisztitani az összegyült 

ezer, meg ezer főnyi lelkes néptömegtől, a kik a czeglédiek fogadtatására sereglettek 

ki.

A 33-as bizottság tagjait is körülfogták és nem eresztették semerre. Úgy, hogy 

teljes volt a kavarodás, midőn a czeglédieket hozó vonat 11 órakor berobogott a 

pályaudvarra, a hol is »a nagyrészt tisztes őszfejü férfi akból álló« küldöttséget ugy 

323 „Az a turini út! Ah, azt megírni nem lehet. – Ki lelne arra szót? ha csak Horác aegri somniáit 

megírni nem akarnám.” Szász , .
324 Simonyi Ernő (Zsámbokrét, 1821. december 18. – Abbázia, 1882. március 28.) a simonyi és 

varsányi Simonyi család leszármazottja, politikus. A privigyei kerület képviselőjeként tagja 

volt az első népképviseleti országgyűlésnek, de lemondott képviselőségéről és nemzetőrként, 

honvédként küzdötte végig a szabadságharcot. Klapka kapitulációja után külföldre ment, egy 

ideig Londonban élt, 1853-ban nevelőséget vállalt egy előkelő angol családnál. Később a párizsi 

egyetemen kémiát hallgatott. 1866-ban meglátogatta Kossuthot, 1868-ban hazatért, 1869-ben 

a függetlenségi párt tagjaként nyert mandátumot. Jelentős történelmi, magyar vonatkozású 

műveit angol levéltári kutatásai alapján írta. RNL XVI., 816.
325 Értsd: Tisza Kálmán (Geszt, 1830. december 10. – Budapest, 1902. március 23.) kormánya. 

Tisza Kálmán 1875. október 2-án lett miniszterelnök. Hivatalát tizenöt éven keresztül látta el. 

Mindez ideig a Tisza Kálmán miniszterelnöksége alatti kormányzás volt a leghosszabb. RNL 

XVIII., 299-301.
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fogadták, mintha utonállók lettek volna. Rendőröktől körülfogva vonultak innét a 

Hungáriába, a hol a 33-as bizottság 300 teritékü bankettet rendezett a tiszteletükre.

A tulajdonképpeni üdvözlés is itt folyt le.

Itt mondotta el Orbók Mór,326 a 33-asok elnöke, üdvözlő beszédét, a mire Bartha 

Ferencz, Czegléd város polgármestere válaszolt.

Innét elmentek a függetlenségi pártkörbe, a honnét ismét a Hungáriába tértek 

vissza s a hol a társasebéd vette kezdetét.  

Az emelkedett hangulatban lefolyt bankettről természetesen a felköszöntők sem 

hiányoztak. Az elsőt Orbók Mór mondotta a királyra. Majd Barabás Béla, a mai 

nagynevű »bálványdöntő« ellenzéki politikus, a ki akkor 2-od éves joghallgató volt, 

emelkedett szólásra s lelkes hangon kívánta, hogy a magyarok Istene szerető apánkat, 

Kossuth Lajost sokáig, sokáig éltesse.

Dobos Jánosnak, a czeglédiek agg reform. lelkészének szavai után beszéltek még 

Németh Albert, Simonyi Ernő országgy. Képviselők. Kozma Gyula, Dlopolszky Lajos, 

a czeglédiek részéről Nyujtó Pál, majd Irányi Dániel, Helfy Ignácz, Mocsáry Lajos 

és Lievzkovsky József.

Az emelkedett hangulatu lakoma után 7 órakor indultak el a déli vasuttársaság bu-

dai indóházához, Kozma Gyula bucsuzó szavai után 9 óra 35 perczkor az összegyült 

néptömeg lelkes éljenzése között robogott ki a czeglédieket vivő vonat a pályaud-

varról.

A mig magyar területen haladt a vonat, minden jelentékenyebb állomásnál szá-

zakra menő tömegek várták a czeglédieket, hogy lelkes együttérzésüknek hangos 

kifejezést adjanak.

A steinbrucki hegycsuszamlás miatt eredeti tervüktől eltérőleg, Pragerhof helyett 

Zágrábnak kellett haladniok.

Udinénál léptek át az olasz területre és Veronán keresztül, 22-én este 11 órakor 

értek Milánoba, a hol megnézve a hires milanoi dómot, másnap déli 11 órakor elin-

dulván, délután 5 órakor megérkeztek Turinba.

Azt a napot Turinban töltötték, mivel csak másnap vagyis január 24-én délelőtt 

11 órakor indultak el Kossuthnak Baracconé melletti villájába.

326 Orbók Mór (kökösi; Kövend, 1853. április 24. – Budapest, 1930. május 9.) pedagógus, taní-

tóképezdei igazgató. Unitárius lelkész fi aként a gimnázium öt osztályát Tordán, a felsőbbe-

ket pedig a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, ahol két évig teológiát is hallgatott. 

1873-1874-ben a tordai unitárius gimnáziumban tanítóként működött. 1874-től a budapesti 

egyetem mennyiségtani és természettudományi szakára iratkozott be, három év után letette 

az alapvizsgát. 1877-ben a galgóci állami polgári fi ú- és leányiskola igazgatójává nevezték ki. 

Itt hat évig működött, a magyarosítás és a magyar nemzeti eszme megszilárdítása érdekében 

fejtette ki tevékenységét. Libertiny Gusztávval együtt a felvidéki közművelődési egyesület 

alapítását indítványozta. 1883 augusztusától a pozsonyi, 1896 őszétől a kolozsvári állami ta-

nítóképző igazgatója. Elnöke volt a Kossuthhoz zarándokló ceglédi küldöttséget fogadó „33-as 

bizottságnak” és az erdélyi társaságnak. Szinnyei IX., 1334-1337.
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A vonat Kossuth villájának kapuja előtt állott meg.

A küszöbén voltak hát annak a jelenetnek, a melyet szivük minden dobbanásával, 

idegeik minden atomjával, agyuknak minden sejtjével óhajtottak, kivántak, vártak.

A küldöttség tagjai az 1848. óta ereklyeként megőrzött czeglédi lovas nemzetőr-

ség zászlaja alá csoportosulván, a nyitott kapun bevonultak … és csendesen közeled-

tek a kert közepében álló villa felé, melyhez midőn közeledtek, az ajtó előtt megjelent 

– szokás szerint feketébe öltözve – Kossuth Lajos, kit követett régi jó barátja Ihász 

Dániel327 ezredes és Tanárky Gyula328…

A küldöttség tagjai észrevevén a volt kormányzó tiszteletet parancsoló alakját, 

hangos »éljen Kossúth [sic!] Lajos!« kiáltásokban törtek ki, de a legnagyobb részt a 

nagy hazafi  megpillantása oly elfogulttá tette, hogy ajkaik alig voltak képesek éljen-

zésre nyilni.

Ezen üdvözlésre Kossuth levette kalapját, hogy ezt megköszönje, ősz fürtjeinek 

látására könnybelábadt minden szem és a küldöttség néma csendben sorakozott 

Kossuth körül annak lakása előtt.

Igy van leirva a nagy históriai jelenet a küldöttség történetét magában foglaló 

műben, egyszerü szavakkal, de szinte megkapó drámai erővel. Simonyi Ernő rövid 

beszéd kiséretében bemutatta a küldöttséget Kossuthnak.

Erre Dobos Jánosnak, a czeglédiek agg református lelkészének, a küldöttség szó-

nokának beszéde következett, de következett egyuttal a legmeginditóbb jelenetek 

egyike.

Az agg, ősz lelkipásztort, a ki már különben is gyengélkedő állapotban indult el 

hazúlról, a hosszu út nagy fáradalmai megtörték, lázas állapotban, hogy a lábán is 

alig tudott megállani, úgy vezették a kormányzó elé.

Kossuth, a ki észre vette ezt, már Simonyi beszédének elején széket hozatott ki 

a beteg aggastyánnak s midőn Simonyi bemutatva őt Kossuthnak, azon félelmének 

327 Ihász Dániel (Dém, 1813. október 17. – Collegno al Baraccone, 1881. április 10.) honvédezredes, 

az 1848-49. évi szabadságharc menekültjeinek egyik legnemesebb atyja, Kossuth hű barátja. 

Jogot hallgatott, aztán belépett az osztrák hadseregbe. 1848-ban főhadnagyként átlépett a hon-

védséghez, ahol az ezredességig vitte. Később Kossuth hadsegéde lett. Török fogságba került, 

itt kezdődött Kossuthtal való halálig tartó baráti kapcsolata. Kossuth hű kísérője volt Ang-

liában, Amerikában, Olaszországban. 1862-ben felhagyott katonai szolgálatával, és minden 

idejét Kossuthnak szentelte, ezért nevezik Ihász Dánielt Kossuth Lajos Mikes Kelemenjének. 

RNL X., 493.
328 Tanárky Gyula (Horvátország, 1815. november 20. – Budapest, 1886. október 27.). Iskolai ta-

nulmányai befejezése után Klauzál Imre titkára lett, aki akkoriban Károlyi Lajos gróf uradalmi 

igazgatója volt. Majd Pulszky Ferenc uradalmában főtiszt lett, Tanárky a családdal együtt 

1849-ben Londonba menekült, ahol nevelősködéssel, gazdasági ügyekkel és irodalommal fog-

lalkozott. Később a Pulszky családdal együtt Torinóba ment, de 1860-ban visszatért Londonba, 

ahol Kossuth Lajos titkára lett, majd Kossuthtal együtt újból Torinóba ment. 1867-ben haza-

tért, folytatta korábban megkezdett tevékenységeit, az 1870-es évek felé az Eszterházy herceg 

uradalmi igazgatóságán lett tanácsos. Szinnyei XIII., 1274.
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adott kifejezést, hogy aligha tudja feladatát teljesíteni, az ősz főpap, az összetört, 

meggörnyedt aggastyán uj, ismeretlen erőt meritve a Kossuth látásából, felemel-

kedett és szakadozott, erőtlen, gyenge hangon, de a melyből mégis kicsengett az 

igazhivő hite és fanatikus rajongása, igy szólott:

»Kossuth előtt semmi sem lehetetlen. Veled szemben felemelkedik a lélek és le-

győzi a test gyengeségét.

Egy alföldi, földmivelő magyar város még romlatlan népének szülöttjei állanak 

előtted, édes hazánk szeretett nagy fi a. Nagy messze hagytuk édes hazánkat, népek, 

országok, hegyek, völgyek választanak el tőle és mégis úgy érezzük magunkat ná-

lad, hozzád közel, mintha mindnyájan otthon volnánk, mert mi ott szeretnők látni 

hazánkat, a hol Te vagy és Tégedet ott, hol van hazánk.329

Csodálatos édes csalódás, arczodnak ránk sugárzó vonásaiban szemeid tükrében, 

hajad ősz szálaiban nemzetünk képe néz reánk, mintha otthon volnánk. Te az apa, mi 

szerető gyermekeid. Hagyd nekünk ezt az édes csalódást, hadd örüljünk neki gyer-

mekesen. Agyad a világ nagyszerű eseményeinek nagy leltára, egy egész világ fordul 

meg abban. Te sokat tudsz, sokat gondolsz tőlünk távol, mit mi egyszerű emberek 

nem tudunk, nem gondolhatunk.

Kebled érzelmeit, indulatait ki tudná megmérni? Annak szikráit tisztelettel kí-

sérte földünk túlsó fele, lángján a hideg Albion is melegedett. Kebled mély fájdalma 

szent, mérhetlen, azt megmérni csak te magad tudod, mikor annak hullámai között 

elmerülsz, s a felszínre küzdve fel magadat, könnyező szemeid Ithakádat keresik.

Messze képét bujdosó magzatja

Még Kalypso keblén330 is siratja.

[Ezt mi tudjuk, és]331 mi nem jöttünk nagy gondolataidat, archimedesi332 

számitásaidat megzavarni, mi nem jöttünk, mint sokan, kebled érzelmeit keseriteni. 

Nem, mi eljöttünk, hogy arczodat lássuk még egyszer, hogy megmondjuk neked, 

hogy mi téged szeretünk.333 Olyanok vagyunk, mint a mesés pelikán madárnak fi ai: 

329 Dobos , -. Cegléd különben a mai napig is méltóképpen ápolja a turini küldöttség 

eseményének emlékét. 1977-ben a százéves évforduló tiszteletére márvány emléktáblát helyez-

tek el a Kossuth Múzeum épületére, amelyre Dobos János turini beszédének egyik mondatát 

vésték. 1877-1977 TURIN „…Mi ott szeretnők látni hazánkat, ahol Te vagy, és Tégedet ott, 

hol van hazánk.” (Dobos J.) CEGLÉD Turini százas küldöttség M. B. K. Hörömpöly , .
330 Kalüpszó (Kalypso) tengeri nimfa, Néreusz (vagy Ókeanosz vagy Atlasz) lánya. Ogügia szigetén 

élt, ide vetette a vihar egy hajótörés következtében Odüsszeuszt, amikor az Trójából hazafelé 

tartott. A szépséges Kalüpszó mindent elkövetett, hogy a hőst magánál tartsa, halhatatlanságot 

ígért neki és isteni erejét bevetve hét évig magához kötötte Odüsszeuszt, de Zeusz Hermész 

által küldött üzenetére – amit Athéné járt ki – végül el kellett engednie a hőst. Odüsszeusz 

Ithaka (sziget) királya volt. Szilágyi 1999, 102., 134-137.
331 Magyar , . szövegtöbblete. 
332 Archimedesi – Archimedes életrajzi adatait lásd fentebb. Archimedes tételeivel kapcsolatban 

vö. részletesebben: RNL II., 42-43.
333 Dobos , .
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kebleden csüngünk repesünk, sírunk! Oh nyisd fel előttünk vérző kebledet, hadd 

gyógyítsa be azt fi aid keblének melege.

Már most ereszkedjél le hozzánk abból a magasságból hová önteremtő erődből 

magasodtál, érezzél, gondolkozzál velünk nemzeted egyszerű érzelmével és ész-

járásával. Te vagy Maestrója ennek az egyszerű műszernek. Te játszottál ezen a 

műszeren utolérhetetlen eredetiséggel, egyedül értheted ennek alaphangjait, kulcsa 

nálad van.334

Czeglédnek országos képviseleti széke megürült, megürült a hely, melyet szabad 

választása szerint tölthet be, a hely, melyen alkotmányos fogalmaink szerint önér-

zetesen ülhet bárki, legyen az a világ legelső polgára vagy fejedelme.

Ezt a helyet városunk népe egyedül neked szánta, ennél nagyobb kincset nem 

adhat.

Ezt te nem kicsinyelheted.«335

És hogy népünk természetes észjárását, annak magas és mély jelentését megért-

hesd, a múlt idők függönyét felvonva egy jelentést mutatok fel előtted, hol tulajdon 

szellemedet láthatod, egy laterna magikát,336 melynek sötét falán a transparent Téged 

idéz fel.

Az 1848. év derekán és végén, midőn a vihar feltámadott és a fenyegető hullá-

mokat hajtotta felénk délről, keletről, nyugatról, két ízben látogattál meg minket 

szorongó kebellel. Mi remegve fogtunk körül, mint vész közeledtével a madárfi ak 

anyjukat. Meg van még most is az asztal, melyen álltál akkor, s jósoltad az eljövendő 

kalamitásokat. Kérted a népet, hogy ne hagyja, mentse meg a hazát. És mi mentünk 

utánad akkor.

E végzetes asztal körül gyűltünk, seregeltünk most újra, mikor megválasztottunk. 

Akkor Te mondád, hogy vész fenyegeti a hazát. Te kértél minket, hogy ne hagyjuk, 

hogy mentsük meg minden áldozattal, ha kell vérünkkel.337

Most mi jöttünk hozzád, körülfogva téged, mi mondjuk szorongó kebellel, hogy 

hazánk veszélyben forog, mi kérünk, hogy ne hagyd, jer, segits megmenteni.

Jer, és a haza szent földje megrendül, mikor rálépsz, delejvillanyos erő rázza meg 

a Kárpáttól Adriáig és Th ermopilákká,338 vaskapukká válnak Erdély hegyszorosai.

334 Magyar , -.
335 Dobos , .
336 Laterna magica (latin) bűvös lámpás. Finály 1884, 1113., 1178. Az optikai gépezet a diavetítő 

őse, amit állítólag Kircher Atanáz jezsuita szerzetes talált fel. Fémbádogból és egy fából készült 

szekrényből áll a készülék, ebben van elhelyezve a kép megvilágítására szolgáló fényforrás. A 

szekrény elülső falának kerek nyílásába gyűjtőlencse van helyezve, a hátsó falára pedig homorú 

tükör. Ez előtt van a rendesen két lencséből álló vetítő lencse, amelyet egy cső alakú foglalatban 

addig kell tolni, míg az ernyőn a kép élesen meg nem jelenik. RNL IV., 193.
337 Magyar , .
338 Termopilák (Th ermopylae, azaz a meleg források kapuja) szoros, a Kallidromosz-hegy lába 

és a Szpercheiosz folyó deltájának mocsarai között Th esszáliából Lokriszba vezetett. Hírét a 
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Jer! Az éjszaki Sardanapál339 Moszkvában dőzsöl, poharat emel a művelt Europa 

ellen. De a falból kijövő kéz ismét irja a végzetes »Tekel mene«340 titkos szót és ha mi 

e titkos két szó után odairhatjuk a nevedet, a Kossuth nevet, hisszük, hogy aláirtuk 

halálos itéletét!!!«

Az agg főpap, befejezve beszédét, fáradtan ereszkedett székére.

Kossuth kezdett ezután szólani – igy kezdve szavait. –

»A mióta Olaszország nemzetközi viszonyai akként alakultak, hogy az itteni ál-

lamférfi akkal érintkezésemre sem tárgy, sem ok nincs, én akként élek, mint az a 

hajótörött, kit a habok egy lakhatatlan szigetre dobtak ki, egészen kívül állok az 

emberi társadalmon, nincs a népes országban egyetlen ember is, a kivel nemhogy 

baráti viszonyban, de csak ismeretségi érintkezésben is állanék, a mennyire elva-

dultam az emberektől, annyira természetemmé vált az örökös magány, miszerint, 

megvallom, napok óta lázas idegességben tart e tömeges találkozás kilátásának már 

csak a gondolata is.

És önök, uraim! Kik engem most körülvesznek, hazámfi ai, véreim! Fiai közös édes 

anyánknak, a hazának, a melyet én huszonnyolcz éve nem láttam.

Elgondolhatják önök, minő rohamát az idegrázó emlékezeteknek kelti fel agyam-

ban e találkozás, minő viharát az érzelmeknek e búbánatos öreg kebelben.341

És van e találkozásnak egy különös megindító vonása.342 Önök, barátaim, elhagy-

ták ily számosan házi tüzhelyeiket, hogy télnek idején messze, idegen földre, egy 

több száz mértföldnyi költséges, fáradtságos utat tegyenek csak azért, hogy nekem, 

az önöktől rég elszakitottnak, meghozzák a kegyeletes megemlékezés üdvözletét s 

engem hontalan magányomból szülőföldemre visszahivjanak.343 Ha megfontolom, ki 

és mi vagyok én, kit önök ily rendkivüli megtiszteltetésre méltatnak, s ha számba ve-

szem a körülményeket, én nem, hogy egy ily jelenet példájáról tudjon a történelem.344

E bevezető sorok után a logikának szinte megdönthetlen erősségével fejtette ki 

azon okokat, a mely miatt neki hazájába visszatérni nem lehet, nem szabad.

Kr.e. 480-as perzsa-görög küzdelemnek köszönheti, amelyben Leonidas király és hívei elestek. 

Ugyancsak itt volt a római-szír ütközet Kr.e. 191-ben. RNL XVIII., 193.
339 Szardanapál a történeti legenda szerint asszíriai király, állítólag országa utolsó királya, akinek 

elpuhultsága közmondásossá vált. A források megemlítik, hogy minden kormányzati teendői-

től visszavonult, feleségei között rejtőzött el, a szövőszéknél gunnyasztott és női ruhákban járt. 

Amikor Kr.e. 883-ban Ninivét megostromolták, az ellenállás helyett máglyát építtetett, azon 

kincseivel együtt saját magát is megégettette. A történeti tények alapján Szardanapál alakját 

inkább mitikusnak, legendásnak kell tartanunk, benne az egyik napisten mellékalakját ismerik 

fel, akiben a férfi  és női termékenység együttesen jelen volt, amikor tűzben akart tisztulni, 

akkor azt mindig egy új lét kezdeteként kell felfogni. RNL XVII., 367.
340 Vö. Dán 5,24-28
341 Dobos , .
342 Hentaller , .
343 Dobos , -.
344 Hentaller , -.
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Abból indult ki, hogy Magyarország állami és alkotmányos életével nem fér össze 

oly fejedelmek uralkodása, a kik egyuttal osztrák császárok is.

Nem a személy, nem a család ellen van neki kifogása, hanem az osztrák császári 

minőség ellen.

Mert ha beállna az az eshetőség, hogy Ferencz József császár és király fején nem 

lenne többé az osztrák császár korona, csak szent István koronája, minden habozás 

és tartalék gondolat nélkül letenné kezébe a hüség esküt és meg is tartaná becsületes 

loyalitással mindhalálig.

De a »fejedelmi sauverainitásnak egy személyben ily enuncatiója345 hazánk állami 

jogaival, jólétével, alkotmányos életével merőben összeférhetetlen (incompatibilis).« 

Mert azon körülmény folytán, hogy a magyar király egyuttal osztrák császár is, Ma-

gyarország vitális érdekeinek nemcsak az összbirodalom egységének és nagyhatalmi 

állásának tekintete, de még a dédelgetett Austria érdekei előtt is meg kell hátrálni.

»No már uraim! – igy folytatta szavait – én ezen incompatibilitással szemben 

hontalanságommal egy élő tiltakozást képezek.

Minden igénytelenségem mellett is, kapocs vagyok az elévülhetlen jog s az esélyek 

változandósága között. Letéteményese vagyok egy szent ereklyének, mely az önök és 

a velem egykoru nemzedék vérrel pecsételt hagyományaiból szállott kezemre, hogy 

annak az utódok számára rendületlen őre legyek.«

Nem az emberi hiuság, nem a személyes tekintetek késztetik helyén megállani, 

hanem a kötelességérzet.

»…én hazamenetelemmel – ugymond – nem csak magam hajlanám meg, hanem 

azon ügynek, melyet képviselek, zászlóját is letenném azon viszony zsámolya előtt, 

melyet nemzetem állami életével incompatibilisnek tartok.

Haza mennék ha a körülmények akként állanának, hogy az én hazamenetelem 

segitségére lehetne a nemzetnek.«

De fejtegeti tovább gondolatmenetének logikai lánczolatát, hazajövetelének kü-

lönben se lenne gyakorlati haszna.

»…én elfoglalva a képviselői széket, melylyel Czegléd megkinált, egy kis gyakor-

lattal ismét beletanulnék a szónoklás rég elszokott mesterségébe, hát hébe-korba 

felszólalnék és tegyük fel, hogy fi gyelmesen meg is hallgatnának. És aztán? …aztán 

szépen leszavaznának; és maradna minden a mint van; és a nemzet látná, hogy biz 

az én hazamenetelem is csak amolyan üres hólyag, a mely kisebb-nagyobb zajjal 

elpattan, nem hagyva hátra nyomot maga után.

Avagy – folytatta beszédét – azt gondolják Önök uraim, ha édes hazánk nagy ér-

dekeinek megsértése nélkül hazamehetnék, én meghivást várnék, hogy a hontalanság 

sivatagját szülőföldem viszontlátásával felcseréljem?346

345 Enunciatio (latin) nyilatkozat, kijelentés, közlés, árulás. Finály 1884, 693.
346 Dobos , -.
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Tudják-e önök, mi az, amit honvágynak hivnak? Mi az a rettenetes állapot, melyet 

az, aki benne szenved, csak az által fejezhet ki, hogy fáj szivem, lelkem, fáj minden 

tagom?

Oh én ismerem! Velem jár magányos bolyongásaimban, melyeknek fáradalmá-

ban az érzékek eltompulását keresem; velem virraszt az éjnek csöndjében, az éjjeli 

mécsem mellett; velem fekszik le, hogy szakgatott kábulást, de üdítő álmot alig 

hagyjon szállani fáradt tagjaimra; velem kél fel, hogy mellettem üljön a napnak 

foglalatosságai közben, és megkeserítse életem szűk falatját, ürmöt vegyítsen ita-

lomba és elhomályosítsa még azt a gyenge örömsugárt is, az egyedülit, mely bús 

magányomat még kissé felderíthetné, - azt, melyet a nyugodt elmének a tudomány, 

s a természetteli társalgás adhat.

Igen, én tudom, mi a honvágy; s kifejezhetlen hálával áldanám a perczet, mely 

felhagyna lélekzenem a nélkül, hogy lélekzetembe a honvágytól elszorúlt kebel tom-

pa sóhaja vegyüljön…

Mivé lennének a nagy elvek, ha martyrjai nem akadnának! Én kérem az Istent, 

tartsa meg, a miként eddig tevé, lelkemben az erőt, hogy a búbánatnak semmi terhe 

miatt ne vágjak elébe a halandóság törvényeinek; de bármit hozzon is a jövendő, 

azt tudom, hogy a honvágy kinjaitól lelkiismeretem tisztaságának árán nem fogok 

szabadulni soha.347

De igy azt mondom Önöknek: Hagyjatok most békével atyámfi ai, mert illik nekem 

az én tisztemnek minden igazságát betöltenem

Isten áldja meg a hazát!

Isten áldása legyen Önökkel!«

Kossuth beszédének hatása mély, óriási volt. Bevésődött annak minden szava az 

elmék legmélyébe, a szivek legbelső rekeszébe.

Egyes feltünőbb helyeknél hangos éljenzés, majd kitörő zokogás hangzott fel a 

hallgatóság soraiból.

A zokogó lelkesedés és a csöndes meghatottság alig csillapodott le, midőn Faragó 

József a nagy-kőrösiek nevében üdvözölte a nagy számüzöttet.

Majd Nyújtó Pál az egyetemi ifj uság lelkes üzenetét adta át és a kőrösi ifj u Poka 

Kázmér pedig az V. éves technikusok üdvözletét tolmácsolta.

Ezután Kossuth barátságos beszélgetésbe elegyedett a küldöttség egyes tagja-

ival, majd megmutatta nekik lakását, kertjét, könyvtárát, gyüjteményeit és egyéb 

ritkaságait.

Majd átnyujtották neki a küldöttség tagjainak diszbekötött névsorát, s ugyancsak 

olyan kötésben Dobos János beszédjét, mire megigérte, hogy a küldöttség mindenik 

tagjának meg fogja küldeni saját ajánlásu fényképét.

347 Hentaller , -.
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Ezenközben pedig elérkezett az indulás órája.

Nyujtó Pálnak meleg érzéstől áthatott bucsuzó szavai után Kossuth kezet fogott 

a küldöttség mindenik tagjával kik sürü könyhullatások között busan, de egy életre 

szóló felejthetlen emlékkel gazdagabban hagyták ott a szent öreget, hogy a 3 óra 35 

perczkor induló vonattal visszatérjenek Turinba, onnét pedig elinduljanak vissza 

haza szülőföldjükre.

Kossuth is könnyes szemekkel, busan nézett a távozók után, a kik elsők voltak 

a magyar nép közül, kik ily tömegesen keresték fel baracconei magányában őt, a 

hazájától elszakitott legnagyobb magyart.

A küldöttség január 25-én reggel indult el Turinból.

Velencze utbaejtése és megtekintése után 27-én este érkeztek meg Bpestre, a hol 

is függetlenségi képviselőkből egyetemi polgárokból álló bizottság fogadta őket.

Ismét a Hungáriába vonultak, a hol 150 teritékü lakomát rendeztek tiszteletükre. 

Emelkedett és lelkes hangu pohárköszöntőkbe most sem volt hiány. A késő est vetett 

véget a lakomának.

Másnap a reggeli vonattal indultak haza a hol is a város apraja nagyja ezrekre 

menő tömegben várta és óriási lelkesedéssel üdvözölte a visszatérő küldöttséget.

Ez volt rövid története annak a hires turini 100-as küldöttségnek, a melynek 

párját alig mutathatja fel a historia.”348

Az 1881-es debreceni zsinat

Néhány év múlva azonban egy másik jelentős esemény történik Dobos életében, 

ami – mint ő maga mondja – élete utolsó meghatározó eseménye volt.349

Még egyszer, élte vége felé, 77 éves korában elment Dobos János Debrecenbe, mint az 

1881. évi országos református Zsinat tagja. Sokszor felszólalt a Zsinaton, csillogtatva 

348 Dobos , -.
349 Amikor a zsinati emlékkönyv szerkesztője, Dömény József Dobost felkérte életrajzi adatai 

közlésére, a következő választ adta neki (az életrajz megtalálható: Dömény 1882, 111-115.): 

„»Biografi ámat a zsinati képviselők életleirása közt látni nem óhajtom, annyival kevésbé óhaj-

tom azt megirni, – még kevésbé annak soványságát idegen szalonnával spékeltetni, – ugy is 

csak három oszlopfa van életem mezőjén leásva; az egyik: 1804. születésem, a másik: 1847. 

Pozsonyban, és a harmadik: 1881. a debreczeni zsinaton. Erre a három oszlopfára van feszítva 

[sic!], vagy kihuzva a száritó kötél, melyre fel van teritve életem minden szennyese, a kapczától 

a fehér nyakkendőig; – nem sokat törődöm vele – bár mit szednek le közülük a szárítóról.« 

– Nem is szedtem lesz [sic!] semmit a száritóról; – egyszerüen átvettem az 1880-ik évi Prot. 

Naptárból Dobosnak Baráth Ferencz által irt életrajzát – nem ugyan szószerint, de követve 

annak gondolatmenetét s megtartva egyes kifejezéseit is … kihagyva pedig belőle minden 

refl exiót.” Dömény 1882, 115.; Vö. Farkas , . 



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 293 •

elméjét és tudását, olykor humorát is, mellyel a komoly zsinati atyákat derültségre 

fakasztotta. Nem mindenik beszéde nyert közhelyeslést, de mindig a legnagyobb ér-

dekkel hallgatták és élvezték frappáns szónoklatait. Két beszédével keltett különösen 

általános, nagy hatást. Egyiket az erdélyi egyházkerületnek a magyarországiakkal 

való úniója tárgyában tartotta bő történettudással és rapszodikus lelkesedéssel, 

mely az egész Zsinatot magával ragadta. Nagy Péter,350 erdélyi püspököt, a Zsinat 

lelkészelnökét, az únió legfőbb létrehozóját Erdély angyalának nevezte. S mikor be-

széde végén a költőt idézte, hogy „kitárja reszkető karját ölelni” erdélyi testvéreit, a 

Zsinat hatalmas éljenzésben és tapsviharban tört ki. Másik beszédével, az országos 

református közalap (domestica) tárgyalása alkalmával, könnyekig megindította a 

hallgatóságot. Elmondotta, hogy a Zsinatnak báró Vay Miklós351 világi elnök után ő a 

legöregebb tagja. E nagyfontosságú intézmény megvalósításakor nem tudja kifejezni 

túláradó örömmel telt keble érzelmeit, csak az öreg Simeonnal rebegi, hogy mostan 

immár bocsássa el az Úr az ő agg szolgáját, mert látták szemei az egyház jövőjét 

biztosítani hivatott,352 nagy és szentcélú alapot létrehozni.353

A zsinat tagjairól később humoros, néhol élcelődő verseket készítettek ismeret-

lenek, amelyből Dobos sem hiányozhatott:

350 Nagy Péter (Kolozsvár, 1819. április 22. – ?, 1884. szeptember 16.) református püspök. Kolozs-

váron végezte tanulmányait, majd 1839-ben utódlási joggal ugyanott káplán lett, ezt követően 

1841-től lelkész. Ekkor Göttingenbe ment, hazatérése után lelkészi szolgálata mellett 1844-től 

a református gimnázium segéd-, 1850 és 1858 között pedig rendes tanára. 1856-ban a kolozs-

vári teológiai akadémia tanára lett, ahol 1862-ig gyakorlati teológiát tanított. 1859 és 1866 

között egyházmegyei jegyző, 1864-től egyházkerületi főjegyző utódlási joggal, így 1866-ban 

püspök lett. Ekkor lemondott lelkészi állásáról, kevés ideig püspöksége mellett országgyűlési 

képviselőként is tevékenykedett. Egyházkormányzói tevékenységének jelentős eseménye az 

erdélyi egyházkerület többi egyházkerülettel való uniója, valamint a képviseleti rendszeren 

alapuló egyházkormányzati rendszer újjászervezése volt. Elnöki tisztséget töltött be a deb-

receni zsinaton, 1883-tól a konvent és az egyetemes énekügyi bizottság elnöke. Prédikátori 

tevékenysége kiemelkedő. Számos műve jelent meg nyomtatásban. Zoványi 1977, 424.
351 Vay Miklós (Alsózsolca, 1802. április 29. – Budapest, 1894. május 14.) a vajai és luskodi Vay 

család leszármazottja, báró, kancellár. Eleinte Zemplénben működött, 1827-től alispán, 1830-

ban követté választották. 1831-ben királyi biztosként a kolerajárvány miatt nyugtalankodó 

felvidéki vármegyékben működött, 1840-től a tiszántúli egyházkerület főgondnoka, 1841-től 

septemvir (a hétszemélyes bíróság bírája), 1844-ben koronaőr lett, 1845-ben elnyerte a tit-

kos tanácsosi címet. 1847-ben István főherceget kísérte országos körútján, 1848-ban Erdély 

főkormánybiztosa volt. A miniszterelnökséget nem fogadta el. A szabadságharc miatt visszavo-

nultan élt, de mégis perbe fogták és négy évnyi fogságra ítélték, amelyből nyolc hónapot töltött 

ki. A pátens elleni harcban jelentős szerepet játszott. A magyar konzervatív párt tagjaként az 

októberi diploma után udvari kancellárrá nevezték ki, de erről a tisztségéről lemondott. 1867 

után ismét koronaőr, 1888-ban a főrendiház elnöke. RNL XIX., 100. 
352 Vö. Lk 2,29-32
353 Szabó , .
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Dobos János

I.

Sok minden szabad az egyetlen gyermeknek

A mit a szabályok tán meg nem engednek;

Dobos is egyetlen a maga nemében,

Ékíti ész, nagy kor, érzés, bokros érdem, 

Ha hát néha kirug s egy-egy gonosz vicczért

Játszsza a zsinaton dupla krétás pinczért,

A ki többet számít, mint mennyit kellene:

Nézzük el. – Éltesse magyarok Istene!

II.

A puritánságot ki lelkedbe oltád,

Jól ösmered annak törvényit, mivoltát;

S mi sokszor juttatott győzelemre Téged,

Az a szellem nem tűr minden modernséget.

Hosszu gazdag élted, bölcs tapasztalása

Gunyból pattant szikrát számos ujításra;

De hol az ujítás egyesülést teremt, -

S jobb jövő anyjául üdvözlöd a jelent:

Korod magaslatán, közelebb az éghez,

Simeoni szód zeng mindnyájunk lelkéhez.354

Dobos János utolsó évei, halála és temetése

Dobos János a zsinat után hazatért Ceglédre, ahol utolsó éveiben egyre keve-

sebb szolgálatot látott el. Köszönhető ez idős korának, ill. egyre romló egészségi 

állapotának is. Egyházkerületi főjegyzői tisztségéről az 1871-es első bejelentett 

szándéknyilatkozata355 után 1882. június 5-én mondott le.356

354 RK K.1.494, 19.
355 Lásd fentebb. 
356 DRE KJ 1882, 6-7.: „8. Felolvastatott Dobos János e. ker. főjegyző urnak a közgyüléshez intézett 

levele, melyben az egyházkerületnek hosszu időn át iránta tanusitott kegyeiért, szeretetéért 

meleg köszönetét kifejezve, főjegyzői tisztéről, agg korára, az ó-szövetségi iró által az élet hatá-

raként kijelölt 70-80 esztendőre hivatkozva, leköszön. Dobos János urnak ezen lemondása felől 

sajnálattal értesült a közgyülés, s ha őt a főjegyzői teendők teljesitésétől, tekintettel évei számá-

ra, – ezennel fölmenti is, de bokros érdemeinek, az egyházkerület érdekében teljesitett hosszas 

szolgálatainak méltányolását ez által is kifejezendö, felruházza őt továbbra is «tiszteletbeli 
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Talán ezek az évek voltak azok is, amikor volt alkalma önmagába visszahú-

zódva átgondolni mindazt a hosszú életpályát és mindazokat az eseményeket, 

amelyek végül is nagyban befolyásolták pályájának alakulását. Erről tanúskodik 

az óbudai presbitériumhoz írt válaszlevél is, amit az agg, egykori óbudai lelkész a 

80. születésnapjára küldött „hazai” köszöntésre válaszképpen fogalmazott meg.

I. Th esszalonika V. 25.27-28357

„Köszöntsetek minden atyafi akat”

Az Óbudai Reformált Egyház tiszteletreméltó Presbytériumához

És lőn, hogy mikor azt hittem már, hogy engem ezen a földön minden elfeledett, 

hogy a nyolcvan évet betöltött vén ember senkinek eszébe nem jut már, és sötét 

magányában majd az élet mécse lassan-lassan leég; akkor támadt nyugoton, szüle-

tésem helye fölött egy szép csillag, mely bevilágolt hozzám és fényt vetett orczámra, 

keblemre hajlott ősz fejemre.

Megérkezett hozzám az Óbudai Református Egyház tanácsának, az én legelteté-

sem első seregének levele, melyben köszönti nyolcvan évet betöltött lelkipásztorát 

és neki még hosszabbra terjedő életet kíván.

A levél itt van előttem kiterjesztve, és ezt a levelet olvasva, annyi édeskeserű em-

lékezés lepi képzelődésemet, annyi érzés szállja meg fáradt keblemet, hogy lelkem 

elmerülve közöttük nem bír felszínre vergődni. Le kell tenni a levelet, egyszerre 

nem bírom felemelni azt, amit ez a levél nyolcvan éves életem után kötött és fűzött. 

A hely, hol hajdan bölcsöm ringott, hol boldogult anyám kétszer készíté a szemfö-

delet, mellyel fi a hulláját beterítse. És a fi ú még él! – a hely, a szoba, hol apám, anyám 

hideg tetemei ki voltak terítve, hol kedves nővérem halálát sirattam. A ház, melynek 

viselt kapuján ki és bejártam, hova nőmet szállítottam, apa lettem. Az egyház, melyből 

imám Istenhez emelt, és Istennek lelke szólni késztetett, beszélni tanított! Vagy ki tud-

ná mind elmondani, ami a levélolvasás után és közben elborított. Sok helyen felemelt, 

több helyen megalázott. A múlt minden kínja és öröme arra a lapra volt kifeszítve.

Negyven esztendeje múlt már annak, hogy hazámból távoztam, hogy elhagy-

tam a fészket, melyben e világra jöttem és felnevekedtem, elhagytam az egyházat, 

főjegyző» cimmel s e felől őt egyszersmind egy diszesen kiállitandó okmányon értesitendi.” 

Vö. PEIL , . „Van egy határ mondja e levelében – melyen túlmenni nekem sem lehet, 

ez a határ, az élet határa. Az ó szövetségi árok, a hetven, a nyolcvan esztendő. Itt vagyok, ide 

érkeztem Isten kegyelméből, és itt lerakok mindent, a mivel engem az egyházker. Érdemem 

felett megtisztelt, leteszem a generalis notariusi hivatalt, melynek régi százados fénye utolsó 

sugaraiból nekem is jutott még… Istennek lelke, ama hajdani fényes felhő lebegjen egyházke-

rületünk szövetség ládája felett az idők végéig!”
357 Testvéreim, imádkozzatok értünk is  . Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel 

ezt a levelet minden testvérnek ! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!
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mely Budavára bevétele után, Bakonyi358 pásztorkodása alatt Óbudára telepedett és 

358 Bakonyi Albert születési helyét és idejét nem ismerjük. Skaricza azt jegyezte föl róla, hogy 

Cegléden Szegedi tanítványa volt, „ugyanezen ceglédi egyházban egykor (1582. előtt) lelki-

pásztor és püspök, miután már előbb másutt iskolamesteri hivatalt viselt.” „Elmondta továbbá 

ez a kegyes öreg – folytatja Skaricza –, hogy ő idősebb Szegedinél, de azért mindig atyjaként 

tisztelte őt, a legnagyobb örömmel vallotta meg, hogy az ő összes tudománya Szegedi tanítása 

által bővült és tisztult meg.” Ceglédi illetőségű volt-e vagy Szegedi idejében valamely tiszt-

séget (esetleg rektorságot) viselt itt, nem tudjuk. Mint Szegedinél idősebb, több mint 40 éves 

ember, aligha az iskola padjaiban hallgatta Szegedit, hanem azok között a más klasszisuak 

között tanult tőle, akiket az apostoli buzgóságu Szegedi az iskolán kívül tanított. Bakonyi 

nevét a külföldi egyetem tanulói között nem találjuk. Az is bizonytalan, hogy vajjon 1545 előtt 

viselt-e máshol iskolamesteri tisztséget vagy Szegedinek Ceglédről történt távozása után. […] 

Szerintem mint lelkész Szegedi után az 1540-es évek végétől működött itt s 1554 körül a váci 

kath. egyházmegyében alakult református gyülekezetekből megszervezte a helvét irányzatu 

felsődunamelléki superintendentiát, amelyet 1563-ig egyedül kormányzott, akkor egyrészét 

átadta Szegedi Kis Istvánnak, akinek szolnoki török fogságából való kiszabadításán is buzgón 

fáradozott. […] Mint superintendens, széles hatáskörrel igazgatta Bakonyi az egyházakat, lel-

készeket avatott, végezte mindenfelé az organisatio nehéz munkáját. Közben a ceglédi eklézsiát 

megerősítette, az egyházvidéknek mintegy központjává tette, ugyhogy utána hosszu ideig, egé-

szen a XVIII. század elejéig, az egyházvidéket ceglédi senioratusnak vagy tractusnak nevezték 

s több ceglédi lelkész volt egyuttal a felsődunamelléki superintendentia püspöke is. Skaricza 

említi még, hogy többizben meglátogatta Bakonyi Ráczkeviben Szegedit, aki mindenkor a leg-

szívesebben fogadta. Bakonyi halála 1563. után valamikor következett be. Ő Szegedivel együtt 

gyökereztette meg és foglalta szervezetbe a duna-tiszaközi egyházakban a helvét reformációt. 

Szegedi Kis István Loci Communesében Bakonyinak a következő jellemző mondását jegyezte 

föl: »Melius est dissitos angelice, quam coniunctos diabolice vivere, etiam eos, quibus nulla 

ratio ad perpetuum suppetit divortium, ut ea ratione pax magis colatur.« (Magyarul: Jobb élni 

külön angyali, mint házasságban ördögi módon még azoknak is, akiknek semmi lehetőségük 

nincs a teljes elválásra, hogy így inkább elérjék a békességet.) Szabó , -. Vö. Tóth 

, .: „sőt mind ezek előtt már 1547-ben Bakonyi Albert Czeglédi Prédikátorról mint 

a Pesti-vidéken lévő Reformáta Eklésiáknak Superintendenséről ugy emlékeznek Lampe és 

Bod György.” Vö. Pallas V., -.: „Budán és Pesten és az ezen városok környékén eső 

vidékeken jelentékeny hódítást tett a reformáció mindjárt az első évtizedekben. Vác, Gyön-

gyös, Jász-Berény, Szolnok, Cegléd, Kőrös, Kecskemét, Szeged, a Pesttől délre eső dunamenti 

városok: Ráckeve, Pataj, Vecse, a jobb oldalon Tolna 1540 körül már befogadták a reformációt 

és mint a katolikus egyháztól elszakadt gyülekezetek külön egyházi testületté, dunamelléki 

egyházkerületté szervezkedtek, megválasztván első püspökül Bakonyi Albert ceglédi lelkészt 

1544-ben. Ez időtől fogva 1629-ig a következő 5 egyházmegye képezte ezen kerületet: 1. a 

kecskeméti (régente ceglédinek is neveztetett). 2. solti (régente ráckevei), 3. tolnai, 4. vértes-

aljai (régente székesfehérvári vagy ó-budai), 5. pesti (régente váci, pestalji, erdőhátszegi vagy 

cserháti). 1629-ben Somogymegye 18 papja, kik a török hódoltság területén szolgáltak, de 

akik püspökükkel nem a legjobb viszonyban voltak, folyamodtak Simándi Mihály püspökhöz, 

hogy gyülekezeteik a dunántuli kerületből a dunamellékibe kebeleztessenek át; kérelmük, 

volt püspökük, Kanizsai Pálfi  János beleegyezésével teljesült. Az ekként 6 egyházmegyéből 

álló kerületben Patai Sámuel püspök 161 egyházat irt össze. 1712 körül a baranyai egyházak, 

melyek szegedi Kis István ráckevei papsága és püspöksége idején is a dunamelléki egyházakkal 

egy püspök kormányzata alatt állottak, vagy legalább azokkal szorosabb kapcsolatban voltak, 

a Dunamellékihez csatlakoztak, mint alsó és felső baranyai egyházmegye. […] Ezen kerületet, 

minthogy 1563-1632. között választott mind az öt püspöke ráckevei lelkész volt, később egy 
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a legnemesebb református családok, a Víg, Koczka, Kónya, Nemes, Ecsi, Kobrányi, 

Devecseri és több családok töredékeiből egy fészket rakott egy régi földvár romjai 

között – ott, abban a fészekben születtem én is, nyolcvan esztendővel ezelőtt.

A fészek rég kihűlt már, de nem hűlt ki az utódok kebele, kik az ősi fészket szár-

nyaikkal takarják mai napig, s keblök melegét a távolban ülő vándor madárral is 

megosztják.

Negyven esztendők immár az én bujdosásomnak esztendei! És ha visszatekintek a 

lezajlott negyven esztendőre, melynek hullámai engem is magukkal sodortak, és egy 

zátonyon kivetettek, fel kell sóhajtnom, hogy bár ne távoztam volna soha a fészek-

ből, hol szeretet környezett és melegített, és melegít negyven esztendő múlva is, és 

már alig pihegő keblemnek, alig érthető utolsó sóhajtása: Bárcsak ott pihenhetnék 

köztetek, apám, anyám, testvéreim mellett… Jövevény lettem közöttetek, de adjatok 

nekem sírhelyet földetekben.

Czegléd, április 30. 1884.      Dobos János

Dobos Jánosnak számos prédikációja maradt fenn kéziratban, amelyek arra 

vártak, hogy egyszer majd megjelennek nyomtatásban. Sajnos az idő megaka-

dályozta abban Dobos Jánost, hogy ő maga foglalkozzon ezzel az üggyel, ezért 

fi a, Dobos László rendezte sajtó alá a prédikációk egy részét, aki a maga költ-

ségén tervezte kiadni apja prédikációit.359 Az eredeti terv szerint mintegy 12 

kötetet szeretett volna megjelentetni, de ebből mindösszesen csak 4 valósult 

meg. Az első megjelent kötet elejére írta meg Dobos János saját Autobiográfi á-

pár püspökének székhelye Duna-Pataj volt, nevezték kevi és pataji szuperintendenciának is, 

ez utóbbi néven említi az 1734. november 5-én tartott bodrog-kereszturi értekezlet jegyző-

könyve is. […] Ennek a kerületnek volt püspöke: Bakonyi Albert (1544-1562), és Szegedi Kis 

István (1563-1572).” Vö. Földváry , . Bakonyi Albert Szegedinek tanítványa volt még 

csak 1547-ben és csak később lett ceglédi lelkésszé és püspökké. Vö. Zoványi , -. 

Szerint Bakonyi 1563-ban nem superintendens hanem esperes volt.
359 Dobos László az előkészületekről így tudósította a nagyközönséget: „Alulírott tisztelettel tu-

datom a Magyar- s Erdélyhoni protestáns egyházakkal s különösen lelkésztársaimmal, mi-

szerint a biztató előjelek után azon helyzetben vagyok, hogy határozott igéretet tehetek apám 

műveinek bizonyos megjelenéséről, habár részemről meglehet áldozattal is, amennyiben az 

eddigi előfi zetések még koránt sem fedezik a kiadás költségeit. Junius havában mindazáltal  

megkezdetem a nyomatást. Mély tisztelettel felkérem tehát mindazokat, kik Dobos János mű-

veit megszerezni óhajtják, hogy junius közepéig tudósitsanak szándékokról, habár egy levelező 

lapon is. Az előfi zetési pénz előre beküldése immár nem mulhatlan, elég kezességül szolgálván 

előttem a levelező laponi megrendelés. A megrendelés esetén a megjelenendő köteteket póstai 

utánvéttel küldendem az illetőknek. Midőn eddigi mélyen tisztelt előfi zetőimtől nehány heti 

késedelemért bocsánatot kérnék, magamat, illetőleg vállalatomat továbbra is a Magyar- s 

Erdélyhoni protestáns egyház becses fi gyelmébe s pártfogásába ajánlva, hogy a nyomatandó 

példányok száma felől magamat némileg előre tájékozhassam, minél előbbi megrendelésökért 

esedezve, vagyok mély tisztelettel Dobos László, ref. lelkész, mint Dobos János művei kiadója. 

Kelt Szalk-Sz. Márton, 1885. máj 2-án.” Dobos /I., .
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ját,360 amelyet én magam is felhasználtam az életrajz megírásakor. Megjelenő 

prédikációi és munkái elé mintegy bevezetésképpen a következőket szánta az 

agg prédikátor:

Kell-e erről is számolnom? Kell-e számolnom a munkákról, melyeket íme fi am a 

világnak bocsát nevem alatt? Számolok igenis nagyon röviden mely ennyiből áll és 

minden bírálatot feleslegessé tesz. „Engem azokban a dolgozatokban ne keressetek, 

mert én azokban nem vagyok, és mégis bennök vagyok mindenütt és mindegyikben.”

Harminc munkaév ritka embernek adatott, én megnyertem ötven éves korom után 

még ezt a harmincat is. Sokhoz hozzáfogtam, de sokkal többet nem végeztem, nem 

végezhettem, forradalmi dolgozataimnak nagy részét meg kellett semmisítenem, 

prédikációimnak csak egy része van meg, halotti beszédeimnek legnagyobb része el 

volt mondva, de írva nem. Egyháztörténelmünkre szedett, gyűjtött igen sok jegyze-

teim rendezetlenek, valamint még rendezetlen ezen a nagy téren minden.

Itt áll a nyolcvankét esztendős öreg ember, itt áll megtörve, megrogyva a folytonos 

harc és küzdés alatt, melyet harcolt önmagával, erőtlenségeivel, hibáival, bűneivel, 

de harcolt az emberekkel is, kik megtámadták, megrabolták legféltőbb házi kincseit, 

az öreg embert háza küszöbén kihurcolták a Golgotára, és sírva szállítják a kopor-

sóba. Harcolni akartam sokszor tulajdon véremmel, a halálnak testével, harcolni 

akartam az oldhatatlan uralkodó szenvedéllyel, mint az Etna folytonosan kigyulladt 

a hosszas csend és béke után annál pihentebb erővel. Harcoltam én is életre-halálra, 

de legtöbbször ott hagyott a győzelmes szenvedély az útfélen vérben-fagyva, mint a 

rablók a jerikói utast. Ki tölt sebeimbe bort és olajat!?361

Itt állok 82 éves koromban házam népe között, az ég felé nyújtva száraz ágaimat, 

fi am, unokáim, leányim között, az áldott nő, második nőm Vitéz Csokonay Susanna 

fedezete alatt, ki gyermekeimet gondosan nevelte, és most a tehetlen öreg embernek 

őrző, vigasztaló angyala.

Itt állok hajlott, komor hidadon nagy örökkévalóság, útlevelem itt van, vissza-

adom felbontatlan: én nem tudom mi a boldogság!

Uram légy irgalmas, légy kegyelmes a gyarló embernek!

Cegléd, 1885. június havában362

360 Ezen kívül megjelent még nyomtatásban Dobos /II., -.
361 Vö. Lk 10,25-37
362 Dobos , -. Az első megjelent kötetéről egy könyvismertetés is napvilágot látott, 

amelyben a következőket olvashatjuk: „Az agg pásztor, az ősz próféta a mű előszavaként adott 

autobiographiájában azt a vallomást teszi a közönség elé bocsátott beszédekről: »Engem azok-

ban a dolgozatokban ne keressetek, mert én azokban nem vagyok és mégis bennök vagyok 

mindenütt és mindegyikben.« E vallomás annyira bevésődött emlékezetembe, hogy ez előttem 

levő beszédek olvasásánál mindég újra meg újra eszembe jutott s önkénytelenül kerestem 

»mindenütt és mindegyikben« azt a felkent szolgáját az Úrnak, a kit jó kedvében hivott el még 
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egyházunk ujabb fejlődésének hajnali óráiban a maga szőllejébe munkásnak és megtartotta őt 

a késő alkony idejéig. Kerestem és – igen kevés hely kivételével – meg is találtam, különösen 

ott, hol az ő mysticismusra hajló lelke mélyedhetett el az istenség titkainak vizsgálásába s 

lelke átszállhatott amaz ország, ama birodalom határaiba, melyből az Úr lenyulhat ugyan ide 

alá a földre, de a hova mi csak hitünk szárnyain tudunk emelkedni és akkor is csak tükör által 

látjuk annak viszonyait. És megtaláltam őt ott, hol felemelhette dorgálásának szavát, mint egy 

Náthán vagy egy Illés a megromlott kor által trónra ültetett szenvedélyek és bűnök ellen.

 Sajátságos! Furcsa! – mondhatják erre az »Őrállók« kik, a mint e beszédek napvilágot láttak, 

őrállói tisztükhöz képest azonnal megtámadták őket, az útleveleiket szedték el és megállapítot-

ták, hogy hiszen majdnem mindnyájan külföldről jöttek be s mint indigenák keresnek szállást 

és szíves vendéglátást idehaza – és mikor ők azt teljesen igazolták, hogy ezek legnagyobb 

részben csak felfogadott, csak egy más ruhába való öltöztetés által sajátjaivá lett gyermekei 

Dobosnak: akkor még elő mer állani valaki azzal, hogy e gyermekekben azt az apát ismeri fel, 

a ki soha sem volt atyjuk, vagy kép nélkül, e beszédekben megtalálja Dobost, pedig hát ő csak 

fordító.

 Igenis megtaláltam! Mert az embert meg lehet abból ismerni, hogy mit fordít, ha fordít; a 

külföld jeles irói közül melyek azok, a kiket szeret, kiknek gondolat és érzelemvilágában érzi 

magát jól és tud ebbe belehelyezkedni. Vagy nem igaz az a magyar közmondás, hogy az »em-

bert barátjáról ismerheti meg«? Dobos szereti Coquerelt, Celleriert, Gerokot, velök társalog 

szüntelen, őket tolmácsolja azoknak, a kik az ő eredeti nyelvüket nem ismerik – vajjon e nemes 

társaság árnyat vet a körükben időzőre? és vajjon őket híven tolmácsolni vagy csak megérteni 

is tud nem kell-e akkora léleknek lenni, mint a minők ők? A mi pedig azt illeti, hogy hát miért 

nem nevezte meg Dobos minden egyes beszédénél az eredeti szerzőt: arra vonatkozólag mind-

járt azt gondoltam, még mielőtt fi ának Dobos Lászlónak igazoló nyilatkozata megjelent volna, 

hogy Dobos lefordította e beszédeket a maga használatára, iróasztala és kathedrája számára 

s a magánhasználatra szánt dolgozatoknak nem irta alá a szerző nevét, mit most évtizedek 

után már el is feledett. 82 éves korában azt hiszem nem fog már valami nagyon az emlékező 

tehetsége az embernek. E felvetésemet igazolta az apa jellemét nemesen védő fi unak amaz 

előszava, mely a 2-dik kötet elé van adva s a mely szerkesztőségünkbe megküldve, alkalmat 

nyujtott arra, hogy lássuk, hogy a buzgó kiadó mint veszi egyfelől magára ama mulasztás 

terhét, a mely szerint a szerzők a kiadott beszédek alatt megnevezetlenül maradtak, másfelől 

hogyan magyarázza meg, hogy ma már lehetetlen minden egyes beszéd szerzőjének utána 

járni.

 Még egy szót az »előszóra«. Ugyanis azt irja ebben a kiadó, »hogyha a magyarhoni prot. 

egyház közvéleménye úgy kívánná, a beszédek további közlését beszüntetni kötelességemnek 

ismerem«. Ezt világért se tegye! Szegény irodalmunknak szüksége van mintákra, példányokra, 

inventióban, tárgyalásban uj gondolatokra. Ha valaki nem zarándokolhat el oda, hol az ó-kor 

nagy művészeinek egy Apellesnek, Phidiásnak szobrait őrzik, hogy a remek alkotásokat pél-

dányul szemlélhesse maga előtt – vajjon nem veszi-e meg a művészetért lelkesedésében még 

drága pénzen is az ezekről készitett hű másolatokat, kivált ha e másolatokat olyan emberek 

készítik, kik még az eredetinek lelkét is bele tudják lehelni ezekbe? Egy művész által készített 

másolatok e beszédek. Igaz, hogy nagyon, de nagyon kevés kivétellel, alkalmasok arra, hogy 

úgy a mint előttünk vannak, elmondhatók is volnának, kivált kisebb falusi gyülekezetekben; 

de annál jobb példányképek s elolvasásuk megtermékenyíti az elmélkedő agyat és a gondolatok 

nagy mennyiségével tömérdek más gondolatot ébresztenek fel. És örvendek, hogy ily beszédek 

jelentek meg s óhajtom, hogy folytattassanak, mert nagy szükségünk van mintákra, a melyek 

után formáljunk és formálódjunk.” Kenessey , -.
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Dobos János 1887. február 3-án hunyt el, életének 82. évében. Halálhíréről így 

számolt be a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap:

Dobos János nincs többé! Alig nehány nap előtt hozta csak a táviró a leverő hírt, hogy 

Cegléd ősz patriarchája súlyosan megbetegedett, megtörve s megrogyva a folytonos 

harc és küzdés alatt.

Azóta valósággá lett, a minek bekövetkeztétől az első hír hallatára rettegni kezd-

tünk. A próféta égi tűzzel érintett ajkai bezáródtak, meghidegültek, vezéri karjai 

lehanyatlottak. Őrálló helye üresen maradt. Megállott immár a nagy örökkévaló-

ság hidján, visszaadva útlevelét annak, ki hajdan elhívta őt a hosszú, nagy vándor 

útra. A lélek, mely nagy eszméktől volt terhes, elszállott oda, hol nincs többé sem-

mi titokzatos; hol nem harcol többé a halálnak testével, »az olthatatlan uralkodó 

szenvedélylyel.« Megtalálta már a feleletet a »Van - Nincs« nagy problemájára.

Magyar Sionunk egy kiváló őrállóval szegényebb, Pantheonunk egy nagy halottal 

gazdagabb lett.

Dobos János nemcsak a magyar reformált egyháznak, de a nemzetnek s a hazai 

irodalomnak is halottja s méltán sirathatja őt az egész Izrael.

A hosszú pálya meg van futva. Ő maga jelölé meg ez út mérföld mutatóit. Az 

első 1804 melyre születési év van bevágva; a második 1847, a pozsonyi országgyűlés 

emlékeivel beirva s a harmadikon 1881 van felvésve, a zsinat éve. Az ősz Simeon már 

ekkor vágyott volna elköltözni s lenni a Krisztussal, midőn a közalap megalkotásakor 

könnyek között így szólt: »mostan bocsásd el Uram a te szolgádat békességgel!«

Praecipe cantus lugubres Melpomene!363 S míg a ceglédi gyászravatal felett 

meggyujtjuk az emlékezésnek a kegyelet lehellete által táplált fáklyáját, e gloriában 

idézzük vissza az elhunyt nagy alakját.

Nem, ne tegyük ezt mégse! Engedjük őt pihenni, ne zavarjuk meg nagy álmait. 

Jól esik neki e nyugalom.

Virasszon álmaid felett, nagy halottunk, a szelid emlékezet. Legyen könnyű 

elfáradott tetemidnek az általad annyira szeretett hazának földe s vegye fel fennkölt 

lelkedet egeibe a kegyelemnek Istene!364

A hírlapok is számos helyen adtak tudósítást Dobos János haláláról. A Függet-

lenség című hírlap így számolt be a szomorú eseményről: 

363 Az idézet Horatiustól származik (Carminum liber primus. Carmen XXIV. Ad Vergilium 

Maronem, 2-3. sor: Praecipe lugubris cantus, Melpomene). Grigássy Éva fordításában: Bánatos 

éneked zengd csak, Melpomené. Horatius 1961, 102-103.
364 PEIL , -.
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Pusztulunk, veszünk. Naponként dőlnek ki közéletünk oszlopai, azok, kik egy jobb 

kort láttak még, a melyben a hazafi ság nem volt áruczikk, a nemes cselekedet nem 

ritka erény, de betöltött kötelesség. A felebaráti szeretetet gyakorló életpéldák sűrűb-

ben fordultak elő, mint napjainkban. Hol van, hová lett az aczélizom az emberekből, 

mely hatott lefelé és nem olvadt el fölfelé? Vannak ma a tudományoknak nagyon 

okosnak kikiáltott mivelői, de alig találunk bölcsekre. Viselik sokan a papi palástot, 

de ennek fénye, nimbusza nélkül beszélnek a szószékről is, de csak kevesen a meg-

győződésnek istentől sugalt erejével. Vannak, kik nagyoknak látszanak, de valójában 

nem azok. A magyar protestans egyház diszcsarnokában valaha sokan voltak ilyenek, 

ma az utolsók egyikét gyászolja a hazai helv[ét] hitvallásu evang[éliumi] egyház 

Dobos Jánosban, a czeglédi érdemes agg református lelkész halálában. Nagy időt élt, 

nagy időkben, hű támasza egyházának, hű fi a hazájának, apostola a maga népének. 

Az evangeliumi egyszerűség nála a református papnál a maga ősi, tiszta, fenkölt 

jellemében nyilvánult. Neki egyetlen kincse, egyetlen feladata az volt, hogy betöltse 

helyét abban az országban, mely nem ebből a világból való. Erkölcsi kincsekben, az 

elismerésben gazdagok a protestáns papok, kik világi kincsekben szűkölködnek. 

Dobos János egyike volt magyar hazánk legnagyobb protestans egyházi férfi ainak, 

ki népét, melynek lelki üdve mint az urnak szolgájára bizva volt, mindig szem előtt 

tartotta s nemcsak a vallásosságban erősítette, de élesztette sziveikben a hazafi ság 

lángjait s mint ember, mint pap, szenvedett népéért és hazájáért. Nagy idők nagy 

tanuja: nagy férfi akban gazdag korszak nagy erényeiben gazdag férfi a volt. Nézzétek 

meg csak az egyszerű protestáns papi házakat s azok lakóit. Nézzétek a lelkipász-

torkodásban félszázadot eltöltött életöket szegényen leélt papokat s akkor fogjátok 

megismerni az élet alkonyán az élet derűjét. Féllábbal a sirban állnak, vállok roskad 

az évek sulya alatt. Többet tapasztaltak a roszból, mint a jóból s arczukon ott ragyog 

a Jézustól nyert megbizatás megelégedése: »Az én igám könyü, az én igám édes.«� 

Mennyi lelki erő és bölcsesség kell ahoz, hogy egy nehéz élet küzdelmei meg ne 

czáfolják a küldetésnek szavait. Milyen lemondás kell ahoz, hogy a világiakra keveset 

nézve, összes vagyona ezekben a szavakban legyen: »Ez az én népem s örökségem!« 

Nagy urak, királyok halnak meg, állítanak emlékszobrokat, mausoleumokat, tarta-

nak emlékbeszédeket, de nem szól rólok és hozzájok a mindenség ura igy: »Jól vagyon 

jól én hív szolgám, keveset voltál hív, többre bizlak ezután.« A királyok elhalását 

megsiratja a nép, de csak egy apostolt sirat meg e szavakkal: »Jaj már minekünk, 

mert elveszett a mi fejünk koronája.«365 Dobos János a czeglédi református apostol 

halála szomoru eset, mert nem csak Czegléd gyásza döbbent meg bennünket, hanem 

az is, hogy nem sok egyházi férfi u van, kinek halálakor a mély gyász ilyen benső-

ségével fogulnánk el. Hiszen az az erős alkotmányt és nemzetiséget védő vallásos 

365 JSir 5,15
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szellem, a királyi palástnál is fényesebb egyszerűség, mely a hatalomnak is meg 

merte mondani az igaz szavakat, a királyi tanácsos-református főpapokban kihaló 

félben van. Anteusnak366 a földben rejlett ereje, a magyar protestáns egyháznak az 

egyszerü apostoli szellemben, melynek egyik utolsó képviselője Dobos János. Áll az 

egyház, de minden részében nem a régi, ott pusztit a hiuság, a világi uralom, a nagy-

ravágyás. A papok rangért, hivatalért elhagyják népöket, egyházukat, a régi papok 

a gályarabságért hagyták csak el. Czegléd gyásza ma az egész magyar protestáns és 

az egész magyar hazafi as közönség gyásza. Mi is megállunk a ravatal felett, a kik 

ismertük és értettük a nagy szellemet és erős jellemet, ezt a még aggastyán testében 

is égő nagy lelket, ki utolsó éveiben még egyszer érezte megifj ulni a lelkesedés láng-

ját szivében s száz lelkes czeglédi rendíthetlen elvű polgárral elment megtisztelni 

Kossuth Lajost a nagy számüzöttet, a kinek elveiért a szószéken annyit küzdött, ki 

türelemre tanította azt a népét, a mely türelemre Kossuth csepegtette a szabadság 

balzsamát. Egy szabad város szabad hódolatát vitte el a megboldogult kitünö lelki-

pásztor a nagy hazafi nak, s ebben annyi szeretet, ragaszkodás nyilvánult, a minőt 

csak Czegléd tud felmutatni. Az alkotmány visszaállításának küszöbén az ő ajkáról 

hallotta népe a biztatás szavait, ő gyujtotta fel a hazafi ság tüzét az egyház oltárán 

is. Tovább ment. A »Gyermek imái« czimű imakönyvben a gyermek szivébe oltotta 

be a hazafi ságot a vallásos érzés, kegyelet és emberszeretet mellé. Azok, a kik ebből 

a könyvből tanulták megszeretni a hazát, tisztelni az Istent, a legválságosabb időben 

is megállják helyeiket, ha jól megtanultak belőle imádkozni. Egyházi beszédeiben 

őserő volt, s majdnem az isteni jelentés meggyőződése. És milyen magyar nyelven 

vannak ezek írva, átérezni könnyű, utánozni nehéz. És most ott fekszik némán, meg-

dicsőülve a ravatalon. Czegléd és a protestáns egyház, a hazafi as nép gyászban van. 

Egy cser dőlt ki, s már nem sok csernek kidőlését fogjuk látni napjainkban, a mikor 

többnyire bozót és cserje terem. Ott fekszik csöndesen, ki ugy tudott menydörögni 

az éjszaki Sardanapal ellen. Ki tudja, nem édesebb-e igy az alvás, mintha hallotta 

volna kozák lovak dobogását. Aludjál, álmodozzál népedről szépet, nagyot oda fent, 

hamvaidnak béke lent.367

Temetése f. hó 4-dikén ment végbe,368 a tiszteletnek és kegyeletnek közelből és 

366 Anteus (vagy Antaiosz) a tenger istenének, Poszeidónnak és a föld istennőjének, Gaiának fi a, 

legyőzhetetlen erejű óriás. Ha ereje csökkenni kezdett, a föld megérintése után új erőre kapott. 

Szilágyi 1999, 27-28.
367 Függetlenség , -.
368 Dobos János temetése valójában február 5-én történt. Egyértelműen tanúsítja ezt az anyakönyv 

első és másodpéldányának 45/1887. számú bejegyzése: Dobos János 1887. február 3-án hunyt 

el tüdőlobban, a felsőtemetőben temették február 5-én. A temetési szolgálatot végző lelkészek: 

Fötiszt. Szász Károly püspök, Nt. Ádám Kálmán esperes, T. Dézsi Mihály s. l., T. Mészáros Sámuel 

O-Budai lelkész. RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm); PML NKO IV. 482. 6. doboz.
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távolból élénk nyilvánítása mellett. A dunamelléki kerület, a budapesti egy-

ház, a budapesti ref. theolog. akadémia mult számunkban említett képviselőin 

kívül résztvettek a gyászünnepélyben a kecskeméti egyházmegye esperese és 

gondnoka: Ádám Kálmán369 és Antos János,370 Kecskemét, N.-Kőrös, N.-Abony, 

Ó-Buda, Monor lelkészei és segédlelkészei; a n.-kőrösi egyház gondnoka Ádám 

László; a kecskeméti jogakadémia és gymnasium, a n.-kőrösi gymnasium és 

tanítóképezde tanárkarai majdnem teljes számban; megjelent egész Cegléd 

városa, a ki befért a templomba, az ott foglalt helyet, ellepve még a karzatokba 

vivő lépcsőket is, kiknek pedig bennt nem jutott hely, a templom előtti téren 

s utcán foglaltak állást.371 A gyászszertartás d. u. 2 órakor vette kezdetét a 

templomban. A ceglédi reform. tanítói karból alakult s ügyesen vezetett ének-

kar megható gyászéneke után Szász Károly püspök úr a szószékbe lépett s a 

veszteség és fájdalom nagyságát tolmácsoló ima után a lapunk elején álló s az 

igazat és szépet oly mesterileg egyesítő emlékbeszédben tüntette fel előttünk 

az elköltözöttet.372 A beszéd után rövid ima majd ismét az énekkar gyászéneke 

következett (Nagy sajnálatunkra közének nem volt, pedig abban a szép nagy 

templomban azzal a nagy közönséggel együtt mily jól esett volna a XC. zsoltár 

egy pár versét elénekelnünk!) Ezután megindult a nagy gyászmenet, elől egy 

kocsi koszorúkkal megrakva, azután a koporsót vivő gyászkocsi. A sírkertben 

az egyházmegye esperese Ádám Kálmán úr vett búcsút az elköltözöttől, ennek 

érdemeit még egyszer felelevenítő s a nagy közönséget mélyen megindító sza-

vakban; majd a helybeli segédlelkész Dézsi Mihály373 mondott a szív igaz, meleg 

hangján imát; s mielőtt a göröngyök ráhullottak volna a koporsóra, az ó-budai 

369 Ádám Kálmán vezsenyi lelkész, a kecskeméti egyházmegye esperese (1885-1917), Ádám Mihály 

vezsenyi lelkész fi a és Ádám Gerzson nagykőrösi tanár testvére. Ádám–Joó 1896, 217-218.; 

Zoványi 1977, 13., 303-304.
370 Antos János (Réty, 1819. december 22. – Abony, 1906. november 20.) 1848-1849-es vezérkari 

honvéd alezredes, földbirtokos. Nagyenyeden jogot tanult, 1838-tól a II. székely gyalogezrednél 

szolgált, 1842-től hadnagy. Aktívan részt vett az 1848-1849-es szabadságharcban, Budavár 

ostrománál lett alezredes. Az 1849. augusztus 2-i debreceni csatánál és a világosi fegyver-

letételnél is jelen volt. Ezután hatévi várfogságra ítélték, 1851-ben kegyelmet kapott, ezután 

megnősült, majd Abonyban gazdálkodott. MÉL I., 42.
371 „Dobos János temetésére jól emlékezem. Őt, akit 1854-ben egy tál birkapörkölttel és egy üveg 

borral fogadott a gyülekezet kurátora, 1887. február 5-én gyászba öltözött ceglédiek sok-sok 

ezer főnyi tömege kísérte ki a ceglédi nagytemplomból utolsó útjára. A tömegnek csak egy 

töredéke fért el a nagytemplomban, zsúfolva voltak a templom körüli utcák is. Én mint kis-

gyermek, a parókiával szomszédos ház erkélyéről néztem a menetet s ma is előttem van a 

kép, amidőn az akkori Vasút-utcát, a mai Rákóczy-utat egész szélességében és kilométernyi 

hosszúságban megtöltő fekete tömegben lassan imbolyogva halad a gyászkocsi, hogy utolsó 

nyugvó helyére szállítsa az öreg Dobos Jánost”. RL C/20 1. számú doboz 1. számú levél.
372 A prédikáció textusa Ézs 3,2-5 volt. A teljes beszéd megtalálható: Szász , -.
373 Dobos János második feleségétől született Erzsébet nevű leányának férje, aki később biai majd 

csákvári lelkész lett.
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egyház lelkésze, Mészáros Sámuel374 állott a sír széléhez, kezében egy vánkos 

alakú s földdel telt zacskóval s az ebben levő földet a mennyire meglepőleg ép 

annyira az egész közönséget meghatólag a koporsóra dobá a következő beszéd 

kiséretében:  

„Nem sokáig tartoztatlak vissza, nem állom útját kiérdemelt nyugalmadnak üd-

vözült főpásztor, megsiratott halottunk! De e kegyelet, mely onnan nyugotról, - hol 

egykor bölcsőd rengett – ide hozott egy kis sereget: parancsol velem, hogy megál-

lítsalak utadon, hogy visszatartsalak, ha csak egy pár pillanatra is, tátongó szájánál 

ama veremnek, melynek nyilása ha lezáratik: hiába keresnők azt, a ki nekünk, ide 

zarándokolt vándoroknak egykor oly kedves, oly drága volt.

Igen az ó-budai reformált kisded gyülekezet, a te legeltetésed első seregének sze-

rény küldöttsége van itt, az állít meg, az tart vissza nagy utadon, az kéri e gyászos 

gyászban is fényes gyülekezet egy kis türelemre, míg kizokogja magát annak ko-

porsója felett, ki első sorban az övé volt, övé mint szülötte, övé mint lelki vezére. 

A kegyelet parancs szava késztet a szólásra; a szólásra; a kegyelet egy kisded nyáj 

kegyelete, mely követett folyton, nagy, nemesen futott életutadon: ide kisért, ide ért 

végre velünk a határdombhoz, amaz »ó-testamentomi árokhoz«, melyről csak nem 

rég legeltetésed első seregéhez irt pásztori leveledben, hattyúdalodban említést tevél. 

Itt vagyunk tehát még egyszer, utólszor nálad, kivel az emlékezet bűvös világában 

folyton együtt valánk, hogy lerójuk, ha csak erőtlen szavakban, de őszinte meleg 

könnyükben a tartozást, melylyel az ó-budai kisded gyülekezet adózik szellemi aty-

jának mindig büszkesége, hű lelkipásztorának.

Eljöttünk mi szellemi fi aid, kinek bölcsőjét atyáink látták, megnézni s könnye-

inkkel megöntözni a koporsót, melybe nagy szellemed porhüvelye záratott; eljöttünk 

teljesíteni testamentomi parancs szavad: »adjatok nekem sírhelyet földetekben.« 

Igaz! Ez volt az utolsó szó, »pium desiderium,«375 de – miként irád – nagyon komoly 

kívánság, mit az ó-budai kisded gyülekezet nagynevű lelkipásztorától hallott. Ám 

e kívánság egészben nem teljesülhet, tiltja azt az itt zokogó szerető szívek jogosult-

sága; tiltja e nagy és fényes gyülekezetnek buzgó lelkipásztorához még hamvaiban 

is ragaszkodása. De mert a kegyelet nem ismer akadályt; mert a szeretet »erős mint 

a halál, kemény mint a koporsó376«: részben teljesül kegyes óhajtásod. Im fogadd el 

hálánk s szeretetünk zálogául mit adhatunk, de a mi neked az örök hazába vezető 

utadon legdrágább kincsed, édes álmot varázsló talizmánod leend: fogadd e marok-

374 Mészáros Sámuel 1835-ben született Izsákon. 1873-ban Majosházáról Óbudára rendelik he-

lyettes lelkésznek, ahol 1874. szeptember 6-án választják meg rendes lelkésznek. Ő volt, aki 

megírta a gyülekezet történetét, Az Ó-Budai Ev. Ref. Anyaegyház száz éves története címmel. 

1907. szeptember 10-én halt meg Óbudán, és két nappal később szeptember 12-én temették 

el. A temetési szolgálatot Mády Lajos esperes végezte. Szetey , .
375 Értsd: szent (kegyes) óhaj (latin).
376 Vö. Énekek 8,6
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nyi földet síri vánkosul. Érezd ennek a sír fagyos kebelén is átható melegét; érezd a 

soha meg nem haló szeretet síri üdvözletét, onnan nyugot felől, a neked legdrágább, 

legkedvesebb nyugvó porok hazájából; érezd e maroknyi földben a rég elhamvadt 

édes atyai, édes anyai szív újra éledését; elegyülj e megszentelt porokkal, hisz édes 

atyád, édes anyád porait fedő porrészek ezek.

Fogadd s aludjál alattuk édesen!”

Még egy ének s azután ott hagyók a drága hamvakat, egyházunk egyik erős osz-

lopának, veterán bajnokának földi részeit magába fogadó sírgödröt. A hosszú fárad-

ságos, sokszor tövises pálya megfutása után nyugodjál békében!377

Dobos János emlékezete és megítélése378

Dobos János személye nem határolható be egyértelműen egyetlen korabeli 

irányzatba, prédikátori felfogásba vagy gyakorlatba. Eléggé vegyes az a kép, 

amely róla kialakult kortársai és utódai között. Azt mondhatjuk, hogy egy olyan 

ember volt, akit vagy szeretni vagy nem szeretni lehetett. Éles kritikával, szar-

kasztikus jelzővel illette korának lelkészi gyakorlatát, egyháza helyzetét, sok-

szor talán elhamarkodottan kritizált anélkül, hogy ismerte volna a teljes képet, 

nem véletlen, hogy sokan a Gamáliél nevet aggatták rá. Prédikációit azonban 

nagyon szerették kora egyházában, elismerték modorát és stílusát, prédikációs 

köteteit jó szívvel ajánlották olvasásra és felhasználásra. Mindezt jól példázza 

Mitrovics Gyula 1911-ben megjelent posztomusz homiletikája, amelyben Do-

bost a XIX. század legjobb és legelső prédikátorának tartja.

Így például nálunk Dobos János-t tartom a XIX. század legelső egyházi szónokának. 

S vajjon mi teszi megbecsülhetetlenné, hibásan homiliá-nak elkeresztelt egyházi 

beszédeit? Bizonyára nem a szigorú Keresztelő Jánosi modor, melyen szólani szokott s 

mely megráz és megborzongat sokszor, ahelyett, hogy megindítana. Nem az élénk és 

erős színezés, mely néhol túllép az egyházi szónoklás határain. Nem is a tőrőlszakadt 

magyar nyelv egymagában, melynek párját hiába keressük. Hanem igenis az, „hogy 

beszédeit, az örök igazságokat és legemberibb elveket magában foglaló bibliára épít-

vén, ennek szellemét igazi ép fi lozófi ával, minden szűkkeblűség s elfogultság nélkül 

magyarázza”, a felfogás, a nagy szabás mellett, analytico-synthetica modora, mely 

elemez, boncol, részletez, bonyodalmakat teremt. Beszédeiben előttünk mindig 

egy-egy életkép, a vallásos dráma egy különös neme tárul fel, a maga tarkaságával, 

377 Farkas , -.
378 A Dobos János életével és személyével, valamint hagyatékával kapcsolatos legfontosabb dátu-

mok vonatkozásában lásd a X. számú mellékletet. 
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nyugtalan változataival, mígnem az egyes fénysugarakat egy látatlanul elhelyezett 

gyújtő [sic!] üveg vonzza együvé. Lassankint minden egységre siet. Az erkölcsi igaz-

ságszolgáltatás, a bonyodalom megoldása bekövetkezik. Az analysis synthesisbe csap 

át; propositio és részei szépen kikerülnek. Csak egy példát a sok közül. Homiliáinak 

első kiadása fekszik előttem. Az „Ábrahám”-ról írott első homiliát maga is azok közé 

sorozta, „melyeknek eredeti vonásai százados régiségből emelkednek ki; melyek a 

legkeresztyénebbek és így legtökélyesebbek”. Nem analytico-synthetica mű-e ez? 

midőn szabályszerű exordium után, kivehetőleg ez a propositio: mi által érdemelte 

ki Ábrahám Istennek kegyelmét és ama szép nevet, hogy ő a hívők atyjának neveztessék? 

s részei így vezettetnek le; azáltal, mert 1-ször: hite meggyőzte okosságát; II-szor: 

kötelessége érzetével meggyőzte keble leghatalmasabb indulatait; az ötödik szak alatt 

pedig formális conclusio következik?!... Nem oly synthesis-e ez, melynek sovány 

csuklóit, hogy ki ne látszanak, az analysis kövérsége tölti ki?…

Nehéz ez a módszer, természetesen; azért kezdődnek nem is ajánlhatom. Bizonyos 

bevégzett szónoki tökéletesség, a biblia alapos ismerete, gazdag élettapasztalat, 

emelkedett lélek, élénk képzelőtehetség, e mellé választékos ízlés, az írás művésze-

tében való avatottság kívántatik az előterjesztés eme neméhez; már csak azért is, 

mert itt a gondolatok nyomatékától, a képek szépségétől, az alkalmazás ügyességétől 

s általában a stylus tökéletességétől függ minden s lehet mondani, hogy ez a legma-

gasabb pont, melyre szónoki fejlődésünkben eljuthatunk.379

Mitrovics e művében visszautal Dobos 1862-ben megjelent Homiliák régibb és 

legújabb modorban című munkájára, amelynek előszava még évtizedek múlva 

is sokszor köszönt vissza cikkek és folyóiratok hasábjain. Úgy vélem, Dobos 

leginkább ezzel a művével vívta ki az elismerést és ez által vált még inkább 

népszerűvé saját korában. Ebben az előszóban ugyanis olyan markáns és tömör 

módon fogalmazza meg látását mind a külföldi, mind a belföldi prédikátorok és 

prédikációk helyzetéről, ami hosszú évtizedeken át, sőt napjainkig is aktuális. 

Dobos e művében egyértelműen állást foglal a homília műfaja mellett, amelyet 

ő maga is gyakorolt szinte egész pályája során. Nem szabad arról sem megfe-

lejtkeznünk, hogy Dobos számos prédikációjához külföldi forrást használt fel, 

rengeteget fordított és átdolgozott.380 Ez indokolja Ravasz László értékítéletét 

is, amikor is a következőket írja:

379 Mitrovics , -.
380 Erről a témakörről később teszek részletesebb említést.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 307 •

A Szikszai György magányos alakja csak egy félszázad mulva kap követőt: Dobos 

Jánosban, Révész Imrében, de ezekben is inkább csak mint áldolgozókban381.382

Az ő [értsd: Szikszai György] nyomdokain jártak Révész Imre és Dobos János pom-

pás fordításaikkal és átdolgozásaikkal.383

Bilkei Pap István is a kiválóbb XIX. századi prédikátorok között említi Do-

bos Jánost.384 Kritikailag idézi Dobos Autobiográfi ájának egyik sorát, azonban 

pontatlanul: „Ne keressetek engem ezekben a beszédekben. (Dobos)”. Bilkei Pap 

e mondathoz a következőket fűzi: „Ép így lehetne mondani, ne keressétek a 

felhasznált beszédekben a mi gyülekezeteinket, mert azok a legtöbb esetben 

nincsenek abban.”385 E megállapítás erősen vitatható, hiszen a kor lelkészei 

nagyon odafi gyeltek gyülekezetük életére és eseményeire. Erre ékes példa Do-

bos János prédikációs hagyatéka és egész lelkipásztori működése. Az általam 

később bemutatott és elemzett prédikációk is ezt támasztják alá.

Mindezeket fi gyelembe véve nagyon érdekes és elgondolkodtató a Dunántúli 

Protestáns Lap 1912. évfolyamában megjelent írás, amely Dobos prédikációit 

elemzi górcső alá véve azokat. Pozitívumként értékeli, hogy prédikációi tele 

vannak gondolatokkal, ám egyúttal ugyanezt tartja hibájának is, mert any-

nyira sok a gondolat, hogy a hallgatónak nincs is ideje befogadni azt: hiszen 

ha elgondolkodik egyik-másik gondolaton, akkor lemarad a prédikációra való 

fi gyelésben és végül nem fog tudni visszazökkeni a gondolatmenetbe.386 Ez a 

kritika – úgy tűnik egyöntetű – Dobos prédikációival szemben. A tanulmány 

konklúziója mégis ez: „van-e, ki nem haszálta Dobost?” Úgy vélem, ez a kérdés 

önmagáért beszél.

Minden mondata gondolkozásra hív s gondolatokat ébreszt. Ez az oka, hogy e beszé-

dek, úgy, amint vannak, a mi katedráinkon nem használhatók. A hallgatónak nincs 

ideje meditálni. A hallgató csak a kész eredményt fogadhatja be és az igehirdetőnek 

nem gondolatokat, hanem elhatározásokat kell fakasztani. Ilyen s eféle glosszákkal 

vezették be egyházi irodalmunkba a Dobos relikviákat is. De kérdem: van-e, ki nem 

használta Dobost?387

381 Sajtóhiba? Értsd: átdolgozókban?
382 Ravasz , .
383 Ravasz , .
384 Bilkei Pap , .
385 Bilkei Pap , .
386 Ha aktuális akarnék lenni e tárgykörben, akkor azt óhajtanám, bár mi is szenvednénk ma-

napság e problémától, amikor is a szószékeken elhangzó igehirdetésekre gondolunk. Szomorú 

tapasztalatom, hogy e téren igencsak lenne mit fejlődnünk.
387 DPL , .
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Végigvizsgálva Dobos János prédikációs köteteit, amelyeket meg tudtam te-

kinteni, azt kellett megállapítanom, hogy lelkészeink igencsak nagy előszere-

tettel használták és mondták el újra és újra prédikációit. A tulajdonomban lévő, 

valamint pl. a Ráday Könyvtárban fellelhető Dobos-kötetek szinte mindegyike 

tartalmaz arra nézve adatokat, hogy a könyvek tulajdonosai nem csupán szor-

galmasan tanulmányozták Dobos János prédikációit, hanem egy az egyben vagy 

kisebb változtatásokkal el is mondták azokat még a XX. század folyamán is. 

Később azt is látni fogjuk, hogy Dobos János fi a, Dobos László, valamint 

Máthé Elek dunavecsei lelkész és káplánja, Jávor János, ill. még Szabó Lajos is 

hányszor mondta és használta fel beszédeit. Méltán mondhatjuk, hogy Dobos 

János igencsak sokáig élt beszédjei örökségében. Nyilvánvaló természetesen, 

hogy az 1930-40-es években ez a tendencia egyre inkább alábbhagyott, és aztán 

sajnos a feledés homályába veszett mind személye, mind élete, mind prédiká-

cióinak öröksége. 

Ezt követően három fontos dátumot kell megemlítenem, amelyek mellett nem 

lehet szó nélkül elmennünk, ha Dobos örökségére gondolunk. Az első 2002. 

január 24-e, amikor Emlékmű (emlékoszlop) állítása történt meg a „Turini út” 

125. évfordulója emlékére a ceglédi református nagytemplom kertjében Dobos 

János reliefj ével.388 A turini út szorosan nem kapcsolódik prédikátori örökségé-

hez, de életének – saját maga állítása szerint is – meghatározó eseménye volt, 

hiszen Dobos felkért szónokként a küldöttség vezetői közé tartozott. 

A következő: 2009. október 7-e, amikor a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 

Bizottság 49/2009. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert 

részévé nyilvánította Dobos János ceglédi református öregtemetőben találha-

tó sírboltját.389 Sajnos a sír rendkívül romos állapotban van, úgy tudom, hogy 

javítására adományokat gyűjtenek. Reménység szerint sikerül újra rendbehozni 

a családi kriptát, hogy így is kifejezze az utókor tiszteletét az előttünk járt 

nemzedékek és Dobos János előtt.

A harmadik említésre méltó dátum 2012. május 8-a, amikor Cegléd Város 

Önkormányzati Testületének márciusi döntése értelmében a „Városalapítók 

ünnepe” alkalmából dísztáblát avattak Dobos János emlékére a ceglédi Város-

háza udvarán, az ún. Pantheonban.390 Vélhetőleg halálának 125. évfordulója391 

kapcsán történhetett meg ez a jeles esemény, amely egyúttal méltó megkoro-

názása egy jeles életútnak és örökségnek.

388 http://cegled-utikalauz.hu/latnivalok/turini-emlekmu-cegled-84960.html
389 A határozat megjelent a HÉ , . 
390 CP , .
391 Vö. Szetey /I, .
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Dobos János levéltári hagyatékának 

feldolgozása és jellemzése

Dobos János élete és működése nem csupán azért érdekes és számottevő, mivel 

a XIX. század javarészét átélte, hanem azért is, mivel kéziratban ránk maradt 

prédikációi mennyiségi és minőségi szempontokból egyaránt páratlan és fel-

tételezhetően egyedi jelentőséggel bírnak. A kicsivel több, mint 550 számozott 

kéziratos tétel392 az egész prédikátori pályát és gyakorlatilag az egész életművet 

felöleli. A jelen kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a legkorábbi 

fennmaradt prédikációit 1827-ben lovasberényi rektorsága alatt mondta el, a 

legkésőbbi prédikáció-kéziratának visszakövetkeztetett datálása pedig 1886. 

Tanulmányom további részében Dobos János kéziratban és/vagy nyomta-

tásban fennmaradt prédikációinak és prédikátori tevékenységének bemutatá-

sával és elemzésével foglalkozom. Mielőtt erre rátérnék, szükségesnek látszik 

a kéziratos örökség rövid jellemzése. A Dobos-kéziratok javarésze jelenleg a 

dunamelléki református egyházkerületi gyűjteményben, a budapesti Ráday 

Levéltárban található (C/20). 

A C/20-as fond Dobos János iratait és prédikációit tartalmazza négy doboz-

ban, de a levelek között valójában a Dobos család vonatkozásában is találunk 

egy-két iratot. Innen érthető, hogy a Dobos János neve alatt őrzött 0,52 folyó-

méternyi levéltári egység 1796-tól, Dobos születése előtti évekből is tartalmaz 

anyagot. A levéltári leírásból megtudhatjuk, hogy az iratok zöme eredetileg 

a Ráday Könyvtár kézirattárában volt, amelyet Máthé Elek 1926-ban adomá-

nyozott.393 Egyes iratok a ceglédi egyházközségtől kerültek az egyházkerületi 

gyűjteménybe. Az országgyűlési prédikációkat – amelyek valójában másolatok 

– szintén Máthé Elek adományozta a levéltárnak, míg a fennmaradt levelezés 

javarészét Dobos Sándor adta át a gyűjteménynek 1954-ben, 1956-ban, 1957-

ben. Legutoljára 2003-ban gyarapodott a Dobos anyag, amikor Balogh Józsefné 

Dobos Irén néhány másolatot juttatott el a levéltárnak. Az iratokat 1955-ben 

és 1957-ben rendezték, 1983-ban dobozolták, 2000-ben megtörtént az anyag 

leírásának számítógépes rögzítése, 2002-ben pedig a raktári revízió alkalmával 

a levelek lajstromozása. 

392 További 128 prédikációnak csak a nyomtatásban megjelent változatát ismerjük, ezek kéziratai 

nagy valószínűséggel elvesztek. 
393 A Dunamelléki Református Egyházkerület 1926-os jegyzőkönyvében a következőket ol-

vashatjuk: „Ajándékaikkal gyarapították a könyvtárt: dr. Máthé Elek budapesti református 

főgimnáziumi tanár, néhai Dobos János ceglédi lelkésznek mintegy 500 darabból álló kéziratos 

egyházi dolgozatával.” DRE KJ , .
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Az 1. dobozban személyes iratok, részben hivatalos jellegű iratok, magán 

és hivatalos feljegyzések, valamint levelek találhatók. Az 1. doboz táblázatos 

kimutatása:394

Gazdasági és peres iratok, számlák, adókönyvek, kötelez-

vények, szerződések. Első felesége, Storch Katalin német-

nyelvű háztartási naplói

1839-1877 0,02 ifm

Ceglédi lelkészségével és egyházkerületi főjegyzőségével 

kapcsolatos vegyes iratok, följegyzések, nyomtatványok, 

főként az 1860-as évekből, köztük az 1842. évi egyházke-

rületi közgyűlés saját kézzel írt jegyzőkönyve

1840-1872 0,04 ifm

„Próba egy új káté készítéséhez, kivált Fokk után” című 

kézirat töredék
1834 füzet, két darabban

Dobos Sándor kézirata az 1877-es Kossuth küldöttségről; 

Dobos Sándor ügyvédnek nagyapjáról szóló, 1956-ban 

készített életrajzi följegyzései (Németh Balázs református 

lelkésznek címezve)

1947; 1956 9p5f +5pf gép[elt]

Vegyes iratmásolatok: Dobos János önéletrajza, újságcik-

kek, etc. (Balogh Józsefné Dobos Iréntől 2003-ban)
18 pf fénymásolat

Dobos János levelezése - a levélírók abc rendjében, azon 

belül időrendben 
1796-1886

275 db

E dobozok alapján készítettem el Dobos János kéziratban fennmaradt prédikáci-

óinak jegyzéke című I. számú melléklet első részét, ahol arab számokkal foly-

tatólagosan közlöm a prédikációk, beszédek, ide sorolt iratok egységesített le-

írását, legfőbb jellemzőit (lásd lentebb). A jelenlegi levéltári állapotot kívántam 

rögzíteni, és ahol lehetett, megőrizni. Egy-két helyen, ahol egyértelmű volt a 

jelenlegi tárolás sorrendjének logikátlansága – azaz összetartozó iratok valami-

ért korábban szétkerültek – Nagy Edit levéltárossal egyeztetve, rekonstruáltam 

és helyreállítottam a dokumentumok eredeti egységét, ill. sorrendjét. Ha egy ív 

papíron több különböző jellegű, számottevően eltérő kéziratot találtam, ezeket 

külön számoztam. 

A 2-4. doboz anyagát összefoglalva és legátfogóbban úgy lehetne jellemezni, 

hogy ebben a három dobozban Dobos János prédikátori-lelkészi működésének 

hagyatékát találjuk meg. A kiterjedt anyag javarészt befejezett, befejezetlen, ill. 

töredékes prédikációkat, temetési beszédeket, síri beszédeket, kátémagyaráza-

tos tanításokat tartalmaz, de a gyűjtemény részét képezi három szertartásrend/

ágendai beszéd (39., 87., 344.), ill. a 191., 393., 394., 464., 492., 509., 511., 512., 

394 A Ráday Levéltár részletes fondleírása alapján. Köszönettel tartozom Nagy Edit 

levéltárigazgatónak sokrétű segítségéért. 
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515. számú tételek imádságok, személyes feljegyzések, az 508. számú tétel395 

egy nyomtatásban megjelent tanulmány kézirata,396 a Debrecenben található 

LXII. számú tétel pedig a később nyomtatásban is napvilágot látott Autobio-

gráfi a kézirata.

A 4. dobozban elkülönítve (különálló mappában) tárolt ún. vegyes, rendezet-

len prédikációkat folytatólagosan lajstromoztam. Az összeírás utolsó darabját 

2009 novemberében helyeztem át Soltész Elemér (RL C/144) levéltári dobo-

zából. Összesen tehát 520 különálló, folytatólagosan számozott prédikációt 

és egyéb javarészt lelkipásztori tevékenységhez köthető dokumentumot írtam 

össze Budapesten. 

A Ráday Levéltárban találtam még további egy, a Dobos anyagtól elkülönül-

ten tárolt prédikációt Török Pál keltezetlen levelek és írói hagyaték (RL C/93 20. 

doboz) feliratú levéltári egységben, ez a levéltári dokumentumok összeírása 

végén a görög α jelzést kapta. Ugyanitt görög β betűvel jelöltem a Komárom-

Esztergom Megyei József Attila Megyei Könyvtár kézirattárában (JAMK) 250 

D 71 jelzet alatt található teljes másolatot, amely a Dobos-kéziratok között 

töredékesen található meg. A γ és δ jelű kéziratos, szekundér másolatok Pápán 

találhatók. 

További jelentős eredeti forrásunk a Ráday Levéltárban őrzött anyaggal szo-

rosan összefüggő debreceni gyűjtemény (Tiszántúli Református Egyházkerület 

Debreceni Nagykönyvtára R1246). Az egyértelműség kedvéért a Debrecenben 

őrzött prédikációkat folytatólagos latin számozással írtam össze a budapesti 

kéziratok esetében alkalmazott módszerekkel. A kéziratokat S. Szabó József ta-

nár adományozta a könyvtárnak. Az egység 61 prédikációt tartalmaz, valamint 

az agg Dobos által írt és nyomtatásban megjelent Autobiográfi a autográfj át, 

amely a nyomtatásban megjelent szöveghez képest fontos szövegtöbbleteket 

tartalmaz. A debreceni gyűjteményt I-LXII. számon írtam össze. A kézirattári 

egység végén található egy más kéz, feltehetően S. Szabó József által írt pré-

dikáció is, amit nem vettem fel a listába. Jelzem, hogy a nyomtatásban meg-

jelent prédikációk mutatója (II. számú melléklet: Dobos János nyomtatásban 

395 A prédikációk, egyházi beszédek stb. számozását az általam készített I. számú melléklet szerint 

adom meg a továbbiakban. Az anyag ilyen részletességű és átfogó osztályozása és lajstromozása 

mindeddig nem történt meg, az itt közölt számok semmilyen más listával nem egyeznek meg. 

Az áttekinthetőség kedvéért készítettem egy táblázatos összevetést, amely az általam adott 

új számozás alapján az esetleges visszakereséshez nyújthat segítséget (IX. számú melléklet: 

Dobos János kéziratos prédikációinak új számozása).
396 Dobos János kiterjedt és elismert publikációs tevékenységet folytatott prédikációkiadásain túl 

többek között a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (PEIL), a Vasárnapi Újságban, a Protestáns 

Tudományos Szemlében, a Magyar Protestáns Figyelmezőben, valamint a korszak meghatározó 

egyházi és társadalmi folyóirataiban, periodikáiban. 
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megjelent prédikációinak jegyzéke) a kötetekben, periodikákban, folyóiratok-

ban fellelhető igehirdetéseket folytatólagos félkövér arab számozással vannak 

jelölve, ill. megkülönböztetve. 

A debreceni és budapesti levéltári egységek esetében több olyan részben 

töredékes kézirat található, amelyekről csak tüzetes és alapos vizsgálat után 

derült ki, hogy ezek valójában összetartoznak. Valamilyen konkrétabban nem 

ismert ok miatt egy-egy oldal pl. átkerült Debrecenbe vagy Pestre, az iratok 

konkrét egyesítése jelenleg nem lehetséges, azonban ilyen esetekben elvégez-

tem a „virtuális” egyesítést úgy, hogy kölcsönösen rámutattam az összetarto-

zó, jelenleg töredékes kéziratokra. Ezáltal ismereteinket lehetett pontosítani a 

fennmaradt prédikációk valódi mennyisége vonatkozásában.

A Pápai Gyűjteményben találunk még két Dobos-prédikációt másolatban, 

azonban a másolók kilétét nem ismerjük. Különösen fontos ez abból a szem-

pontból, hogy az egyik prédikáció többlet információt tartalmaz a tekintetben, 

hogy megjelöli az adaptáció forrását.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Dobos-hagyatékban található kéz-

iratok javarészt gondosak, tiszták, alaposak, az általam ismert lelkipásztori-

prédikátori hagyatékok közül e tekintetben is valóban kiemelkedik. A szép, 

összefüggő és maradandó értéket képviselő elsődleges levéltári források láttán 

csak sajnálhatjuk mindazon prédikációkat, leveleket, feljegyzéseket, amelyek 

elvesztek vagy éppen a Dobos János által is említett tüzek martalékává lettek.

A kéziratban fennmaradt prédikációkról egységesített szempontrendszer 

alapján készítettem leírást. Több esetben előfordult, hogy egy-egy prédikáció 

esetében hiányoztak bizonyos információk, a töredékes formában fennmaradt 

kéziratok azonosítása és leírása külön nehézséget jelentett. A prédikációjegyzék 

a következő adatokat tartalmazza:

1. Új számozás (nem időrendben)

2. A prédikáció pontos címe és esetleges változatai

3. Textus

4. Elhangzás helye és dátuma

5. További elhangzások helye és dátuma

6. Mások általi elmondás, annak helye és dátuma

7. Esetleges külföldi adaptáció megjelölése

8. Egyéb megjegyzések és szövegközlések

1. A kéziratban fennmaradt prédikációkon általában szekundér, más kéz 

általi számozásokat találunk (olykor több, azonban ma már követhetetlen 
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rendszer nyomai ezek), amelyek azonban néhol inkonzekvensek, másrészt nem 

feltétlenül követik kronológiailag a prédikációkat, ezért úgy gondoltam, hogy 

szükséges lenne új számozásra. Készítettem egy táblázatot, amelyben közlöm 

a levéltári számozást és mellette az általam készített új számozását (IX. számú 

melléklet). A Debrecenben található prédikációkat latin számozással, az egyéb 

helyeken fellelhető kéziratokat a görög abc betűivel jelöltem. 

2. Szinte alig van olyan prédikáció, amelynek Dobos ne adott volna címet. 

Az is előfordul, hogy egy esetleges késői elhangzás során a címet meghosszab-

bította vagy esetlegesen megváltoztatta. Olyan esettel is találkozunk, hogy egy 

idegen, szekundér, más kéz általi címadást találunk, amely sokszor összefügg a 

nyomdai munkákkal, azaz a kiadás kedvéért adtak teljesen új címet vagy éppen 

változtattak rajta szerkesztői megfontolásból.

3. Textus nélküli ágendai és síri beszédek is találhatóak a hagyatékban, itt 

a textus helyett a textus hiányát jelzem értelemszerűen. Olyan prédikációk 

is előfordulnak, amelyeknek két textusa van. Ezeket később a textuáriumban 

ugyanazzal a számmal, de két helyre vettem fel. Azokat a prédikációkat, ame-

lyeknek esetlegesen hiányzik az első lapja, vagy valami más okból (pl. töredékes 

a kézirat) nem lehetett beazonosítani a textust, a textuárium végére vettem fel.

4. Nem minden esetben szerepel az elhangzás pontos helye, így sokszor 

a datálásból lehetett következtetni arra, hogy hol hangzott el a prédikáció. 

Ezek jelzése pl.: feltételezhetően Óbuda. Dobos János szolgálati helyein kívül 

dokumentálhatóan nagyon kevés más helyszínnel találkozunk. Temetések, es-

ketések, keresztelések alkalmával az elhangzás időpontját, egyéb információ-

kat – amennyiben a kéziratok elegendő és egyértelmű adatokat szolgáltatnak 

(fejléc, lelkészi feljegyzések, adatok a prédikációban) – az egyes egyházközségek 

anyakönyveinek mikrofi lmjeiről lehetett azonosítani, valamint az adatokat ki-

egészíteni. Ezeket a tudományos gyakorlat szerint mindig []-ben adtam meg. 

5. Dobos János sok esetben jelezte, hogy még hol mondta el az adott prédiká-

ciót. Esetlegesen olyan is előfordult, hogy ugyanazt a prédikációt még egyszer 

elmondta ugyanabban a gyülekezetben, pl. három év múlva. Ez egy érdekes 

korjelenség mutatója, ami hosszú ideig bevett gyakorlat volt a prédikátori gya-

korlatban. Arra is akad példa, hogy egy esetlegesen másodszor vagy harmad-

szor elhangzott prédikációnál egy teljesen új originális applikációt/alkalmazást 

találunk. 

6. Tudomásunk van arról, hogy Dobos László már apja életében elkérte az 

országosan ismert prédikátor prédikációinak kéziratait, valamint a prédikációk 

kötetben való kiadása is elindult Dobos János életében. Ez a tűzvészek és egyéb 

megpróbáltatások ellenére fennmaradt kéziratok sorsát, valamint Dobos halála 

után a hagyaték sorsát nagyban befolyásolta. A kéziratokon az azonosíthatatlan 
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bejegyzések, szerkesztői meghúzások, áthúzások, javítások stb. mellett találha-

tunk további elmondási helyeket és időket. Ezek közül kiemelkedő Dobos László 

„tevékenysége”, aki egyrészről lemásolta apja prédikációt (érdekes, hogy ezeket a 

másolatokat nem ismerjük), valamint az igehirdetéseket el is mondta, az újbóli, 

akár többszöri elhangzást legalább precízen feljegyezte. Az összesítésből az kö-

vetkezik, hogy igen gazdagon merített apja örökségéből, azaz javarészt abból élt. 

A konkrét számokat tekintve a kéziratok végén található bejegyzések alapján 

megállapítható, hogy a budapesti kéziratos prédikációkból 164-et mondott el 

újból, a debreceni anyagból pedig 25-öt. 

A családi hagyomány továbbment, Dobos László veje, Máthé Elek korán 

öngyilkosságot elkövetett dunavecsei lelkész szintén használta a felesége nagy-

apjától, Dobos Jánostól származó kéziratokat. A budapesti prédikációk közül 

a feljegyzések alapján 170-et, a debreceniek közül 6-ot mondott el újból. Érde-

kességként kiemelem, hogy a 389. számú, eredetileg temetési prédikációt 1902. 

szeptember 14-én prédikációként mondta el. 

A kéziratokon megtaláljuk még Jávor János dunavecsei segéd- és helyettes 

lelkész nevét is, aki beazonosítható módon 3 prédikációt használt fel utólag. 

Szabó Lajos ceglédi segédlelkész több országgyűlési prédikációt is lemásolt, 

ezek közül egyet 5-ször, kettőt 1-1 alkalommal, egyet 2-szer, tehát összesen 

9-szer használt fel később, gyúrói és apostagi lelkészként. Az országgyűlési 

prédikációk többsége e másolás miatt maradt fenn. 

7. A kéziratok végén vagy olykor a prédikációk címénél Dobos egyértelműen 

vagy kevésbé egyértelműen megadta azokat a külföldi forrásokat, amelyeket 

vagy akiket felhasznált, fordított, adaptált. Ez a prédikációírás korabeli mű-

fajának egyik sajátossága volt. Habár Dobos János az esetek többségében igen 

precíz módon járt el, mégis egyéb adatok és források alapján arra kell követ-

keztetnünk, hogy az egyértelmű és feltételezett külföldi adaptációs prédikáci-

ók mellett jóval nagyobb lehet ezen prédikációk száma az életmű egészében. 

Természetesen az egyértelmű források, szerzők mellett nagy kihívást és sok 

feladatot jelentett a külföldi források és szerzők azonosítása, mivel ezzel a szak-

irodalom alig foglalkozott. Internetes forráskutatás, lexikonok, interneten elér-

hető muzeális könyvek nyújtottak segítséget ebben. Érdekes, hogy Dobos – úgy 

tűnik – magyar forrásokat kevésbé használt, egy igen korai prédikáció esetében 

tudható és az eredetivel való összevetés alapján bizonyossággal elmondható, 

hogy Kolmár József újévi prédikációjának adaptációjáról van szó (480.).397 A fel-

használt források a XVI. századtól Dobos koráig terjednek, felhasznál közvetve 

vagy közvetlenül katolikus, anglikán, protestáns német, francia, svájci, francia 

397 A jelzett prédikációt Dobos János bizonyíthatóan háromszor, Máthé Elek beazonosíthatóan 

egyszer mondta el.
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ajkú holland, angol szerzőket. A kutatás jelen állása szerint a mintegy 690 fenn-

maradt prédikációból398 208-ról tudható vagy feltételezhető, hogy adaptáció. 

8. A lajstrom elkészítése közben utolsó pontként mindig megemlítettem, 

összegyűjtöttem, esetlegesen átírtam a kéziratok érdekes adatait, a szerzőtől 

származó megjegyzéseket, új applikációkat, a prédikáció újbóli elmondására vo-

natkozó esetleges átszerkesztéseket, a kéziratok jellemzését, amennyiben ezek 

érdekesek és fontosak. Az adatok alapján érdekes teológiai, szakirodalmi, tör-

ténelmi, helytörténeti, esetlegesen kultúrtörténeti információkat nyerhetünk. 

E részben – mint említettem – a kéziratban fennmaradt és nyomtatásban meg-

jelent prédikációk alapján az egész lelkipásztori működést felölelő prédikációs 

és prédikátori gyakorlatot vizsgálom és mutatom be. Az életmű e két szeletének 

találkozása és együttes vizsgálata felhívja a fi gyelmet arra, hogy a nyomtatott 

kötetek, válogatott prédikációkból álló gyűjtemények, elszórtan közölt prédi-

kációk nem alkalmasak sem egy életmű, sem a teljes lelkipásztori gyakorlat és 

annak korszakhoz viszonyított teljes körű vagy megközelítően átfogó bemutatá-

sára. Értelemszerűen a XVIII. század második felétől rohamosan megszaporo-

dó protestáns könyvkiadás és prédikációkiadás szerepe, jelentősége lényegesen 

más, mint a XVI-XVII. század gyakorlata és iskolateremtő szándéka. 

A kizárólagosan a nyomtatásban megjelenő prédikációk alapján tájékozó-

dó kutatói szándék és tudományos kutatás a XIX. század és a rá következő 

korszakok vonatkozásában álláspontom szerint nem vonhat le teljes körű és 

teljességgel helytálló következtetéseket. Ebben a korszakban a közjogi, tech-

nikai, esetlegesen gazdasági körülmények és összetevők miatt már megadatik 

annak a lehetősége, hogy a szaporodó prédikációs irodalom miatt a prédiká-

torok, kiadók jobban és tömegesen foglalkozzanak és adjanak közre egyénibb, 

egyénieskedőbb, „extrémebb”, ill. mai korunk számára furcsa, elgondolkodtató, 

az utókor ítélete és ízlése szerint mindenestre bizonyosan megmosolyogtatóan 

korhoz kötött prédikációkat, gyűjteményeket, kísérleteket.399 Azonban ezekből 

a példákból nem lehet levonni azt a következtetés, hogy pl. (csak) így prédikáltak 

a XIX. században, vagy általánosan ilyen volt ez a korszak. 

Dobos János életműve minden bizonnyal nem tért el szignifi káns módon a 

korszak gyakorlatától. A fennmaradt prédikációk összeírása, osztályozása, az 

ezek alapján készített mutatók, összesített táblázatok azt bizonyítják, hogy a 

szószéki igehirdetések és témák túlnyomó többsége a keresztyénség klasszikus 

398 Dobos László korábbi összesítésének fi gyelembevételével a VII. számú mellékletben összesítet-

tem Dobos János jelenleg ismert prédikációinak számát, valamint a VIII. számú mellékletben 

saját rendszerezésben tettem meg ugyanezt. 
399 Vö. részletesebben: Szetey .



Szetey Szabolcs

• 316 •

és releváns témáival és mondanivalóinak korszakra és igehirdetőre jellemző 

kifejtésével foglalkoznak. Természetesen ezek mellett előjönnek a korabeli 

politika, társadalmi és gyülekezeti élet témái, gondjai, az egyház és az állam 

találkozásának alkalmai, amelyekre akkor, mindenkor és most is reagál az ige-

hirdető, aki pásztorolja Isten gyülekezetét. 

Pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi kézirat veszett el, de a fennmaradt 

autográfok nagy (szám)aránya a nyomtatásban megjelent prédikációkkal együtt 

statisztikailag is megbízható és iránymutató információkat szolgáltat. A konk-

rét homiletikatörténeti kutatás megóv az elnagyolt, elhamarkodott és sablonos 

ítéletalkotástól. Dobos János prédikációs életművének túlnyomó többsége tehát 

témáit tekintve a megszokott keresztyén témák kifejtésére szorítkozik. Nem 

lehet kimondani és feltételezni, hogy az egész korabeli egyházban vagy egyes 

prédikátorok konkrét gyakorlatában csak és kizárólag a keresztyénséghez alig 

köthető mezőgazdasági, népegészségügyi, társadalmi stb. témák szónoklatsze-

rű kifejtése történt, még ha egyes kötetek és életművek számunkra érzékelhető 

szelete csak erről szól. 

A VI. számú mellékletben táblázatos formában közlöm Dobos János fenn-

maradt prédikációinak időrendi felosztását a megírás/elhangzás sorrendjében 

1827-1886 között. A táblázat alapján megállapítható, hogy a legtöbb prédikációt 

(első elhangzás) óbudai működése alatt írta, valamint az 1865-66. ceglédi esz-

tendők is kiemelkednek e vonatkozásban. Számos kézirat alapján a prédikációk 

utóéletét, újbóli elhangzását is nyomon lehet követni, így a többszöri elhangzás 

számaránya is beszédes. Általánosságban meg lehet állapítani, hogy szolgálati 

idejének előrehaladtával egyre inkább csökkent az első elhangzások száma, 

valamint az újbóli elhangzások mennyisége ezzel arányosan növekedett. Az 

is jól kimutatható, hogy egy-egy prédikáció második, harmadik elhangzása 

gyakoribb, mint egy-egy igehirdetés negyedik, ötödik, esetlegesen hatodik fel-

használása. Az évek sorában külön oszlopban tüntettem fel a bizonyítottan 

adaptációs prédikációk számát, e vonatkozásban is a lelkipásztori működés első 

meghatározó óbudai szakasza emelkedik ki. 

Dobos János fennmaradt és általam könyvtárakban, egyházi és magánkönyv-

tárakban található példányainak áttekintése inkább azt mutatta meg, hogy 

mások hogyan használták és mondták el, használták fel még a XX. század fo-

lyamán is Dobos János prédikációit. Eddig nem találtam egyik művéből sem 

olyan példányt, ami bizonyíthatóan Dobos vagy a Dobos család tulajdonában 

lett volna, éppen ezért e kötetekből csak más jellegű következtetéseket lehet 

leszűrni. 

A nyomtatásban megjelent prédikációkat – mint lentebb látni fogjuk – olykor 

apróbb módosításokkal, akár a szerkesztő(k) által változtatva jelentették meg, 
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olykor előfordul éppúgy, mint manapság, hogy a cím- és szövegbeli, valamint 

egyéb változtatások nem feltétlenül a szerző szándékát tükrözik. A kéziratos 

hagyaték vizsgálata azért számottevő, mivel olyan bejegyzések is fennmarad-

tak, amelyek egy-egy kötet vonatkozásában nem jelentősek és nem is közlik 

őket. A személyes megjegyzések, a prédikátor prédikációjával való gondolatai 

és meglátásai, az elhangzás, változtatás, más eseményre, kázusra, ünnepre való 

alkalmazás, átdolgozás tényei és időpontjai csak a kéziratok magányos csend-

jében maradtak fenn. Az elsődleges prédikátori gyakorlat, valamint az utóélet 

vonatkozásában csak a kéziratok adnak teljesebb és pontosabb információkat. 

Az esetek elenyészően kis részéhez tartoznak azok a példák, amikor a nyom-

tatásban megjelent prédikáció vagy változat tartalmaz fontos és számottevő 

többletinformációt a kézirathoz képest (pl. adaptáció forrása). 

A III. számú melléklet Dobos János kéziratban és nyomtatásban megjelent, 

ill. fennmaradt, általunk jelenleg ismert prédikációinak, befejezetlen prédi-

kációs kéziratainak, prédikációtöredékeinek, valamint a fenn nem maradt, de 

egyéb utalásokból ismert és egyértelműen beazonosítható prédikációinak teljes 

textusmutatóját tartalmazza. A táblázatban található dátumok kizárólagosan 

a Dobos János által megadott első elhangzásokat, azaz inkább a keletkezés jól 

behatárolható időpontját mutatja meg, hiszen az autográf első datálás bizonyít-

hatóan és az esetek többségében a leírás dátumát (napját) jelölik. Több esetben 

más források (pl. anyakönyvek, folyóiratok, ünnepek dátumai) alapján lehetett 

egyértelműen beazonosítani a megírás/elhangzás dátumát, amit szögletes záró-

jelben közöltem. Amennyiben egyértelmű elsődleges vagy rekonstruált datálás 

nincs vagy nem lehetséges, datálatlanként jelöltem a prédikációkat.

Az életmű és a korszak vonatkozásában rendkívüli jelentőséggel bír ez az 

összesítés, hiszen egy jól dokumentált, megközelítően teljes lelkészi életmű 

egyértelmű áttekintését tárja az utókor elé, ami a református gyakorlat szá-

mottevő és meghatározó összetevőjét, a textusválasztás történeti és elméleti 

problémáját világítja meg. 

A bibliai hely melletti több szám arra utal, hogy a prédikáció (1) fennmaradt 

kéziratban, valamint (2) megjelent nyomtatásban (félkövér arab számozás) is. 

Olyan eset is előfordul, hogy a nyomtatásban megjelent prédikáció kéziratának 

egyik része jelenleg Budapesten, másik része (egy-egy lap) Debrecenben talál-

ható meg. Ezeket a kutatás során egyértelműen lehetett azonosítani, ebben 

az esetben a textus mellett akár három szám (budapesti, debreceni kéziratos 

számozás, valamint a nyomtatásban megjelent nyomtatás száma) szerepel. 

Amennyiben a nyomtatásban megjelent prédikációnak a textusa eltér a kéz-

iratban fennmaradt prédikációétól, azt minden esetben jegyzet formájában 

közlöm. Az is előfordul, hogy a nyomtatásban megjelent prédikációhoz csak 
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töredékes és különböző gyűjteményben található kéziratok társíthatók (pl. 180., 

514., XXV.). 

A korszak általános prédikációs és istentiszteleti gyakorlatát bizonyítja és 

mutatja az a tény is, hogy az istentiszteleten egy bibliai szakasz (olvasmány) 

szerepelt, ami egyúttal a prédikáció textusa is volt. Ez az egy bibliai olvasmány 

lehetett akár egyetlen igevers vagy perikópa is. A ritka esetek közé sorolható 

az a néhány előfordulás, amikor egy-egy igehirdetésnek egyértelműen kettő 

textusa volt. Az I. számú melléklet azt is megmutatja, hogy több esetben a 

megírt prédikációt kisebb változtatásokkal más textushoz rendelte akár a meg-

írás után közvetlenül vagy más, későbbi alkalommal a szerző. Az is előfordult, 

hogy esetlegesen az ünnepi alkalom, a kázus változott meg a későbbi elhangzás 

alkalmával, a textus és a prédikáció pedig akár ugyanaz is maradhatott. 

További érdekesség az életmű és a prédikátori gyakorlat szempontjából a 

többször előkerülő textusok kérdése, azonban mégsem lehet a bibliai könyvek, 

textusok, témák vonatkozásában egyoldalúnak, sematikusnak, sztereotipnak 

vagy kiüresedettnek nevezni Dobos János, ill. ebből következtetve általánosan 

a korszak gyakorlatát.400 Az ószövetségi textusok aránya – a textus nélküli 

beszédek nélkül – megközelítőleg 37%, az újszövetségieké 63%. A rendelkezé-

sünkre álló adatok, kéziratok, nyomtatott változatok alapján megállapítható, 

hogy Dobos a következő bibliai könyvekből dokumentálhatóan nem vett fel tex-

tust: Énekek éneke, Jóel, Abdiás, Náhum, Habakuk, Zofóniás; 2 Th esszalonika, 

Filemon, 2 János, 3 János. 

A nagy arányú újszövetségi textusú prédikációkkal kapcsolatban további 

érdekes megállapításokat tehetünk. A 365 újszövetségi tárgyú prédikációból 

226, tehát az összes újszövetségi prédikáció 61,9%-a evangéliumi szakaszt vett 

alapul: 89-szer Mátéból, 12-szer Márkból, 70-szer Lukácstól és 55 alkalommal 

Jánostól. Az evangéliumi textusok aránya tehát összességében meghatározó és 

jelentős, ahogyan ezt a keresztyén homiletikatörténet és a keresztyén egyház 

istentiszteleti gyakorlata hosszú évszázadokon keresztül mutatta és talán a mai 

napig mutatja. E ponton szignifi káns eltérést a megelőző korokhoz képest nem 

állapíthatunk meg. 

400 A mai tudományos közgondolkodás számos olyan sematikus, sablonos és sztereotip megállapí-

tást emleget a megelőző korok, különösen a XIX. század homiletikai gyakorlatával és teológiai 

gondolkodásával, „ízlésével” kapcsolatban, amelyek történeti tényekkel nem igazolhatóak. E 

téren is alapos revízióra és eszmélődésre, eszméltetésre van szükség. Érdekes lenne a sematizá-

lás, sablonosság és sztereotípiák vonatkozásában mai igehirdetői gyakorlatunkat a gyülekezeti 

honlapok és internetes adatbázisok felhasználásával alaposan megvizsgálni. Meggyőződésem 

szerint – ha csak a textusválasztást vizsgálnánk – sokkal szembetűnőbb tények és rosszabb 

arányszámok jönnének ki, mint a most vizsgált korszakban és prédikátori gyakorlatban.
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Azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az ünnepek, ünnepi idő sza kok jelen-

léte és gyakorlata, valamint az üdvtörténeti ünnepek klasszikus perikóparend 

által is rögzített textushagyománya erőteljesebben élt ebben a korban, mint 

manapság.401 Ha a prédikációk tartalmát nézzük, a bűn, megváltás, Krisztus 

személye, titka, kereszthalála, feltámadása egy-egy ünnepi prédikációban igen 

mélyen és valóságos keresztyén tartalommal fogalmazódott meg, mint manap-

ság, még akkor is igaz ez, ha az ún. applikáció más hangsúlyokkal történt, mint 

manapság. Nem tartható az az általánosítás, hogy nem volt vagy megszűnt a 

„Krisztus-prédikáció”. Kérdés, hogy egykor és mai a keresztyénség és a keresz-

tyén lényege szempontjából nem releváns vagy deviáns, nem általánosan jel-

lemző mondanivalók mennyire jellemeznek egy egész korszakot vagy az egész 

egyházat mint olyat.

Az újszövetségi textusok közül szembeötlő még az Apostolok cselekedeteiről 

írt 21 prédikáció számaránya, a Római és a Zsidókhoz írt levélről szóló 15-15, 

valamint az 1 Timóteusra refl ektáló 7 prédikáció.

Az ószövetségi textusok közül kiemelkedik a 47 darab Zsoltárok könyvét ala-

pul vevő prédikáció. A Zsolt 39 Dobos János prédikátori gyakorlatában megkü-

lönböztetett helyet foglalt el, ugyanis 8 alkalommal prédikált róla. Kiemelkedik 

és szembetűnő a Mózes 1. könyve alapján írt 25, az Ézsaiást alapul vevő 19, a 

Jóbbal foglalkozó 16 prédikáció. Jób – eltekintve az ún. kerettörténettől és egy-

két textustól – a mai napig nem tartozik a gyakran prédikált könyvek közé. Ez a 

preferencia meglátásom szerint Dobos János személyiségével és „lelki alkatával” 

hozható összefüggésbe. Ugyanígy feltűnő, hogy 13-13 prédikációt találunk a 

Példabeszédek és a Prédikátor könyve alapján, ami egyrészről és feltehetően a 

korszak egyháziasságának szándékával (erkölcsi nevelés, társadalmi együttélés 

színvonalának emelése), másrészről Dobos János egyéniségével hozható össze-

függésbe. Hangsúlyoznunk kell, hogy a prédikációk a lelkészi működés során 

többször elhangoztak, elhangozhattak. 

Dobos János életművében és részben a korszakra jellemzőek a nagy ószö-

vetségi alakokról írt prédikációk. Erre mutat rá Könyves Tóth Mihály402 XIX. 

századi lelkész emlékezése a század prédikációs műfajaival kapcsolatosan:

  

401 Vö. részletesebben: Szetey .
402 Könyves Tóth Mihály (Debrecen, 1809. november 30. – Debrecen, 1895. február 4.) református 

lelkész. Iskoláit Debrecenben és Kassán végezte. Külföldi tanulmányútja után 1836 májusától 

káplán, majd novemberétől debreceni lelkész. A szabadságharc alatt tartott hazafi as beszédei 

miatt várfogságot szenvedett, amelyből 1856 áprilisában kiszabadult ugyan, de lelkészi és 

tanári állást tilos volt elfoglalnia, miért is előbb mint egyházkerületi levéltáros és a debreceni 

kollégium és egyházközség számvevője, 1859 tavaszától pedig mint a püspöki iroda vezetője 

működött. 1863-tól karcagi lelkész és heves-nagykunsági esperes, 1871-től újból debreceni 
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Ehezképest kiválólag előnyt adott a physico-theológiai predikációknak p. o. évszakok 

– éjszakák – reggel – eső – hó – csillagos ég – s több eféle tárgyakról. Továbbá a 

szenthistóriai egyének jellemrajzát alkalmazó predikációknak, minőket Blair Hugo 

különös sikerrel dolgozott p. o. Hazaal, Athalia, Eszter, Jósef, Kornél, Felix s.a.t. melly 

jellemfestések az emberi indúlatok egész világát, a családi polgári s egyházi minden 

viszonyokat felölelték.403

Dobos az itt felsorolt bibliai személyek közül kettőről is prédikált: Felix (82.), 

Hazáel (241., 209.). Ezen kívül még a következők fordulnak elő prédikációi 

között: Ábrahám (359., 149.) Bálám (414.) Naamán (313., 314., 320., 150., 151., 

152.) Géházi (324., 325., 153., 154.) Mózes (158.) Sémei (IV., 83.), Gamáliel 

(410.).

Habár a szószéki lectio continua gyakorlata nem mutatható ki, olykor egy-

egy néhány alkalmon keresztül tartott, összefüggő sorozat megfi gyelhető (pl. 

Lk 15 – tékozló fi ú példázata 1.) 323. számú prédikáció Textus: Lk 15,11-13 

Elhangzás dátuma: 1841. március 15. 2.) 335. számú prédikáció Textus: Lk 

15,14-16 Elhangzás dátuma: 1841. március 28. 3.) 338. számú prédikáció Tex-

tus: Lk 15,17-18 Elhangzás dátuma: 1841. július 4.), vagy egy-egy témára később 

visszatért, vagy egy elkezdett témát újból felvett. A fennmaradt prédikációk 

feldolgozása megmutatta, hogy e korban elterjedt és közkedvet gyakorlat volt, 

Dobos Jánosnál is észlelhető, hogy egy-egy politikai, időjárási, közegészség-

ügyi stb. eseményt kvázi kázusként értelmeztek és dolgoztak fel a vasár- és 

ünnepnapi szószéki igehirdetés alkalmával.404 Értelemszerűen e korszakban a 

hétköznapi könyörgések rendszerint énekléssel, imádsággal, bibliaolvasással, 

de prédikáció nélkül történtek. 

A fennmaradt prédikációk további meghatározó része a textus nélküli ige-

hirdetések sorozata. Bizonyos kazuális, szertartási beszédek, temetési beszé-

dek, síri búcsúztatók konkrét vagy konkrétan meg nem állapítható textussal 

nem rendelkeztek, ahogyan ez részben megfi gyelhető a megelőző korszakokban 

is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a fennmaradt kéziratok nem bibli-

kus tartalmúak, vagy nincsen bennük bibliai hivatkozás, éppen ellenkezőleg. 

Ugyanebbe a csoportba sorolandóak és ugyanezek a megállapítások igazak a 

lelkipásztori szolgálat tekintetében különösen fontos katekizmusi prédikáci-

ókra vagy kátémagyarázatra. Általános gyakorlat volt, hogy a kátémagyarázat 

esetében nem történt külön „textusfelvétel”, hanem a keresztyén hit kátéban 

lelkész. Határozott egyházvezető és híres prédikátor volt, jelentős publikációs tevékenységet 

fejtett ki. Zoványi 1977, 345.
403 Könyves tóth , .
404 Vö. Szetey .
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megfogalmazott foglalatát a Szentírásból magyarázták. A kátémagyarázatos 

prédikációk többségére igaz, hogy Dobos prédikációinak legfi atalabb rétegeihez 

tartoznak. 

Ágendai, egyházszertartási beszédet (keresztelő, esküvő, úrvacsora) azért 

találunk keveset, mivel a kor gyakorlata szerint az „ágendát”, azaz szertartási 

beszédet a lelkészek nem váltogatták és változtatgatták alkalomról alkalomra. 

A temetési, síri beszédek többsége igen nehezen azonosítható, mivel ezeket a 

beszédeket Dobos is több, nem minden esetben feljegyzett és nyomon követhető 

alkalommal elmondta, ráadásul ezen kéziratok többsége – bizonyára a többszö-

ri felhasználás miatt – igencsak töredékes és sérült.405 Az esetek többségében 

a halál beállta, bejelentése és a temetés időpontja között igen kevés idő telt el, 

így az esetek többségében talán megfelelő idő sem állt rendelkezésre, hogy a 

szolgálattevő minden alkalommal – amennyiben a lelkész végezte prédikációs 

vagy búcsúztatós temetést – új beszédet készítsen. A vázlatosság, alapos kidol-

gozás hiánya is ezzel magyarázható.

Dobos János prédikációinak kiadástörténete

Dobos János prédikációi korabeli prédikátori tárakban, szerkesztett, tematikus 

prédikációs kötetekben, valamint különlenyomatok formájában jelentek meg 

(pl. Báthori Gábor felett tartott temetési beszéde, az utolsó országgyűlési be-

széde, egyéb más temetési beszédek). A nyomtatásban megjelent prédikációk 

összegzését lásd a II. számú mellékletben. 

1860-ban önmaga adta ki az Egyházi beszédek. Első füzet. A földművelő, há-

zánál és házán kivül című prédikációs kötetét, amely összesen 24 prédikációt 

tartalmaz. A datálások alapján a prédikációk túlnyomó részt az 1858-1859-es 

években készülhettek, – esetlegesen – hangozhattak el. 

A következő önállóan kiadott prédikációs kötet 1862-ben jelent meg 

Homiliák. Régibb és legújabb modorban címmel, amely összesen – mint az első 

prédikációs kötet esetében is – 24 prédikációt tartalmaz. A beszédek datálása 

eléggé eltérő, a legkorábbi beazonosítható beszéd 1840-ben, a legkésőbbi 1859-

ben készülhetett, hangozhatott el. Ez a kötet 1873-ban második kiadásban is 

megjelent. 

Dobos László, azaz Dobos János fi a gondozásában jelent meg 4 prédiká-

ciós kötet 1885-ben és 1886-ban, tehát még Dobos János életében. Az első 

405 Lásd Dobos 440. számú temetési prédikációhoz fűzött megjegyzését: Ilyen apró alkalmazás, 

több ezernél elhányatott, Dobos.
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kötet 1885-ben jelent meg Dobos János egyházi beszédei. Első kötet. Közönséges 

vasárnapi tanítások. Az ujabb 1850-1880. közötti korszakból címmel és mintegy 

24 prédikációt tartalmazott. A legkorábban beazonosítható prédikáció 1859-

ben, a legkésőbbi 1872-ben készülhetett, hangozhatott el. A második kötet 

1886-ben jelent meg Dobos János egyházi beszédei. Második kötet. Ünnepi taní-

tások. Részben különféle kútforrások nyomán címmel és mintegy 29 prédikációt 

tartalmazott. A legkorábban beazonosítható prédikáció 1831-ben, a legkésőbbi 

1875-ben készülhetett, hangozhatott el. A harmadik kötet 1886-ben jelent meg 

Dobos János egyházi beszédei. Harmadik kötet. Közönséges népszerű vasárnapi 

tanítások. A régibb 1830-1850. közötti korszakból. Részben különféle kutforrások 

nyomán címmel és összesen 28 prédikációt tartalmazott. A legkorábban beazo-

nosítható prédikáció 1830-ban, a legkésőbbi 1844-ben készülhetett, hangoz-

hatott el. A negyedik kötet 1886-ban jelent meg Dobos János egyházi beszédei. 

Negyedik kötet. Halotti beszédek. Részben különféle kútforrások nyomán címmel 

és mintegy 37 prédikációt tartalmazott. A legkorábban beazonosítható prédi-

káció 1834-ben, a legkésőbbi 1882-ben készülhetett, hangozhatott el. 

Érdekes megjegyeznünk, hogy a Debrecenben található kéziratos prédiká-

ciók jelentős része megjelent nyomtatásban, míg a Pesten található kéziratok 

közül csupán alig kevesebb, mint 30 darab. Az is feltételezhető, hogy éppen e 

kiadások nyomán kerülhetett S. Szabó József kezébe a Debrecenben található 

61 prédikáció és az Autobiográfi a. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy ebben az 

anyagban találhatóak azok a prédikációk is – a 144., 148. kivételével az összes –,

amelyeket később S. Szabó József a Debreczeni Lelkészi Tárban is megjelen-

tetett (a 4-től a 8. kötetig, mintegy összesen 10 prédikáció, bővebben lásd a II. 

számú mellékletet).

Dobos László korábban tervbe vette, hogy kiadja apja országgyűlési prédiká-

cióit – akkor még 20 darabot említett –, ez később azonban nem történt meg. A 

beszédeket öccsének, ifj abb Dobos Jánosnak adta át – ekkor már csak 19-et –,

amiről a PEIL-ben is tudosított. 

Tudósítás néhai Dobos Jánosnak, az 1847/8. pozsonyi országgyűlésen mondott egyházi 

beszédéről. Tisztelettel tudatom, miszerint testvéri egyesség folytán, fennt jelzett 

beszédeket, számszerint 19-et tulajdonjoggal öcsém Dobos Jánosnak adtam át, ki 

azokat tulajdon nyomdájában az eddigihez hasonló kiállításban szándékozik kellő 

pártolás esetén kiadni Cegléden. Az általa kibocsátandó előfi zetési felhivás bővebb 

részleteket hozand. Részemről még csak annyit jegyzek meg, hogy a tervbe vett 1 

kötet időszaki tanításokat, és még egy kötet rendkívüli alkalmakra mondott beszé-

deket, megmaradt templomi imákat s néhány szertartási be-szédet idővel magam 

szándékozom kiadni. Ezen két kötetre a megrendeléseket vagy előjegyzéseket szíve-
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sen fogadom, s ha a megrendelések folytán a nyomdai költségeket fedezve látom, a 

nyomatást még ez év folyamán megkezdetem.406 

Az országgyűlési prédikációk kiadása eddig nem ismert okok miatt kudarcba 

fulladt, és soha nem jelentek meg nyomtatott formában, mint ahogyan a kutatás 

jelen állása szerint azt sem tudjuk, hogy ezek a kéziratok egyáltalán fennma-

radtak-e vagy teljesen elvesztek, ill. elpusztultak-e. Ma már ezek közül csak egy 

nyomtatásban megjelent, egy autográf töredék és 13 kéziratos másolat ismert. 

Láthatjuk azt is, hogy Dobos László még tervbe vette későbbi kötetek kiadását, 

azonban erre sem került sor.

Az is számos kérdést vet fel, hogy mi lett azokkal a prédikációkkal, amelyek 

csak nyomtatásban jelentek meg, de hiányzik a kéziratuk. Hova tűnhettek el, 

kinél lehetnek esetlegesen, megvannak-e még egyáltalán? Ezek a kérdések mind 

a mai napig tisztázatlanok, hiszen Dobos János prédikációinak kizárólagos örö-

köse – tudomásunk szerint – egyedül fi a, Dobos László volt. Mindez teljesen 

magától értetődő dolognak tűnhetne, de a kutatás során és szinte véletlensze-

rűen kiderült, hogy a kéziratok sorsának ügye sokkalta bonyolultabb probléma. 

Valami oknál fogva ugyanis egy félreértésből adódóan Kálmán Farkas is kézbe 

akarta venni a Dobos-prédikációk kiadásának ügyét, amiről a PEIL hasábja-

in közölt felhívás formájában értesítette az egyházi közvéleményt. Ezt Dobos 

László sem hagyhatta annyiban, így egy oda-vissza üzengető levelezés alakult 

ki közöttük a PEIL hasábjain. Kálmán Farkas első levele így szólt:

Nyilt levél a szerkesztőhöz!

Nt. szerkesztő uram! Azt mondta egykor rólam egy vén pap: én olyan ember vagyok, 

hogy kilesem mikor az egyh. életterén szélcsend van, s akkor egy kis forgószelet 

extemporizálok, mely sokaknak szemeibe csapkodja a port! 

Hát hiszen nem is bolondság az, már csak azért sem, hogy az ilyen cselekedet 

sokaknak nem tetszik! 

Igaz, hogy néha napján nem csak port, de szemetet is annyit felszedett a kis forgó 

szél, hogy még áldott emlékű Török atyánk is megkérdezé : „honnét szeded azt a sok 

szemetet”! 

Most is bizonyos szél-csend tapasztalható az egyh. élet mezején, s én ebben egy 

nagy forgószelet akarok extemporizálni, mely felkavarja és felfrissítse a magyar prot. 

papság lelkületét s a magyar prot. egyh. beszéd-irodalmát ! Im: 

Az öreg Dobos levelet intézett hozzám, melynek olvasása közben – s után, fel kel-

406 PEIL /I., -.
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lett kiáltanom Jeremiással : „ah ah uram ! ime nem tudok szólni, mert gyermek vagyok 

én”! A levél igy kezdődik: 

„Végrendeletemnek egy részét akarom leírni. – A fi atalabb nemzedékben nem ismerek 

embert, kihez annyi bizalmam, talán végzetes vonzalmam lenne mint épen Hozzád, kire 

épen az élet országútján találtam, s onnan szedtem fel mint koca-gyereket. Van nekem 

most egy emberre szükségem, kihez lelkem bízzék, mintha fi am volna, vagy a ki fi amat 

ha kell pótolja, helyetesítse, van szükségem egy emberre ki rendezze dolgaimat, melyeket 

én életemben rendezni nem tudtam vagy nem akartam”. 

Ez a dologrendezés pedig nem egyébb, mint az, hogy rendezzem én sajtó alá az öreg 

ur meglevő egyh. irodalmi műveit, melyek is a következők: 

1. Ringy-rongy papir darabokon mindenféle ki-mondhatatlanság és haszontalan-

ság (fi lozófi ai és történeti jegyzetek!) 

2. Egyházi szónoklatok, 1832-1860-ig hézagoson, mindenféle almiak, 300-nal 

több. Ezekről az öreg azt mondja: »mind a magam keze, azt nem mondhatom, hogy 

egészen a magam esze is, van köztük átalakítás elég«. 

3. Halotti beszéd egy kötetig. 

4. Kátémagyarázat, tul complet. 

5. Diétái predikátiók (1847/8) orthodox irányban, Cellerie után, a ker. ember élete 

egyházi beszédekben feldolgozva. 

Én a mondott szót parancsul vevém, s ezennel tisztelettel jelentem a prot. papi 

testvériségnek, hogy ha a kellő pártolás nem hiányzand, az az, ha csak a nyomdai 

költségek fedezve lesznek és előfi zetés (illetőleg fi zetési kötelezettséggel történendő 

aláírás) utján, – én a nagy munkának neki vágok! 

Ennyit egyelőre – tudomásul! Gyüd, 1884. szeptember 7. Kálmán Farkas.407

Ezt az egész ügyet cáfolandó adott ki egy közleményt maga az öreg Dobos János:

Lapunk zártakor vettük Dobos következő sorait: Kedves Barátom! Nagyon meglepett 

a lapodban megjelent nyilatkozata Kálmán Farkasnak. Az egész közleményből csak 

ennyi tartozik az olvasó közönségre. „Hogy én fi amnak a szalk-szentmártoni lelkész 

Dobos Lászlónak hagytam apai örökségben minden irataimat, megemlítvén, hogy 

társul maga mellé vévén Kálmán Farkast, tegyenek próbatikát, az az vessék ki a hálót, 

ha számos irataim közül valamit közzétenni akarnának. Még most az egész ezen a 

stádiumon áll”. Szegény fi am megnyugtatására, és magam lecsendesitésére, ezt a 

legközelebbi lapban közöld nevem alatt; valahogy még beszoríthatod. […] szerető 

barátod Dobos.408

407 Kálmán , -.
408 PEIL , .
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Ezt követte Dobos László válasza Kálmán Farkas írására:

 

Nyilt levél Kálmán Farkas barátomhoz. 

Azt mondja bölcs Salamon Péld. 19. 2. A ki minden dolgában siet: tévelyeg. A bölcsnek 

eme mondása jutott eszembe, midőn a legközelebbi Prot. egyh. és isk. lapban világgá 

bocsátott felhívásodat olvastam. 

Siettél! nagyon siettél, de tévelyegtél, midőn elég hirtelenkedő s meggondolatlan 

valál felhasználni édes apámnak hozzád intézett bizalmas ugyan, de egyátalában 

nem a nyilvánosság elébe szánt levelet. 

Avagy ha már a levelet közlötted, miért nem közlőtted végig ? Hiszen azon levél 

végén – mint nekem írtad ez is ott állt »Laci fi amnak irj és szűrjétek össze a bort. Ezen 

néhány szóból átláthatta volna az olvasó, hogy a munkák kiadása nem egészen reád 

volt bizva, hogy van még rajtad kivül valaki széles Magyarországon, kinek van joga 

hozzá szólani apám munkáinak kiadásához, s hogy a koca gyermek mellett nem 

feledkezett el az apa édes fi áról sem. 

Irni ám irtál, szeptember 7-ikén kelt leveledben tudósitasz, hogy addig is mig hoz-

zá fognál a művek registrálásához Ballaginál beharangozol, s kérdést intézesz hoz-

zám nem lesz-e ez nekem praejudiciumomra, hogy neked feleljek nyíltan őszintén. 

Én azonnal feleltem, s felkértelek, hogy addig mig én apámmal nem végezek, ne 

lépj a nyilvánosság terére. 

Erre viszont te szeptember 13-ikán kelt levelező lapon irod „mire leveled jött, 

már beharangoztam Ballaginál, sőt a többi egyházi lapoknál is, de ez nem tesz semmit, 

akárhogy sül el a dolog, csak elsüljön. 

Már megengedj édes barátom, ha neked mindegy is, de nekem nem mindegy 

akarhogy süljön el, a mint majd erről meg fogsz győződni. Elsülni hiszem, hogy 

elsül, de a ravaszt majd csak én csattantom le, vagy a kanócot a gyújtó serpenyőre 

én tartom. 

Te beharangoztál, de nagyon idő előtt. Az első verset elhúztad! megtörtént ; ám 

jól van változtatni már rajta nem lehet. Csakhogy nálunk midőn a templomba be-

harangoznak, három verset szoktak kiírni, s mondhatom neked, hogy a második 

vagy harmadik vers húzásánál a harangkötél vége az én kezemben lesz. Egyébaránt 

béke legyen közüttünk. 

Kelt Szalk-Sz.-Márton, 1884. szeptember 18. barátod Dobos László409)410

 

409 Ezen nyilt levél közzétételére tisztelettel felkéretnek mind azon lapok szerkesztői, kik Kálmán 

Farkas felhívását közlötték. Dobos. [Eredeti lábjegyzet.]
410 Dobos , .
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Erre még érkezett Kálmán Farkastól egy válasz, amiben természetesen igyek-

szik cáfolni Dobos László állításait, de ezzel végső értelemben az ügy látszólag 

le is záródott, és Dobos László adta ki apja prédikációit. 

Még egy szót kell azonban Kálmán Farkasról ejtenünk. A 41., 49., 88., 160., 

165., 171., 177., 183., 216., 269., 270., 336., 339., 358., 370., 371., 402., 416., 426., 

430. számú kéziratokon (I. számú melléklet) általában a bal felső sarokban talál-

ható a következő megjegyzés: D….d. 1891. Kfsk. A monogramot csak több évnyi 

kutatás, a fenti nyilvánosan folytatott vita megtalálása, valamint a Kálmán-

hagyaték kéziratainak (vö. RL C/41) megvizsgálása után lehetett egyértelműen 

feloldani. Nagy bizonyossággal állítható, hogy a Kfsk. Kálmán Farkas szignója, 

azonban a D….d-t egyelőre nem tudom feloldani. 

A Kfsk-val jelölt prédikációk érdekessége az, hogy egyik sem jelent meg 

nyomtatásban. Talán egy vegyes prédikációkat tartalmazó kötet előkészületé-

re utal a monogram és a későbbi, 1891-es datálás. A Dobos László és a Kálmán 

Farkas közötti vita végső kimenetelét és teljes lezárását vagy lecsengését iratok 

és szakirodalmi hivatkozások hiányában nem ismerjük.

Kenessey Béla későbbi püspöknél is fordultak meg Dobos-prédikációk, ame-

lyeket Dobos László bocsátott a rendelkezésére. Erről tudósít egy újságcikk 

a PEIL hasábjain. Fontos megemlítenünk, hogy Kenessey korábban a Dobos 

László által kiadott prédikációs kötetek mindegyikéről recenziót írt a PEIL-

ben, ennélfogva már igen jól ismerte Dobos János életművét. Feltételezésem 

szerint ez indokolhatta azt, hogy Dobos László miért küldött újabb prédiká-

ciókat Kenesseynek, másrészt azzal is összefüggésben lehet ez az információ, 

hogy Dobos László szándékában állt újabb prédikációkat kiadni, ahogyan ezt 

már fentebb is említettem. 

Az utolsó alkalommal, mikor Ntiszteletűségedet szerencsém volt tisztelhetni, csak 

azt voltam bátor kérni, hogy bold. Dobos János főt. úrnak ama számos kéziratából 

legyen kegyes egy beszédet emlékül adni, hogy azt kedves ereklyeként tehessem el 

attól, a kit tisztelni, bámulni tanultam meg a személyes ismerettség folytán és a 

kiért lelkesedni és a kinek hódolni tanultam meg, midőn megjelent beszédeit tanul-

mányoztam. És Ön egy beszéd helyett küldött egy egész kötetre valót s nem emlékül, 

hanem átnézés végett; egy szál virág helyett az ő sírjáról egy egész himes koszorút, 

melynek minden virága kelyhében ott ragyog az ő nagy lelkének egy-egy harmat-

gyöngye.

Itt volt egy beköszöntő beszéd, melylyel a ceglédi »nagy és hasznos kapun« (I. Kor.: 

XVI. 9) ment be. Míg egyfelől kitünően festi a lelkész feladatát, másfelől a beszéd 

telve van poesissel. Némi fájó, elegikus hang vonul rajta keresztül, de a mely a val-

lásban szárnyakat kapva a szónoki fenségig emelkedik. Gazdag szinte apokalyptikus 
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visiokban. Rhapsodistikusan egymást követő gondolatai, érzései nem törnek a szi-

gorú logika jármába. Felosztást ad, mit nem tart meg; bevezetést ír, melynek eszméi 

többé vissza nem kerülnek. Nem az iskola szabályaihoz van kötve és mégis van benne 

valami magasabb egység, mit inkább csak érezni, mint a rideg észszel felbocolni 

lehet. Lehet-e már ezt szebben kifejezni mikor kathedrájához szól: »Te pedig egy-

szerű szék, melyből imádkozó hangom ég felé megy a buzgóság szárnyain, kelj ki 

kérgeidből, mint a pillangó. Légy te ama hegy, melyen a halandó ember arca mennyei 

sugárok között változik át prófétai fényre. Légy te Mózes csipkebokra, melyből Isten 

szót halljon zengni a nép!«

És hogy lehet még szebben is beszélni, megmutatta Dobos ama bucsubeszédével, 

melylyel Péczelről vált meg. Annyi bensőséggel, annyi keresetlen egyszerűséggel, 

gazdag alanyi vonatkozásokkal irt beszéd ez, hogy annak a szép kaleidoskopnak, 

melyhez Szász Károly hasonlította az ő egyéniségét, nem tudom nem legszebb csil-

lámú gyöngye-e ez? A karácsonyi beszéd csak töredék s nagy kár, hogy bevégezve 

nincs. Bevezetésének fordulata gyönyörű és meglepő. Az írónak nagy lelke mintha 

csak különös kegyelem folytán divinatiókban részesülne, úgy szól. A bőjti beszéde-

ken (különösen azon, melynek textusa És.: 48: 3-4.) némi nyelvezeti simítást kellene 

tenni, mit a tartozó kegyelet megsértése nélkül könnyen lehetni eszközölni és akkor 

egészen hasznáható, jó prédikációk lesznek; sőt a 2-ik beszéd igazán szép. Hogy 

kiadathassék, ugyancsak, de már jelentékenyebb stylaris polirozásra volna szüksége a 

Pred.: VII.: 2 felett tartott farsangi beszédnek; melynek erős kifejezéseit bizonyára a 

gyülekezet helyi viszonyai adták az iró tollába s bizonyára ily »kemény beszédekkel« 

kellett az akkori hallgatókat megrázni; de e kifejezéseket a tartalom megcsonkitása 

nélkül el lehet hagyni s a szép gondolatok megmaradnak. Értékes és igen jó a II. Pét.: 

1-6 felett tartott 2-ik farsangi beszéd. Igazi protestáns szellem hatja át, mély vallá-

sossággal és egyszerű keresetlenséggel párosultan az »Őszszel, vetéskor« c. beszédet. 

A maga egész egyszerűségében igazán megragadó az »Őszi hála ünnep« Chatelaine 

után. Gyönyörű felosztása van. Szép a Cellerier után dolgozott nyári prédikáció411 és 

genialis inventiókban gazdag a »tavaszi« Cselek.: XVII.: 27 felett. 

Ha szabad tanácsolnom is valamit Ntiszteletűségednek, a kiadáskor – szerény 

véleményem szerint – minden aggodalom nélkül kihagyható volna a Pred.: IX.: 8-11 

felett tartott beszéd, a mennyiben igen kevés benne épen az alkalomszerű gondolat s 

inkább megfelelne az elhunyt nagy emlékének, ha egy-egy pillanatra elfáradt lelké-

nek termékeit csak a fi ú őrzi meg magának. Különösen nincs ezek közrebocsátására 

szükség akkor, midőn lelke erejének olyan terméke is maradt még fenn, mint a minő 

a Hagg.: 1-9 felett irott új kenyérre való úrvacsorai beszéde, mely hatalmas szóno-

ki erővel és mégis népszerű közvetlen egyszerűséggel van írva kitünő felosztással. 

411 Feltehetően a 402. számú prédikációról lehet szó.
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Egészen a boldogultnak irói egyéniségét tükrözteti »A magukat excusáló vendégek« 

cimű beszéd; mintha még azt a szakgatott, töredékes, egy-egy gondolatot csak úgy 

odavető, mélyen megrázó és érdeklődésünket mindvégig mégis fogva tartó előadást 

is hallanók belőle szólani, mely őt, mint szónokot is egészen sajátossá, mondhatni 

egyetlenné s utánozhatatlanná tette. »A föld termékenysége« Cellerier után szintén 

nem fogja zavarni a többi predikació harmoniáját; főleg az I. rész gondolatai igen 

szépek.412 

Dobos László halála után vejére, Máthé Elekre szálltak a kiadói jogok, aki szin-

tén tervbe vette, hogy több kötetet is kiad a még eddig kiadatlan Dobos-beszé-

dekből. Ennek okán a következő felhívást adta közre a Dunántúli Protestáns 

Lap hasábjain:

Előfi zetési felhívás. Dobos János egyházi beszédeinek I-ik cyklusára. A nagyne-

vű Dobos János egyházi beszédeinek kiadását az 1885-ik évben megkezdette fi a: 

boldogemlókezetü Dobos László volt szalkszentmártoni lelkész. Akkor megjelent 

három kötet prédikáció és egy kötet halotti beszéd. E müvek iránt az elismerés ál-

talános volt; de ez elismerés mellett is a még hátralevő, több mint tiz kötetre való 

kézirat kiadása elmaradt. Boldog emlékezetű Dobos Lászlónak f. év február 3-án 

történt váratlan halála után a kiadói jog birtokába én jutottam. Előfi zetést hirdetek 

egyelőre négy kötetre. A két első kötet közönséges egyházi beszédeket tartalmaz-

na, a harmadik időszakiak (tavaszi, nyári, őszi, téli, új kenyéri-, újbori, urvacsorai, 

reformatiói stb.), a negyedik pedig ünnepieket, mindegyik kötet 25 – 28 beszédet, 

mint a már megjelent négy első kötet: 17 ivnyi terjedelemben. A nagyság- és alak 

is olyan lesz, mint ezeké, csak a papir és kiállítás lesz sokkal jobb és csinosabb. 

A négy kötet árát 12 koronában állapítom meg. Mivel pedig pénzt addig senkitől nem 

fogadok el, mig a megjelenés biztositva nincs: egyelőre csak az előfi zetési szándéknak 

egy levelező lapon leendő bejelentését kérném hozzám legkésőbb f. évi április 20 ig. Ha 

pedig jelentkezik elég előfi zető, akkor én értesiteni fogom tisztelt előfi zetőimet, hogy 

az első kötet árát – 3 koronát – mikorra küldjék be. A többi kötetek árát, már nem ké-

rem előre, ezt én magam költségére utánvételezem. Ha tehát sikerül a kiadás, az első 

kötetet megküldöm tisztelt előfi zetőimnek f. év julius 7-én bérmentve, ajánlottan, a 

többieket 2 – 2 havi időközben postai utánvéttel. Előfi zetést elfogadok csupán az első 

kötetre is, mert bizonyos vagyok benne, hogy a ki ezt meg fogja ismerni, igyekezni 

fog megszerezni a többit is. Dunavecse. Máthé Elek ev. ref. lelkész.413 

412 Kenessey , -.
413 DPL , -.
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Az eddigi kutatások nem tárták fel, hogy ez a vállalkozás miért nem lett sikeres. 

Vajon nem volt elég megrendelő, nem volt érdeklődés a kötetekre – amit a ko-

rábbi előzmények alapján elképzelhetetlennek tartok – vagy személyes jellegű 

dolgok szóltak közbe? Esetleg valamiféle anyagi dolgok? Egy biztos, hogy ezek 

után önálló kötet nem jelent meg Dobos prédikációiból, amelynek kiadói joga 

Máthé Elek tragikus halála után fi ára, ifj . Máthé Elekre szállt, aki azonban már 

nem szándékozta kiadni Dobos hátrahagyott munkáit egyetlen országgyűlési 

prédikációt kivéve (196.), amelyet a Református Egyház 1949. évfolyamában 

közölt le.414

A XX. században találkozunk még némely prédikációs kötetben Dobos-pré-

dikációkkal. Az egyik kötet Nyáry Pál Keskeny út című műve,415 amelyben ösz-

szesen 8 prédikációt/ágendai beszédet találunk (211-218. számú prédikációk). 

A megjelenés körülményeiről így ír Nyáry Pál:

Itt emlitem meg, hogy a kötet »Függelek«-ében közre adom a boldog emlékezetü, 

nagynevü Dobos Jánosnak néhány agendáját is, melyeknek kiadási jogát, feledhe-

tetlen emlékü »princzipálisom«, néh. nagytiszt. Dobos László szalkszentmártoni 

lelkész úr engedte át nekem.

Hogy Dobos ágendái helyet foglalhassanak könyvemben, két beszéddel kevesebbet 

kellett közlenem sajátjaimból, mint az előfi zetési felhivásban igértem. Ez ágendák 

bizonyára bőséges kárpótlást nyujtanak az elmaradottakért.416

Bocsor Lajos kötetében is találunk két prédikációt (209., 210.),417 de sajnos az 

nem derül ki, hogy milyen úton-módon jutott ezekhez a kéziratokhoz, hiszen 

két olyan prédikációról van szó, amely sem kéziratban nem maradt fenn, más-

részről máshol sem jelent meg nyomtatásban.

Korábban említettem, hogy Soltész Elemér hagyatékában találtam egy ere-

deti Dobos-kéziratot (518.), amit átemeltem az általam feldolgozott Dobos-

hagyatékba. Soltész Elemér ismerte és később birtokába került Széles Endre 

szinyeváraljai lelkész prédikációknak hagyatéka. Ezek között találtam meg a 

Dobos-prédikációt. Tudni kell azt, hogy a Debreceni Könyvtár kézirattára őriz 

két levelezést – valószínűleg másolatban –, amely Dobos és Széles között folyt. 

Dobos háláját fejezi ki Szélesnek, hogy betegségében levele milyen sokat je-

lentett, sőt gyógyulását is ennek tudja be. Feltételezhető, hogy ez a két lelkész 

közötti barátság játszott szerepet abban, hogy Dobos valamikor akár ajándék 

414 Máté , -.
415 A kötet összesen három kiadást ért meg.
416 Nyáry , IV-V.
417 Bocsor , -.
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formájában elküldte egy prédikációját Szélesnek, amely teljes hagyatékával 

együtt így került a későbbi tábori püspök Soltész Elemér hagyatékába. 

Érdekesség még, hogy később Soltész Elemér Révész Jánossal együtt ösz-

szesen még három Dobos-prédikációt jelentetett meg nyomtatásban a maguk 

által szerkesztett Igehirdető. Egyházi beszédek gyüjteménye második (205., 206.) 

és harmadik kötetében (207.). Ezek a prédikációk megvannak kéziratban, de 

máshol nem jelentek meg nyomtatásban, viszont az eredeti kéziratok a Dobos 

levéltári hagyaték részét képezik.

Összességében elmondható, hogy valamennyire nyomon követhető Dobos 

János prédikációinak kiadástörténete. Vannak és a jelen munka ellenére ma-

radnak azonban tisztázatlan pontok és kapcsolódások, amelyekre talán már 

soha nem derül fény. Sajnálatos, hogy végül több kötet nem jelent meg annak 

ellenére, hogy többször is törekedtek rá az utódok. A több megjelent kötet talán 

még több prédikációt vagy kéziratot mentett volna meg az elkallódástól. 

Dobos János egyes prédikációtípusainak 

történeti beágyazottsága

A korszak prédikációs gyakorlatának rövid jellemzése

A korszak megítélése és jellemzése számos problémát vet fel. Ezeket szeretném 

az alábbiakban röviden vázolni.

1) Alapvető és elterjedt álláspont az, miszerint a XIX. század nem volt más, 

mint a racionalizmus korszaka. Csakhogy a racionalizmus szellemi irányzata 

jóval korábban megjelent és különösen az erdélyi területekre volt leginkább ha-

tással. Gombási István 1784-ben megjelent A’ Papi Szent Hivatal’ Gyakorlásárol 

valo Traktának elsö Darabja. Melly tanit a’ Prédikállásról, és az Ifj ak’ tanitatá-

sokról című munkája Ravasz László szerint már a racionalizmus egyik legmar-

kánsabb képviselője.418 

A racionalizmus a mai Magyarország területére csak később ért el, egyik első 

követője Sebestyén István pápai teológiai tanár lett.419 A folyamatok azonban 

jóval lassabban mentek végbe, mint azt az általános szakirodalmak megjegyzik, 

418 Ravasz , .
419 „Sebestyén Messiologiája (Buda, 1835.) egy önmagával küzdő rationalis theologus bélyegét 

viseli magán; látja, tudja, érzi az igazságot, van ereje és bátorsága ki is nyilvánítani a bibliára 

vonatkozó észrevételeit, de a másik perczben már megérinti szivét az egyház hivatalos tanának 

angyala és aggályosan kiigazítja előbb kimondott véleményét. Sebestyén az orthodoxiát és 

rationalismust elválasztó folyam hídján áll, de már félreismerhetlenül ez utóbbihoz közelebb.” 

Rácz , .
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véleményem szerint az irányzat csak a század közepére érte el igazán a csúcs-

pontját. A racionalizmus Németországon keresztül jutott el hozzánk, de közben 

számos változáson átesett, úgy is lehetne fogalmazni, hogy nem „vegytiszta” 

állapotában vettük át. Homiletikatörténetünk sokszor bizonyította azt, hogy 

a hozzánk beérkezett szellemi irányzatokon mennyit változtatott a magyar 

egyházi helyzet. Márcsak azért sem beszélhetünk tiszta racionalista irány-

zatról, mert a kor lelkészei számos helyen komoly kritikával illeték a német 

prédikátorokat és prédikációkat. Azt is fontos megjegyezni, hogy a racionaliz-

mus irányzatának tündöklése igencsak rövid életű volt, viszonylag hamar más 

szellemi irányzatok követték, ezáltal felhígult, vesztett erejéből. Gondoljunk 

csak a XIX. század első felének végén és különösen a második felének elején 

elinduló skót misszióra,420 amely felerősítette a misszió, a belmisszió gondo-

latát, nem beszélve a század végén jelentkező liberalizmusra. Mindezeknek 

tükrében elmondhatjuk, hogy nem lehet egységesen racionalista századról és 

korszakról beszélni. 

2) Nem szabad fi gyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy a magyar-

országi református egyház tulajdonképpen ebben a korszakban nyerte el mai 

alakzatát/önértelmezését: gondoljunk csak például az 1806-os első egyetemes 

420 „A protestáns lelkészek az 1840-es évektől hódító liberális teológia befolyása alatt a 

laicizálódást elsősorban nem hittani, hanem erkölcsi kérdésként fogták föl, ellenszerét pedig 

nem a lelkipásztorkodás hatékonyságában, hanem a műveltség terjesztésében és a tudományos 

meggyőződésben keresték. Különben felekezetre való tekintet nélkül a korabeli egyházi sajtó 

nagyon sokat foglalkozott a közmorállal. A legjellemzőbbnek emlegetett, tömegesen előforduló 

erkölcsi bűnök, az alkoholizmus és a házasságon kívüli születések (kapcsolódóan a születés-

szabályozás és a prostitúció) terjedése egyértelműen a modern kori városi életmód hatásával 

függtek össze, éppúgy, mint a vallásgyakorlat növekvő elhanyagolása. […] A XIX-XX. század 

fordulójára laicizálódás folyamán ekkorra főleg széles értelmiségi és politikus körben elterjedt 

a kultúrprotestáns magatartás, mely hitelvek helyett történelmi és kulturális hagyományokkal 

való azonosulást kínált. Más oldalról mindkét nagy egyházban hangsúlyosan jelentkeztek a 

bensőséges lelki tartalmakat és a lelkipásztori működést előtérbe helyező reformirányzatok. 

A Nyugat-Európában (Skócia, Németország) tanuló fi atal lelkészek honosították meg azokat a 

törekvéseket, amelyek sikerrel állították meg az egyházaktól eltávolodást. Ezeket vagy ébredés-

nek (revival) vagy belmissziónak (ti. a saját híveket kellett misszionálni) nevezték. A korábbi 

alig diff erenciált pasztorációval szemben előnyben részesítették a templomon kívüli egyházi 

alkalmakat, külön fi gyelmet fordítottak a nemekre, korosztályokra, foglalkozási csoportokra 

(ipari munkásság), a települési tagoltságra (Budapest mint nagyváros) és a karitászra. Használ-

ták a korszerű kommunikációs formákat (olcsó sajtó). 1880 után több mint két tucat országos 

elterjedtségű egyesület alakult.” Kósa 2006, 411., 413.
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(racionalista) énekeskönyvre,421 a liturgia uniformizálásának törekvéseire,422 

és arra, hogy 1881-től beszélhetünk jogilag egységes református egyházról.423

3) A XIX. században született a legtöbb klasszikusnak nevezhető homiletikai 

mű, összesen 5, ebből egy kivételével mindegyik megérte a második kiadást. 

Igaz ugyan, hogy a legutolsó Mitrovics-féle mű már csak posztomusz kiadás 

volt 1911-ben. Ezeken kívül még két kevésbé fontos munkáról tudunk (Gáti Ist-

ván, Simkó Vilmos), hatásuk nem volt jelentős. Ezek a számadatok is mutatják 

számunkra, hogy az egyházat és a lelkészeket igencsak érdekelte és foglalkoz-

tatta az igehirdetés tudománya és igen nagy hangsúlyt fektettek rá. E korban 

kezdett kialakulni annak a gyakorlata is, hogy miképpen tanítsák a homiletikát 

a teológiai hallgatóknak. A prédikálásról és a prédikációkról a kor lelkészei 

számos vitát folytattak a kor különböző periódikáiban, de mutatja az érdeklő-

dést az is, hogy ebben a században igencsak megnőtt a nyomtatásban kiadott 

prédikációs kötetek száma. Ez utóbbiról Szász Károly püspök eléggé elítélően 

szól: „Prédikáció irodalmunk nagyon is gazdag, ez betegség, mint mikor valami 

satnya szülöttnek némely tagjai aránytalanúl kifejlődtek.”424 Mégis azt gondo-

lom, hogy e jelenség összességében nem volt kárára a korszaknak.

4) A korszak elterjedtebb prédikációs gyakorlata a synthetica, azaz a sermo 

műfaja volt, amit Dobos János egyszerűen csak „jeligés” vagy „jelmondatos” 

prédikációknak hívott.425 E beszédek egyik legnagyobb veszélye a textus rövid-

sége és kiragadott volta, így a prédikáció is könnyen kontextustalanná lehet. 

„Ezért kell hogy a szónok ne csak egy kihúzott bibliai mondat vékony kötelén 

járjon fel s alá, hanem szélesebb alapot választva, a mennyire lehet, egy egész 

könyvet vegyen hóna alá”426 – mondja Dobos. Sajnos sok XIX. századi prédiká-

cióról elmondható, hogy kevésbé törődött a kontextussal vagy az adott bibliai 

könyv/kontextus teológiai mondanivalójával. Éppen emiatt néha annyira mesz-

sze vitték a textustól a témát, hogy sokszor nem is találtak vissza ahhoz. Nem 

421 Az 1806-os első, egyetemesen bevezetett énekeskönyvhöz lásd részletesen: Fekete 1993; Pap 2011.
422 Pásztor János szerint „különösen a 19. században mutatkozó liturgiai elsorvadást nehéz bibliai 

alapon pozitíven megítélni, és nehéz együtt örülni azokkal, akik a következő korszakban a 

református istentisztelet – úgymond – »római katolikus« elemektől való megtisztítása felett 

örvendeznek. […] Az istentiszteleti rend gyökeres megváltozása, sorvadása a puritán moz-

galom idején kezdődött, és a racionalizmus hatására a 19. században vált teljessé.” Pásztor 

2002, 200-201. Az istentisztelet egységesítésének és uniformalizálódásának folyamatának 

kérdéseihez lásd részletesen: Pásztor 2007, 174-183.
423 „Az 1881. évi debreceni utózsinat által hozott határozatokat aztán, a király szentesítette és 

így azok, mint a magyarországi református egyház törvényei 1883-ban életbe is léptek. Ezt 

nevezzük a hazai református egyház alkotmányozó zsinatának.” Bajusz , .
424 Szabó 1894, 3. 
425 Dobos , VI.
426 Dobos , VI-VII.
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volt azonban ritka a homília műfaja sem, ezt azonban csak a lelkészi kar kisebb 

része gyakorolta, különösen azok, akik már kellő tapasztalattal rendelkeztek 

az igehirdetés terén. 

 Fontos megemlítenünk még a különféle alkalmakon és eseményeken 

elhangzó igehirdetéseket,427 amelyek közül nem egy ma már teljesen elképzel-

hetetlen lenne, de nem szabad fi gyelmen kívül hagynunk, hogy mindezek a 

kor felfogásának, társadalmi berendezkedésének a „gyermekei” és nem azért 

hangzottak el, hogy mi a XXI. században elmondhassuk: lám-lám, ezek ékes 

példái annak, hogy e század a racionalizmus százada.

5) A „racionalista” igehirdetéseket és prédikátorokat általában négy jellemző 

szerint szokták csoportosítani: 1. nemes racionalizmus, 2. vulgáris raciona-

lizmus, 3. naturális racionalizmus, 4. retorikus racionalizmus.428 E felosztást 

különösen Ravasztól kölcsönzik a későbbi szakirodalmak, amelyek minden 

kritika és vizsgálat nélkül átveszik az általa leírtakat. Csakhogy egyrészről 

ilyenfajta módon nem lehet beskatulyázni a korszak igehirdetőit különböző 

alirányzatokba, másrészről, ha vannak is ilyen kategóriák, akkor az bizonyos, 

hogy ennél jóvalta szélesebb a paletta. Könyves Tóth Mihály a következőképpen 

emlékszik vissza korának lelkészi karára:

1., Az első és legelterjedtebb osztályba sorozandók azon predikátorok, kiknek 

semmi rendszerök sem vólt; kik a megvásárlott magyar vagy más nyelvből átfordított 

dolgozatokat péle méle használták. Rendszertelenek.

2., Dogmatikusok. Ezek Hunyadit és Szikszayt vették mintaképül.

3., Rationalisták. Ezek Kolmáron kívül más tekintélyt nem ismertek.

4., Moralisták. Ezek Péczelyt s Földvárit bálványozták.

5., Tudóskodók. Ezek a latin mondatokkal pitykézett, vagy ha tetszik csillagos 

Báthory előtt hajtották meg, mint meg-megannyi Baál előtt térdeiket.

6., Psychologus philosophok s természettudósok. Ezek a páratlan Diószegit, és 

az Áhitatosság Óráinak dicső szerzőjét Zschockét tűzték ki utánzandó példányúl.

7., Sentimentális Rationalisták. Ezek főnöke Szoboszlai Pap István. Állott pedig 

ez osztály predikálási módszere abban, hogy ez a keresztyén vallás tiszta igazságait 

öszvekötötte a természeti vallás tanaival, s az embert mindig társadalmi viszonyai-

ban az élet mindennapi jelenetei között vette vizsgálás és elmélkedés tárgyáúl.429

427 Ebben a korban terjedtek el az évszak-prédikációk, de előszeretettel prédikáltak más hétköz-

napi témákról is, mint: vetés, aratás, szüret, vermelés, krumplitöltögetés, árvíz, betegségek 

(cholera, pestis) stb. Mindemellett a magyar történelem viharaiban is (1848/49-es szabadság-

harc) bátran hirdették Isten szavát.
428 Sznyi /, .
429 Könyves Tóth , -.
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Láthatjuk e felsorolásból, hogy abban mindösszesen két expressis verbis racio-

nalista irányzatot különböztett meg a XIX. századi szerző. A legújabb kutatás 

is fi gyelmeztet arra, hogy jóval árnyaltabb a kép a kérdés vonatkozásában, mint 

azt a korábbi szakirodalmak elénk adják. Mindenesetre másfajta vagy többfajta 

csoportosítás is elképzelhető.

6) A korszakkal foglalkozó szakirodalom gyakorlatilag elenyé-

sző. Ravasz homileikájában összesen 222 oldalon keresztül foglalkozik 

homiletikatörténettel, ebből az egyetemes rész 161, a magyar pedig 61 oldalt 

tesz ki. A XIX. század történetét összesen 16 oldalon keresztül adja elő. A 

korszak szerzői általában a korszakról nem írtak, nem is írhattak, egyedül csak 

Tóth Mihály említi 1878-ban második kiadásban megjelent művében néhány 

lelkész jellemzését. Rácz Béla 1931-es Két évszázad a magyar református ige-

hirdetés történetéből. (1711-1914) Homilétikai tanulmány. I. kötet című műve is 

foglalkozik a korral, de sok helyen szintén felületes marad és maga is beleesik 

a kategórizálás csapdájába. 

Mindezeket előrebocsátásával megállapíthatjuk, hogy külösen fontos e kor-

szak behatóbb vizsgálata azért is, hogy tudjunk és merjünk szakítani azokkal 

a régi sztereotípiákkal és berögzült ítéletekkel, amelyek elferdítik és mintegy 

stigmatizálják e kor megítélését és értékeit. A következőkben Dobos János né-

hány prédikációtípusának történetileg beágyazott bemutatásával foglalkozom.

Adaptációs prédikációk

Minden korszaknak megvolt a maga sajátos és jellegzetes módszere és eszköz-

tára a prédikációkészítésre, ill. a prédikáció konkrét kidolgozására, források 

felhasználására. Természetesen minden időben a legegyszerűbb módszernek 

minősült – korszaktól és felekezettől függetlenül – mások prédikációinak el-

mondása, „egy az egyben” való átvétele. 

A XVI-XVII. századi prédikációs kötetek (pl. Bornemisza Péter, Kultsár 

György, Geleji Katona István latin és magyar nyelvű, Káldi György, Pázmány 

Péter, Telegdi Miklós stb.) nem csupán kidolgozott és elmondott prédikáci-

ók gyűjteményeiként fogandók fel, hanem az ezeket forgató prédikátoroknak 

ötlettárként, prédikáció háttéranyagként, diszpozíció-javaslatként szolgált. 

A felhasználás történetéből tudjuk, hogy egy-egy nyomtatott prédikációt akár 

több részre bontva, több alkalommal is elmondhatták a prédikátorok.430

430 Vö. Hubert , -.
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A prédikációírás mint szövegalkotás meghatározó módszereiként tartjuk 

számon a homiletikatörténetben az excerpálást,431 a kompilálást,432 valamint 

az exemplumok használatát.433 Ezek nem csupán a reformáció utáni első évszá-

zadokban, hanem a XIX. században is meghatározták a prédikátorok munka-

módszerét. A prédikátorok műveltségében fontos szerepet játszott a külföldi 

teológiai és prédikációs irodalommal való találkozás. Az egyházvezetés ennek 

megvalósulását elsősorban a folyamatos önképzésben, a külföldi szakirodalom 

és szakfolyóiratok olvasásában és használatában látta. 

A hazai kollégiumokban való alapképesítés után a korábbi évszázadok 

peregrinációs gyakorlatához hasonlóan a lelkészi pályára készülők közül többen 

eljutottak külföldi akadémiákra (pl. Bécs, Göttingen), de a prédikátori alap-

műveltséghez hozzájárult nem csupán a bibliai nyelvek ismerete, a latin nyelv 

elsajátítása, valamint a XVIII-XIX. század folyamán mindenképpen a német, 

valamint több adat szerint a francia nyelv ismerete is. Könyves Tóth Mihály 

emlékirata szerint (1855):

Igy noha a tanrendszer folyamán át, mind a német mind a francia nyelv tanítatott, a 

latin és görög nyelv mellett: ifj ainkban a nyelvtanúlási igyekezetet nem serkentvén, 

ezek, a művelt francia és ángol egyházi szónoklattal tökéletesen ismeretlenek marad-

tak; az egy két ajánlott német egyházi szónok predikációinak, pedig, féligmeddig kép-

zett nyelvismeret után történt szolgai le- vagy ki- vagy át-forditása gyilkolólag hatott, 

mind az ifj ú eredetiségének kifejlésére, mind a tiszta zamatú magyar szónoklatra.434

A XIX. század első felében egy ideig a lelkészi vizsga részét képezte a tudomá-

nyos holt nyelvek, a latin és a német mellett a francia nyelvtudás vizsgálata is, 

amit aztán néhány évtized után enyhítettek. A nyelvtudásból következett, hogy 

a vizsgált korszakban igen erős lett a kortárs, általában véve az idegen nyelvű 

431 Ezek közül az első az excerpálás, amit elnagyolva kivonatolásnak szoktak mondani. Ennek 

az eljárásnak konkrét kivitelezéséről keveset tudunk, a korabeli magyar és idegen nyelvű 

homiletikák nem említik, de még a retorikák sem. Az excerpálás részletes ismertetése felte-

hetőleg azért sem került az általános retorikai művekbe, mert önálló szakirodalma volt, az 

általános műveltség részét képezte. Vö. Maczák .; Maczák .
432 A kompiláció több fajtáját tartjuk számon. A könyvek létrehozásának első módja Bonaventura 

szerint a hozzáadás vagy változtatás nélküli másolás (scriptor). A második lehetőség, hogy az 

ember szintén idegen anyagot másol, ám hozzátold, de nem a saját kútfejéből (compilator). Aki 

idegen anyagból és saját kútfőből is merít, az kétféle is lehet: ha a munka lényegét a másolt 

idegen anyag alkotja, a többit, a sajátot csak a jobb megértés kedvéért fűzi hozzá (commentator); 

ha a munka lényegét a saját anyag alkotja, az idegen anyagot ennek bizonyítása, megerősítése, 

alátámasztása céljából fűzi hozzá (auctor). Vö. Bárczi .; Maczák .; Maczák .
433 Vö. Kecskeméti .; Gyri .; Dömötör .; Papp .; Sinkó .; Szabó .
434 Könyves Tóth , .
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protestáns (református, hugenotta, evangélikus) prédikációirodalom használa-

ta, de a korábbi korszakokhoz való visszanyúlás, valamint a katolikus vonatkozó 

homíliairodalom felhasználása sem volt példa nélküli. Mindezt összefoglalva a 

külföldi prédikációirodalom magyar adaptációjának nevezzük. 

A fent előadottakra példaként idézem az 1803. április 24-26. között Pesten 

tartott Generális Konzisztórium jegyzőkönyvének részlete, amely az esperesi 

vizitációt szabályozta ekként: 

[683.] III. Az Ekkleſiai Tanitokrol. a.) A’ Predikatorokrol. […] [685.] Minden módon 

ßűkſég, hogj a’ mi Papjaink a’ Predigteneken, Sermonſokon és Poſtillakon kivűl való 

olvaſáſra is őßtőnőzteſſenek Gellei 88. Can. ßerent […]. Ugjan is anyi ßomorú tapaſztalás 

után nem lehet tagadni, hogj azt az eruditiotſkat, mellyet az Oſkolában óly ßépen kez-

dettek, Hivatalok alatt, nem tſak egéßßen félbe hagjják;hanem v. hólmi idegen dologban 

való elegjedéſſel, v. az édj Hivatalokra legkőzelebb tartozó dolgokon kivűl ſemmi máſ nem 

tſináláſſal felette be mázolják, avagj inkabb le dőrgőllik; el annyira hogj ha idegen élő 

nyelveket tanultak, edj kis Prediger Tan-on, ha azt ſe tanultak, a’ magok Breviariumokon 

túl, a’ Tárſaſágb[an] telyeſſeggel nem mehetnek: holott ettől igen ſok fűg. Mert ha a’ mi 

Pr[édikátor]aink ßűletéſeknél, pénzeknel, kűlſő méltoſágoknál, a’ nagjobb ’s fontoſſabb 

Orßágos dolgokba való be folyáſoknál fógva, magoknak azt a’ betſűletet ’s tekintetet meg 

nem ßerezhetik, a’ mint n[em] ßerezhetik, mely az idegenek előtt ő rajtok kereßtűl Sz. 

Valláſunkra háromol, és azt azok előtt fi gjelmez[ésre]435 meltová ſőt betſűleteſſé, tulaj-

don Halgatóik előtt pedig az ő ßájokb[an] kellemeteſſebbé és épűleteſſebbé teßi: Ugjan 

mivel ßerezhetik azt meg az édj Erudition kívül? mely eddig a’ mi Hazánkban meg anyi 

kűlőmbőztető tzimere vala a’ Proteſtans Papoknak; de a’ mely félő, hogj ha igj megjen a’ 

dolog, tſupán a’ mi E[van]g[e]l[i]co Lutheranus Collegainknal marad. /: Mert a’ kegjes 

és jámbor életet őnként nem emlitem, mint a’ mely n[em] tſak Iſten ajándéka, hanem, 

kőzőnſéges kőteleſſég lévén, a’ Papok[na]k kűlőmbőztető bellyege nem lehet :/ Szégyen-

nel és fajdalomal emlitendő dolog, hogj egéß Sup[er]int[en]d[en]t[i]ankban, édj Német 

Journalnal és édj Litteratur Zeijtungnal tőbb nem talaltatik, holott a’ Nemetűl tudo Pa-

poknak nintſen ßáma. Ennek a’ nem jó kővetkezéſű nagj el lankadáſnak fel elevenitéſére 

határoztat[ik].

a.) A’ nyelveket értő tehetőſſebb és az Erudi[ti]ohoz kivánſággal viſeltető; de vagj az új 

kőnyvek nem eſmeréſe, v. a’ Bibliopoliumok[na]k tőlők való távol létek miatt fen-akadt 

Papoknak utat mutatni, a’ legkeveſebb kőltſégben kerűlő, még is a’ Tudományok Orßágát 

derekaſſan be keritő moddal való élésre: mely valamely Litteratur Zejtung ólvaſáſa által 

lehet meg. Ez az út nem tſak kevés kőltſággel jár, és igj a’ Mieink erßenyéhez van ßabva; 

nem tſak újságos vóltával magához vonó, kűlőmbőző Tzikkellyeivel gjőnyőrkődtető: ha-

435 A lap sérült.
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nem a’ moſtani Tudoſok le feſtéſe, és a’ Tudományok mindeneſſége elő adáſa mellett /: 

mely nem kis nyereség :/ kiváltkeppen Criticajanal fogva igen haßnos a’ mi Papjainknak, 

kiknek arra Sz. Hivatalokra nézve is igen nagj ßűkſégek vagyon. Meg hagjatik téhát 

hogj minden Tractus a’ maga Kerűletében ha tőbb nem telne, őt hat Nemetűl túdo és 

olvaſni nem reſtellő Tagokat kereſſen fel; kik Tárſaſágba álván járaſſák akar a’ Goettingai 

Gelehrte, akar a’ Jenai Litteratur Zejtungot. Mely hogj elő menjen ’ſ állandó legjen. 

b.) A’ Viſitatorok kéßittſenek édj Conduite Liſtat, melynek 4. Rubrcai legjenek, mellyek 

kőzzűl az elſő a’ Pap erkőltſi minéműſégét, a’ máſodik Hivatalbeli ſerényſégét, a’ har-

madik mi nelyv tudáſát? a’ negjedik ólvaſóſágát mutaſſa; előre ki hirdettvén, hogj ez-

után a’ betſűlet a’ ßerént mérettetik, és ha valakinek ezután Űgje leßen, ſem a’ Sup[er]

intende[nti]ale ſem a’ Tract. Conſiſt[oriu]m a’ Liſta meg tekintéſe nélkűl nem fog hozni 

Sententiat.436 

Báthori Gábor (1755-1842) dunamelléki püspök 1816-1819 között tartotta meg 

híres egyházkerületi vizitációját, ami az egyházkerület életében kiemelkedő 

jelentőséggel bírt. Történeti és politikai okok miatt ilyen jellegű átfogó, sziszte-

matikus generális vizitációra korábban nem kerülhetett sor, habár a reformáció 

utáni időben az elöljárók igyekeztek pásztori teendőiknek így is eleget tenni. 

Báthori a gyülekezet igazgatása, épületei, tulajdonai, az iskolai oktatás mellett 

a lelkipásztor iskolázottságát, nyelvtudását, lelkipásztori-prédikátori tevékeny-

ségét is a vizsgálat tárgyává tette. A vizitáció első szakaszának nyomtatásban is 

megjelent püspöki értékeléséből a prédikációírás korabeli állapotával kapcso-

latban eléggé elszomorító képet fest az alábbi rövid megjegyzés:

Nagy, sőt megsirathatatlan kár az, hogy sokakat a szerencsétlenségünkre megsza-

porodott Postillák az olvasástol és munkától elszoktattak.437

A fenti gondolat és helyzetjelentés szintén Báthori püspök későbbi, 1837. má-

jus 4-én keltezett és a pesti templomban tartott lelkészszentelési istentisztelet 

kéziratban megmaradt prédikációjában

[…] Urak a’ Papok, azt mondja a’ köz nép, és hogy szavának annál nagyobb hitelt sze-

rezzen, seregestöl hivja maga mellé tanúknak, a’ motsáros posványoknak, tavaknak 

tisztátalan lakosit a’ békákat, azt állítja, hogy ezek is tellyes torokkal azt kiáltják: Urak 

a’ Papok. […]

Hétfőn reggel, mihelyt az Isteni tiszteletre jelt adó harangnak hangja el ſzökik a’ 

levegőben, a’ Pap be megy a’ templomba, egy hóna alatt oda bevitt könyvböl elolvas egy 

436 RL A/1.a 6. kötet 685. oldal
437 PEIL 1885, 300.
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Imádságot, azal kijő, haza megy, a’ többi óráját a’ napnak mire forditja, az ő szabad-

ságában áll, senkinek ar[r]ol számot adni nem tartozik. Igy megy el a’ Kedd, Szereda, 

Csütörtök, Péntek, hanem a’ Szombat már, azt mondják, Pap nap, mert azon készülni 

kell a’ másnapi, a’ Vasárnapi predikatzióra. Nem tagadom, hogy már ez nagy tereh a’ 

Papnak, midön egy napra halaſztotta azt, a’ min egész héten kellett volna dolgozni. De 

itt is igen könnyen tud magán a’ Pap segiteni. Elővesz egy Papi tárházat, Postillát, abbol 

megtanul egy predikátziót, vagy ha tanulni restell – a’ mi gyakran megesik – azt egyszer 

kétszer elolvassa, Vasárnap a’ Cathedrába magával felviszi, nagy részint abbol elolvassa, 

az[z]al, mint dolgát jól végzett, kötelességének eleget tett ember haza megy. Igaz hogy még 

délután is kellene valamit mondani, még pedig Ekklésia rend szabasunk szerént ollyat, 

a’ miböl az egyűgyűek vallásukat megtanulnák, a’ jó erköltsőkre vezettetnének. […]438

A fentebb említett dunamelléki vonatkozású konkrét adat mellett tudomásunk 

van arra, hogy az ott tárgyalt és megemlített problémák értelemszerűen más 

egyházkerületekben is jelentkeztek. A dunamelléki határozatban említett tu-

dományos, szakmai folyóirat-rendelés és felhasználás előkerül pl. 1836 októ-

berében Dunántúlon, a komáromi egyházmegye gyűlésén: 

A most folyásba lévő vagy ezután megindulandó és megrendelendő Folyóirások 

egyenesen vagy egyik vagy másik T. T. Könyvtárnok Urhoz fognak járni, – az fogja 

a Tájékba olvasás végett elindítani, s az egész Tájékot bekerülvén, más Tájéki Könyv-

tárnok Urhoz, attol átt veendő, olvasni való Folyó munka helyett átt adni. Ezen másik 

Tájékba átt költsönözött Folyó munka, olvasási pájját végezvén küldödik a harmadik 

– onnét a negyedik Könyvtár Gondviselőjéhez, Kör járás circulatio végett, de az egész 

N. T. Vidék négy Tájékit befutván, a folyó munka vagy más Könyv vissza küldödik 

azon Könyvtárba, a melynek volt eredetiképpen szánva és rendelve.439

A komáromi, somorjai, negyedi, mocsi könyvtárakban számos külföldi folyó-

iratot és könyvet találhatunk, amelyek szintén alátámasztják a külföldi szak-

irodalom használatát. Ilyenek például: Allgemeine Kirchen Zeitung, Kritische 

Prediger Bibliothek. von Röhr, Brattschneider Egyház iránti hidegség kéz irat stb.440

Budai Pál (1769-1854) kéziratban fennmaradt és a pápai gyűjteményben ta-

lálható, néhány évvel ezelőtt etnográfusok által nyomtatásban megjelentetett 

„babona-prédikációi” (Nagybajom, 1811-1824) külföldi adaptációként születtek, 

a kötet kísérő tanulmányában a következő, témánk vonatkozásában jelentőség-

gel bíró megjegyzéseket olvashatjuk: 

438 RL C/8 6. doboz. Átvétel Pap Ferenc Báthori Gábor liturgiai örökségéről írott tanulmányából.
439 Koncsol , .
440 Koncsol , -.
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Járatták a bécsi Magyar Kurírt, (amely a legolvasottabb, a polgári haladást ösztönző 

lap, az állami adóalanyt, azaz a paraszti és polgári termelőket a földesurak elkövet-

te túlkapásokkal szemben védelmező intézkedések, vallásügyi, sajtóügyi reformok 

sürgetője, (rejtett) jakobinus szemléletű lap, 1200 előfi zetővel népszerűségének tető-

fokán, amely a maga korában példátlan előfi zető számot jelent) a Mindenes Gyűjte-

ményt, a bécsi Magyar Hírmondót, az Olvasó Könyvtárt, a Hazai Tudosításokat, a Ha-

zai és Külföldi Tudosításokat, a Hasznos Múlatságokat, a Nemzeti Újságot, a Sokfélét, 

a Jelenkort, a Társalkodót, a Honművészt, a Tudománytárt, az Ismertetőt, a Regélőt, a 

Pesti Divatlapot és a többi felvilágosodott, reformkori újságot, kiemelten a Tudomá-

nyos Gyűjteményt (1817-1841). A hallei Literatur Zeitungot többször, pénzhiány miatt 

nem tudták megrendelni. 1836-ban Botos Mihály tapolcafői lelkész esperes előfi ze-

tett a Tudományos Gyűjteményre és azt 36 lelkésznek küldte meg kölcsön, elolvasásra. 

A Dunántúli Református Egyházkerület 1823. május 29-31. között tartott közgyűlése 

a Tudományos Gyűjtemény és a hallei folyóirat olvasását írásban ajánlotta a lelké-

szeknek, az espereseket kötelezték e lapok megrendelésére, illetve elolvasására.441

A XIX. századi elméleti homiletikák, tankönyvek természetesen foglalkoznak 

a külföldi szakirodalom, prédikációirodalom magyar kontextusban való alkal-

mazásának kérdéseivel és relevanciájával. Az adaptálás megítélése nem egysé-

ges. Használatukat mindegyik szerző kikötésekkel ajánlja. 

Tóth Ferenc homiletikájában a következő, tárgyunkkal összefüggésbe hoz-

ható megállapításokat találjuk: 

[…] sok pedig magától nem-is szokott Predikátziókat készítni, hanem öszveszedi a’ 

másét, azt forgatja-le, meg sem gondolván, hogy a’ mit haszonnal ellehetett mondani 

a’ túdós Universitások templomában, az egyátaljában nem épületes az ő hallgatóira 

nézve.442

Mert mi Eredeti Predikátorokat, szoros értelemben vévén, talám még nem-is tu-

dunk mutatni, hanem tsak másokat követőket: Vajha pedig ebben a’ követésben azt 

tartanánk-meg, hogy minden Predikátor a’ maga Ekklesiájához való Predikátort 

követne; mert nem a’ Tudatlan Falukban valók azok a’ Predikátziók, mellyek a’ Kirá-

lyok, Fejedelmek, Ministerek és Filosófusok előtt mondódnak-el külső Országokban; 

azonban mindnyájan tsak a’ javán kapdosunk a’ külső Országi Predikátoroknak; 

és a’ mint ma Reinhárd, Marezoll, Löffl  er, Ammon, Sack, ’s a’ t. az eke: úgy régen 

Tillotson, Saurin ’s a’ t. voltak, a’ kiken ide haza szántogattunk, a’ kiket, ha valaki 

a’ Nép miveletlenségéhez nem tudott igazítani, úgy a’ mag olly helyre esett, a’ hol 

441 Budai , .
442 Tóth , .
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gyökeret nem verhetett. […] Illő dolog valósággal hogy mikor a’ más Nemzetek közt 

fojamatban volt, vagy lévő Predikállás módját kurkászszuk, és tudjuk; akkor a’ ma-

gunk Nemzetebeliről ne felejtkezzünk-el […].443

Semmit jobbat nem lehetne már ohajtani ezen bölts rendelések után az Oskolák 

Igazgatóinak, mint azt, hogy valaki kezdene-el kiadni egy olly forma Journált, mint 

Német Országban a’ Journal für Prediger, mellyben tsak a’ Predikátori Hivatalt il-

lető Matériák tevödnének-fel, a’ mellyet a’ Predikátor Urak, kivált az Ifj abbak, és a’ 

Papságra készülő Rectorok, és Deákok, éppen olly szorgalmatossággal jártatnának, 

mint a’ Németek 1769-től fogva a’ Journal für Predigert, mellynek köszönik ők a Papi 

Hivatalra tartozó Tudományokban való bővebb esméretjeket […]444

A mű végén „XIII. Közönséges, és Casualis Egész Predikátziók, – és 

Dispositiók”445 felirattal német művek és szakirodalmi hivatkozások egész sorát 

találjuk, amit a szerző olvasói szíves fi gyelmébe ajánlott. 

Kun Bertalan és Zsarnay Lajos a prédikátori önállóság kialakulásában fontos 

szerepet tulajdonít mások prédikációinak megtanulásában és az azokkal való 

foglalkozásban. 

[…] ki jeles egyházi szónokká akarja magát képezni, annak hallgatni és olvasni kell 

a jelesebb egyházi férfi ak munkáit […].446

,Használja a szónok a szónoki példánydarabokat.’ Ez nem előadásunknak idegen 

tollakkali fölékesgetésében, nem is a beszédvirágok elcsempészésében, eszmék el-

sajátításában áll, hanem abban, hogy példány darabok olvasása s betanúlása által 

önállóságra emelkedjünk. A jól készült beszédek s beszédtervek fi gyelmes vizsgálása 

igen építi a kezdő szónokokat.447

Készületlen beszéd tehát szükség eseteket kivéve, lelkiismeretes hitszónokhoz 

illetlen, valamint az egyszer betanult predikációk ismétlése, minden újradolgozás 

s elsajátitás nélkül.448

[…] az előadandó igazságokról jeles irók munkáit előre olvassuk meg, különösen 

a szentirás olvasása által lelkesedésre buzduljunk.449

A felosztásra segédkönyvek: Schnur Predigtdispositionen. – Haupt-Repertorium 

der Predigtentwürfe. Gollhard, Predigtparallelen. – Alkalmi beszédekben kevésbe 

443 Tóth , -.
444 Tóth , .
445 Tóth , -.
446 Kun , .
447 Kun , .
448 Zsarnay , .
449 Zsarnay , .
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használhatók és szükségesek az ily segédek, a mennyiben az alkalom maga mutat 

irányt a feltalálásra.450

Könyves Tóth Mihály visszaemlékezései is tartalmaznak témánkra nézve fontos 

adatokat. Ekként:

Segédkönyveket a Kollégyiom könyvtárából eleget lehetett kapni. De külön is vólt 

mindenik predikátornak saját tulajdona. Nekem vólt három. Az ángol bibliai ma-

gyarázat, németnyelven XXIV kötetben; ez különösen dicső mű, mind hittani mind 

históriai szempontból; vólt a Stark bibliai magyarázata VIII. kötetben; ez leginkább 

erkölcstani szempontból használható; és Seileré, ez nagy részént a szivhez szól, az 

egész munkán a német Gefűhlsreligion ömlik el. A háromból, ha mindeniket át-

olvashatta az ember, annyi szép és nemes tárgyat talált, hogy inkább azon kellett 

gondolkoznia, mellyiket mellőzze, mint azon, miről elmélkedjék.451

A korszak egyik legkésőbbi homiletikájában Tóth Mihály korábbi elődjeihez 

hasonlóan szintén foglalkozik ezzel a jelenséggel, és a már fent ismertetett 

érvekhez hasonlóan ajánlja más prédikátorok műveinek megismerését és adap-

tációját.

Nem azt teszi ez, hogy valaki ezekkel ugy éljen, mint sajátjával, vagy idegen bársony 

fóltokkal czifrázza fel beszédét, hanem hogy az előadandó tárgyra nézve, olvassa meg 

oly egyházi szónokok munkáit, kik ugyan azon tárgyat tisztán felfogták, és teljesen 

kimerítették […]452

A XIX. században magyar nyelvterületen is elterjedt453 a németországi, ill. né-

met nyelvű prédikátori Magazinok454 tekintélyes hagyományából táplálkozó 

450 Zsarnay , .
451 Könyves Tóth , .
452 Tóth 1878, 28. „Ezek között vannak – nem szégyen megvallani –, mások munkái is, melye-

ket még vagy deák koromban írtam, vagy azután kaphattam meg; de ezek oly kevés számmal 

vagynak, hogy szégyen és vétel nélkül írhattam a titulusra ezt a szót, készítette. Mert abba 

semmi vétek nincs, hogy a mások munkáit a maga hasznára fordítja valaki – csak szajkó 

módra ne kérkedjen a pávatollakkal, kivált ollyan falusi Prédikátor, akinek egymagának kell 

mindenkor és mindenféle hivatalos dolgaiban elöl állni: abba pedig még jó szív is van, mikor 

mások munkáit az elvesztéstől megoltalmazzuk.” Budai 2005, 391.
453 Az első ilyen magyar református lelkipásztori segédletet tudomásunk szerint Szentmiklósi 

Timotheus adta ki Kathedrai Gyűjtemény címmel négy kötetben 1790-1792 között. A keletke-

zés- és kiadástörténet szempontjából fontos az első kötet előszava, vö. Szentmiklósi , 

-.
454 A jelenséget részletesen bemutatom a XIII. számú prédikációhoz fűzött lábjegyzetben.
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prédikátori tárak, azaz a lelkészi munkát segítendő lelkipásztori folyóiratok 

megjelentetése.455 A kötetek külföldi liturgiák, szertartásrendek, imádságok 

fordításait is tartalmazták. A Török Pál és Székács József által szerkesztett és 

kiadott Protestáns Lelkészi Tár előszavában a következő distinkciót olvassuk:

Magunknak tartjuk fenn kijelölni a’ fordíttatandó darabokat a’ külföldi egyházi 

szónoklati irodalom’ mezején tekintélyekül elismert lelkészek’ műveiből, ezeknek 

ismertetésök végett, ’s a’ mellyeket vélünk mintányokul kitűzhetni: de az illyenekre 

fi gyelmeztetést öröm ’s köszönettel veszszük.456

Megállapítható, hogy a prédikátori szaklapok vonatkozásában a német nyel-

vű folyóiratok használatával és feldolgozásával kell elsősorban számolnunk, 

amelyek esetlegesen francia és angol prédikációk német nyelvű változatait is 

közölhették. 

A XX. századi, ill. XX. század második felében íródott, a jelenlegi lelkész-

nemzedékek által ismert homiletikák javarészt félmondatokkal és elítélően nyi-

latkoznak a megelőző korok, a XIX. század (külföldi) adaptációs prédikációiról 

és annak jelenségéről. Adaptációk esetében sokkal színesebb és összetettebb a 

kép, mint ahogyan arról általánosan vélekednek, ugyanis a legtöbb alkalommal 

az idegen nyelvű, kidolgozott prédikáció nem más, mint minta, előkép, gondo-

lati előzmény. Éppen ezért irodalmi értelemben nem műfordításról vagy szolgai 

átvételről van szó, hanem szabad felhasználásról, átírásról, feldolgozásról, tehát 

az előkép alapján készített, adaptált alkotásról. Ugyanezt az eljárást észlelhet-

jük a korábban bemutatott excerpálás, kompilálás és exemplum-alkalmazás 

esetében is. 

Sajátságos! Furcsa! – mondhatják erre az »Őrállók« kik, a mint e beszédek napvilágot 

láttak, őrállói tisztükhöz képest azonnal megtámadták őket, az útleveleiket szedték 

el és megállapították, hogy hiszen majdnem mindnyájan külföldről jöttek be s mint 

indigenák keresnek szállást és szíves vendéglátást idehaza – és mikor ők azt teljesen 

igazolták, hogy ezek legnagyobb részben csak felfogadott, csak egy más ruhába való 

öltöztetés által sajátjaivá lett gyermekei Dobosnak: akkor még elő mer állani valaki 

azzal, hogy e gyermekekben azt az apát ismeri fel, a ki soha sem volt atyjuk, vagy kép 

nélkül, e beszédekben megtalálja Dobost, pedig hát ő csak fordító.

455 A magyar római katolikus egyházban is hasonló jelenségeket fi gyelhetünk meg, pl. 1832-1837 

között Guzmics Izidor kiadta az Egyházi Tár című lapot, valamint Szalay Imre Magyar egyházi 

beszédek gyűjteménye 1832-1845 között kihagyásokkal.
456 Török-Székács , XIV.
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Igenis megtaláltam! Mert az embert meg lehet abból ismerni, hogy mit fordít, ha 

fordít; a külföld jeles irói közül melyek azok, a kiket szeret, kiknek gondolat és érze-

lemvilágában érzi magát jól és tud ebbe belehelyezkedni. Vagy nem igaz az a magyar 

közmondás, hogy az »embert barátjáról ismerheti meg«? Dobos szereti Coquerelt, 

Celleriert, Gerokot, velök társalog szüntelen, őket tolmácsolja azoknak, a kik az ő 

eredeti nyelvüket nem ismerik – vajjon e nemes társaság árnyat vet a körükben idő-

zőre? és vajjon őket híven tolmácsolni vagy csak megérteni is tud nem kell-e akkora 

léleknek lenni, mint a minők ők?457

A fordítás, ill. adaptáció vonatkozásában kiváló példa a már fentebb említett 

Budai Pál-kötetben a szerző saját megjegyzése, amely a korszak munkamód-

szerét jól illusztrálja. Budai H. F. Rehm munkája alapján, felhasználásával ké-

szítette el babonaprédikációit, a szerző így nyilatkozik: 

…némelyeket adtam hozzá, némellyeket kihagytam vagy meg-változtattam: sőt 

vagynak ollyanok is, a’ mellyeket le-fordítottam ugyan, de el nem mondottam, még 

a mi Magyar Országi együgyü hallgatóinkra nézve haszontalannak, sőt károsnak 

itélvénn azokat.458

Budai műve tehát a korszakban megszokott módon használ fel, fordít le, ültet át 

egy nyomtatott kiadványt, amelyet fordításnak tervezve, de nem a szószerinti, 

és nem is a szoros, hanem a szoros és szabad fordítás között mozogva készít el. 

A XVIII. század fordításelméleti vitái után a XIX. század elején, első harma-

dában készült fordítás bár szoros, de megengedi a kihagyást és a változtatást, 

bizonyos átszerkesztést, mintha a szerzőnek saját felvilágosodás „fi lozófi ája”, és 

az adaptációhoz alapos társadalomismerete lenne, amely segíti őt a mű hasznos 

tolmácsolásában. Az eredeti német műből, amint azt Budai Pál a bevezetőben 

elmondja, nem mindent használt fel, sok mindent megváltoztatott. Az össze-

hasonlítás azt mutatja, hogy a prédikációk fordítása a tudományos érvelések 

részeinél szoros, a babonaság, előítéletek példáinál sokszor új, saját példákat 

hoz, az irodalmias stílust egyszerűsíti, sok „irodalmias kép”, a német irodalmi 

romantika stílusának megfelelőek, ki is marad. A bibliai igék választásánál is 

van eltérés, a fejezeteket átszerkesztette (más a prédikációk szerkezete Magyar-

országon), kivett és betett szövegeket, néhol még a tudományos értelmezések 

szövegeiben is van változás.459

457 Kenessey , .
458 Budai , .
459 Vö. részletesebben: Budai , -.
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Dobos János életművében a jelenleg beazonosítható 208 adaptációs prédi-

káció (az ó- és újszövetségi textusú prédikációk aránya kb. 30-70%) színes ké-

pet mutat: van ahol szabadabban, másutt konkrétabban, megint másutt csak a 

diszpozíciót vagy a prédikáció főgondolatát veszi át. A felhasznált szerzők köre 

a XVI. századtól, az egyetemes és protestáns keresztyén múlt jelentős képvise-

lőitől a teológiailag meghatározó és jelentős kortárs személyiségekig terjed.460 

Az alapul vett írók felekezeti megoszlása is igen változatos: a reformátusok 

mellett az evangélikusok is megjelennek, de fontosak a katolikus szerzők is, a 

koraiak, valamint a XVIII-XIX. század kiemelt és népszerű katolikus szónokai 

(pl. Bourdalone, akinek magyarul 18 kötet prédikációja jelent meg). A németek 

és a német ajkú svájciak mellett a franciák, ill. francia ajkú svájciak, továbbá 

a hugenotta identitású, francia menekült és francia ajkú holland prédikátorok 

igehirdetései voltak igen népszerűek, de angol szerzők műveinek az adaptálá-

sával is találkozunk. Dobos életműve azért is érdekes, mivel több prédikáció-

jának kéziratát forrására való utalással zárja, ez mások esetében nem biztos, 

hogy megtörtént (IV-V. számú melléklet). Azonban meg kell jegyeznünk, hogy 

nem mindegyik rövidítést, jelzést, utalást sikerült a kutatás jelen állapotában 

feloldani és beazonosítani, valamint az is egészen bizonyos, hogy a feltüntetett 

és jegyzékbe gyűjtött adaptációs prédikációkon túl Dobos János életművében 

sokkal több adaptációs prédikációval kell számolnunk. 

A mi pedig azt illeti, hogy hát miért nem nevezte meg Dobos minden egyes beszédé-

nél az eredeti szerzőt: arra vonatkozólag mindjárt azt gondoltam, még mielőtt fi ának 

Dobos Lászlónak igazoló nyilatkozata megjelent volna, hogy Dobos lefordította e 

beszédeket a maga használatára, iróasztala és kathedrája számára s a magánhaszná-

latra szánt dolgozatoknak nem irta alá a szerző nevét, mit most évtizedek után már 

el is feledett. 82 éves korában azt hiszem nem fog már valami nagyon az emlékező 

tehetsége az embernek.461

A XIX. század adaptációs prédikációinak hagyományát és jelenségét vizsgál-

va számomra a legmeghatározóbb felismerés az volt, hogy a külföldi minták 

használata ebben a korban markánsan azzal a célkitűzéssel történt, hogy a ma-

gyar református prédikáció színvonalát a korabeli állapotokhoz képest emeljék, 

ebben kulcsszerepet játszottak az egyházvezetők és az egyházi felsőbbségek. 

Az összefüggések ismeretében nyomatékossá válik az a felismerés, hogy az 

460 Révész Bálint 1844-es debreceni székfoglaló beszédében hangsúlyozza, hogy a Dobos János 

által is használt „Reinhard, a’ németek Chrysosthomusa”, aki a korszak meghatározó teológusa 

volt és az erkölcsi prédikálást különös fénypontra emelte. Révész 1845, 22-23.
461 Kenessey , .
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idegen források, ill. más szerzők műveinek felhasználása nem az igénytelenség 

kifejeződése. 

Országgyűlési prédikációk

Az országgyűlési vagy diétai prédikációk, prédikátorok története és történelme 

egészen régi időkre nyúlik vissza. Bár id. Fekete Károly szerint ez mintegy csak 

a XVII. századig vezethető vissza, amikor is „a magyarországi protestánsok hi-

tük védelmére külön rendekké alakultak az országgyűléseken.”462 Zoványi Jenő 

adatai között azonban megtalálható, hogy Bornemisza Péter már 1569-ben fel-

ment Pozsonyba, hogy prédikáljon az országgyűlésre egybegyűlt rendeknek.463 

A meghívott prédikátorok a pozsonyi országgyűlések idején az ottani evangé-

likus templomban magyar nyelven prédikáltak.464 Budán, az ország házában 

külön helyiség állt a protestánsok rendelkezésére, ahol az istentiszteleteket 

megtartották.465

A prédikátorok országgyűlési képviselőkre gyakorolt hatásuk miatt bizo-

nyos mértékig komoly politikai tényezőkké is váltak, ezért kiváló képességű, 

széles látókörű személyekre esett a választás, akik lehetőleg magasabb egyházi 

tisztséget is viseltek.466 Az lett a gyakorlat, hogy az egyházkerületek felváltva 

küldtek, ill. delegáltak a maguk kebeléből megfelelő személyt. Az országgyűlési 

prédikátor intézménye 1848-ban szűnt meg.467 

Az így kiválasztott és megválasztott diétai prédikátorok (vagy esetlegesen 

a diétán részt vett prédikátorok) teljes névsorát jelenleg a téma feltáratlansága 

miatt nem tudjuk pontosan megállapítani, de a kutatás jelen állása szerint köz-

löm az alábbiakban az országgyűlési prédikátorok névsorát, nevük mellett pedig 

az országgyűlések évszámát. Egy idő után kialakult az a gyakorlat – ahogyan 

462 Fekete , . 
463 Zoványi , . Vö. Dezs , . „Bornemissza Péter udvari lelkészsége Balassi János 

zólyomi várkapitány nevével van kapcsolatban (1564). Később Th urzó Elek vejének, Salm Julius 

grófnak prédikátora az 1570-es években. Galgócz várában a várnép Bornemisszát a ferencesek 

templomában prédikáltatta.”
464 Természetesen nem minden országgyűlés volt Pozsonyban, példa erre az 1790/91-es ország-

gyűlés, amely Budán vette kezdetét. Azonban nemcsak ebben különbözik ez az országgyűlés a 

többitől, hanem abban is, hogy prédikálásra két egyházkerületi főjegyzőt hívtak meg. Fekete 

, .
465 A Budai zsinat (1791) az akkori (budai) országházban ülésezett. „Szeptember 18-án pedig va-

sárnap lévén, synodalis isteni tisztelet tartatott azon szobában az ország házánál, melyben a 

diaeta alkalmatosságával szokott volt tartatni a protestáns ablegatusoknak isteni tiszteletek.” 

Révész 1896, 562.
466 Fekete , .
467 Zoványi , .
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erre a Dobos János diétai prédikátorrá való választásáról szóló egyházkerületi 

jegyzőkönyv-részlet tudósít468 –, hogy a négy egyházkerület felváltva delegálta 

a diétai prédikátort. 

1. Bornemisza Péter 1569

2. Alvinci Péter 1605469 

3. Kanizsai Pálfi  János 1619470 

4. Csuzi Cseh Jakab 1681471 

5. Magyari Péter 1712/15472

468 Lásd lentebb.
469 Dezs , . „Alvinci Péter Bethlen Gábor, majd Bocskai István udvari papja. 1604-ben a 

csengeri közzsinat még így említi: Petrus Alvinci Varadinum, azonban 1605-ben már a kassai 

országgyűlést megnyitó istentiszteletet végzi. Prédikátor társaival az országgyűlésen a további, 

végleges diadalig, a szabadságig vívott harc mellett kelti a hangulatot.” Vö. Alvinczi , . 

„Többnyire ő tartotta az országgyűléseken az ünnepi istentiszteleteket. Tagja volt a kálvinista 

egyházkerületektől az országgyűlésekre küldött deputációknak.”
470 Makár 1961, 20. „Kanizsai Pálfi  János hű pásztora volt gyülekezetének […]. A szorgalmas 

munka jutalmaként az egyik elismerést és kitüntetést követte a másik: az 1617-i köveskuti 

zsinaton egyházkerületi jegyzővé választották, az 1619. december 23-án Pozsonyban tartott 

országgyűlésre kerülete őt delegálta.” Vö. Imre 1898, 515. „1619-ben a pozsonyi országgyűlés 

alkalmával Kanizsai Pálfi  János dunántúli püspök tartott ellene a szószékből beszédet, mert 

ostyával osztotta az úrvacsorát és a Kálvin irányával ellenkezőt beszélt, úgy hogy Alvinczinek 

Bethlen előtt is igazolnia kellett magát.” Vö. MPEIF 1871, 67-68. „A dunántuli ref. egyházke-

rület jegyzőkönyvébe, Kanizsai Pálfi  János superintendens, sajátkezüleg következő tartalmu 

érdekes adatot jegyzette be latinnyelven: Semmiképen el nem hallgathatjuk, sőt szükség, 

hogy a Krisztus országának épülése felett örvendezők, mindnyájan hálás szívvel emlegessék, 

miszerént a Jézus vezérlete alatt és segélyével, az 1619-dik évi december 26-dikán, azaz a 

szent István első vértanu emlékezetére szentelt napon, amely akkor csütörtök vala, a Megvál-

tóról nevezett parókhialis templomban, amelyben eleitőlfogva ama bálványozási ostya vólt 

divatban, az Urnak szentséges vacsoráját Krisztus szerzése s az apostolok és ős keresztyén 

egyház gyakorlata szerént, én Kanizsai Pálfi  János, az Urnak igenméltatlan kicsiny szolgája, 

közönséges használatban lévő valódi kenyérel kiszolgáltattam. Ezt egyházi beszéd előzte meg 

a Krisztus emberi természetének valódiságáról, s az isteni természettel való igazi egyesültsé-

géről, a zsidókhoz irott levél második részének 16-18. versei alapján: »mert nem az angyalokat 

vette fel« sat. Az egyházi beszéden Bethlen Gábor fenséges fejedelemmel együtt jelenvóltak 

Magyarország karai és rendei is. Kommunikáltak pedig nagyságos Bethlen István úr, ő fenséges 

testvére; nagys. Rhédei Pál ő fensége főkomornokja, nagyságos Rákócy Zsigmond, továbbá 

Kassai István fejedelmi ügyigazgató, Rákócy János, Strucz Ferenc nógrádmegyei alispán, és 

a váci erősség kapitánya, Csernel István, Szikszai István urak és sok mások, kiknek nevét ré-

szint nem tudom, részint nem tartom szükségesnek ide feljegyezni. A megelőző napon, azaz a 

Krisztus születésének ünnepén, az egyházi beszéd után, amaz ostyás Alvinczi, az igazhitüek 

nagy botránkozására, szinte kitette a maga ostyáit; de nem vólt több kommunikálója csak 17, 

és ezek is csaknem mindnyájan igenközönséges emberek. Nekem pedig hála Istennek, több 

mint ötanyi is vólt.” Vö. Dezs 1941, 25. „Kanizsai Pálff y János Batthyány Ádám udvari papja 

volt, aki 1633-ban Újvárból és összes birtokaiból kiűzette őt.” Lásd még: Thaly 1875, 101-102.
471 Zoványi , .
472 „A majdnem százra menő református küldött összegyűlvén a debreceniek szállásán, Magyari 
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6. Miskolczi Szíjgyártó János 1722/23473 

7. Szentgyörgyi Sámuel 1728474 

8. Komáromi Pál és Torkos Jakab 1741475

9. Tatai (Csirke) Ferenc 1751476

10. Tormássy János 1790/91477 és Hunyadi Szabó Ferenc 1791478 

11. Mindszenti Sámuel 1796479 

12. Mihalyi Kovács István480 és Szathmári Paksi József 1802481

Pál ekeli prédikátor pozsonyi tartózkodásának költségeit egymás között felosztotta.” Balogh 

, . Vö. RL C/64-4f-5 Ráday I. Pál (1677-1733) iratai. Politikai iratok. Ráday Pál országgyű-

lési naplója (Pozsony, 1714. IX. 8. – 1715. III. 31.) 1714. szeptember 19-én keltezett feljegyzése 

szerint „[…] maga Püspök Magyari Peter Ur fog újonnan hozzánk jőni az Isteni tiszteletnek végben 

vitelére […]”. A fentebb közölt Magyari Pál név nem helytálló, ugyanis Magyari Kossa Péter 

püspökről van szó, vö. Zoványi , 333.
473 Zoványi , .
474 Zoványi , . Vö. RL C/64-4c2-1 157. számú levél Cseÿteÿ Sigmond levele Ráday Pálhoz 

(Pozsony, 1728. július 29.): Szentgyörgyi Sámuel győri prédikátort hívták meg diétai papnak, 

a nádor adta ki a salvus conductust. 
475 RL B/5 1. kötet 597-598. Erdődi Pálffi   János gróf menlevele alapján, amelyben garantálja a győri 

és pápai prédikátornak, hogy az országgyűlésre zavartalanul utazzanak. Vö. Pataky , . 

„Komáromi Pál, mint országgyűlési prédikátor 1741. október 10-én értesíti a győri egyház 

előljáróit, hogy az országgyűlés befejezése előtt, ami ugyan már várható, nem hagyhatja el 

Pozsonyt, pedig még gyalog is szívesen hazaballagna s ezért az otthoniak türelmét kéri.” 
476 RL B/1 V/2. kötet 23.: Batthyány Lajos gróf nádor latin nyelvű engedélylevele Tatai Ferenc 

debreceni prédikátor számára, hogy szabadon utazhat Pozsonyba az országgyűlésre, majd 

vissza Debrecenbe, az országgyűlés idején istentiszteleteket tarthat a reformátusok számára 

mint országgyűlési prédikátor. RL B/5 1. kötet 925.: meghívó levél Tatai Ferenc részére, az 

országgyűlés református tagjai prédikátorukul hívják (datálatlan levél). „[…] Tiszteletes Tatay 

Ferencz Uram ö Kigyelme Prædikátori functiora közinkben leendö feljövetelit nem csak meg enged-

ni, hanem ezen fel jövetelit ö kigyelmének elöl segilletni s erössiteni és minket is ebben vigasztalni 

ne terheltessenek. […]”
477 Zoványi , .
478 Zoványi , .
479 Zoványi , . Vö. RL C/64-7 1985. számú levélben a következőket találhatjuk: „Nagy 

Méltóságu Grof, Kegyelmes Uram! Posonyból lett el jövetelemkor Excellentiadnak othon nem létele 

miatt Ecxellentiád eránt tartozó kőtelességemet utoljára nem lehete szerentsém tellyesíttenem. 

Excellentiádnak hozzám mutatott Gratiaját nagy alázatossággal kőszőnőm, s mig élek eleven emlé-

kezetemben tartom. Méltoztatott vólt Excellentiadnak kegyelmessen parantsolni, hogy Posonyban 

lett indulásomnak, és onnan haza lett érkezésemnek napját jegyezzem fel, s Excellentiádnak ad-

jam be. E’ szerént bátorkodom jelenteni, hogy én Posonyban indultam Novembernek 8dik Napján, 

hazaérkeztem pedig Decembernek 12dik Napján 1796. Magamat Excellentiadnak sokßor tapasz-

talt Kegyelmességébe ajánlván, mély tisztelettel vagyok Nagy Mel[tósá]gu Grof Kegyelmes Uram 

Excellentiádnak Komárom Jan[uár] 12dik napján [1]797 alázatos szolgája Mindszenti Sámuel.” Vö. 

RL C/64-7 1986. számú, 1797. január 15-én Pesten keltezett levélben Ráday (II) Gedeon a már 

bevett jó szokás szerint kéri a négy szuperintendenciától a Mindszenti Sámuel országgyűlési 

prédikátor szolgálatáért járó napidíj kifi zetését. Továbbá megjegyzi, hogy Mindszenti Sámuel 

szolgálatait dicséretesen és kötelességének megfelelően látta el. 
480 Zoványi , .
481 RL A/1b 2. doboz C24 Tiszáninnen Superintendentia level az országgyűlési prédikátorokról 
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13. Báthori Gábor 1805482 

14. Farkas János 1808483 és 1811/12484

(Miskolc, 1802. február 16.): „Minthogy úgy tartottuk, hogy a’ rend minket ér ez úttal: a’ most re-

ánk kővetkezö Ország-Gyülésre, a’ Prédikátori Hivatal viselésére, Tiszteletes Kovács István Kassai, 

és Tiszteletes Szatthmári Paksi Jósef Miskólczi Prédikátor Urakat kirendeltük, olly móddal, hogy 

vagy egyike, vagy másika, már a’ Diæta elejével Posonyba meg-jelenjen […].”
482 Zoványi , . Vö. Halotti 1842, 32-33. „1805-ben az egyházkerületi főtanács mint 

elismert első szónokot országgyűlési szónokká rendelte, ugyanebben az évben esperes is 

lett.” Vö. RL D/7 1. kötet 115-116., 161/1805. szeptember 29-i határozat szövege a követke-

ző: „Ekklésiánknak érdemes Lelki-Pásztora Tisztelendö Báthori Gábor Úr, a’ most következendö 

Posonyi Diétára a’ V[ene]rabilis Superintendentia által Predikátornak rendeltetvén, hogy távoly 

léttének ideje alatt, itten is a’ szokott órákon az Istenti tisztelet tartasson, meg fog kérettetni fent 

tisztelt M[é]lt[ósá]gos Fö Curátor Úr, hogy az itt közelebb lévö Ekklésiák Predikátorainak olly ren-

delést tenni méltoztasson, hogy azok alternative Vasárnapokon, a’ szokott Isteni tisztelet tartása 

végett ide Pestre jöjjenek be.”; RL A/1.a 6. kötet 453., az 1805. december 10-én Pesten tartott 

Particulare Consistorium ülésének jegyzőkönyvében 9. pont alatt megtalálható Báthori Gábor 

diétai prédikátor napidíjának meghatározása: „Báthorij Gábor Urnak, mint a’ kőzelebbi Dietara 

rendeltetett Predikatornak Diurnuma [… naponta] 7. rh[énes] f[o]r[intr]a határoztatott […].” 

Vö. továbbá RL C/8 1. doboz 3. számú dokumentum (Báthori Gábor bevételeinek, kiadása-

inak és könyvtárának jegyzéke), ahol 1805. december 10-i dátummal a következőt találjuk. 

„A’ Posonban volt szolgálatért a’ Diætán diurnum rendeltetett 7. ft 30. napig lévén - - - 210.” Vö. 

Farkas 1898, 60. 

 Az 1807. évre delegált országgyűlési prédikátor személyét a kutatás jelen állapota szerint nem 

ismerjük. Azonban az országgyűlés 1807. április 9-i megnyitása előtt (MT V., 1248-1249.) 

Báthori Gábor 1807. április 5-én a pesti templomban a Zsolt 133-ról A’ Hazafi ak közt lévö egyes-

ségnek gyönyörüséges és hasznos voltárol címmel mondott egy prédikációt (A’ Diéta kezdödésével 

mondatott). A prédikáció számos ponton tartalmaz politikai és társadalmi utalásokat. A pré-

dikációt lezáró Alkalmaztatásban erős kritikával illeti a haza elöljáróit. A kötetben sorrend-

ben ezután következő prédikációk címeiből esetlegesen arra lehet következtetni, hogy ebben 

az időszakban többször elhangzottak olyan fontos beszédek nemzeti és társadalmi kérdések 

vonatkozásában, amelyek az országgyűlést is foglalkoztathatták (pl. A’ Haza és Nemzet eránt 

való szeretetröl; A’ Császárnak a’ Császárét, az Istennek az Istenét; A’ népeknek az igasság által 

való felmagasztaltatásokrol, és a’ bün miatt való gyalázatjokrol; RL C/8 5. doboz). 
483 A magyar országgyűlés 1807. április-december hónapokban, valamint újból 1808. augusz-

tus-november hónapokban ülésezett. MT V., 1248-1249., 1250. Vö. RL A/1b 2. doboz D15 

Dunántúli Consistorium levele Báthori Gábor főjegyzőhöz (Tótvázsony, 1810. május 28.), amely 

Farkas János komáromi lelkész, egyúttal az 1808. évi országgyűlés prédikátora költségeinek 

elszámolásáról szól. 
484 Zoványi , . Farkas Jánosról annyit jegyez meg csupán a lexikon, hogy „Országgyűlési 

pap is volt két ízben.” RL A/1.a 6. kötet 583. (ceruzaszámos) szerint az 1812. december 6-án 

Pesten tartott Particulare Consistorium ülésén a 4 református egyházkerület pesti gyűlésének 

jegyzőkönyvi pontjait felolvasták, melyek közül az első így hangzik: „A’ közelebb Posonyba 

tartatott Ország Gyűlésén Diætai predikátorságot viselt T. Farkas János Úr Diurnumának 520. 

Forintokból álló residuumának kifi zetése meghatároztatott.” Vö. RL A/1b 1. doboz A21 A’ 4 

Superintendentiák Conventje Jegyző Könyve (Pest, 1812. augusztus 20-23.) 7. pontja szerint: „Né-

hai Nagy Tiszt. Esperest Farkas János Ur mint a’ kőzzelebbi Ország Gyűlésén vólt Prædikátornak 

diurnuma a’ mostani drágasághoz képest hat forintra határoztatott váltóczédulában, és mivel 

ezenn szolgálatjában 120. napokat tőltőtt el, öszveséggel a’ diurnum tesz 720. Rftkat […].”
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15. Szoboszlai Pap István 1825/27485 

16. Ifj . Báthori Gábor 1830486 

17. Zsarnay Lajos 1832487 és Ferenczy József 1835488 1832/36489

18. Nagy Mihály 1839/40490 

485 Zoványi , . Vö. RL A/1b 1. doboz A41 A’ 4 Superintendentiák Conventje Jegyző Könyve 

(1825. szeptember 1.) 12. pontja szerint: „A Túl, a’ Tiszai Superintendentia részéröl jelentödött, 

hogy a’ Vallásunkból, a’ közelebb tartando Ország Gyülésére szükséges Ref. Praedikator küldése 

rendje most azon Superintentiát érdekelvén, azon Tiszántúli Superintendentia, maga kebeléböl, 

Debreczenyi Praedikátor Tiszt: Szoboszlai Pap István Urat Posonyba e’ végre ki rendelte […].” A 

prédikátor napidíja 8 forint, amely összeget egyenlő részekre osztva a bevett szokás szerint a 

négy egyházkerület fi zet ki. 
486 Zoványi , .; vö. RL A/1.a 7. kötet 326-327., az 1830. augusztus 30-án Pesten tartott 

Particulare Consistorium ülésén bejelentették, hogy a soron következő országgyűlésre a 

Dunamelléki Egyházkerület jelöli ki a diétai prédikátort. Az idő rövidsége miatt ezen az ülésen 

ifj . Báthori Gábor egyházkerületi aljegyzőt, fülöpszállási lelkészt delegálták. „Megkülömböztetve 

esmeretes lévén a’ Consistorium elött Gen. Vice Notarius T. Ifj ú Báthori Gábor Úr mind azon 

nem középszerű mértékben kitettző minéműségeiről, mellyek egy ollyan nagy Th eatrumonn, a’ 

millyen az ország Gyülése, elő álló Predikatorban méltán meg kivántathatnak, u[gy] m[in]t a’ 

Tudómányokról, az ékesen szollásról, a’ Cathedrai maga viseletről, a’ főbb szeméjjekkel való il-

lendő conversalásról […] mind ezekre nézve nevezett T[isztelen]dő Ifj ú Báthori Gábor Úr jövendő 

Diætalis Predikatornak közönséges meg egyezessel el választatott: – ki is tudtára adódván ezen 

Határozás, ezt tisztelettel el fogadta, és hogy a’ benne vetett köz Bizodalomnak tőlle ki telhető 

telyes tehettsége szerént megfelelni igyekszik, magát kötelezte.” RL A/1.a 7. kötet 344., az 1831. 

március 16-i ülésen beszámolót találunk ifj . Báthori Gábor diétai működéséről, ekként: „T. Ifj ú 

Báthori Gábor Úr az Ország Gyülés ideje alatt Diætalis Papi Sz. Hivatalát hívenn, kellemetesenn, 

épületesenn folytatta, és nem tsak Halgatóinak, hanem más nagy Tekintetű Uraságoknak is jóvá 

hagyásokat ’s kedvességeket tökelletesenn meg nyerte, különösönn egy a’ Törvény hozó Test Tagjai-

nak minéműségekről, ’s Szent kötelességekről, és a’ Társaság Kormanyozó Fejének igaz tiszteletéről 

mondott ékes, és fontos beszéde által magának a’ Felségnek megelégedese ki nyilatkoztatását nyerte 

– egyébb aránt is szelid, okos, és tisztességes maga viseletével a’ köz társalkodásban is mindenekről 

kedvességet érdemlett […].”.
487 Zoványi , .
488 Zoványi , .; vö. Ferenczy , . Ami alapján egyértelműen kimutatható, hogy 

1835-ben az országgyűlésen Ferenczy József volt a diétai prédikátor.
489 Az országgyűlés valójában 1832 decemberétől 1836 májusáig tartott. MT V., 715-748., 1265-

1272. Vö. RL A/1b 1. doboz A47 A’ 4 Superintendentiák Conventje Jegyző Könyve (Pest, 1837. 

szeptember 1-3.) 1. pontja szerint: „A’ Tiszáninneni Egyházi Kerűlet részéröl elő adatott az 1832/
6 

k évi Ország Gyülésén kebeléből vólt Tiszt: Predikátor Urak napi dijjaikra ’s úti költségekre kiadott 

pénzek feljegyzése […].” Vö. RL A/1b 2. doboz C61 Az országgyűlés prédikátor fi zetése (1834. 

november 3.), amelyben az országgyűlési prédikátor urak eddig kifi zetett fi zetéséről található 

elszámolás. 
490 Zoványi , .; RL A/1.a 7. kötet 588., 1839. május 26-án Pesten a négy egyházkerület által 

tartott konvent ülésén bejelentették: „hogy a’ jelen ország Gyűlésre a’ Dunán túli E[gyház]Kerűlet 

részéről, és kebeléből Esperest, és Kotsi Lelki Pásztor Nagy Mihály Úr Predikatornak választatott.” 

Vö. RL A/1b 1. doboz A49 A’ 4 Superintendentiák Conventje Jegyző Könyve (Pest, 1839. május 

26.) 8. pontja szerint: „Dunántúli Superintendens Tóth Ferencz úr a’ Generális Convent által 

leendő megerősités végett jelentette, hogy Egyházi Kerületök részéről a’ közelebbi országgyülésére 

Predikátornak Nagy Mihály Esperest és Kotsi Predikator urat választották.” 
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19. Fésős (Fésüs) András 1843/44491 

20. Dobos János 1847/48492

Az országgyűlési prédikátoroktól teljes kötet csak az 1790/91-es országgyűlés 

után jelent meg nyomtatásban, amelyek az adott országgyűlésen elhangzott 

beszédeket tartalmazzák. Ezek sorrendben a következők:

1. Tormássi János: Egynehany Prédikátziók, mellyeket a’ közelebb el-múlt ország-

gyülésére fel-sereglett úri rendek előtt, Budán és Po’sonyban el-mondott Tiszteletes 

Tudós Tormássi János Úr a’ Halasi Réformáta Szent Ekklésiának Nagy Érdemű Lelki 

Pásztora. A’ maga költségén pedig ki-nyomtattatott Dobos István, Ó Budai prédiká-

tor. Pesthenn, 1791.493

2. Hunyadi Ferentz: Diétai predikátziók, mellyeket a’ közelebb el-múlt ország-gyűlé-

sére fel-sereglett úri rendek előtt Budán el-mondott Hunyadi Ferentz a’ Debretzeni 

Réformáta Szent Ekklésiának egyik nagy érdemű lelki pásztora. A’ maga költségén 

pedig ki-nyomtattatott Dobos István, Ó Budai prédikátor. Pesthen, 1791.494

3. Szoboszlai Pap István: Diétai predikátzió, melyet az ország gyűlésének ő császári 

királyi felsége Első Ferentz által lett megnyittatása, és a’ felséges királyné Carolina 

Augusta megkoronáztatása utánn mondott Po’sonybann October 2-dik Napjánn, 

1825. Szoboszlai Pap István, Debreczeni rendes, és ez idő szerént diétai predikátor. 

Debreczenbenn, nyomtatta Tóth Ferentz, 1825.495

4. Szoboszlai Pap István: Halotti elmélkedés mellyet Néhai Méltóságos Csebi Pogány 

Lajos Úrnak, Ő Cs. és Apost. Kir. Felsége Arany Kultsos Hívének, Tek. Ns. Márama-

ros Vármegye Al-Ispánjának, s’ a’ Folyó Ország-Gyűlésére kűldött követének, utólsó 

tisztessége megadására készített, és a’ külömböző rendekből öszve sereglett számos 

résztvevő gyülekezet előtt Po’sonyban az Evangelicusok Magyar Templomábann 

491 Zoványi , .; RL A/1.a 8. kötet 8., 1843. június 29-én tartott egyházkerületi közgyűlés 

18. pontja szerint: „Olvastatott ugyanazon E. h. kerület 1843 Majus 2-dikán Debreczenben 

tartott közgyűléséből költ hivatalos levele, melyben jelentvén, hogy jelen országgyűlési pappá 

debreczeni lelkész E. h. kerületi fő-jegyző Fésős András úr elválasztatott […].” Vö. RL A/1b 

1. doboz B53 A Tiszántúli Egyházkerület levele a Dunáninneni Egyházkerületnek országgyűlési 

prédikátor kijelöléséről (Debrecen, 1843. május 2.). 
492 Zoványi 1977, 153. Ő volt az utolsó diétai prédikátor.
493 Tormássi , . Az 1790 júniusában Budán munkáját megkezdő országgyűlés áthelyezése 

után 1790. november 3-án tartotta első ülését Pozsonyban, mivel Lipót kifejezésre juttatta, 

hogy a koronázást elfoglaltságai miatt a Bécshez közelebb eső Pozsonyban kívánja megren-

deztetni. MT V., 86-87., 93., 97.
494 Hunyadi , .
495 Szoboszlai Pap 1825, 1.
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februárius 27-dikénn1826. Elmondott Szoboszlai Pap István, Debreczeni rendes, ez idő 

szerént pedig diétai predikátor. Po’sonyban, Fűskúti Landerer Lajos betűível.496

5. Szoboszlai Pap István: Diétai prédikátzió, mellyet az ország gyűlése végén a bere-

kesztést megelőzőtt vasárnapon aug[usztus] 12. 1827. Pozsonyban a helv. vallástételt 

követő rendek gyülekezetében mondott. Pozsony, 1827.497

6. Szoboszlai Pap István: Diétai predikátziók, mellyeket az 1825, 1826, és 1827diki or-

szág-gyűlése alatt, az ott jelen vólt Helvétziai Vallástételt követő Méltóságos és Te-

kintetes Rendeknek Egyházi Sz. Gyülekezetébenn, A’ Po’sonyi Evangelikusok Magyar 

Templomábann, külömböző alkalmatosságokkal, mondott Szoboszlai Pap István, 

rendszerént a’ Debreczeni Ref. Ekklé’siának, a’ megnevezett ország-gyűlése alatt pedig 

a’ fenntisztelt rendeknek diétai predikátora. Debreczenbenn nyomtattatott Tóth 

Ferentz által. 1828.498 

7. Fésős András: Egyházi beszédek, Mellyeket az 1843/4. Országgyülés’ alkalmával 

tartott Fésős András, volt országgyülési, rendszerint Debreczeni reform. r. hitszónok, 

’s a’ Helvéthitvallásu Tiszántuli Egyházkerület’ Főjegyzője. Debreczenben, 1845.499

8. Dobos János: Utósó egyházi beszéde, az 1848-ik évi országgyűlés alatt. Pozsonyban 

márczius 26-kán. Kiadják a T. Egyházi Szónok több barátai. Pozsonyban, 1848.500

A diétai prédikátorok szerepe azonban nemcsak abban merült ki, hogy kép-

viseljék egyházukat, védjék a protestánsok hitét, hanem felléptek a nép, ill. 

annak jogai védelmében is. Jó példáját adja ennek Csuzi Cseh Jakab, aki ellenzi 

az osztályok közti különbségtételt és azt mondja, hogy Isten előtt nincsenek 

különbségek: 

Sokakat fel-fuvalkodtat a’ Nemeſség, de micsoda az-is? Magában ſemmi nem egyéb, 

hanem csak haſzontalan Nev. Ugyan-is mit klmböz az Nemes a’ paraſzttul, annya 

méhében, ſzletéſben, eletében és halálában? Szintén ollyan ſetétſgben ’s undok-

ságban hever annya méhében a’ Nemes mint a’ paraſzt. Egy aránt bnben fogantatnac 

és ſzülettetnec mind Nemeſſec, paraſztoc. Eletekben ſzintén ollyan változáſoc, 

betegſgec, fájdalmac, félelmec alá rekeſztettec a’ Nemeſſek-is, mint a’ paraſztoc. 

Meg-halnac a’ Nemeſſek-is, és meg-holt teſtec meg-rothadnac s’ meg-bſzödnek, 

nem klmben, mint a’ paraſztoké.501 

496 Szoboszlai Pap 1826, 1.
497 Rácz , .
498 Szoboszlai Pap 1828, 1.
499 Féss .
500 Dobos , .
501 Csuzi Cseh , .; idézi László , .
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Hasonló gondolatot fejteget Hunyadi Ferenc is, amikor ezt mondja:

Tenéked, ki nagy nemből ſzülettettél, jusson eſzedbe, hogy a’ virtusnak a’ mi 

ſzületésünkben ſemmi réſze nintsen, és így magában az emberben ſemmi okát nem 

lehet annak keresni: miért egyik Fejedelemmé, máſik kóduſsá, egyik nemeſsé, máſik 

jobbágygyá ſzületik. És így a’ ſzületés ſenkinek valóságos érdemet nem tsinál magá-

ban. Úgy adnak valakinek igaz betsűletet az ő régi nagy emlekezetű öſei, ha azoknak 

virtuſaikkal nyert meg-avúlt és füſítös tzimereiket a’ maga virtuſaival illuminálja, 

meg ujjítja; ha pedig bé nem tőlti azokkal azt a’ ſzép nevet, mellyet elei reá hagy-

tak, nem hogy azoktól való ſzármozáſa kevélységre ſzolgaltathatna ő-nekie okot, sőt 

gyalázatjára vagyon.502

Érdekes megfi gyelni, hogy miképpen hatottak a prédikátorokra a körülmények, 

miszerint a megszokott otthoni környezetükből és gyülekezetükből kiszakítva 

egy teljesen idegen közösség előtt kellett felszólalniuk, amit az ottani hallgató-

ság feltehetőleg jóval magasabb műveltségi szintje is nehezített. 

Tormássi nem is nagyon tud mit kezdeni ezzel a szituációval, így ő abba 

menekül, hogy teljes lojalitást gyakorol beszédeiben és így próbálja meg jobb 

belátásra bírni a rendeket és az uralkodót. 

Csúcspontja ez utóbbi vonásnak az az eléggé nem kárhoztatható lojalitás, amelyben 

elment addig, hogy amíg egyfelől az Isten mennyei Királynak, addig másfelől a Király 

földi Istennek prédikáltatik általa, mert szerinte „az Isten Király és a Király Isten”.503 

A fenti „retorikai bravúr” meglátásom szerint nem több lojális szervilizmus-

nál, ami talán amennyit használ, annál többet is árt.504 Ebben ne is keressük a 

502 Hunyadi , .; idézi Fekete , .
503 Rácz , .; Tormássi , .
504 Zsarnay , -. „Hibáznék a lelkész, ha a gazdagságot, világi méltóságot cynikus 

módra megvetné, azok ellen helyén, idején kívül s vigyázatlanul beszélne: mert azokkal az igaz 

kegyesség, felebaráti szeretet, s kötelességi hűség megfér. A gazdagok és nagyok előtt is, ha 

kedvező alkalma van reá, bátran szóljon a lelkész a vallás igazságairól (Csel. 24: 24), melyeket 

hinni és terjeszteni hivatalánál fogva tartozik; ébressze bennek különösen a nemesebb érzel-

meket, mint a háladatosságot Isten iránt, vallásos örömet, felebaráti szeretetet s azon legyen, 

hogy ezen érzelmeket illő munkássággal párosítsák s jó tettek által tegyék erőssé s állandóvá. 

 A főbbrangúak előtt ne csúszszon s mászszon a lelkész, hanem a mint egy oldalról rangjok 

iránt megadja a szokott becsületet s tiszteletet: úgy lelkészi méltóságot erkölcsi tisztasága, 

szellemi miveltsége mellett előttök is minden kevélység nélkül fen[n]tartsa.” 

 Vö. Kun , -. „Országos tanácskozások megnyitásakori beszéd. Az országos rendek 

jelenlétében szokott tartatni, nem azért hogy ez irányt jeleljen a törvényhozásnak, hanem 

hogy a főbölcsesség tanácsáért esdekeljünk, melly vezérelje a törvényhozók lelkét, s hozzon 

bóldogító sükert [sic!] tanácskozásokra. – Az illy beszédben, fontos igazságokat tárgyalhat a 
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„protestáns biblicitás” gyökereit, sokkal inkább a helyhez és alkalomhoz való 

teljes fokú alkalmazkodás jellemezte az igehirdetőt. A megoldásra nem kínál 

mentséget még az sem, hogy a prédikátor a reformátusokkal együtt örülhetett 

annak, amikor kihirdették a vallásszabadságot. A prédikátor fent jellemzett 

attitűdje tönkre teszi még azokat az értékes gondolatokat is, amelyek azért 

felfedezhetőek prédikációiban. Sajnos meg kell állapítani, hogy Tormássi ezek-

ben a beszédeiben sokkalta inkább politikus, mint prédikátor. Ezek után nem 

csodálkozhatunk Dobos Istvánnak,505 az országgyűlési prédikációk kiadójának 

szavain, aki az előszóban így vezeti be Tormássi prédikációit: 

Reménylem nem fog a’ Kegyes Olvasó elött kedvetlen lenni igyekezetem; minden 

bizonnyal, a’ melly kedvességgel halgatták ezeket sok Úri Rendek, szintén ollyan 

kedvességgel fogják ezeket olvasni mind azonok [sic!], mind mások is; de reménylem, 

nem fog hasztalan-is lenni igyekezetem, úgy vagynak ezek a’ munkák készítve, hogy 

használhassanak, még pedig minden külömbség nélkül minden Keresztyéneknek.506

szónok, ollyakat mellyek a trón és haza bóldogságára befolynak; s mind a vallás méltósága, 

mind a jeles alkalom megkivánja tőle, hogy azokról igaz hazafi  lélekkel szóljon: különben az 

egyházi beszéd ellen tenne, ha valamelly kormányzati elv fejtegetésébe bocsátkoznék, vagy a 

korszerű tárgy helyett, túlságosra engedné magát elragadtatni. – Illyen alkalom, csak a hiva-

tásukban avatott, s jelesebb szónokok életében fordúlván elő, – nem sok utasító szabályra van 

szükség; ők tudják mit kell tenniök, – megkötő szabályok őket csak kórlátoznák. – Fő eszmék; 

Azon vidám remények, mellyektől áthatva küzdenek a lelkes képviselők a haza boldogságáért. 

A bölcs törvények befolyása az állam jólétére. A nemes lelkesedés a haza boldogsága mellett. A 

legnemesebb hazafi ság az, mellyet az Isten félelme irányoz. A bizalom és szeretet az, melly a tör-

vényhozókat a felsőséggel egy czélra egyesíti. A jó polgár imádsága a haza boldogságáért. A fenálló 

alkotmány eránti tisztelet. Szövegek: 5 Mos. 11,12. 1. Kir. 8, 57, 58. 2. Kron. 20, 12. Solt. 27, 13. 

33, 5. 35, 10, 14. 90, 13, 14. 101, 6. 144, 15. Péld. 14, 34. 24, 3, 4. Pred. 10, 17. Mát, 5, 83. [sic!] 

Fil. 2, 1-4. 3 [sic!] Pét 1, 7.  – .” 

 Vö. MRET , . A prédikátoroknak mint alulról jövő „népfi aknak” rendkívül nehéz volt 

a helyzetük, mert nagy mértékben befolyásolta őket a maguk és egyházuk állapota, helyzetük 

és társadalmi státuszuk kiszolgáltatottsága, illetve szorította őket olykor az ellenreformáció 

különféle nyomása, amelyek következtében sokszor kénytelenek voltak a hatalmasságok előtt 

meghajolni. Ezért hirdetik számtalan változatban az Isten kegyelméből való királyság gondo-

latát s hangsúlyozzák az uralkodó iránt tartozó engedelmesség bibliai parancsát. „Az Isteni 

felség után tehát a Királyoké és fejedelmeké a legelső tisztelet a Világon.”
505 Ő volt az első, aki diétai prédikációkat adott ki nyomtatásban. Hunyadi , . „Ezekre 

nézve nem kevés jót láttatom magamnak tenni azzal a’ Kegyes Olvasónak, hogy ezeket világ 

eleibe botsátom. Meg-vallom nem kevéssé örülök magamnak, hogy én lehettem egyedül az 

a’ szerentsés, a’ ki legelöszször Diætai Prédikátziókkal szolgálhattam édes Hazámnak (mert 

mind ez ideig az én tudomásomra ugyan, semmi Diætai Prédikátziók, ezeken és azokon kivül, 

a’ mellyeket már ki-botsátottam, nintsenek ki-nyomtattatva.”
506 Tormássi , .
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Ezzel szemben Hunyadi egészen másfajta módon próbálja meg megoldani a 

helyzetet. Diétai prédikációira azt mondhatjuk, hogy jellemző rájuk a nemes 

egyszerűség, azaz nem kísértés számára az, hogy hallgatói rangban, tudásban 

mások, mint debreceni gyülekezete, mert nem akar hozzájuk alkalmazkodni, 

hanem csak egyszerűen szeretné hirdetni a biblikus igazságokat. Hallgatóira 

nem úgy tekint, mint akik országgyűlési követek és történetesen református 

keresztyének, hanem úgy, mint akik református keresztyének és most történe-

tesen országgyűlési követek.

Prédikációi alkalomszerűek, ami abban mutatkozik meg, hogy nagyon fi no-

man, de határozottan reagál az országgyűlés eseményeire (pl.: a magyar korona 

hazahozatala, a magyar nyelv használata, a régi törvények helyreállítása, a ne-

mesi előjogok védelme). Sok kérdésben konzervatív álláspontot képvisel ugyan, 

de merész bátorsággal áll ki bizonyos ügyek mellett. Példa erre a nép kegyetlen 

nyomora mellett és fölött hivalkodó nagyurakról való megnyilatkozása, akik 

egyetlen reggel több rizsport kennek a hajukra, mint amennyi lisztje egy falu-

nak van némely elárvult vidéken.507

Summázva elmondhatjuk, hogy Hunyadi igehirdetéseiben nagyszerűen al-

kalmazkodott a körülményekhez és megfelelő mértékben és módon igyekezett 

előmozdítani népe érdekeit és javait.

Szoboszlai Pap István a legtermékenyebb diétai prédikátor, legalábbis ami a kiadott 

köteteinek számát illeti. Sajnos, ahogyan Tormássit, úgy őt sem kerüli el a lojalitás 

kísértése. Prédikációi elmondásában célul tűzi ki maga elé annak előmozdítását és 

munkálását, hogy a fejedelem iránti hűség, alattvalói tisztelet és a hazának okos 

szeretete el ne váljanak egymástól, hanem együtt terjedjenek és növekedjenek.508 

507 Fekete , -.
508 Jól példázat ezt diétai kötetének előszava: Felekezetem Ekklé’siai Felsőségének Kegyes válasz-

tása által, nekem adattatvánn az a’ szerentse és általam méj tisztelettel fogadtatott kötelesség, 

hogy, a’ Homlokírásban megnevezett Ország-Gyűlése alatt, a ’ Helv. Vallástételt követő Mél-

tóságos és Tekintetes Rendek között, az Istenitiszteletre tartozó szent szolgálatot, mint Diétai 

Predikátor, telyesíteném: már Po’sonybann, ezen szolgálatom alatt, több Nagy Tekintetű Hall-

gatóim által megszóllíttattam az eránt, hogy elmondott Predikátzióimnak legalább egy részét 

nyomtattatnám ki. Ehez az általam igen tisztelt megszóllításhoz azólta is több rendbeli serkentések 

járúlvánn: ezen nagy betsű kívánságoknak engedni, kötelességemnek tartottam ’s érzettem. És ez 

az érzés – munkám tsekély vóltának esmeréséből származott – szemérmes tartózkodásomonn 

győzedelmeskedvénn: ímé közre botsátok említett Predikátzióim közzűl tízet; azokat t. i. melyek, 

foglalatjoknál és tárgyoknál fogva, egyenesen Diétaiak: az utólsót is, – noha az tulajdonképpen 

Halotti Predikátzió, – ezek közzé számlálvánn, annál fogva, mivel az Diétai Követ felett mondatott. 

Ezen Predikátzióknak valamint készítésébenn és elmondásábann, úgy kiadásábann is, a’ lévénn 

fő tzélom, hogy a’ Fejedelem eránt való hűség ’s alattvalói tisztelet, és a’ Hazának okos szeretete, 

soha el ne váljanak egymástól, hanem egygyütt terjedjenek és nevekedjenek: azt óhajtom mindenek 

felett, hogy ezen tzélra tsekély munkám valamit tehessen és tegyen. 
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Beszédeit a király iránti hűség és a törvények gyors és erőszakos megváltoztatásától 

való félelem hatja át.509 

Diétai prédikációi mutatják, miként tudta az ajkakon levő kérdéseket ellesni és beszé-

deiben szinte a zsonglőrködés határait surló művészettel kifejteni. Kedvenc textusait 

az ótestamentumból vette, melyekkel a történelmi eseményeket megkapóan sikerült 

megvilágítania. Ugyanis textusait is zseniálisan tudta megtalálni. Amihez az életből 

hozzányúlt, prédikációjában uralkodója lett. […] Az Írás gyakorlati vonatkozásainak 

felhasználásában oly mester volt, […] mert a textusát remekül tudta az életre alkal-

mazni; noha igaz, hogy a Biblia csak illusztráló eszköz nála. […]

Annál inkább nagy lesz, ha mint szónokot szemléljük. Pozsonyban, az ország-

gyűlésen, hol a magyar politikai szónoklat virágkora kezd kibontakozni és többek 

között oly név ragyog – pályája zenitjén – mint Felsőbüki Nagy Pál;510 megcsodálják 

Szoboszlait és az urak arra kérik: adja ki nyomtatásban beszédeit. És míg a kiváló 

politikai szónokok beszédei csak sovány tartalmi kivonatokban maradtak az utókor-

ra, az ő beszédeit megmenti az általuk elért hatás.511

509 Varga , . Vö. Szép , . „A jelen század első tizedei politikai küzdelmeinek, 

ref. papjaink közül, Szoboszlai Pap István a klasszikus hangadója, ki mint az országgyűlési 

követek lelkes szónoka, valósággal államférfi úi mélységgel fejezte ki a nemzet kivánalmait. 

»Néktek munkálkodni is kell, mondja a követeknek, azért, hogy ez a nép az maradjon, a mi 

volt eredetiképen, mikor az Úrtól ezt a lakóhelyet nyerte«. Az állam és egyház viszonyainak 

kérdésében így nyilatkozik: »A status felette van az ekklézsiának, felette a világi főhatalom az 

egyházi kormánynak«. A magyar nyelv használatának kérdésében ezeket mondja: »A Bábel 

historiája pedig nyilvánságos bizonysága annak, hogy míg egy a nyelv és a szólásnak beszéde, 

addig egy a nép is«. A legliberalisabb, olyan nyilatkozatok ezek, melyek értelmének megvaló-

sítása még ma is a magyar államférfi ak feladata.”
510 Felsőbüki Nagy Pál (Fertőszentmiklós, 1777. szeptember 28. – Bécs, 1857. március 26.) a re-

formkor egyik vezéralakja, liberális nemesi politikus, a hagyomány szerint erdélyi származású 

ősi felsőbüki Nagy család leszármazottja. Pesten tanult jogot, majd ugyanitt ügyvédi diplomát 

szerzett. Vármegyéjében korán feltűnést keltett szónoki képességével és izzó magyarságával. 

Nagy népszerűségének köszönhette, hogy követként részt vett az 1807., 1809. és 1813. évi 

országgyűléseken, ahol csakhamar az alsótábla egyik legmeghatározóbb személyisége lett. 

Védelmezte a jobbágyságot, ostorozta a kormányzás és a vármegyei hivatalnokok visszaélé-

seit. Nem egy beszéde epochális jelentőségű volt (pl. a magyar nyelv művelése érdekében 

mondott szónoklata). Politikai pályája két szakaszra oszlik: 1807 és 1827 között egyike volt 

az országgyűlés egyik leghevesebb reformpárti ellenzéki szónokainak, amikor azonban a fej-

lődés túlhaladta rendi felfogásának kereteit, ugyanolyan elszántan szállt szembe a radikális 

áramlatokkal, amelyek szerinte megsemmisítéssel fenyegették a történeti osztályok uralmát 

Magyarországon. Az 1830., 1832-36., 1839-40. évi országgyűléseken már csak a második sor-

ban állt, népszerűsége az új nemzedék mellett elhalványult. Később teljesen visszavonult, 

Bécsben és Inzersdorfban élt. RNL XIV., 177.
511 Rácz , .
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Fésős András az 1843/44. évi országgyűlés alkalmával köztiszteletet és mél-

tánylást vívott ki magának egyházszónoklati téren,512 de ezen kívül elmondható, 

hogy prédikátori tevékenysége nem különösebben jelentős.

  

Az életet: a hazát, a családot, a társadalmat, a maga rengeteg bajával, csalárdságaival 

jól ismeri s ezek beszédeinek állandó témái. Minden beszédében a létezőnél tisztább 

erkölcsi alapokat igyekszik megmutatni. Az ő igehirdetői ereje ott csillog igazán, 

ahol erkölcsről kell prédikálni. Ha nem tudnók róla, hogy református lelkész volt, 

inkább unitárius lelkésznek gondolhatnánk. Hatását az értelemre alapította. A Biblia 

a kezében csak példatár. 

Amennyire tartalmilag az utolsók közé tartozik Fésős, annyira az elsők közt kell 

megemlítenünk őt formailag. Beszédei szónoki remekek. Különösen Kossuth volt 

nagy hatással rá. Beszédeinek olvasásakor nem nehéz visszakövetkeztetni azokra a 

gratulációkra, mikben őt az országgyűlés díszmentés urai részesítették. Legjellem-

zőbb tulajdonsága az ügyesebbnél ügyesebb szónoki fogások alkalmazása. Stílusa 

erőteljessége és gondossága egészen egyéni. Tudott úgy beszélni, hogy beszédét 

megcsodálhatták, de abból keveset tarthatott meg a hallgató. […] Prédikációinak 

ma már csupán irodalmi értéke van, melyben, mint nyelvészeti és szónoklati em-

lékben, meg lehet fi gyelni azt a buzgó irodalmi törekvést, mit Fésős a szavakkal, a 

szemfényvesztésig való bánni tudására fektetett. Mint szónok jellegzetes alakja, a 

magyar szónoklat történetének.513

 

Rendkívül érdekes megfi gyelnünk ezek után, hogy milyen textusokat válasz-

tottak a diétai prédikátorok. Általában elmondható, hogy az újszövetségi és 

az ószövetségi textusok egyenlő arányban vannak, azaz sem egyik, sem másik 

nincsen túlsúlyban. Jó példa erre Hunyadi Ferenc, aki a következő textusok 

alapján prédikált:

– Ószövetség: 1Móz 19,14; Neh 2,3; Jób 42,6; Zsolt 72,1-3; JSir 5,21.

– Újszövetség: Mt 11,28; Jn 9,4; ApCsel 24,24-25; Róm 12,6; 2Kor 13,5.

Láthatjuk azt, hogy az Ószövetségből általában a bölcsességirodalmat, ill. a 

prófétai könyveket részesítették előnyben, ezen kívül még főleg Mózes könyvét 

választották szívesen prédikálásukhoz a diéta prédikátorok. Közkedvelt témá-

juk volt az erkölcsi kérdések boncolgatása, amihez ezekből a bibliai könyvekből 

nagyon jól tudtak textust választani. A prédikációk szinte kivétel nélkül anali-

tikus beszédek, azaz témaprédikációk, amelyek egy téma körül forognak, vagy 

abból indulnak ki, és legtöbbször csak a prédikáció végére érnek el a bibliai rész 

512 Féss , .
513 Rácz , .
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igazságához; de előfordul az is, hogy a textus csupán csak mottó marad, amivel 

csak alá akarják támasztani vallásos voltukat.514

Szoboszlai Pap István 2Móz 17,12-szerint azon történetet, hogy a Mózes kezeit, 

amikor elfáradtak, Áron tartá a harc alatt a végre, hogy Izráel vegyen diadalmat az 

Amelékitákon, képnek veszi s abban Mózes, mint világi igazgató, a polgári társasá-

got, Áron pedig, mint főpap, az egyházat ábrázolván; a leckében látható helyhezetek 

szerint előadja: miképen van egymáshoz az állam és egyház.515

Ezek a prédikációk nem mentesek sem a moralizálástól, sem a társadalom és 

az uralkodó feletti kritikától, nem is beszélve a lojalitásról, de mielőtt meg-

feddenénk őket, tegyük hozzá, hogy sokszor olyan kiélezett helyzetben kellett 

megszólaltatniuk Isten szavát, ami közel sem volt könnyű. Az országgyűlés 

református (protestáns) küldöttei számára tartott istentiszteletek és igehirde-

tések mellett a diétai prédikátorok az esetlegesen adódó kazuális szolgálatokat 

is ellátták (pl. gyászistentisztelet,516 temetési szolgálat517).

A fent bemutatott diétai prédikátoroknak és ennek a szellemi légkörnek volt 

méltó és egyben utolsó folytatója Dobos János. A pozsonyi országgyűlésre való 

megválasztásának hivatalos engedélyét éppen maga Fésős András egyházkerü-

leti főjegyző, korábbi országgyűlési prédikátor adta ki. 

A’ Helvéthitvallásu dunamelléki főtiszteletű Egyházkerület folyó évi szept[ember] 

29 ’s többi napjain tartatott közgyűléséből, jegyzőkönyve 5kszám alatti kivonatában, 

péczeli lelkész Dobos János urnak országgyűlési pappá elválasztása felől értesíti 

egyház kerületünket.518

514 Tóth 1814, 91. „5) Ha pedig hogy tsak annyi hasznát veszszük a’ Testusnak [sic!], mint a’ maiak 

közzül sokan, kik azt tsak Mottónak veszik-fel, úgy hogy a’ Matéria, mellyröl tanitunk, tsak 

látszik benne lenni a’ Textusban; úgy azt még jobb elhagyni, mint nagy tekerítéseket tenni a’ 

Biblia szavain.”
515 Zsarnay , .
516 Pl.: Ferenczy , az 1835. március 2-án elhunyt I. Ferenc császár és király emlékére tartott 

gyászistentiszteleten elmondott prédikáció nyomtatott változata.
517 Lásd korábban Szoboszlai Pap István prédikációját, de Dobos János is mondott temetési pré-

dikációkat a diéta ideje alatt: Dobos , -; -.
518 RL A/1b 1. doboz B65. Tiszántúli Superintendentia levelei; RL A/1.a 8. kötet 8., 176. az 1847. 

szeptember 29-én Pesten tartott egyházkerületi közgyűlés 5. pontját: „Szóbahozatván, hogy 

azon eleitőlfogva divatozó szokás, és a’ régiség által szentesített rendnél fogva, hogy a’ ma-

gyarhoni ref. egyházkerületek országgyülésre lelkipásztort egymást fölváltva küldjenek, a’ sor 

jelenleg egyházkerületünkön van, ’s az erről minél előbbi gondoskodás annyival szükséges, 

mivel az e’ folyó évi November’ 7-én sz. kir. Pozsony városában tartandó országgyülés’ határ-

napját hírüladó királyi hívatalos levelek már kibocsáttattak. Ezen fontos tárgy tanácskozás alá 

vétetvén: az ezen állomásra kitünő tulajdonaiknál fogva többektől ajánlott 3 egyének közől, 
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Dobos első országgyűlési prédikációját 1847. november 7-én, az utolsót 1848. 

március 26-án mondta el. Ez idő alatt összesen mintegy 20 prédikációt519 tar-

tott, de ebből csak 13 maradt fenn kéziratban. Érdekességük az, hogy ezek az 

országgyűlési igehirdetések Dobos János prédikációinak levéltári gyűjtemé-

nyében nem autográf formában, hanem Szabó Lajos, Dobos egykori ceglédi 

káplánja által készített másolatokban találhatók meg. Ezen kívül még egyetlen 

befejezetlen prédikációt őriz a hagyaték, amely az egyetlen ilyen jellegű autográf 

kézirat, ill. nyomtatásban az utolsó országgyűlési beszéd. 

Nem szorosan ugyan, de ide tartozik még két kéziratban és nyomtatásban 

fennmaradt kazuális prédikáció is, hiszen Pozsonyban két temetési szolgálatot 

is kellett végeznie. Az egyik halotti beszédét Boros Benjamin 12. éves tanuló 

fölött (Pozsony, december 5. 1847.) mondta el. A másik felirata ez: Halotti beszéd. 

Pozsony 1848. Néhai Tekintetes Tunyogi Korda Lőrincz, Szathmár megye első Alis-

pánja. Országgyűlési követ emlékére (Textus: Jn 16,33). Külön érdekessége ennek 

az utolsó prédikációnak, hogy az első változata kéziratban is megtalálható, 

amely ugyan befejezetlen és a textusa más (1Kir 2,1-2), mint a végső formában 

elkészültnek.

A diétán elhangzott prédikációinak textusai a következők:

– Ószövetség: Zsolt 16,11; Péld 14,34; Ézs 14,3.7;520 Ézs 57,14; Jer 10,6; Dán 

3,16-18.

– Újszövetség: Mt 3,16-17; Lk 2,15-16;521 Lk 7,31-34;522 Róm 14,7; 1Kor 12,25; 

2Kor 5,17;523 Fil 2,14-15.

Így kezdi Dobos első országgyűlési prédikációját:

Üdvözlégy várakozásnak, egy egész nemzet reményének lehet csalodásának napja! 

Lehet sok évek hajnala melyben meglehet egy boldogabb jövönek szürkülete lobban 

fel nemzeti történetünk és fejlődésünk reggelén, meglehet miliok reménye és vára-

országgyülési predikátornak, a’ titkos szavazattal általános többséget nyert péczeli lelkész 

és egyházmegyei ülnök Dobos János elválasztatott; miről a’ bevett szokás szerint a’ rokon-

hitű 3 egyházkerületek minélelébb íratandó hívatalos levél által értesíttetni fognak.” A PEIL 

1847. október 3-i számának Vegyes közleményei között elsőként a következő híradást olvas-

hatjuk: „Országgyülési pap. A’ dunamelléki egyházkerületnek, mint sorosnak, sept. 29-ki ker. 

gyülésén, országgyülési pappá Dobos János, péczeli lelkész, lőn szavazattöbbséggel elválasztva.” 

PEIL 1847, 1066.
519 Ezt az adatot Dobos Lászlótól tudjuk. Lásd VII. számú melléklet.
520 Ennek a prédikációnak lehetett az első változata az Eszt 5,11-13 textusú igehirdetés, amely 

azonban befejezetlen maradt.
521 Ez egyben karácsonyi prédikáció is volt, amelyen Dobos úrvacsorát is osztott.
522 Ez egyben Advent második vasárnapi prédikáció is volt. 
523 Ez egyben újévi prédikáció is volt. 
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kozása alkonyodik le a sors titkos éjjelében. Üdvözlégy hazám tanácsos férfi ainak, 

derék véneinek tisztes serege, mely a nemzet jó királyának vezérlete alatt felgyülel 

az ország kapujába, hogy a nép java, boldogsága felett tanácsot tartva Isten nevében 

intézkedjél miliok sorsa felett! Ezekért egy egész nemzet könyörgése emelkedik fel 

a népek Urához hogy áldott legyen a te bejövésed, áldott legyen a te kimenésed! 

Én távol vidékekről a nép kebeléből küldetve jövök, hogy szolljak hozzád Isten és a 

nép nevében, hogy a vallás és az örök igazság nagy könyvéből kiszedjem előtted a 

dolgokat.524 

 

E prédikáció elején mindjárt elmondja Dobos, hogy ő itt nem mást képvisel és 

nem mást akar képviselni, mint a népet, amelynek ő, mint szószólója és egyúttal 

Isten pásztora kíván szólni az itteni rendekhez. Ennek tükrében fogalmazza 

meg főtételét is: „mit várhat, mit kívánhat egy keresztyén nép a haza képvise-

lőitől, viszont mit nem?” Ezt aztán 4 részre osztja: 

1. Egy keresztyén nép várhat képviselőitől mindenesetre: becsületes szándékot, okos 

számítást, de nem várhat semmi esetre csalhatlan, hibázhatlan bölcsességet 

2. Egy keresztyén nép megvárja képviselőitől: hogy a polgári terheket igazságosan 

osszák fel a hon polgárok vállára, de nem vár, nem követel általános tehermen-

tességet! 

3. Nem kíván képviselőitől egy keresztyén nép olyanokat, melyek a körülményeknél 

fogva kivihetlenek, de kíván lehetőt, és mindent mit a hon sürget 

4. Nem kíván egy keresztyén nép képviselőitől mindenben egy értelmet, de kíván 

egy erős akaratot a legszükségesbek kivitelében. 

Ebben a 4 pontban szinte az egész országgyűlés programja és feladata le van 

írva és ki van fejtve. Az első pontot fejti ki bővebben a Péld 14,34-ről, a Mt 3,16-

17-ről és a Fil 2,14-15-ről írt prédikációja, a második pontról szól a Róm 14,7 és 

a 1Kor 12,25 alapján írt beszéd, a harmadik ponttal foglalkozik a Zsolt 16,11 

textusú prédikáció, a negyedik pontot fejtegeti a Dán 3,16-18 alapigéjű igehir-

detés. Egyedül csak a Jer 10,6-ról írt prédikációja nem illik ebbe a besorolásba. 

A felsorolt diétai prédikációk közül a leghíresebb és legemlékezetesebb 

az 1Kor 12,25-ről írt prédikációja, amely az igehirdetések közül az egyetlen, 

amelynek külön címe is van: Közteherviselés és közadó. Prédikációjában így el-

mélkedik erről Dobos:

524 RL C/20 II. doboz 251. számú prédikáció.
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Valami újat, valami szokatlant tőlem e tárgyban ne várjatok, mert itt újnak szo-

katlannak, sőt képtelennek magát ezt lehetne nevezni: hogy van még a föld hátán 

keresztyén ország, keresztyén társulat, melynek tagjai ezt megérteni nem mondom 

gyávaságból, de büszkeségből nem akarják, szüntelen venni, de soha nem adni, min-

dig nyomni, soha nem könnyitni, törvényt igazságot maga irányában szigorúan köve-

telni, de törvényt, igazságot szolgáltatni másoknak a társaságnak csak kegyelemből, 

bíborban, bársonyban burkolódni, és a meztelen közügyre a koldusok szemetjén 

szedett rongyokból varratni meleg ruhát, minden nap vígan lakni, s a terhet még is 

azon Lázárok vállára rakni, kik százankint halnak el éhen a gazdag küszöbök előtt: 

csak valljátok meg, hogy ha volna keresztyén ország, mely a közteherviselés elvét ily 

képtelen gyakorlatban léptetné életbe, azon ország volna az, mely megért a halálra, 

melynek határit a próféta kerülve kiálthatná, mint hajdan: Jaj néked Jeruzsálem! 

Mindegyik társaság bizonyos alapszerződéseken áll, minél több önkény lengi át ez 

alap szerződés pontjait, annál több fekete fonal köti azt a legfőbb társasági bűnhöz a 

rabszolgasághoz: hol embernek föladata, minden élvezetet magának ragadozva má-

sokkal vitetni terheit ingyen, másokkal teljesíttetni kötelességeit, s ezen fölül magát a 

teherhordók, és kötelesség vivők által még meg is fi zettetni. Ez a rabország természet 

és Isten elleni bűne, ez ellen küzd annyi századok óta a keresztyénség, e zsidó tizedi, 

és pogány hűbéri nyavalyát igyekezett magából a keresztyénség annyi átalakuláson 

keresztül kihajtani, s ennek leghasznosabb orvosszerire talált a közteherviselésben. 

Hiszen vannak emberek, kik az embert csak bizonyos osztálynál kezdvén el ember-

számba venni, fődicsőségnek, osztályuk legféltőbb kincsének tartják szűzvállukat 

közteherviselés alá nem hajtani, mint Éli pap fi ai a régi egyház villáján az áldozat 

húsnak kövérét kiválogatva a közoltáron csontdarabokat, sovány alamizsna falatokat 

égetni meg. Vannak emberek, kik a közügytől elzsugorgatott pénzen közbűnöket 

vásárolnak, s a teherviselő osztálynak ezeket adják vissza köszönet fejében, mindezek 

nem új, nem szokatlan dolgok, régi megrohadt bűnök, de szokatlan különösen az, 

hogy ezek osztályi erények gyanánt mutattatnak fel.525 

Dobos prédikációiról elmondhatóak, hogy minden esetben alkalomszerűek, 

rendkívüli módon együtt él és mozog az eseményekkel és reagál a politikai 

történésekre; ez vonatkozik mind az ülésteremben, mind az üléstermen kívül 

történtekre. Beszédei nem mentesek a sokszor nagyon éles kritikától, néhol 

már-már cinizmusba és szarkazmusba hajló szófordulatoktól, és ekkor még 

nem is említettük meg a nagy számban előforduló plasztikus és naturális képe-

ket. Dobos erénye, hogy ugyanaz marad és ugyanazt képviseli pozsonyi diétai 

lelkészként, mint péceli papként. Nem akarja sem az uralkodót, sem a rendeket 

525 Idézi: Szetey /I., -.
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körüludvarolni, nem esik az elvtelen lojalitás hibájába, hanem egyszerűen csak 

útmutatást akar adni az előkerülő egyéni és kollektív kérdések és problémák 

vonatkozásában az őt hallgatóknak a Biblia igazságain keresztül. 

Dobos János így búcsúzik végül utolsó országgyűlési beszédében az utolsó 

rendi országgyűlésen diétai prédikátori hivatalától, de mondhatjuk: egyúttal 

a diétai prédikátori tisztségtől is, amely évszázados múltra tekintett vissza, 

azonban a politikai-társadalmi új viszonyok következtében ez az intézmény is 

megszűnt. 

Ezekután bevégeztem volna a munkát, melylyel megbizattam. Itt állok a fénytelen, az 

igénytelen pálya végén, mellynek nehézségeiről, örömeiről, fájdalmairól fogalmam 

nem vala még akkor, mikor a nép közől reá fölléptem; most végig nézve a nevezetes 

napokon, végig nézve az eseményeken, mellyek keblemen annyi kin, annyi várás, 

annyi meglepő öröm közt törtek át, Jézusnak ime szavaira kell fakadnom: „boldo-

gok a szemek, mellyek a dolgokat láták, és a fülek, mellyek a történteket hallották, 

mert apáink kivánták volna ezeket látni és hallani, de isten nekünk engedé megérni 

e napokat.” Szivem mélyéről egy fohász emelkedik istenhez, ki engem mindezekre 

méltónak ítélt. – Fiatal barátim, honom reményei! őrizzétek a szent, a tiszta érzel-

meket, mellyek e napokban a nép, a hon java, szabadsága mellett fellángolásnak, és 

kebleitekben kitörölhetlen nyomokat hagyának; őrizzétek e haza jövőjének szent 

vetését, nehogy az ellenség eljövén, sötétben elhintse ismét konkolyát; a hon jövő 

vetése kebletekben, … tiszta marad-e a kebel, vagy késő gaz és gyom veri föl azt? lesz 

módom megmondani, ha ez életben viszont találkozandunk. Most isten veletek! – 

Minden hallgatóim! Isten áldása nyugodjék rajtatok!

Utószor állok hát e szent helyen, mellyről a multba visszanézve, magyar egy-

házunk három százados harcza, szenvedése, nyomora, aláztatása lebeg szemeim 

előtt. Ott nyulnak el hosszan, egymás után, egymásnak kezet adva a hongyülések, 

mellyeknek közepette, félve, csak kegyelemböl emelheté nyögdelő szavát árva isteni 

tiszteletünk; melyekben feljajdult, midőn istent imádnia sem volt szabad, keresztyé-

nek között, és mint kereset alatt levőnek, csak védlevelek ótalma alatt vala szabad 

magát megmutatnia. Ott látom a szenvedők, a vértanúk tisztes seregét, kiket itt 

vaskezekkel vert és vallatott és itélt el a felbőszült vakbuzgóság és önkény. Ott hal-

lom a börtönök fenekéről fölzengeni a prot. fogoly papsereget, … látom őket állani a 

hegyivár kapuiban, mint néznek könnyes szemekkel a vidékre, hol árva házuknépét 

hagyák, néznek a honra, melly nekik nem ad annyi helyet, hova fejöket lehajtanák. 

– S e nehéz idők elmultával én állok itt utójára, s berekesztve a hosszú nehéz pályát. 

Szabadságot, vallás-egyenlőséget vihetek haza népemnek! s felkiálthatok Esdrással: 

(9:15.) „Népünknek ura istene, igaz vagy te, megemészthetél vala bennünket, mind-

azáltal megmaradtunk, mint e mai nap bizonyitja!”
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És te szent hely, testvéreink gyülekezetének szent helye, légy áldott istentől, hogy 

kapuidat árva testvérid előtt vendégszeretőleg megnyitottad! légy áldott, hogy ol-

tárodon minket áldozni hagyván, sok éveken át szivesen fogadtál minket! – Mi le-

szállunk e szent helyről és hangunk többé itt megzendülni nem fog; de itt lesz, itt 

marad istenünk e falak között. – „Csöndesség, béke laknak tornyaidban. Adjon isten 

jó békességet; szentségiért én e helynek, melly szerzetett az istennek, minden jót 

kivánok teneked!” Amen.526 

Beköszöntő és búcsúprédikációk

A lelkészbeiktatás szertartása liturgikailag az ún. megáldó istentiszteletek ka-

tegóriájába tartozik, az egyházi személyek, ill. tisztségviselők benedikálásának 

egyik formája. A konkrét gyülekezeti lelkipásztori tisztségbe („lelkipásztori 

székbe”) való beiktatás (installatio) szertartása és a lelkészi tisztségre való fel-

avatás, ill. felszentelés (ordinatio) liturgiája tartalmilag és szertartáselemeiket 

tekintve is szorosan összefügg. Rendkívül szórványos adatokkal rendelkezünk 

mindkettőről a korai magyar református (protestáns) liturgiatörténetben.527 

A lelkészbeiktatás szertartásának rendjével a magyar református egyházban 

legelőször a XVIII. század ágendái kezdenek foglalkozni,528 lefolyása nagyjából 

megegyező elemekből tevődik össze.529 Legelőször az esperes vagy megbízottja 

intő és buzdító beszédet intéz a beiktatandó lelkészhez, valamint a jelenlevő 

gyülekezethez, majd az új lelkész megtartja Beköszöntő prédikációját, utána át-

veszi az egyházközség fontosabb tárgyait. 

Az első ágenda, amelyben a beiktatásra vonatkozó rendelkezésekkel talál-

kozhatunk az 1788-as (Backamadarasi) Kiss Gergely-féle ágenda Szerentsi Nagy 

István általi kiadása, ahol a következőket olvassuk az Új Papnak Az Ekklé’siába 

való bé-iktattatásának módja fejezetcím alatt:

Midőn valamelly Ekklé’siába új Pap hozattatik: A’ Püspök, vagy Espereſt ki-mégyen, 

vagy a’ Tractusból meg-külömböztetett tudományú, kegyeſségű Pap rendeltetik, ki a’ 

526 Dobos , -.
527 Vö. a probléma vonatkozásában: Fekete 2008, 24-25.
528 Vö. Benedek 1971, 290-292.
529 [I.] Éneklés és bevonulás {Lelkész, esperes vagy egyházmegyei tanácsos, kurátor, egyházfi ak, elöl-

járók}; [II.] Éneklés; [III.] Könyörgés és prédikáció {Esperes, utána lejön a katedrából}; [IV.] Ének 

{Kántor, néhány vers}; [V.] Beköszöntő prédikáció {Lelkész a katedrából}; [VI.] Az egyházközség 

anyakönyveinek, jegyzőkönyveinek, klenódiumainak átadása a beiktatandó lelkésznek {Esperes 

az úrasztalától, a presbiterek az asztal körül állnak} [VII.] Éneklés, alatta kivonulás. Tóth 1810, 

59-61.
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fel-ſzenteltetett új Papot (:akár légyen az már a Parókhiába bé-költözött akár nem:) 

az Ekklé’siának bé-mutatja és ajánlja illy módon: 

A’ közönséges Iſteni tiſztelet’ hellyén, és idején Innep avagy míves napon, a’ 

Parokhiabéli Gyülekezetnek jelen-létében elő-állván, beſzédet (Allocutiót) téſzen, 

mellyben hirdeti az Anyaſzentegyház’ Fejedelmének az Úr Jésus Kristusnak 

böltseſségét ’s kegyelmeſségét az Anyaſzentegyház’ gyarapításában, ki adott 

Páſztorokat, Doctorokat, a’ Híveknek egy teſtbe való kötöztetéſekre. – Inti a’ hallga-

tókat háládatoſságra, az Iſtennek illy jeles Jó-téteményiért.

Elő-beſzélli a’ Papi hivatalhoz való kötelességeket, minéműek: a’ buzgó 

Könyörgéſek, az Iſten’ Beſzédének hívséges hírdetéſe, a’ Sákramentomoknak ki-

ſzolgáltatáſa, a’ lelkek’ őrizete; a’ Meny-Orſzág’ kúltsaival való élés, jó példa-adás 

a’ kegyes életre.

Bé-mutatja az új Papot, jelenti a’ Gyülekezetnek, hogy az minden ide tartozó 

köteleſségeknek végben-vitelére rendeltetett. – Kéri és inti, hogy mint ama’ Páſztorok’ 

nagy Fejedelmének követét, fogadják kedveſen. – Tanítását hallgaſsák fi gyelemmel -- 

Unſzoláſainak, feddéſeinek engedelmeskedjenek, -- jó példa-adását köveſsék, -- Meg-

eshető hibáit ſzenvedjék-el a’ ſzeretetben; ha mint ember vétkezéndik, azért az Iſteni 

tiſztelettől, a’ Szent Sákramentomokkal való éléstől magokat, és hozzája tartozóikat 

el-ne vonják, meg-gondolván, hogy a’ ki áll, ő magának áll, a’ ki eſik, ő magának 

eſik. – Kéri továbbá, hogy ha (mellyet Iſten távoztaſſon) történnék ollyan emberi 

erőtlensége, erkölts-béli fogyatkozáſa, melly a’ Gyülekezetet meg-botránkoztatná, ne 

tzégérezzék-ki azt, hanem Kereſztyéni ſzánakozáſſal jelentsék-meg az Előljáróknak, 

kiknek köteleſségek a’ jó rendet fel-tartani az Ekklé’siában, és minden botránkozáſt 

el-távoztatni.

Ezek után meg-ſzóllítja az új Papot: Szerető Atyámfi ja, Szolga Tárſam! Tud-

hatod a’ Papi ſzent Hívatalnak mivóltát! Esmérheted annak ditsőségét! Értheted 

köteleſségeit! Ezeket ajánlom tenéked a’ mi Urunk Jésus Kriſtusnak Nevében: viſelj 

gondot te magadról és a’ nyájról, mellyben az Iſten vígyázóvá tett, prédikáljad a’ ſzent 

Íráſt, melly Iſtentől illettetett, és haſznos a’ tanításra, a’ feddésre, a’ meg-jobbítás-

ra, a’ fenyítékre; ſzolgáltaſſad-ki a’ Sz. Sákramentomokat híven, miképpen vettük 

az Úrtól, élj a’ Menny-Orſzág’ kúltsaival; légy jó példa a’ híveknek a’ beſzédben, a’ 

nyájaſságban, a’ ſzeretetben, a’ lélekben, a’ hitben és a’ tiſztaságban. -- Eſedezzél a’ 

népért. – Könyörögjenek a’ Hívek te éretted.530

Tóth Ferenc, az első magyar református liturgika kompendium szerzője a refor-

mátus egyház szertartásai közül legelőször az egyházi szolgák felszentelésének 

és beiktatásának szertartásáról ír (I. fejezet, XIII-XVII. §).531 Az ordináció „a 

530 Nagy , -.
531 Tóth , -.
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középkorból örökölt és megőrzött, de evangéliumi és szándéka szerint őskeresz-

tyén módon újraértelmezett szertartás volt”.532 Ennek lényegi eleme és jelképe 

a kézrátétel, amit Tóth Ferenc az ó- és újszövetségi, valamint korai egyházi 

forrásokra és hagyományokra hivatkozva védelmez és igazol.533 

Mikor pedig valaki az Egyházi szolgálatra elöl állittatott, és rendes Tanítóúl kiren-

deltetett, ezt is azzal jelentették ki az Apostolok, és tették solemnissé,534 hogy keze-

iket a’ Léviták felszenteltetése formajára, azoknak fejekre vetették. Igy szenteltetett 

fel imádkozással és Kezeknek reájok való vetésével Sz. István Tsel. 6. 5. 6. Barnabás 

és Saulus Tsel. 13. 3. A’ Timotheushoz irt egész Levél is mutatja, hogy az Egyházi 

Hivatalra a’ kéznek valakire való vetése, mind rendes Tzeremonia által vétetett fel 

valaki I. Tim. 5. 22. 4. 14. – Az Apostoloknak ezen tselekedetét normává tette ma-

gának a’ Keresztyén Anyaszentegyház […].535

Tóth Ferenc képviseli a még hosszú ideig élő és valóságos gyakorlatot, hogy 

lelkésszé csak azt szentelték fel az elöljárók (püspök, esperesek) az adott 

szuperintendencia gyűlésében, akit egy gyülekezet már lelkészéül hívott vagy 

választott. Ezért szerinte az ordináció után a lelkészi tisztségbe való beállítás, 

azaz beiktatás (installatio)536 a következő vasárnap vagy a második következő 

vasárnapon történik. Ha a lelkész később törvényesen helyet változtatott, érte-

lemszerűen csak a beiktatás szertartását és ünnepét tartották meg. Ennek őse 

minden bizonnyal oda vezethető vissza, hogy az egyházmegye püspöke, aki a 

püspöki szék elfoglalásával vette (és a mai napig egyaránt veszi) birtokba egy-

házmegyéjét, a többi egyházi szolgát ő vagy megbízottja iktatja be új állásába. 

Ez az installáció vagy invesztitúra. Ilyenkor jelképes átadás is történik (pl. a 

templom kulcsa, pecsét stb.).537

Az új lelkész prédikációját a XIX. században beköszöntő/vagy beköszönő be-

szédnek hívták. A Beköszöntő jelenségével, szabályaival és az ez alkalmakra 

ajánlott textusokkal Tóth Ferenc Homilétikájában (LXXXVI §) külön foglal-

kozik.538 

532 Fekete 2008, 24.
533 Tóth , -.
534 Értsd: ünnepélyessé
535 Tóth , -.
536 Tóth 1810, 59. (XVII. §) felirata szerint: Az felſzentelt ujj Egyházi Szolga mitsoda Tzeremoniával 

adattatik be az ötet meghivott Ekklésiába?
537 Berger 2008, 48.
538 Tóth , -. A Homilétika első kiadásában (Komárom, 1802.) a beköszöntő prédikáció 

jelenségével a 96-97. oldalakon foglalkozik a szerző, ahogyan erre Tóth , 61. oldalán a (c) 

lábjegyzet rá is mutat. 
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A’ Béköszöntő Predikátzióban az a’ tzél, hogy az ujj Predikátor az által kötelezze 

magát a’ Lelki Tanítói Hivatalnak azon Ekklésiában való rendes felvételére.

1) Regulák: A’ Kezdőbeszédben mondja meg a’ tzélját Hallgatóinak. – Az alkal-

maztatásban pedig nyilatkoztassa ki a’ maga belső érzését, kivánságát. – Az ő eránta 

való kötelességnek végbenvitelére indítsa a’ Hallgatóit, és igérje magáról-is mind 

annak tellyesítését, a’ mivel ő azoknak tartozik.

2) Magáról felette sokat ne beszélljen. Ne irja-le az ő élete Históriáját, sem az ő 

meghivattatása módját, sem az okait, a’ mellyekért a’ meghívás elfogadta. – Továbbá 

magát se ne ditsérje, se ne alatsonyítsa, se senkinek ne hizelkedjen.

3) Nagy szorgalmatosságot fordítson ezen első Predikátzióra: mert ennél fogva 

nyeri-meg a’ Nép hozzá való bizodalmát és szeretetét. – Ha most először a’ Nép 

kivánságának eleget nem tész: sok munkájába fog kerülni, hogy magát azzal meg-

kedveltesse.539

Érdemes megjegyeznünk, hogy Zsarnay Lajos 1847-ben majd második kiadás-

ban 1857-ben megjelent Paptanában sem a liturgikai, sem a homiletikai résznél 

nem foglalkozik a beiktatási, valamint a beköszönő prédikációval, ill. annak 

liturgiájával. 

Rácz Béla szerint az első nyomtatásban megjelent beköszönő prédikáció 

1783-ban jelent meg (Szerencsi) Nagy István neve alatt, ennek címe: Bé-köszöntő 

prédikátzió, mellyel nemes Nagy-Győr szabad kir[ályi] fő városban, a helvética 

confessió szeréntre formáltatott evangyéliomi vallást tartó, harmintz-négy esz-

tendőknek el-folyása alatt árvaságban kesergett540 szent gyülekezetben legelőször 

1783. eszt[endő] Szent György [április] havának 23. napján tartatott isteni tisztelet 

alkalmatosságával el-mondott.541

A XVIII. század végén és a XIX. század elején nyomtatásban megjelent be-

köszöntő prédikációk kiadványai általában a következőképpen épültek fel: 

– az előző lelkész halálának bejelentése és az új lelkész megválasztásának 

ténye;542

– prédikáció előtt mondott könyörgés;

539 Tóth , -.
540 A győri gyülekezet 1749. március 18-án mind a templom, mind a gyülekezet tulajdonában 

lévő összes épületük kulcsát átadta a városi vezetésnek. Innentől kezdve nevezik ezt a 34 évet 

árvaság korának. Pataky , -. Az árva gyülekezetek vonatkozásában lásd részlete-

sebben: Bucsay 1985, 157-159.
541 Rácz , . Vö. Pataky , . „A délelőtti Istentiszteletet a gyülekezet lelkésze Szerentsi 

Nagy István »igen szép és mindenekelőtt dicséretet érdemlett hosszas tanitást tévén ahhoz 

alkalmaztatott könyörgéseket is mondván« utána keresztelt és úrvacsorát is osztott. Délután 

pedig Szathmári András adászteveli prédikátor végezte az istentiszteletet.”
542 Vannak azonban olyan nyomtatásban megjelent prédikációk, ahol ez a rész teljesen elmarad. 

Pl. Vályi .
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– textus és igehirdetés;

– prédikáció után mondott könyörgés.

Ezen belül maguk a prédikációk sok tekintetben hasonlítanak egymásra, de 

természetesen egyedi vonásokat is felmutatnak. 

Zsóldos Jákob prédikációjának textusa a 2Kor 1,24. A beköszöntő beszédnek 

három pontja van és a végén egy alkalmazás található, amelyet mintegy lezá-

rásként követ a különböző rangú és rendű emberek megszólítása a következő 

sorrendben:

– Méltóságos Gróf! Galanthai Eszterházi Károly! Kegyelmes Uram! ’s más 

több Rendbéli Fő Tisztelendő, Tekintetes, Nemes Földes Uraságok!!

– Tekintetes Inspector Úr! Nemzetes Tiszti Kar!

– Nagy tiszteletű Tatai Esperesti Szék! Belső és Külső Előljárók! Kebelbéli 

Lelki Pásztorok, Szerető Szolga társaim!

– Ekklézsiai Hites Elöljárók!

– Oskolai Tanítók!

– Tanúlók!

– Szülék!

– Magzatok!

– Öregek!

– Ifj ak!

– Végezetre! Gazdagok, Szegények, Gazdák, Tselédek, Özvegyek, Árvák, 

Földmivelők, Mester Emberek, Egésségesek, Betegek, Keresztet hordozó 

Szerentsétlenek!543 

Itt érdemes még megjegyeznünk, hogy a prédikáció után mondott könyörgést 

követi az egész ünnepi istentisztelet leírása, ekképpen: 

  

Az oskolás gyermekek bémenöre énekelték az Ujj Énekes Könyvböl a’ 71-dik 

Dítséretet. A’ Kántor a’ 235-dik Dítséretet végig. Pausára Rector Pétsvárady Sándor 

Úr a’ maga Rhétorokból és Poëtákból álló Tanítványival jeles Harmoniával énekel-

tette a’ Vasárnapi Invocatiók közzül a’ 2-dikat. Oh Úr Isten! légy közöttünk ’s a’ t. 

Predikátzió után, ugyan ezek Harmonice énekelték: a’ 75-dik Dítséretet. Örül mi 

szivünk ’s a’ t. – A’ Kántor az egész néppel végre a’ CXIX-ik ’Sólt. 17-dik Versét. Én 

Istenem! taníts útaidra ’s a’ t.  

543 Zsóldos , -.
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Beretzk Péter beköszöntő prédikációjának textusa a Péld 22,6. A prédikáció 

címe: Beköszöntő. A nevelésről. Szerkezete a következő:

– Exordium

– I. Rész

II. Rész – 5 pont

      – 2 eszköz

– Tudomány – 3 pont

– Rövid alkalmaztatás

 

Herepei Károly prédikációjának textusa a Tit 1,1.7. Szerkezetét tekintve rend-

kívül érdekes, mert eltér a korabeli megszokott elrendezéstől.

– Exordium

– Iben megmondom rövidben mi az igaz tudomány melyet egy Papnak szóllani 

kell, a’

– IIban az ezen Tudományra megkivántató Tökélletességeket, ’s az evel egyben 

kötött életet adom elö. Egész Beszédem tehát erre felel-meg: Mi a’ Pap a’ 

Templomba’, és mi azon kívül?544

– I. rész: Mi a’ tiszta Tudomány?

1.) Jé’sus’ Tudománya tehát megtanit minket elsöben is arra a’ mit tud-

nunk kell, midön az okosság inkább csak arra felelhet-meg: mit tudhatunk 

mi. Oh de minden mi Tudományunk olyan szük, hogy a’ földieken felyül 

nem hathat, kivánságainkat kinem elégitheti. A’ vallás, egyedül ez világit 

tudatlanságunk éjjelében, ’s a’ hit a’ láthatatlan dolgoknak kijelentések. 

Ez által tudjuk

a. Hogy Isten van.

b. Milyen az Isten?

2.) És már ezen igaz esméretéböl a’ Fö valóságnak, felelhetünk meg a’ má-

sodik nagy kérdésre, mit kell nekünk cselekedni?

3szor Egy biztató reményt ád vallásunk, mely elégséges minket bóldoggá ten-

ni a’ föld’ minden csapásai közt, ’s gazdagoknak érezzük magunkat akkor 

is, midön mindent elvesztettünk.545

– II. rész

Iben Esméreteit vagy Tudománnyát illeti: légyen a’ Pap

a) jó Fejü – világos és tiszta gondolkodásu ember.

544 Herepei , .
545 Herepei , -.
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Elsö ezek között a’ Természet.

a’ második Könyvet, melyböl a’ Papnak tanúlni kell: és ez az emberek.

Harmadik és utolsó kézi Könyvére a’ Jó Papnak, és ez a’ Szent Irás.

b) másodszor egy Jó Papban hogy a’ mit ö tud – azt tudja elö-adni is.

2szor az ö életbeli Tulajdonságaira. Itt azt mondom Én

a) elöször-is: hogy egy Papnak tiszta és józan életü embernek kell lenni

b) buzgó hivatalában és Tudománnyában

c) A’ szelid Tudomány’ Tanitója légyen harmadszor: szelid és alázatos.

d) Ha valakinek, egy Papnak szükséges 4szer Érzékeny szivü és vallásos em-

bernek lenni.

e) De az érzés tselekedet nélkül olyan mint mikor fellobban a’ por a’ gyújtó 

juknál de nem hat belyebb a’ tsöben. Tetteinkel kell bizonyitni érzéseinket.

f) Nem emlitettem még az ember-barát, a’ Pap’ legszentebb kötelességét 

– és ez a’ betegek – a’ haldoklók ágyánál van.

g) hetedszer, és utoljára egy magunkra nézve való Letzke ez, hogy a’ Pap 

légyen Békességes türö.546

– A prédikáció végén pedig különböző tisztű és rangú emberek meg-

szólítása:

– Ezen Szent Ekklé’sia Méltóságos, Tekintetes és nagy érdemü Elöljárói, 

tisztelt Jó Uraim!

– Tiszteletes Szólga Társaim!

– Hazánk’ szépen virágzó Anya Oskolájának nagy érdemü Elöljárói – 

Tiszteletes Tudós Professor Urak!

– Nemes Tanuló Ifi uság!

– Ezen Sz. Ekklé’sia érdemes és tisztelt Tagjai, minden renden lévö ér-

demes Halgatók!

– Utoljára idvezlek én benneteket Szent Falak.547 

A beköszöntő prédikációk témája mindig abban áll, hogy a megválasztott és 

beiktatott lelkész elmondja, miként kívánja vezetni a rá bízott nyájat, illetve 

hogy a lelkésznek mi a feladata és a kötelessége. Tóth Ferentz a Róm 1,15-16 

alapján a következőket mondja ezzel kapcsolatban:

Imé Keresztyén Hallgatóim! Illy meggyőzettetésem van nékem arról a’ Keresztyén 

Vallásról, mellynek hirdetésére én magamat Tinéktek felajánlottam, – és most-is 

ezennel felajánlom. – Illy okokból nem szégyenlem én a’ Krisztus Evangeliomát, sőt

546 Herepei , -.
547 Herepei , -.
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kész vagyok azt predikálni, mint Istennek hatalmát minden hivőnek idvességére. – 

Tudom a’ Predikátori, tudom a’ Lelki-Pásztori terheket; de mivel nem szégyenlem a’ 

Krisztus Evangeliomát, – mivel Szent Hivatalomat szeretem, ’s Vallásomat betsülöm: 

mind azon terhek-is én előttem kitsinyek, – sőt az én életem-is nem drága énnékem, 

tsak hogy minél többeket a’ Krisztusnak megnyerhessek, és a’ Keresztyén Vallást a’ 

Ti lelkieteknek javára haszonnal hirdethessem. – Mi Predikátorok, most mint Atyák, 

majd mint Tanitók, most mint Barátok, és Tanáts-adók, Feddők, Dorgálódzók – úgy 

jelenünk-meg Ti köztetek. Óh ezek közül tsak egyik Kötelességnek megfelelni-is 

melly nagy tereh, és melly nagy munka! Hát mindnyájának elhordozására ugyan 

mitsoda vállak nem kivántatnak? De Atyámfi ai! az a’ tisztelet, melly az én szívemet 

a’ Keresztyén Vallás eránt által járta, és elfoglalta: könnyűvé teszi reám nézve ezen 

Kötelességeket, – sőt még azon méltatlanságokat-is, mellyek ezen Hivatalban ottan 

ottan előljöhetnek, tudván azt egyébaránt-is, hogy a’ Hivatalt viselők pályája nints 

mindég rósákkal meghintve, hanem a’ szúró tövissek vérzését-is ottan ottan érezni 

és szenvedni kell.548

Nagy Mihály így beszél arról, hogy mi lesz az ő feladata, mint lelkész:

Jöttem pedig nem hallgatni félelem miatt; hanem szólni szív- ’s értelemnek; midőn 

főleg tanításra kíván fel elhivatásom. Jöttem szóllani mint Krisztus szolgája, Isten 

titkainak sáfára (1Kor 4:11) hirdetni az evangéliomot, hasogatni az igazság’ beszédét 

(2Tim 2:15) – építendő lélekben azokat, kik pásztori szómat halgatandják. Jöttem 

inteni, kérni, fi gyeltetni vallási ’s polgári törvénytiszteletre, kötelességi hűségre, val-

lási okos buzgalomra ’s szelíd ember szeretetre titeket ez egyház’ tisztelt Elöljárói ’s 

közrendű tagjai, naggyai ’s kicsinnyei, ifj ai és öregei! Jöttem szólni az írások szerint 

vígasztalást nektek bánat fi jai ’s leányai! – nektek özvegyek és árvák! – békességet ’s 

megnyugtatást nektek sors üldözöttei, ’s lélekben háborgók! – tanácsot ’s utasítást 

nektek lelki halál útjára tántorodottak! Jöttem szóllani egyházi közügyetekbe ’s dol-

gaitokba olly szent czéllal, hogy mindenek ékesen és jó renddel legyenek közöttetek 

(1Kor 14:40) Jöttem szólni léleknek ’s akaratnak, a’ vallás’ szentségeinek kisáfárlásuk, 

a’ serdülő gyermekek’ hitökbeni megerősíttetésök, és a’ házassági frigykötésök’ al-

kalmaival. – Jöttem szólni, Istenhez felbocsátandó imdáságok- ’s háláadásokban 

és könyörgésekben. Mert jöttem könyörögni e’ néppel együtt, a’ ker. anyaszentegy-

házért, ’s egész emberiségért, – a’ szeretett hon- ’s nemzetért, – a’ kegyelmesen 

országló királyi Felségért, ’s minden méltóságban helyeztettekért; – de jöttem kö-

nyörögni éretted is pásztorságom új nyája, könyörögni állandó békességéért vallási 

szent házodnak, haladó virágzásért egyesületednek, – könyörögni érettetek szülék, 

548 Tóth , -.
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’s magzatok, – özvegyek ’s árvák, – egésségesek ’s betegek, – érettetek érdemteljes 

Gondnokai, ’s minden rendű és rangú tagjai e’ gyülekezetnek! – mindnyájatokra lelki 

kegyelmeket, testi áldásokat Illyés’ buzgóságával kérve Istentől.549 

Fésős András így határozza meg munkálkodásának célját, és annak erőforrását:

Hívatalos hitvallásom ez: hogy én ez elvet megőrízni teljes tehetségem szerint igyek-

szem. A’ biblia lesz az én vezércsillagom akkor, mikor az imádság’ szent házában 

keresztyén halgatóimmal együtt, a’ magasságban lakozó Felséghez a’ buzgóság’ szár-

nyain felemelkedni fogok. A’ biblia lesz az éltető forrás, mellyből e’ gyülekezet’ lelki 

szomját kielégíteni szándékozom. A’ bibliából fogok én égi harmatot hinteni a’ bajok 

a’ szenvedések miatt égő keblekre. Ebből fog kiömleni élesztő bátorításom azok-

hoz, kik a’ kötelesség’ szép, de nehéz pályáján a’ roszaktól sokszor háborgattatnak. 

A’ bibliából kívánok én engedelmességet tiszteletet csepegtetni az alattvalókba az 

előljárók, hódolatot hűséget a’ hazafi akba a’ haza és király iránt. A’ bibliából fogom 

előkeresni a’ védszereket hitünk szent ügye mellett, ha az megtámadtatnék; ebből a’ 

béke ’s türelem szelíd lelkét kőlcsönözni akkor, mikor jogaink győzedelmét kivivni 

akarom.550 

A búcsúprédikációk szerkezete jó részben hasonlít a beköszöntő prédikációké-

hoz, ami azért van, mert ezek is témaprédikációk. Míg a beköszöntő beszédek-

nél a lelkész a maga hivatásáról és céljairól beszél, addig a búcsúprédikációk 

témája a gyülekezetben elvégzett munka, visszatekintés és hálaadás az ott töl-

tött évekért. Egyúttal számvetés a lelkész részéről, és bocsánatkérés azok felé, 

akiket esetleg megsértett ill. megbántott okkal vagy ok nélkül. A prédikációk 

itt is úgy fejeződnek be, hogy a lelkész az egyes rangú és rendű személyeket és 

csoportokat megszólítja, elköszön tőlük, és áldást kíván rájuk. Beretzk Péter 

az Ef 3,14-21 alapján elmondott prédikációja végén, ekképpen búcsúzik el a 

gyülekezettől: 

Három esztendeje Szeretö Atyámfi ai, Isten’ jóvóltából, a’ miólta a’ ti kisded gyer-

mekeiteknek nevelésében fáradozom, és az Isten Házában való szolgálatnak egyik 

részét fojtatom. Ha mikor az egésség engedte, a’ mennyire ettöl a’ gyenge tserép 

edénytöl telhetett, igyekeztem hívatalomnak minden intés, és nogatás nélkül a’ 

lelki-esméretig meg-felelni; mindazonáltal (noha mindennek tetszeni lehetetlen) 

ha valakit közzületek vagy magam’ viseletemmel, vagy példa-adásommal, vagy akár-

mi egyéb tselekedetemmel, vagy meg-bánthattam, vagy meg-botránkoztathattam, 

549 Nagy , -.
550 Féss , .
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annak most engedelmét kérem. Nékem pedig Szeretö Atyámfi ai! nintsen semmi pa-

naszom ellenetek; és ezek a’ már el-múlt három esztendők, ha ottan ottan bajosok-is, 

de tsak ugyan ti reátok nézve felette igen gyönyörüségesek valának énnékem; mert 

a’ ti ditséretekre mindenkor örömmel meg-vallom azt, hogy tapasztaltam bennetek 

erántam ollyan hüséget, és jó szívüséget, a’ melyet talán a’ hozzám hasonlók közzül 

mással én elöttem nem-is tselekedtetek. […]

Legelsőben-is téged’ szóllítalak-meg Nagy Tiszteletre méltó Túdós Férjfi ú! ezen 

Venerabilis Tatai Traktusnak Érdemes Assessora, és ez Helyben le-telepedett Nagy, 

és Kis Igmándi fényes Gyülekezetnek Angyala! a’ ki, már húszonegy esztendeje Isten’ 

kegyelméből, a’ miólta erösíted az Úr szölöjének gyepüit, és öntözgeted annak szom-

júhozó plántáit. Ímé én minekelötte meg-fosztatnám a’ te Atyai társalkodásodtól; itt 

az Úrnak színe elött meg-hajtom te éretted az én térdeimet […] 

Titeket szóllítalak-meg már ezen Nagy Igmándi Ekklésiának Tútori, és Elöljárói, 

a’ kik munkállódtok ennek az Ekklésiának boldogságában, a’ jó, és illendő rendnek 

fel-tartásában, ’s fel-állításában. Legyetek ti bizonyos tekíntetben hasonlatosok ama’ 

pusztában fel-emeltetett réz kígyóhoz; hogyha valakit e’ nép közzül meg-mardos 

ama’ régi kígyó a’ Sátán, ha valakit meg-sért a’ bün, és e’ világ példája, meg-tartassék, 

ha ti reátok néz. […] 

Te éretted hajtom-meg már az én térdeimet Kis Igmándi fényes Gyülekezet; ez 

Helyben le-telepedett Anya Ekklésiának külsöképpen-is dísze és ékessége; ebben lévö 

Tekíntetes, Vitézlö, Nemes, és Nemzetes Urak, és Asszonyságok! Ti szép tavaszi vi-

rághoz hasonló Ifj ak, és Szüzek, Vének, és gyermekek; részszerént kegyes Jóakaróim, 

részszerént szívböl szerette Barátim, és esméröim; és kérem szent buzgósággal a’ mi 

Urunk’ Jézus Krisztusnak Attyát, hogy adja-meg néktek az ö ditsöségének gazdagsága 

szerént, hogy állhatatossan ’s a’ t. Erösítse-meg az Úr a’ ti kapuitoknak zárjait, légyen 

békesség a’ ti kerítéstekben, és tsendesség a’ ti tornátzaitokban. […]

Utoljára te éretted hajtom-meg már az én térdeimet a’ mi Urunk’ Jézus Krisz-

tusnak Attya elött Nagy Igmándi Népes Gyülekezet, szerelmes ember társaim, 

és Atyámfi ai az Úrban! nagyok, és kitsinyek, gazdagok, és szegények, gazdák, és 

’sellérek, özvegyek, és árvák, szolgák, és szolgálók; egy szóval mindnyájan, vala-

kik Nagy Igmándi Református Keresztyéneknek neveztettek. Légyen az Úrnak 

szépsége ti rajtatok; és a’ ti kezeiteknek munkáit erösítse-meg; tegye szerentséssé 

kereskedésteket, ki-menésteket, és bé-jövésteket. […]551 

Dobos Jánostól több beköszöntő és búcsúprédikáció maradt fenn. Az első ilyen 

a lovasberényi Bútsúzó Predikatzió. Textus: Jób 14,14. (496.), amelyet csak a pré-

dikáció szövegéből tudtam azonosítani, mivel a prédikáció a vegyes, rendezetlen 

551 Beretzk , -.
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beszédek között volt, és sem a helység neve, sem a dátum nem szerepelt a prédi-

káció végén. Feltehetően Dobos nem tartott lovasberényi beköszöntő prédiká-

ciót, ha esetlegesen mégis – bár a korabeli gyakorlatból egyöntetűen nem lehet 

eldönteni – akkor az sajnos nem maradt fenn, legalábbis a kutatás jelen állása 

szerint nem tudunk róla. A búcsúzó beszédet valószínűleg 1828-ban mondta el, 

mivel Dobos 1826-1828 között működött rektorként Lovasberényben.552 

A következő ilyen beszéde az óbudai és pomázi búcsúbeszéde (mivel ekkor 

Pomáz Óbuda fi liája volt), amely fennmaradt. Itt is kérdés, hogy vajon volt-e be-

köszöntő prédikációja, ami azért is érdekes, mivel a gyülekezetet édesapja halála 

után ő vette át, így az sem biztos, hogy erre egyáltalán sor került. A speciális 

helyzet miatt erre valószínűleg nem került sor. Az óbudai Búcsúzó predikaczió 

1844. [textus: Lk 9,61. (372.)] 1844. szeptember 29-én hangzott el.553 Érdekesség, 

hogy a prédikációban található egy külön kis lapon egy „alkalmaztatás”, amely 

a pomázi hívekhez külön szól. 

Pómázi reformált keresz[tyén] gyülekezet! Elöljárok, kicsinyek és nagyok! – Ifj ak vének 

és gyermekek! – Már gyermek koromban, jut eszembe, öröm napok, kis innepek valának 

azok melyeket atyámmal itt közöttetek tölthettem el. Már akkor csudálatosan hatott 

reám a kies vidék a zöld hegyek és halmok mellyek távolrol köszöntöttek. Előttem lebeg-

nek még most is sok elköltözötteknek képei, elöttem az öregeknek jámbor szívessége mely-

lyel a gyermeket házuknál látták és megvendégelték, elöttem lebeg még most a hajdani 

egyszerű kistemplom képe, annak padjai, alacsony szónok széke, és a küszöb melyen ülve, 

mintha most is hallanám az öregek buzgó éneklését atyámnak imádkozó és tanitó szavát. 

– Ezek azon képek melyeket emlékezetemből soha ki nem törölhetek! – Későbben az ifj ú 

és férfi ú nem egy boldog napot töltött el közöttetek, ha ama másik gyülekezetben nem 

értettek, nem ösmertek vigasztalám magamat hogy itt közöttetek akadok olyanokra kik 

majd megértenek, és félre nem ismernek! – Ha ama másik gyülekezetben sokſzor méltán 

vagy méltatlanul szenvedtem, ki kivánkoztam hozzátok hogy fájdalmaimat felejtsem, 

sokſzor ha nehéz és huzamos, feszült munka után az élethez és munkához megkivántató 

erő és kedv elhagyott, vigasztalám magamat hogy közöttetek magamhoz jövök s új eröt 

kedvet viſzek haza az élethez, és munkáimhoz! – Ama nagy város hideg divatos kebelén 

ha helyemet nem találtam, idejöttem szabadon lélegzeni közöttetek, és a nagyszerű 

terméſzet szabad kebelén[.] Ezért mondom a 137. Solt. szavaival: ha elfelejtkezem valaha 

rólad, gyülekezetnek leánya felejtkezzék el magárol az én jobb kezem, ha valaha elfelej-

tem hogy életemnek fő vigaſsága e helyen volt! – Én megyek! Te pedig gyülekezet, mely 

552 A prédikációból való részletet lásd az életrajz Dobos János lovasberényi rektorsága című feje-

zetben.
553 A prédikációból való hosszabb részletet lásd az életrajz Dobos János lelkészi szolgálatának kez-

dete és óbudai lelkészsége című fejezetben.
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a mostoha anya mellett, hü leány képében viselted gondomat légy szerencsés, légyenek 

szerencsések kik téged szeretnek! – Az én atyámfi aiért és barátimért, légyen békeſség te 

benned Solt. 122. –554    

Érezhető, hogy mennyire személyes a prédikáció, egyrészről amiatt a hosszú 

idő miatt, amit ebben a gyülekezetben töltött (születés, gyermekévek, apja mel-

lett lelkész, házasság, gyermekeinek születése), másrészről a gyülekezettel való 

szoros együttélés és együttrezdülés. Dobosban óriási sebeket okozott ez a fajta 

elválás, azaz nem bírta már tovább és azért megy el innen, és nem azért, mert 

egy másik gyülekezet hívja. A textusválasztása is érdekes, mivel az evangéliu-

mokból egy olyan verset választ ki, amely kontextusát tekintve nem kifejezet-

ten búcsúzói textus. Sokkal inkább egy kiragadott versről van szó, amelyből 

kázust csinál, és így lesz a beszéd témaprédikációvá, amelyben tulajdonképpen 

a textust különösebben Dobos nem is egzegetálja. Nyelvezete egyedi és költői, 

amellyel bizonyos, hogy óriási hatást ért el hallgatói között. Egyúttal azonban 

fájdalmát sem tudja leplezni beszédében és „keserv-édesen” búcsúzik el azoktól, 

akiket atyjával együtt közel majd 60 évig pásztoroltak.

Dobost Kömlődre 1844. október 13-án iktatták be,555 feltehetően ekkor 

mondhatta el beköszönő beszédét is, amely azonban nem maradt fenn. Ke-

vesebb, mint egy évig lelkészkedett e helyen. Búcsúbeszédét556 (374.) – amely 

fennmaradt – feltehetőleg 1845. szeptember 14-én mondta el. A 374. számú 

prédikáció valójában együtt tartalmazza a kömlődi búcsúzó és a péceli bekö-

szönő beszédet, amelyet a korabeli gyakorlat szerint – Dobos gyakorlata is ezt 

támasztja alá – egy héttel később 1845. szeptember 21-én mondott el Pécelen.

Péczeli ker[esztyén] gyülekezet! Kedves hallgatóim, atyámfi ai a Jesus Krisztusban! 

Im itt állok közöttetek, keblemben ama szent tüzzel melly a töredékeny gyönge ember 

szivét Isten oltárává szenteli ama lelkesedéſsel a vallás és igazság melett, melly nélkül a 

protestans pap nem egyéb olaj nélküli lámpánál, nem egyéb terméketlen fi gefánál mely-

lyen Jesus gyümölcsöt nem talál. Nem dicsekszem hogy eddigi pályámon az igazságért 

sokat szenvedtem volna, nem mondhatom hogy Jesus után keresztet hordani érdemes 

lettem volna; de én is megharczoltam önkeblemben ama nehéz harczot a világgal, meg 

ön magammal mit megharczolni annyi kicsiny hitü protest[áns] pap irtódzik, voltak 

szomorú órák napok söt évek, mellyekben csüggedve mondám a próféta szavait, „hogy 

nem szóllok többé az Úrnak nevében, de meggyözte a belső ember a külsöt, az Úrnak igéje 

554 RL C/20 IV. doboz 372. számú prédikáció.
555 Vö. PEIL , .
556 A prédikációból való hosszabb részletet lásd az életrajz Dobos János kömlődi, péceli lelkészsége 

és pozsonyi országgyűlési prédikátorsága című fejezetben.
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lön az én szivemben mint az én csontaimba rekesztett égö tüz, el nem hordozhatám”. 

– S legyen bár a protest[áns] papság sokak véleménye szerént a világ söpreje, egy hatás 

nélküli szegény társaság mellyel csak a nép terhe több „szabad legyen Isten és embe-

rek előt kimondanom: hogy nincs hely mellyen szebb öntudattal állhatna ember mint 

a szegény protest[áns] pap alacsony helyén. S mutaſson bár a világ nagy méltóságos 

czimeket, gúnyolja szegénységünket mikor másoknak nyakába aranylánczokat függeszt 

köves gyürüket húz, igérné bár a szegény kenyér helyébe egyiptomnak minden húsos 

fazekát: az én feleletem lenne az a mit Josue mondott hajdan: „En és az én házam népe 

szolgáljuk az Urat” – 

Fogadjatok engemet e szent elhatározáſsal, mit velem többé nem ifj úi heves képzelődés 

mondat hanem érett tapasztalás és több éves nehéz munka és szenvedés. Fogadjatok 

szeretve, nem e vallomásért, hanem azon meggyözödésért, hogy a ki a protest[áns] pap 

szegény helyét szeretni képes, annak sokkal elébb szeretni kellett az igazságot és az em-

beriség javát, s hogy e vallomás után elhihetitek ha Sz. Pállal azt állitom: hogy hozzátok 

nem azért jöttem a mitek van, hanem jöttem ten magatokért. 2. Kor. 12. 20. Mégis félek, 

emberi erötlenségem érzete, földhöz vonja magas lelkesedésemet, mert szeretet bizalom 

nélkül szeretetek bizalmatok nélkül e lelkesedés hiába lobban fel keblemben, ha ti nem 

szerettek és szeretni nem fogtok akkor én hiába szeretem hivatalomat! S akkor mim 

marad nekem! Szivem, lelkem, a multnak édes emléke, keblem titkos vonzalma hozott 

viſſza engemet e vidékre ama nép közzül mellynek egy évig voltam tanítója. Jövök hoz-

zátok mint ember, kinek megvannak gyöngeségei, megvannak vétkei, ne utáljatok meg, 

ne ítéljetek meg keményen ha több nem lehetek mint ember! Jövök mint igazság mint 

vallás szolgája, az igazság keserü mint az erös orvoſság, ne utáljátok meg az orvost azért 

hogy orvoſsága néha keserü. 2. Kor. II. 6. Jövök hozzátok mint férj mint apa kire egy egész 

ház boldogsága néz, gyermekeim, házam népe boldogságáért légyetek jók hozzám. Jövök 

hozzátok, mint pap, ki gyermekeiteket keresztelem, a házaspárakat megáldom, halot-

taitok fölött feltámadást hirdetek. Légyen áldott az én bejövetelem és kimenetelem s ha 

végre e sok bút és örömet érzett kebel egykor kiég s ha a lelkesedés melly keblemet feszíté 

lefogy mint olaj az élet mécséröl, s nyelvem elnémul mint a lant mellynek húrja elszakadt 

adjatok egy sirt halottaitok között a fáradt vándornak! – s. a. t. –557  

Láthatjuk, hogy mennyire személyes ez a beköszönő beszéd is, és mennyire 

magán viseli a prédikáció Dobos személyiségjegyeit. Nemcsak környezetével, 

hanem önmagával is harcolt egész életében. Egy soha meg nem nyugodó, soha 

meg nem elégedő ember áll előttünk, aki mindig a megjobbítás szándékával 

lép fel, még akkor is, ha sokszor nagyon keményen fogalmazza meg kritikáit. 

557 RL C/20 IV. doboz 374. számú prédikáció.
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Ezért lehetett egyéniség Dobos és ezért emelkedett ki kortársai közül, mert ezt 

az egyéni hangot merte vállalni minden körülmények között.

Péceli búcsúbeszédét és tótfalui beköszönő beszédét nem ismerjük, bár az 

előbbivel kapcsolatban annyi adatunk van, hogy Kenessey Béla későbbi püs-

pöknek egyszer Dobos László, Dobos János fi a elküldött több prédikációt is 

átnézésre, és ezek között a püspök megemlíti a péceli búcsúbeszédet. E prédi-

káció további sorsáról a kutatás jelen állása szerint nem tudunk semmi többet. 

Kenessey a következőképpen jellemzi Dobos péceli búcsúbeszédét: 

És hogy lehet még szebben is beszélni, megmutatta Dobos ama bucsubeszédével, 

melylyel Péczelről vált meg. Annyi bensőséggel, annyi keresetlen egyszerűséggel, 

gazdag alanyi vonatkozásokkal irt beszéd ez, hogy annak a szép kaleidoskopnak, 

melyhez Szász Károly hasonlította az ő egyéniségét, nem tudom nem legszebb csil-

lámú gyöngye-e ez?558 

Tótfalui búcsúbeszédét és ceglédi beköszönő beszédét is ismerjük. Az előbbi 

feltehetően – a ceglédi beköszönő beszédből visszakövetkeztetve – 1854. április 

23-án lehetett. Rendkívül óvatos és pesszimista látású beszéd,559 amely azonban 

témájában szorosan kapcsolódik a ceglédi beköszönő beszédhez.  

A ceglédi beköszönő beszéd (390.) 1854. április 30-án hangzott el. Textusa: 

1Kor 16,9. A következőket mondta Dobos:

Egy nagy kapu nyilt meg előttem is czeglédi reform[átus] gyülekezet, Istennek népe, ked-

ves hallgatóim! és most midőn diszes egyházatok ajtaján beléptem, ugy tettzett nékem 

mintha az utazó Jákób kövére hajtottam volna fejemet, ugy tettzett mintha megnyilt 

volna  felettem az ég nagy kapuja, – és én leborulva most e nagyszerű látás előt, kö-

szöntöm elöször is e szent helyet ezt mondván: ez hely nem egyéb mint Istennek háza a 

menyország kapuja. Hadd lássam én Uram e szent helyről ama mennyei lajtorját melly 

engem és hallgatóimat veled és az éggel egybeköt! – Egy nagy kapu nyilt meg én előttem 

és én e nagy kapun belöl látom népemet mint telepedik le százanként ezerenként Isten 

’sámolyánál; hallom a nép énekét melly a csillagok a megváltott sereg énekével égbe zeng; 

hallom a zugást melly imádkozó hangomat kisérve az imádkozó pap és a nép lelkét ég 

felé ragadja mint Illés tüzes szekere; látom a népet mint hallgatja az evangyeliom zengő 

szavát, s az ige mint hat isteni erővel mint a két élü tőr, mint zúz mint zörget a zárt szívek 

ajtaján mint a pöröly. – Látom a csecsszopókat mint jönek az ujonan születés vizéhez hol 

Jézus feléjök nyujtva kezét őket megáldja; látom a gyermekeket a fi akat a leányokat állni 

558 Kenessey , .
559 A beszédet lásd I. számú melléklet 390. számú prédikációnál.
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Isten oltára körül és örök hűséget esküdni Istennek Jézusnak; látom a párokat mint borul 

össze szivök lángja, s mint lobog egyesülve égfelé a szeretet nagy oltára előt; látom mint jő 

nagy sereg, fejérruhákba öltözve pálmalombot tartván kezébe a Jézus asztalához, a kenyér 

és bor egyszerü jegyeiben veszi a bocsánatnak és örökéletnek zálogát, veszi ama mennyei 

erőt hogy nehéz földi útán el ne fogyatkozzék - - és mindezeket látva s e látás nagyságátol 

meghatva, téged köszöntlek másodszor Istennek gyülekezete s ezt mondom a prófétával: 

Adjon Isten néked jó békességet, szentségiért én e helynek, minden jót kivánok tenéked. […]

Fogadjatok terhes hivatalom küszöbén szivesen a helybeli romai catholika, és 

evangelika egyház felszentelt szolgái, nyujtsatok nékem kezet, szivem egész eddigi életem 

egy nyilt könyv, és midön titeket az Urnak nevében köszöntelek, szám a köszöntés egy-

szerű szavait szivemből olvassa ki. Meglehet véleményben külömbözünk de hivatásunk 

csak egy lehet: a béke és a szeretet közöttünk és népeink között. Oh! melly igen jó és mi 

nagy gyönyörüség, az atyafi ak közt az egyenesség! s a t. –

Magas kormányzati helyhatóság, ennek mindegyik mélyen tisztelt tagja vagy kép-

viselője! Én mint békés polgár jövök, más mezőn fáradva, veletek egy czélra törekszem, 

a czél, a csend, a béke, a rend, és az erkölts, s e czélon túl egy magasabb czél: az ég és 

ama földöntúli ország mellynek királya az Isten, kinek széke előt egykor mindnyájan 

számolandunk. Keblemben nem a lázítás nem a keserítés üszöge ég, én mint béke követe, 

népemet kibékitni igyekszem életével, hogy készen áldozza Istennek a mi Isteni, a csá-

szárnak a mi a császári. Én nem rombolni hanem építni jöttem, nem jöttem pihenésre 

hanem nehéz munkára. – Segittsetek engemet, hogy áldott legyen munkánk áldottak 

legyetek Istentől ti – és én! –

Tisztelt oktató sereg! Halomba dölve a ház mellyben gyermekinket nevelitek oktat-

játok. Mint a sirokbol kihányt csontok ugy hevernek szerte az oskola kövei. – E halott-

nak lelkei ti valátok és vagytok, örködjetek velem együt e lélek fölött, hogy ha e halott 

romaibol fölépülend, tisztulva szállja azt meg újra a lélek melly annak belsőjét általatok 

ujra megelevenitendi. Imé itt állok nem mint vezér, nem mint parancsnok, hanem mint 

munkatársatok. - - -

Még egyszer felnyilt előttem az apostol nagy kapuja, és nekem ugy tettzik mintha e 

nagy kapu az én hallgatóim szive, a ti szivetek volna. Imé itt állok én mint egy messziről 

jött útas. Itt állok házam népével gyermekimmel, zörgetek szivetek ajtaján – nyissátok 

meg nékem! Szegény vagyok. Isten nevében kérek tőletek szeretetet, melly szeretet nélkül 

szegény volnék helyemen. Szegényebb ama koldusnál ki egyházatok földét sepregeti. –

Majd ha sokszor a nehéz munka között fáradva helyet keresek hová fejem lehajtsam, 

közöttetek legyen párnám a kiméllő szeretet mellyet fejem alá tesztek, s ha majd egyszer 

nehéz pályám végén elmegyek a hosszú nyugalomra, ez a szeretet vesse meg ágyamat 

sírom fenekén!

Te pedig egyszerű szék, mellyböl imádkozó hangom égfelé megy a buzgóság szárnyain 

kelj ki nem sokára kérgeidből mint a pillangó, légy te ama hegy mellyen a halandó ember 
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arcza mennyei sugárok között változik át prófétai fényre, légy te Mózes csipkebokra, 

mellyböl Isten szót halljon zengni a nép! – amen.560 

Összességében elmondhatjuk: ritka eset, hogy egy prédikációs életműben ennyi 

beköszönő és búcsúzó prédikáció fennmaradt. Nagyon jól látszik ezekben, hogy 

miképpen formálódott Dobos lelkészi pályája, stílusa, egyházlátása. A tanköny-

vi szabályokat nem minden esetben tartja meg, ami arra is utal, hogy eltérő 

lehetett esetlegesen a tankönyv és a valóságos prédikációs gyakorlat. Dobos 

egyéni hangú, önálló gondolkodású és modorú személy volt, aki beszédeiben 

nem a kegyet, a megnyerést kereste, hanem őszinte hangon, sokszor egészen 

személyes dolgokat mondva el kezdte meg és végezte be gyülekezeteiben a szol-

gálatot. Eközben mindig arra nézett, hogy Isten az, aki az időt, az alkalmat és 

a helyet kijelöli, és aki tudja utunkat és életünk idejét. 

Cholera, pestis, epekórság alkalmával mondott prédikációk

Már a XVII. századtól kezdve különösen nagy fenyegetettséget jelentettek a 

járványok, ezen belül is a pestis, amely gyakran megújuló rohamokban támad-

ta meg egy-egy országrész lakosságát, és nem volt ritka eset, hogy a népesség 

harmadát, sőt felét ragadta el. 1600-ban a pestisnek Kisszebenben több mint 

800, 1645-ben Bártfán pedig 2325 személy lett a martaléka. 1660 és 1664 között 

szinte az egész országban pestisjárvány pusztított, a halottak számáról pontos 

adatok nem állnak rendelkezésünkre, de a korabeli feljegyzések így számolnak 

be róla:

Egynéhány esztendeig rablá, égeté a török a szegény országot. Elérkezik a pestis is az 

éhséggel együtt; 1660-ik esztendőben százezer embernél több hala, vesze s juta rab-

ságra. Mint a tűzből kiragadott üszög, úgy maradának, akik megmaradhatának.561 

A következő nagyobb járvány, amelyről tudomásunk van, 1679-ben volt.562 

A Debrecenben 1739. május 16-ától 1740. március 14-ig dühöngő ragály a vá-

ros lakosságából 8697 egyént szedett áldozatul.563 Többé-kevésbé ismert volt, 

hogy a pestis ragályos kor és személyes érintkezés útján terjed, és egyetlen 

védekezés van ellene, az előle való elmenekülés olyan vidékre, amely még nincs 

560 RL C/20 IV. doboz 390. számú prédikáció.
561 Magyary-Kossa , .
562 Magyary-Kossa , .
563 Lásd bővebben: Tóth 
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a ragállyal megfertőzve vagy pedig a ház lezárása, azaz tartózkodás minden 

személyes érintkezéstől a külvilág kizárásával. E védekezési mód azonban csak 

a tehetősebb, jómódú rétegek számára volt elérhető, míg a nagy tömeg tehe-

tetlenül állt a veszéllyel szemben. Református vidékeken zavarta a tisztánlá-

tást a mereven értelmezett predestináció tantól áthatott és a lelkészek által 

az igehirdetésekben képviselt állásfoglalás, miszerint a pestis Isten büntetése, 

amely nem hárítható el és mindenütt utoléri az embert. Ezért ilyenkor a legjobb 

magatartás a bűnbánatra való eljutás és a csendes megadás.564 Már Méliusz is 

ezt az álláspontot képviselte az 1562. évi debrecen-egervölgyi hitvallásban:

Vajjon el lehet-e kerülni a dögvészt?

Gyakran a levegő ragályos megfertőzését elhárithatja némelyek tudománya. De mi-

dőn a dögvész a nép gonoszságának megbüntetésére közönséges ostor és kitüzött 

halál gyanánt fordittatik, el nem háritható, ki nem kerülhető; a mint láthatni a pró-

fétáknál. Különben a dögvészben is megmaradnak, a kiknek ideje még el nem jött; 

hanem a kiknek órája jelen van, lehetetlen, hogy azok orvosszerek által kikerüljék a 

halált, a dögvészt. Zsid. 9.565

Ezzel szemben jó száz év múlva, 1683-ban tagadja a pestis ragályos voltát az 

erdélyi fejedelmi udvar előtt Tofeus Mihály prédikátor:

Noha eleget mondottam én ezt […] ne féllyetek a mirigytül; de csak haszontalan 

mind e’ mái napig is. Ne félly te az én mirígyemtül, mert ha én reám küldi azt az én 

Istenem, bizony nem mégyen te reád, nem ollyan bolond nyíl, az Isten nyila, hogy 

ha engem arányoz, téged találna.566

 

Azonban nemcsak Tofeus Mihály volt az, aki foglalkozott a pestis kérdésével, 

hanem számos más szerző is, és itt különösen azokra gondolok, akik egy egész 

kötetet adtak ki e témában.

 

1. Laskai János: Cito, Longe, Tarde: Az az: Egy kettös értelmü kérdésnek meg-

világositása: Ha a pestis előtt vétek nélkül el-mehetünk-é vagy nem? Lőcse, 

1638.567 

2. Szepsi W[endigh] András: Döghalal ellen valo Orvosság. Az az: A’ Pestises 

időkben, ’s helyekben való s’ lakó embereknek kiadatott Szent elmelkedes; 

564 Kathona , .
565 Debrecen-egervölgyi hitvallás (1562). Kiss 1881, 109.
566 Tofeus , .
567 RMNy , .
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Melyben mind a’ Pestisnek nehézsége ki-fejeztetik, s’ mind a’ minémű karban 

helyheztetett emberek találtatnak, azok orvosoltatnak meg. Prædikáltatott 

Sz. A. S. P. E. E. P. A. Saros Patakon, 1662.568

3. Komáromi Csipkés György: Pestis pestise, az az Olly eggynéhány eggy-

ügyű tanitasok, mellyekben, a’ Pestisnek természete, okai, tulaidonsági, 

minémüségi, munkai &c az sz. irásbol meg mutogattatván, es felöle in-

dult, mais fen forgo vilongások el igazittatván, az köz velekedés szerént valo 

rettenetessege, meg kissebittetik, és nem olly szörnyünek lenni, mint, az mint 

ez világ alittya, együgyükeppen meg tanittatik. Mellyeket tett M. DC. LXI. 

Esztendöben, az Debreczeni élö hivek épületire, azon Debreczeni Templom-

ban és nagy temetöben, mostan pedig azonoknak és egyéb helybéli Magyar 

Reformatusoknak lelki hasznára ki eresztett. COMAROMI C. GYÖRGY. S. 

I. M. D. E. D. P. Debreczenben, 1664.569

4. Felvinczi Sándor: A Jehova nevében a pestisről való rövid beszélgetés. Deb-

recen, 1679.570

5. Szoboszlai Pap István: Könyörgések, Egyházi beszédek, és Predikátziók, 

mellyeket, A’ napkeleti cholera-nyavalya közelgetésekor, pusztítása alatt, ’s 

megszűnése után, A’ Helv. vallástételt követő Debreczeni Sz. Gyülekezet szá-

mára, az 1831. Eszt. Jul. Aug és Sept. Hónapjaibann készített ’s részszerént 

tsak kiosztatott, részszerént élő szóval elmondott, most pedig egybeszedve 

kiadott Szoboszlai Pap István predikátor. Debreczenbenn, 1831.571

Ebből láthatjuk, hogy már korábban is – az 1660-1664-es járványt megelőző-

en – jelentek meg írások a pestissel kapcsolatban.572 Ezek között Laskai Matkó 

János írása azért is érdekes, mert egy orvos végzettségű ember írta, aki azonban 

tanult teológiát is, és így a betegséget elsősorban nem csupán orvosi szempont-

ból közelíti meg, hanem teológiai nézőpontból is.573 Mint láthatjuk, Szepsi és 

568 Szepsi W. . Vö. RMNy , -.
569 Komáromi Csipkés . Vö. RMNy , -.
570 Zoványi , .
571 A kötet összesen nyolc prédikációt tartalmaz. 1.) 1831. július 17. 2.) 1831. augusztus 4. 3.) 1831. 

augusztus 9. 4.) 1831. szeptember 3. 5.) 1831. szeptember 4-től minden nap reggeli könyörgés és 

egy rövid igemagyarázat 6.) 1831. szeptember 16. 7.) 1831. szeptember 23. 8.) 1831. szeptember 

28. Vö. Szoboszlai pap . 
572 Feltételezésünk szerint a legkorábbi Méliusz Juhász Péter: A pestisről (Debrecen, 1564) című 

magyar és latin nyelvű műve, amely sajnos azonban nem maradt fenn. Zoványi , .
573 Laskai nem egyedülálló e tekintetben. Tudomásunk van még több olyan személyről is, aki 

lelkész és orvos végzettséggel foglalkozott a pestissel, de csupán orvosi szempontból. Ilyen 

volt pl. Balsaráti (Bassarági) Vitus János: De remediis pestis prophylacticis (Helység n. 1564), 

Csanaki Máté: A döghalálról való rövid elmélkedés (Kolozsvár, 1634) című művei. Zoványi 

, . .   
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Komáromi művei az 1660-1664-ig tartó járvány okán születtek, míg Felvinczi 

művét az 1679-es pestis ihlette. E művek közül Komáromi Csipkés György 

prédikációs kötetével érdemes egy kicsit részletesebben is foglalkoznunk. 

A könyv XVI.+138 oldalból és 7 számozatlan oldal tárgymutatóból áll. Ko-

máromi Csipkés György e művében a debreceni pestis alatt elmondott latin 

temetési beszédeit ültette át közérthető magyar nyelvre.574 A terjedelmes elöl-

járó beszéd után 7 prédikáció következik, amelyek felépítésükben teljesen alkal-

mazkodnak a kor homiletikai szempontjaihoz. Mindegyik prédikáció tartalmaz 

„Tanúságok”, „Magyarázat”, „Okok”, és „Hasznok” pontokat. Nagyon érdekes az 

is, hogy kik voltak hatással Komáromira és kik azok, akiknek a műveit továb-

bi olvasásra ajánlja. Elsőként Gisbert Voetius-t575 említi – aki korának ismert 

holland tudósa –, aztán svájci és német szerzők következnek, majd két magyar: 

Félegyházi Tamás és Szegedi Kis István. Mindkettő teológus, de polihisztor is.576 

Komáromi Csipkés részletesen foglalkozik a pestis leírásával: 

Azokat, kik, ha láttyák hogy eggy két ember meg hal az faluban, városban, kiváltkeppen 

mirigye ereszkedvén, es rajta pokolvar kelven, tehát az dög halálnak az ő termeszetit meg 

nem gondolván mindjárt döghalálnak mondják […]  alig mulikolly esztendő, mellynek 

574 Bolyki , -. Vö. Kecskeméti , -.
575 Voetius, Gisbert (Heusden, 1589. – Leiden, 1676.) református lelkész és teológus. Nyolc éves 

korában veszítette el édesapját, tanulmányait barátok, a szülőváros magisztrátusa, valamint 

az állam támogatásával tudta elvégezni. Teológiát Leidenben tanult. 1611-ben Vlijmen falu 

református gyülekezetének lelkésze lett, 1617-ben visszatért szülőhelyére, ahol másodlelkésszé 

választották. Itt gyorsan belekeveredett a romonstráns vitába, 1618-19-ben a Dordrechti zsinat 

tanácskozásain mint legfi atalabb volt jelen. Ezek után számos teológiai vitában vett részt, 

számos teológiai vitairat kötődik a nevéhez. 1634-ben az újonnan alapított utrechti egyetem 

teológiai professzorának hívta meg, ahol egészen haláláig működött. Professzorként különösen 

nagy hangsúlyt fektetett a lelkészi hivatás és a tudomány összekapcsolására, hosszabb ideig 

az utrechti gyülekezet lelkészeként is tevékenykedett. A gyakorlati teológia tudományos meg-

közelítése teológiai működésének döntő kérdése volt. Selectae disputantiones theologicae című 

5 kötetes dogmatikai főműve, amely 1648-tól jelent meg, két kötetben a gyakorlati teológia, 

különösen is az etika kérdéseivel foglalkozik (3. és 4. kötet). Első, korábbi főműve a gyakorlati 

teológiáról De theologia practica címmel írt és kiadott disputáció, amely első része a prédi-

kálás tanáról (concionatoria) szól. Hallgatóival tudományos stílusban vitatkozott a gyakorlati 

teológia kérdéseiről. Teológiai gondolkodásának főtémája a pietas volt. Véleménye szerint a 

Szentírásból nem csupán az ortodox teológiát kell magyarázni és védelmezni, hanem annak 

hasznosságát is fel kell tudni mutatni. Nagy hatással volt rá a puritanizmus, lelki táplálékként 

támaszkodott Kempis Tamás írásaira. 1658-ban J. Coccejusszal és A. Heidanusszal keveredett 

vitába a negyedik parancsolat és a vasárnap megszentelésének értelmezésével kapcsolatban. 

Voetiust teológiailag a puritán teológiához és az előpietizmushoz lehet sorolni. Akadémiai 

tanárként és prédikátorként a XVII. század legfontosabb németalföldi kegyességi mozgalmára, 

az ún. nadere reformatie-ra volt nagy hatással. BBK XII., 1549-1554.
576 Bolyki , . 
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el folyása alatt eggy helyben valaki mirigybe meg ne halna. De ugyan nem mondhatni, 

az mostani fel tett czel szerent döghalálnak, Pestisnek.577 

Érdekes, de téves megállapítása, hogy a pestis eltér minden más betegségtől és 

járványtól, mégpedig, mert: 1. láthatatlan, titkos, „mind magában, mind szerző 

okában”, és észrevenni okát igen nehéz és nagy „mesterség”; 2. gyorsan terjed; 

3. igen nehéz „megorvoslani sőt ugyan lehetetlen”.578 „Szörnyen panászolkodnak 

az orvosok felőle, hogy kész orvosságik vannak minden egyeb mergek ellen, de az 

Pastis [sic!] ellen meg ollyat nem találhattanak”.579 

Mivel nem tudja, hogy a patkánynak a pestis terjedésében döntő szerepe 

van, ezért az állatokat csak futólag említi: „Nem szolván itt az oktalan álla-

toknak és egyeb földi termeseknek dögös voltárol, mellyekbennis talaltatik néha 

ez dögösseg”.580 Pedig azt is említi, hogy azért hívják döghalálnak, „mert igen 

eggyező vagyhasonlo, az dögös vagy egyéb merges nyavalyaval halo barmoknak 

halálahoz”.581 

Defi níciója szerint a pestisjárvány: „Sokaknak azon eggy rövid idő alatt torkok-

ban, fejekben, holnok alatt, derekokban, ágyékokban kelni szokott mérges csomok 

es mirigyek által valo meg halása”.582 Leírja, hogy „mirigyekkel jár csomokkal, 

s-pokolvarakkal es mirigy által mint egy méreg által emészt, fogyat és pusztit”.583 

A korabeli pestisjárvány hatását országos méretekben is tragikusnak látja és: 

„[…] ez mostani, egyebarántis meg nyomorodott és fogyatkozott Magyar nemze-

tünknek nyomorult maradekocskajat pusztito, bokros szep cseledeket meg oszlato, 

egesz familiákat csak nem el fogyato. Atyákat, Anyákat, szerelmes magzatiktol meg 

foszto, Pestis avagy döghalál […]”584 névvel illeti a járványt.585 

A pestis okának magyarázatánál Komáromi Csipkés György sokkal inkább 

arról beszél, hogy mi nem az oka. Azt mondja, hogy a pestis eltér minden más 

betegségtől, mégis később egy helyen cáfolja ezt, amikor azt mondja, hogy úgy 

is terjedhet, mint bármilyen más járvány. Végül is nem tudja eldönteni, hogy 

ragályos-e és hogyan a tárgyalt betegség: „Ez aránt sokat csacsog az romlott 

577 Komáromi Csipkés , -.
578 Vö. Komáromi Csipkés , -.
579 Komáromi Csipkés , .
580 Komáromi Csipkés , .
581 Komáromi Csipkés , .
582 Komáromi Csipkés , .
583 Komáromi Csipkés , .
584 Komáromi Csipkés , .
585 Bolyki , .
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okosság után járo, nem szintén jozan hejában valo Philosophia, de mindazaltal 

micsoda forman modon legyen ez, nem könnyen tettszik meg”.586

A pestis megelőzésére számos módszer elterjedt, de ezzel szemben szerzőnk 

teljesen más utat és módot ajánl. Elszörnyedve tudósít olyan babonás esetekről, 

amelyek Sárospatakon és Ruszkán történtek, hogy a pestis elleni védekezésül 

a halottakat lenyakazták.587 Megbélyegzi azokat, akik angyalok nevét írták el-

rettentésül a pestis ellen a házfalakra vagy feliratos ereklyéket használtak. Ezt 

ördöngös, babonás bálványozásnak mondja, de szenvedélyesen bizonygatja a 

kuruzslás meddő voltát is. 

[…] vagass bár eret, akar a’ cephalicat, akar az mediat, akar a’ zaphénat bokád alatt, 

akár a’ Salvattelat az kis ujjod mellett: hordozz bár kezedben valami joszágot, avagy 

eczetes spongiát, füstöld bár házadat fenyő maggal, fejér ürömmel, es annak füstit szidd 

magadhoz, orrodon szádon: egyel bar minden reggel, eczetes kenyeret, avagy egyne-

hány diot soval, vagy ujruta füvet: tüzelly bár cserfa es fenyöfa tűzzel: élly eczetes etellel 

es sültel inkább mint egyeb felevel: élly teritékkel, lemonyával, czitrom nedvessegevel: 

szagold a’ rutát sőt bár vedd be ételbe vagy italban: mossad szadat, orczádat, füledet 

kezedet rosa vizzel, vagy eczettel; forgassad szádban az szekfüvet, fahájat, es meg törött 

koriandromot, kennyed vak szemedet tenyeredet, mellyedet, Scorpio olajjal: élly az ma-

gad vizelletivel némellyekként, minden reggel csináltass Mithridaticumot, s-vedd bé: 

Igyad az szarvasnak ámbátor szárvát, vagy szivebéli csontocskáját apron törve, vagy 

egyed. Igyál meg keszitetett arany vagy ezüst gletet: bocsásd lábaidot, jo meleg mostan 

fejt tejbe &c.588 O nagy kábaság! elmének nagy megszédülése!589 

Ehelyett a „szabados orvosságok”-kal590 való élést ajánlja, ezen teológiailag nem 

babonásnak ítélt, orvosilag pedig komolyan vehető szereket ért. De azt is hang-

súlyozza, hogy ezekkel nem lehet a pestist gyógyítani, legfeljebb enyhíteni a 

szenvedést. 

Mi nem arra valo az orvosság, hogy azzal, az te testedből ki menő lelkedet meg tartoz-

tassad, és az halálnak napján lévő viadalodban az halált meg győzzed, s-el űzzed és 

eletedet meg mencsed. Ez nem lehet. […] hanem, hogy fájdalmidat enyhittsed s-testedet 

könnyebittsed általa: Isten áldásábol.591 

586 Komáromi Csipkés , .
587 Vö. Komáromi Csipkés , .
588 Komáromi Csipkés , -.
589 Komáromi Csipkés , .
590 Vö. Komáromi Csipkés , .
591 Komáromi Csipkés , .
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Mondhatott-e akkor többet valaki ennél? Talán igen és ezt Komáromi Csip-

kés meg is tette. Szól a társadalmi összefogás szükségességéről: „Nem eggy két 

embernek, meg penig magokért, csak, hanem közönsegessen, mindeneknek, kell 

munkálkodniok, az döghalálnak idejen, az döghalálnak megszűnéseért”,592 bár 

meg kell jegyezni, hogy az általa említett példák közt nem találni egészségügyi, 

hanem csak kizárólag vallási vonatkozásúakat. 

Fő és speciális mondanivalója, hogy nem szabad pánikszerűen elfutni a pes-

tises helyről,593 mert azzal a menekülő nem biztos, hogy segít magán, de a 

betegséget biztosan terjeszti. 

[…] az döghalált, hely változtassál, futássál ne kerüld. Mert azzal nem használsz”.594 

„Haszontalan fáratság, és hejában való epeség, az Pestisnek avagy döghalálnak, hely 

változtatás, imide amoda valo bujdosás, futás, szaladás, kavargás által való kerülése 

[…].595 Micsoda hely hát az a’ hová ez előtt, magát ember el vonhatná? Hanem ha az 

Utopia, a’ hely nélkül valo hely, földetlen föld.596 

Elítéli az egészségesek elmenekülését, mert így a betegek magukra maradnak, 

és nem kapnak ápolást. 

[…] de ezeket a’ Pestis előtt szalado meg tagadja. Mert ő csak magára vigyáz.597 Nem 

utában jár, hanem után tisztin kivül vándorol az, ki ez szeretet ellen az kegyesseget ki 

tagadván, fut, dolgára megyen s-felebarattyának nem szolgál szüksegében.598 

Valószínűleg megtörtént esetekre gondol, mikor így inti olvasóit: 

Ne adj helyt ez rosz tanácsnak, melly aztis kivánnya tőled, hogy, ha Atyádnak, vagy 

Anyádnak, vagy fi adnak, vagy leányodnak vagy ferjednek vagy feleségednek, vagy 

atyádnának, vagy joakaro barátodnak, &c. mirigye ereszkedik, menten hadd ott, és 

menny dolgodra: pecsételd be házadat; még midőn eletben vagyon, vitesd az veremben 

szegény rád sohajto, keserves szemmel néző beteg felebarátodat.599 

592 Komáromi Csipkés , .
593 A pánikszerű futás ellenzése később a protestáns prédikátoroknál oda vezetett, hogy minden-

féle menekülést elleneztek. A császári hatóságok halálbüntetés terhe mellett megtiltották a 

prédikátoroknak, hogy lebeszéljék híveiket a menekülésről. 
594 Komáromi Csipkés , .
595 Komáromi Csipkés , .
596 Komáromi Csipkés , .
597 Komáromi Csipkés , .
598 Komáromi Csipkés , .
599 Komáromi Csipkés , .



Szetey Szabolcs

• 384 •

Komáromi Csipkés György százakat kísért el hívei közül a temetőbe. Az 

élőket buzdította, hogy ne essenek kétségbe, betegeket látogatott és egymás 

segítésére intett, azután pedig, amikor megtette, ami tőle telt, meg írta a ta-

pasztalatait és mindent, amit látott és átélt. 

Röviden szükséges rámutatnom, hogy a ragályos betegségek, járványok 

következtében Európa-szerte létesítettek ún. pestis-szószékeket (németül: 

Pestkanzel), amelyeket általában a templomok külső falára – esetlegesen más 

alkalmas épületekre vagy önálló építményként – építettek meg. A lelkész a sza-

bad téren, a települések (fő)terein összegyülekező embereknek, ill. a templom 

közelében lévő betegeknek ezekről a szószékekről prédikált. A pestis-szószékek 

építészeti emlékeit Nyugat-Európában számos helyen megtaláljuk, a mi kul-

túrkörünk egyik ilyen fennmaradt példánya a XV. századi alapítású segesvári 

Leprások temploma feltehetőleg XVI. századi, külső templomfalán elhelyezett 

Pestkanzel.600

Nem véletlenül közöltem a korábbi felsorolás végén Szoboszlai Pap István 

nyomtatásban megjelent művét. Az e kötetben található prédikációk ugyan-

azon pestisjárvány idejében (1831. július-október) keletkeztek, mint amikor 

Dobos János is a pestisről volt kénytelen prédikálni. Tudomásom szerint e 

pestisjárvány időszakából csak Szoboszlaitól jelent meg nyomtatásban önálló 

kolera, ill. pestis prédikációs kötet, habár kötetekben vagy különlenyomatos 

formában más prédikációk is megjelentek.601 Kéziratos prédikációkról is van 

tudomásunk.602 

Történelmi ismereteink alapján tudjuk, hogy ez az év volt az, amikor Len-

gyelországon és Galicián keresztül Magyarországra is megérkezett a kolera.603 

Ennek hatására számos kolerával foglalkozó orvosi mű is megjelent.604 Az egyik 

600 Leprások templomát találunk még Nagyszebenben. Vö. Léstyán 2000 vonatkozó fejezeteit.
601 Pl. Halotti elmélkedés, mellyet Néhai Nagy Tiszteletű ’s Tudós Nagy István Úrnak, a’ Helv. 

Vallástételt követő Hajdú-Böszörményi Sz. Ekklé’sia felejthetetlen predikátorának és a’ Túl 

a’ Tiszai Fő Tiszt. Superint. Gen. Notáriusának, ki 1831-dik eszt. Augustus 13-dik napján a’ 

cholera nyavalyának áldozatjává lett, ’s ekkor minden halotti pompa nélkűl temettetett el, 

érdemlett utolsó tisztessége megadására készített ’s ugyan azon eszt. December 1-ső napján, 

a’ fenn tisztelt ekklé’sia templomában elmondott Szoboszlai Pap István Debreczeni Predikátor. 

Debreczenben, 1832.
602 Példa erre A’ Cholerábann megholtak felett tartott Közönséges Halotti Tanítás, mellyet élő szóval 

elmondott a’ Kis-Kun Filep-Szállási Ref. Templombann October 9ikén 1831. Báthori Gábor Gen. 

V. Notarius, és Kis-Kun Filep Szállási Prédikátor kéziratban fennmaradt prédikáció. RK K.1.458
603 Farkas , . 
604 Például Dévan  és Zsoldos  művei, utóbbi 1831. július 17-én íródott, amely hozzá-

vetőlegesen a kolera járvány kezdete lehetett. Zsoldos , . Vö. Farkas , . „Július 

10-én megérkezett a hír, a kolera már Egerben dúl, sőt Pest vármegyében”. Vö. RK K.0.468 

Érdemes azonban megemlíteni, hogy az 1831. évet megelőzően felsőmagyarországon kolera 

elleni lázadás tört ki. 
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ilyen műben érdekes utasítást találunk arra, hogy miképpen védekezhetünk a 

kolerával szemben:

Minthogy a’ Nyavalya ragadós, azért is legszükségesebb, és az egészre nézve egyedül 

való eszköz az Elrekesztés, és a’ Cholerás ember, vagy valamelly ahoz tartozó eszköz 

illetésének eltávoztatása. Melly végre kiki a’ Felsőbb Rendeléseket az illy esetekben 

magával sem lévén egészen szabad, megtartsa. Ha dolga nints, ne járkáljon Faluról 

falura, házról házra, kiváltképpen pedig a’ sokadalmakat kerülje. 

Továbbá elkövetvén minden kerültető eszközöket, és végbe vivén mind Isten, mind 

a’ Felsőség, mind Felebarátja, mind pedig maga eránt való kötelességeit semmit ne 

féljen, hanem imádkozzon a’ nyavalyától való oltalmaztatásért mind közönségessen, 

mind pedig magánossan, bizván a’ többit az Istennek bölts gondviselésére Sz. Dávid 

XCI Zsoltára szerént.605

Akkora méreteket öltött a járvány, hogy az orvosok ellenszerek és eszközök hi-

ányában sem tudták kezelni a helyzetet. Maguk az orvosok is sokszor tanácsaik 

között sokszor vallási síkra terelték a járvány megoldásának kérdését, eközben 

arra gondolhattak, hogyha már emberileg nincs lehetőség a gyógyulásra, akkor 

végső esetben ott van még Isten megmentő kegyelme és ereje. A járvány neve 

körül is vita volt. 

A’ most uralkodó veszedelmes nyavalyának a’ Cholerának nevét tartsuk meg mi is, mivel 

minden Nemzet ugy nevezi, és Magyarúl nálunk eddig még esmeretlen lévén, neve sints; 

de se epés, se gyulladós egyenes természete nem lévén, még most tudományos nevet neki 

nem is adhatnánk.606

Dobos Jánosnak számos kolera/pestis prédikációja maradt fenn. A vasárnapi 

kéziratos prédikációi közül, amelyek első elhangzása erre az időszakra tehető, 

összesen 6 maradt fenn, egyet pedig a nyomtatásban megjelent prédikációi 

között találunk. Ezek időrendben és címmel ellátva a következők:

1. (105.) A szenvedések haszna. Textus: Zsid 12,11. 1831. Ó-Budán, mikor 

a cholera kiütött

2.  (86.) Július 17-ik 1831. A Cholera közelgetésére. Textus: Mik 6,9. 

3. (90.) Úr vacsorájakor a’ cholera pusztítván. Textus: Ézs 9,12-13. 1831. au-

gusztus 14.

605 Zsoldos , -.
606 Zsoldos , .
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4. (91.) Pestis alatt. Textus: 2Kir 20,1. 1831. augusztus 28. Elhangzott még: 

1849. április 28. Cholera Péczelen.

5. (92.) A’ pestis alább hagyásakor. Textus: Mt 5,4. 1831. szeptember 11.

6. (93.) Mikor [a pestis] szűnt. Textus: Fil 4,4. 1831. szeptember 18.

7. (V.) Szüreti úr vacsorára ’s Te Deum a’ cholera el multával. Textus: 2Móz 

15,26 és Jn 3,14-15. 1831. október 31.

Az első prédikáció feltehetően 1831. július 17-e előtt hangozhatott el, bár pon-

tos dátum nem áll a rendelkezésünkre. A prédikáció szövegéből kiderül, hogy 

az elhangzáskor még egyetlen áldozatot sem szedett a gyülekezetből a gyilkos 

kór. Az utolsó prédikáció 1831. október 31-én hangzott el. A beszédek címeiből 

egyértelműen kiderül, hogy éppen milyen fázisban tartott a járvány. A jár-

ványra vonatkozó feljegyzést találunk az óbudai egyházközség anyakönyvének 

temetési rovatában, amit Dobos írt be, és így hangzik:

Augustus 1ö napján ütött ki nálunk a’ veſzedelmes Nap keleti cholera morbus, ugy hogy 

csak hamar a’ holtak száma 20ro[l] 25re ugrott minket egy darabig meg kimélt, de végre mi 

se lehettünk jobbak mint már a’ leg elsö áldozatja volt. – 1831. augusztus 10. (temetve 

11.) özv. Gere Kata vagy Mezei Kata 62 eszt. ki vivödött a’ Peſtises szekéren.607

Megfi gyelhető, hogy a Pesten lévő kéziratok között 5, a debreceniek között 

csak egyetlen pestis prédikációt találunk. Azt is láthatjuk, hogy a 91. számú 

prédikáció másodszor is elhangzott 1849. április 28-án Pécelen, mivel ebben 

az évben is kolera járvány volt az ország egyes részein, ennek esett áldozatul 

1849. június 16-án Dobos első felesége, Storch Katalin is. 

Vannak még olyan kéziratos prédikációk is, amelyek egyrészt temetési beszé-

dek (cholerában meghalt felett) vagy olyan egyéb más prédikációk, amelyekben 

szó esik a járványról. E prédikációk között van olyan is, amely másodszori, ill. 

negyedszeri elhangzása történt kolerás időben. Az egyik a péceli, a másik az 

1855-ös ceglédi járvány idején. Ez utóbbi időszakból maradt ránk három te-

metési prédikáció is, ezek megjelentek nyomtatásban is. A Mihó László felett 

elmondott temetési beszéd érdekessége egyrészről, hogy az egyik 1855. augusz-

tus 15-én, míg a másik október 28-án hangzott el. Feltehetően az első beszéd 

a konkrét temetési beszéd lehetett, míg a másik egy emlékbeszéd az elhunyt 

lelkész gyülekezetében. Ez abból is kiderül, hogy a két prédikáció eltérő textusú. 

A következő prédikációkról van szó:

607 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint.
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1. (89.) Idétlen szülésben meg holt asszony felett. Molnár Lajosné. Textus: 1Móz 

35,16-19. 1831. július 29. [Óbuda] A prédikációban utalás van az 1831-es 

cholera járványra.

2. (488.) A’ félénkség Ammon *. Textus: Mt 8,23-27. [?] május 12. Óbuda El-

hangzott még: 1848. július 23. Pécel. Alkalmazva rögtön – cholera közel-

getés – Ráczjárás.

3. (III.) Közönséges. Textus: Jer 8,7. 1830. július 30. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1851. november 9. (feltételezhetően Pécel), 1852. augusz-

tus 1. [Tótfalu] Rácz László vén bünös halott felett, 1855. június 17. Ceglé-

den Cholera [idején].

4. (386., 184.) Czegléden. 1855. Jul. 28 Szücs Péter Úr fi a Sigmond fölött 2 ½ 

éves. Meghalt Cholerában. Textus nincs. 1855. július 28. Cegléd.

5. (387., 175.) Czegléden. Aug. 15. 1855 Kecskeméti lelkész Tiszt. Mihó László 

felett alkalmazás, ki Czegléden út közben cholerában elhalt, neje után 5. 

napra. Textus: Ruth 1,16. 1855. augusztus 15. Cegléd.

6. Imák és gyászbeszédek, melyek Néhai Tisztelendő Tudós Mihó László úr 

kecskeméti ref. lelkész, és előtte negyed nappal jobblétre szenderült forrón 

szeretett neje, született Miskolczi Terézia asszonyság végtisztességtételök 

alkalmával mondattak Kecskeméten és Czegléden. Textus: 1Kir 14,17-18. 

1855. október 28.

Dobos ceglédi lelkészsége alatt az 1855-ös esztendőt követően 1866-ban is fel-

ütötte fejét a járvány. Erről Dobos is feljegyzést készített a ceglédi anyakönyv-

ben egy 1866. szeptember 19-ei bejegyzésben:

A beteg szállitása végre behurcolta ide is, a német kormány s a consilium gyáváságábol, 

4. éves szünet után a cholerát. Ez az első eset nálunk ezt megelözte már két eset az 

atyafi aknál.608

Dobos az első kolera prédikációjában nemcsak annak okát keresi és magyarázza 

a gyülekezetnek, hanem az emberek között szóbeszédként terjedő tévhiteket is 

eloszlatni igyekszik:

Én a dolgot nem nagyítom, ha azt mondom, hogy a mostani félelmes mostoha idők-

nek egy oka a mi nagy romlottságunk; nem a magam ügye mellett szólok, ha azt 

mondom, hogy a vétkekből növekedett és költ ki ez a mostani nagy csapás, melylyel 

látogattatunk. – Okoskodja ki más egészen a természetnek rendéből és folyásából 

608 RL A/639.
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ezt a veszedelmes betegséget, mondja, hogy a levegőbe van elhintve a méreg, hogy 

az időjárás neveli, táplálja; és is mind megengedem, hogy ugy van; csak azzal a 

külömbséggel, hogy én azt is hozzá teszem, hogy Isten bölcs okoknál fogva igazgatta 

igy az időnek járásait, hogy a nyavalya kifejlődvén a levegőből, öldököljön. Czélja a 

bölcs Istennek, épen csak az a czélja, hogy minket megöljön, nem lehet; a mi javítá-

sunk a főczél, a mit, ha bennünk elér a Mindenható ezen büntetések által, jótétemény 

és szeretetnek jele lesz ránk nézve a vessző és az ostor, s elmondhatjuk, hogy szere-

tett minket az Úr, mert megdorgált. Jertek, vegyük hát hasznát ennek a szeretetnek, 

minél előbb mutassuk be a mi jó atyánknak a mi javulásunkat, mi rajtunk áll, hogy 

meddig tartson rajtunk az ostor; az a jó atya nem bünteti a megtérő tékozló fi út. Hall-

gatóim! ti kevesek, a kiket ama Fő Pásztor rám bizott, számtalan nyája közül minket 

is elvesztett ama nagy Pásztor; jertek kézen fogva egy csoportban, keressük meg a mi 

Pásztorunkat legelőször, kitől eltévelyedtünk, az a jó Pásztor örülni fog ezen megta-

lált egy juhon ugy, mint a százon, melyeket el nem vesztett! Még hála az élet és halál 

urának, ebből a kis nyájból egy sem hullott el, egyet sem ért az ostor! Jertek, hamut 

hintvén fejünkre, zsákba öltözve kérjünk kegyelmet, hogy a rettentő sententiát ne 

mondja ki ellenünk az Úr! Jertek, kérjünk erőt, bátorságot, hogy akár én, akár más 

lesz is áldozatja az iszonyú döghalálnak, kétségbe ne essünk; jertek, legyünk készen, 

hogy ha a jövő órában lövi belénk halálos nyilát a nyavalya, ha testünk szenved is, de 

lelkünk nyugodt lehessen, hogy ha majd éltünk fonalait a halál erővel szaggatja, ha 

majd a kínok inainkat összetépik, ha tagjaink a véghetetlen küzködésben kifáradva, 

hűlni kezdenek; lelkünk csendesen hagyhassa itt összeomlott porsátorát. Igaz Isten! 

Mi elszenvedjük, a mit ránk mértél, a mi atyáink itt tiszteltek Tégedet ezen falak 

között, a mi imádságaink innen mentek fel a te királyi széked elébe. Itt tisztelt Téged 

ezen kicsiny sereg lélekben és igazságban! Hát pusztán maradjanak-e ezek a falak, 

hát a mi énekeink, imádságaink ne menjenek-e innen hozzád az egekre? – Oh! ne 

pusztíts el végképen, hogy a ki itt majd általmegy, ne mondja azt, hogy mi voltunk az 

utolsók, kik itt tégedet tiszteltünk! Mindenható Isten! A te kezedbe ajánlom a népet! 

A véneket, az ifj akat, a gyermekeket, mindnyájunkat, hogy a te csapásod elmulván, 

s mi itt mindnyájan majd egybegyűlvén, elmondhassuk, hogy Te voltál a mi őriző 

Pásztorunk.609

Egyértelműen Isten csapásának és tanító, nevelő célzatának tartja Dobos a 

járványt, amit azonban, ha a nép engedelmes és megalázza magát, és ha Is-

ten megkönyörül rajtuk, elkerülhetnek. Azzal, hogy Isten csapásának és a nép 

bűnének tulajdonítja a rájuk leselkedő veszélyt, teológiai gondolkodásban és 

látásmódban nagyban kapcsolódik a XVII. századi értelmezési gyakorlathoz 

609 Dobos /II., -.
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és a prédikátor ősökhöz. Nagyon szép, ahogyan a prédikáció végén esedezik és 

könyörög, mintegy közbenjár a maga nyájáért.

A Cholera közelgetésére című prédikációban már sokkal rémületesebb 

és aggasztóbb jövőképet fest le, ekként:

Töbnyire tsak nevénél fogva esméritek még a’ dög halált, a’ leg öregebb is közöttetek 

alig ha ért boldog hazánkba ilyen boldogtalan időket. Nem tudhatjátok hát egészen 

mely nagy és iszonyú csapás ez. – El jaj dúl az a’ város mint hajdan Egyiptom melyre az 

Úrnak ezen vesszője esik. Mely után rendesen méj csendesség következik, a’ baráttság a’ 

közös társalkodás meg szűnnek, minden bé zárkodzik házába mintha az uttzákon fosz-

togatók járnának, minden lélegzetét rettegve húzza fel az ember nem tudván valjon a’ 

dög nem épen azon kis rész levegőbe lopódzik é bé a’ belső részekbe, minden falatot ugy 

nyél el az ember mint valami mérget, nem tudván mellyiket mártotta a’ halál a’ ragadó 

nyavaljába. – Az utzákon haloványonn szédelegnek az emberek mint valami fenn járó 

lelkek ’s a’ nagy tsendességet tsak sohajtás, lassú imádság, ’s nyögések szaggatják félbe.610 

Hasonló gondolatokat említ meg, mint a legelső prédikációban:

Meg hallottátok a’ vesszőt, halljátok meg kitsoda fenyeget azzal! – ki volna egyéb ez az 

erős bosszú áló Istennél a’ ki minket a’ mi bűneinkért keményen büntet!611

Lelkipásztori felelősséggel próbálja csillapítani azt a lázadást és hangulatot, 

amely a kolera kitörésekor és az arra vonatkozó szigorú elővigyázatosságból 

hozott rendeletek ellen alakult ki a nép körében.

Lehetetlen el halgatnom, söt hivatalom szerént nem lehet el halgatnom némely balga-

tag békételeneknek, botránkoztató vétkes magok meg átalkodását, kik a’ mindenható-

nak ezt a’ csapását el esmérni nem akarják, ’s a’ felsöségnek, a’ nép javárol gondoskodó 

igazgató széknek hasznos rendeléseit a’ dög halál akadájoztatásába el magyarázzák, 

gyanúsokká tészik. – Magam hallottam ’s szántam sokat kik azt mondották hogy a’ 

mostani hasznos rendelések nem a’ Pestis, ha nem a’ nép el nyomására tzéloznak! – 

A’ sátán szóll ki ezekböl, hogy a’ föld népét el ámíttsák, ’s még a’ készülésre való időt is 

el lopják tölök. – Atyámfi ai! nékem is egy életem, egy hazám van, drága elöttem mind 

a’ kettő. – De ezt a’ Sz[ent] heljet hívom bizonyságul mely hazudni nem tud és soha nem 

szokott, a’ Felsöség soha jobban atyai gondoskodását irántunk nem mutatta, mint épen 

ezen rendelések által mellyek ellen némely agya fúrtak zúgolódnak. – Higyetek nékem én

610 RL C/20. 2. doboz 86. számú prédikációja
611 RL C/20. 2. doboz 86. számú prédikációja
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igazság szolgája vagyok higyetek inkáb nékem én a’ Ti javatokat akarom mint a’ bor ivó 

házakba okoskodóknak! A’ vessző tsak tíz mérföldnyire vagyon már hozzánk – iszonyú 

dühösségel pusztit hazánk egy részébe a’ Tiszának jobb és bal partjain a’ közelgetö dög 

halál, százak, ezerek lesznek minden nap áldozativá, higyetek nékem én hiteles kútfők-

ből tudom, ’s készüljetek, még most békességbe egészségbe gyültünk öszve ebbe a’ Sz[ent] 

heljbe hát ha a’ leg közelébbi alkalmatossággal, sírva és meg rettenve jövünk itt öszve 

mert hozzánk is el érkezett az öldöklő angyal!612 

A legnagyobb pusztítások között még inkább megtérésre hívja fel hallgatóit. 

Nem akarja áltatni őket, nem akarja hamis biztonságban ringatni a gyüleke-

zetet, ahogyan sokszor a hamis próféták tették, hanem arra törekszik, hogy 

megmentse a maga gyülezetetét, hiszen tudja, hogy a templomos nép ebben a 

nyomorúságos helyzetben még jobban és még érzékenyebben keresi és kutatja, 

hogy mit akar üzenni nekik Isten az Ő szolgáján keresztül.

Ti is reám néztek ’s azt kérditek mit mond az Úr az ő népének, mit mond az Írás a’ 

Ti vigasztalástokra? – Békeſséget! Békeſséget! kiáltotok Ti! – De én azt mondom hogy 

nints békeſség, ’s midön az irásokat forgattam, ’s gondolkoztam mit mondhatnék a’ Ti 

meg nyugtatástokra egyebet nem találtam a’ Sz. letzke szavainál: Míg mind ezekkel is 

az Ö haragja el nem múlt ha nem az ő karját fel húzva tartja még is! Miért? – mert a’ 

nép nem tért meg az őtet meg verő Iſtenéhez és a’ Zebaoth Iſtent nem kereſték meg! – 

Különös vigasztalás, különös bátoritás! ezt mondjátok! most a’ midön oda kint sirás 

és jajgatás hallatik az uttzákon, midön az atya rettegve közelit gyermekeihez a’ barát 

szeretett barátjához, midön félelem és rettegés ’s a’ halál jár ki ’s bé házatokba, – ide 

be sem hallotok egyebet rettentésnél, ’s midön meg háborodott lelketek ide kivánkozott 

mint a’ szomjú szarvas a’ vallás éltetö vizeihez itt se pihenhettek meg! – K[eresztyének]! 

nem rémitni, nem a’ dolgot nagyítni állottam én moſt ide fel! de én a’ vallás az Iſten és 

az Igazság szolgája vagyok, nékem a’ dolgot szépitni, ’s ez által Titeket ámitani nem 

ſzabad, ’s épen az által akarok erőt és bátorságot csepegtetni el fogyatkozott szívetekbe 

hogy a’ veſzéljt kissebnek nem mondom mint a’ milyen valósággal, hogy minden öſzve 

szedje minden erejét és tehettségét mint a’ jó katona midön szemközt megy a’ bizonyos 

halállal. – ki tudja! hát ha valamint leg inkább azért ért minket ez a’ csapás hogy nem 

hittük hogy ez fenyegeſsen, most épen ez által fog enyhülni hogy meg esmérjük benne az 

Iſtennek sajtoló veſſzejét, ’s a’ moſtani gonosz napokbol itélve kéſzen tartjuk magunkat 

még gonoſzabb napokra. – Miért kiáltanék én a’ Népnek békeſséget, holott nints békeſség? 

– miért ditsérném meg e’ Nemzettséget holott az Isten dorgálja ezt? –613

612 RL C/20. 2. doboz 86. számú prédikációja
613 RL C/20. 2. doboz 90. számú prédikációja
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Dobos a kolera elmúltával nem feledkezik meg arról, hogy nemcsak örülni kell 

annak, hogy elmúlt a veszély, hanem fontos és mindenek előtt való az Istennek 

való hálaadás, mert csak Neki köszönhető, hogy elfordította haragját a néptől, 

megszűntette a fenyítő ostort. Mindazáltal még azért is fontos ez, hogy Isten 

ne fordítsa el újra az Ő orcáját az Ő népéről.

Téged Nagy Iſten ditsérünk! Mert Te voltál a’ mi orvosunk, midőn az öldöklö angyal mi 

közöttünk járt Te tartottál meg minket az élőknek földén hogy dítsérjünk Tégedet, Te 

parantsoltad meg ama fekete halálnak hogy hagyja el határinkat, adja viſſza meg rettent 

ſzivünk csendeſségét hogy meg számlálhaſsuk el veſztett barátinkat és kedveſeinket ’s őket 

meg sirathaſsuk! – Téged Úr Iſten ditsérünk! hogy meg tartván érdemünk felett életünket 

gazdag tárházadból adtál azt is a’ miböl élheſsünk, meg engedted hogy az egész eſztendő 

áldáſait bé gyüjtheſsük házunkba, hogy a’ dög halál után éhel halástol nem félhetünk! – 

Téged kérünk Nagy Úr Iſten! mi orvosunk ne hozd viſſza ránk az oſtort mellyet fel 

függeſztettél adj örömöt az örömhöz hogy békével költheſsük el áldáſidat! Szaporitsd meg 

a’ Te kitsiny népedet, jöjjenek viſſza a’ mi jó napjaink mint volt a’ régi időbe – add hogy 

a’ ki moſt atya meg láſsa unokáinak unokáit, a’ ki moſt fi ú meg láſsa aſztala körül még 

gyermekeit, a’ ki özvegy a’ ki árva ne hagyd el őket légy nékik attyok légy gondviſelőjök. 

– A’ kik el mentek adj azoknak nyugodalmat idveſséget. – Téged kérünk Sz. Úr Iſten! 

Lelkünk nagy orvoſa! nézd meg mindnyájunk szivét, mérd meg buzgóságunkat, vedd 

kedveſen háládatoſságunkat vigy szent fi ad aſztalához.614 

Dobos nem restült meg a járvány ideje alatt folyamatosan vígasztalni, erősíteni 

a gyülekezet hallgatóit, nem egyszer keményen ostorozva őket bűneik, engedet-

lenségeik, titkos és nyilvános vétkeik miatt, amelyekért és amelyekre nézve érte 

utol Isten büntetése őket a pusztító járvány képében. E korban még sokkalta 

erősebben élt az emberekben az ismeretlentől való félelem, a természeti kataszt-

rófák, járványok, betegségektől való félelem, amit minden esetben Istentől jövő 

büntetésként fogtak fel. Ez a korabeli teológiai gondolkodás tükröződik vissza 

a prédikációkban is, amelyek minden esetben személyesek, felelősségteljesek, 

a pásztor utána megy az egyetlen elveszettnek. Mindemellett Dobos soha nem 

feledkezik meg közbenjárói felelősségéről, amikor kitartó imádságban fordul 

Istenhez, hogy múljék el pusztító haragja. E kolera prédikációk klasszikus pél-

dái és méltó követői az évszázadokkal korábbi ősök vonatkozó igehirdetéseinek. 

614 TtREK R 1246 V. számú prédikációja 
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Katekizmusi prédikációk

A Heidelbergi Káté 1563-as megjelenése után hazánkban is hamar ismertté lett. 

Elősegítették ezt azok a hittani viták, amelyek Erdélyben és Magyarországon a 

lutheránus és református lelkészek között az úrvacsora és predestináció tanára 

nézve folytak. A heidelbergi teológusok, akiket a kortárs kolozsvári lelkészek 

véleményadás végett megkerestek, válaszukhoz mellékelve megküldték a Hei-

delbergi Káté egy példányát is. Ettől kezdve a Káté villámgyorsasággal ismertté 

és a református lelkészek között kedveltté lett olyannyira, hogy már 1567-ben 

a debreceni zsinat 53. kánonja szerint a Káté templomi magyarázását elrendel-

te.615 A Káté magyar nyelven már 1577-ben Pápán, Huszár Dávid nyomdájában 

meg is jelent.616

A református egyház zsinatai a korai időktől fogva úgy rendelkeztek, 

hogy vasárnap délutánonként (ahol iskola van naponta) tartani kell katekiz-

musi istentiszteletet.617 Némely zsinat előírta, hogy a katekizmus anyagából 

vizsgát kellett tenni a fi ataloknak (először csak a fi úknak) – ezt tekinthetjük 

615 „Nyilvánvaló belőle, hogy a »káté« kifejezés alatt nem is heidelbergi, nem is debreczeni, nem 

is más meghatározott kátét értettek, hanem általában »a hitformának, úri imádságnak és 

tizparancsolatnak összevont és rövid magyarázatát«, akár önállóan, a maga geniusa szerint 

végzi egyik vagy másik lelkész és tanitó, akár valamelyik enemű könyv nyomán.” Zoványi 

, .
616 Erds , . Vö. MKÖM , . Ezt megelőzte a Catechismus ecclesiarum Dei in 

natione Hungarica per Transylvaniam… juxta Vasarhellyianae synodi consensus normam 

(Kolozsvár, 1566.) és Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egyetemben az többinek is 

tanusagara irattatot röuid Catechismus (Debrecen, 1574.) című művek megjelenése.
617 Vö. László 1993, 96. „A lelkipásztorok katekizációs munkája a XVII. században még nem 

különült el az istentiszteleti szolgálattól. Különösen az iskolába nem járó széles néptömegek 

vallásos oktatása teljesen a templomban, jórészt a vasárnap délutáni istentiszteleteken történt. 

Hasonlóképpen a magasabb fokú iskolásokat is vasárnap délután oktatták a professzorok a 

kátéból. A lelkészek java része előbb tanító volt, és közülük többen is tanítottak az elég csekély 

létszámú alsó fokú iskolákban. Az iskolai oktatás még teljesen alá van rendelve a vallásos neve-

lésnek, azért kell a népet oktatni, hogy megtanulhassa és megérthesse a hit igazságait. Szőnyi 

Nagy István, aki a Magyar Oskola című művével úttörője volt a haladó oktatási módszereknek 

vallja, hogy a prédikáció és az írás-olvasás a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással. 

A vallástanítás valójában az igehirdetés egyik módja. Tekintettel arra, hogy ebben az időben 

a lakosság 90%-a írástudatlan, az egész tanítás élőszóval történt. A konfi rmáció mai formá-

ja még teljesen ismeretlen. A gyermekek a szülőkkel együtt hallgatták a kátémagyarázatot, 

amely különösen az úrvacsoravétel előtti nagyheteken az úrvacsoráról szóló kérdések részletes 

magyarázatát és visszakérdezését tartalmazta; ha a szülők úgy vélték, hogy a gyermekük már 

elég komoly és jól ismeri a hit igazságait, megkérték a lelkipásztort, hogy vizsgálja meg és ha 

alkalmasnak ítéli, a következő úrvacsoraosztás alkalmával bocsássa a szent asztalhoz. Az a 

tény, hogy Keresztúri Pál Rákóczi György két fi ának az úrasztalához való felkészítésére külön 

kátét írt, amelynek alapján ők a fejedelem előtt vizsgát tettek, nem jelenti azt, hogy ebben a 

korban már volt mai értelemben vett konfi rmáció.” Vö. Hodossi 2005, 83-89. Aki szerint az 

oktatás mellett jelentős szerepet kaptak az úgynevezett iskoladrámák, amelyek a katekizmus 
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tulajdonképpen a XVIII. század második felétől bevezetett konfi rmáció ősének. 

A katekizmusi tanítás tartalmát rendszerint meghatározták a zsinatok: a Tíz-

parancsolat, a Hitvallás, a sákramentumok. Több ok miatt, azonban feltehető-

leg a lelkészváltozással összefüggésbe hozható zavar miatt a zsinatok egységes 

katekizmus használatát írták elő. Idézem Geleji Katona István kánonjának618 

rendelkezését:

  

L. kánon 

Minthogy a káté némi nyitány vagy bevezetés a keresztyén vallásba, azt nemcsak az is-

kolában a gyermekeknek, hanem az egyházakban is a leányoknak és ifj ú nőknek szor-

galmas igyekezettel magyarázni kell. Ezért az egyházak minden egyes lelkészeinek 

közhatározás folytán, hivatalbóli elmozditás terhe alatt szorosan meghagyatik, hogy 

legalább egyszer minden héten a helyi viszonyokhoz képpest [sic!], a megállapitott és 

szokott órákon, a templomban beszédjök avagy az ima végeztével a leányokat nyil-

vánosan tanitsák a Kátéra; hogy azok abból a keresztyén vallás elemeit mintegy az 

anyatejjel beszivhassák, és a keresztyén vallásnak főbb czikkelyeit mintegy a bölcső-

től kezdve megtanulják; és igy az Isten beszédének édes és tiszta tejével tápláltatva, 

abban napról napra mindinkább növekedjenek: mig aztán a komolyabb tudomány 

eledelének élvezetére is alkalmasok lesznek. Azonban szükség, hogy minden egyházi 

szolga ugyanazon Kátét tanitsa mindenütt, nehogy annak változtatásával a gyenge 

elmék zavartassanak és előmenetelök megakadályoztassék.619

A XVI. század folyamán számos katekizmus került ki a nyomdákból. Siderius 

János kátéja620 a XVIII. századig 34 kiadást ért meg. Ezt később követte Szárá-

szi Ferenc új magyar fordítása, amely tulajdonképpen Szenci Molnár Albert 

rövidített fordításszövegét adta közre. Szárászi Heidelbergi Káté fordításának 

1652. évi kiadása utasítást is tartalmazott arra nézve, hogy miképpen kell a Ká-

tét tanítani. Három klasszisba, azaz osztályba kell a tanulókat állítani. Az első 

oktatását segítették elő. E drámák szerzői általában tanárok voltak, de találunk közöttük lel-

készeket is. Ennek a kultúrának a virágzása egészen a XVIII. század végéig nyomon követhető.
618 Egyházi kánonok, melyeket részint a magyarországi, részint az erdélyi régi kánonokból egybegyüjtött 

s a kor kivánatához képest több másokkal is bővitett és kissé jobb rendbeszedett Geleji Katona Ist-

ván az erdélyi igazhitű egyházak püspöke. 1649.
619 Kiss 1875, 23-24.
620 Szatmári zsinat (1646) szerint: „II. végzés. Hogy pedig annál szorosabb kötelékkel csatoltat-

hassanak egymáshoz [a reformált egyházak], legméltányosabbnak látta a szent zsinat, hogy 

közös nevök alatt fogalmaztassék valamely rövid – az apostoli és helvéthitvallásnak megfe-

lelő nyilvános hitvallás latin és magyar nyelven; melyet nyilvánosan megerősitvén, irjanak 

mindnyájan egyezőleg alá s hogy azon kívül tartsák meg és tanitsák mindenütt ugyanazon 

Heidelbergi vagy Palatinátusi Kátét, semmiképpen nem mellőzvén el a b[oldogult] e[mlékű] 

Syclerius [Siderius] Jánostól irt magyar Kátét sem.” Kiss 1875, 85-26.
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klasszisban olvastatni és külön felmondatni kell az anyagot szó szerint. A má-

sodikban a bizonyítékul és megvilágosításul szolgáló szentírásbeli részleteket is 

ki kell kérdezni. A harmadikban már bonyolultabb a tanulás: először ugyanazt 

a kérdést kell más szavakkal feltenni, hogy a tanuló megszokja a kérdés értel-

mét különböző formákban meglátni, felfogni és kifejezni. Azután váltogatott 

kérdéseket kell feltenni a szövegről, szentírásbeli helyekből és magyarázatból. 

Erre következik a Szentírással való bizonyítás gyakorlása (melyik bibliai rész 

mit bizonyít és fordítva, melyik cikket milyen szentírásbeli hely erősít meg). Az 

utasítás lelkére köti a tanítóknak, hogy jókedvvel és imádságos lélekkel végezzék 

ezt a szolgálatot.621 

A káték megjelenése a XVIII. századi különösen szigorú cenzúra miatti 

szünetelés után a XVIII. század végén és a XIX. század elején indul meg újra. 

Ebben az időben jön általános gyakorlatba a konfi rmáció, a legújabb kutatási 

eredmények szerint az 1750-es évektől, tájegységenként, ill. térségenként el-

térő módon kezd terjedni a katekizálás új módja. Az első konfi rmációi szer-

tartásrendek, ágendák egyházkerületenként eltérő módon az 1770-es évek-

től az 1800-as évek első évtizedéig jelennek meg. A konfi rmációi előkészítés 

szükséglete termi e kor klasszikus és sok részben – esetlegesen áttételesen 

– a mind a mai napig használt kátéit. Újabban Fekete Csaba egyértelműen 

tisztázta és közre is adta Piskárkosi Szilágyi Sámuel katekizmusát (Debrecen, 

1751.), amely egyúttal első konfi rmációs ágendánk is. A katekizmus az an-

golszász Short Chatechism nagyvonalú fordítása, azaz adaptációja. Szertartá-

si elemként a katekizálás a „konfi rmációi vizsgával” azonos.622 Ezen időszak 

legnevezetesebb kátéírója Láczai Szabó József. Első kátéját Koppe623 után for-

621 László , . Vö. Sebestyén , . A XVIII. századi erdélyi oktatásban szinte teljesen 

megegyező módszert alkalmaztak. Vö. Kathona , . Samarjai ágendájának utasítása 

szerint a katekizációban nemcsak gyermekeket, hanem megtérő pogányokat, zsidókat és egy-

ügyű öregembereket is kell részesíteni. 
622 Vö. részletesebben: Fekete 2007.
623 Koppe, Johann Benjamin (Gdańsk/Danzig, 1750. augusztus 19. – Hannover, 1791. február 

12.) lutheránus teológus. 1769-1772 között teológiát tanult Lipcsében, ahol kapcsolatba került 

kora meghatározó személyiségeivel (J. A. Ernesti, Ch. F. Gellert és G. J. Zollikofer). 1772-ben 

Ernesti tanácsára Göttingenbe ment, majd rövidebb oktatói feladatai után 1775-ben meg-

hívást kapott a göttingeni ötödik teológiai professzori állásra. 1776 Húsvétján kezdte meg 

akadémiai pályafutását, 1777-től Herder helyére, a 4. teológiai professzori állásra lépett előre. 

Egyidejűleg 1784-ig az egyetem elnöki tisztségét is ellátta, 1778-tól az újonnan alapított királyi 

Predigerseminar rektori tisztségét is betöltötte. Elsősorban bibliai teológiával foglalkozott, 

J. S. Semler nyomdokában járva elkötelezetten művelte a történet-grammatikai exegézist. 

1784-ben lelkészi, szuperintendensi, főtanácsosi minőségben Gothába hívták, 1788-tól udvari 

prédikátor Hannoverben. Itt többek között a hannoveri katekizmus elkészítésén fáradozott 

(Katechismus christlicher Lehre, zum Gebrauch in den evangelischen Kirchen und Schulen der 

königl[ichen] Braunschweig-lüneburgischen Kurlande. Hannover, 1790.). ADB XVI., 692-693.; 

BBK IV., 508-509.
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dította és Keresztyén katekizmus címen adta ki Győrben (1796), amely több 

kiadást ért meg.624

A második Láczai Szabó-féle káté már eredeti munka. Kisdedek katechismusa 

címen 1804-ben jelent meg, több kiadást is megért, a legutolsó 1866-ban jelent 

meg Kolozsváron. Ugyancsak önálló szerkesztése az 1814. évi tiszáninneni Li-

turgiában megjelent vallástevő katekizmus. Fordított még a Keresztyén vallásra 

való útmutatás Stapfer Fridrik J.625 katekizmusából 1813-ban.626 

1805-ben jelent meg Tóth Ferenc pápai lelkész, későbbi püspök Az Uri Szent 

Vacsorához készitő Katekizmus, melyet az ehez intézett Ágendával együtt az Úr 

Vacsorájával legelőször élni akaró Református gyermekeknek számára című kátéja. 

Ez a káté 52 kérdésből áll. Népszerű voltát mutatja, hogy számtalan kiadást ért 

meg.627 Tóth Ferencnek van még egy Győrben 1819-ben megjelent Keresztyén kis 

katekizmus című hittankönyve, amelyet mintegy harminc kiadásban megújítva 

több évtizeden át használtak a dunántúli református népiskolákban.

1807-ben az erdélyi református eklézsiák számára készült és 1844-ben Ko-

lozsváron újból megjelent a Keresztyén vallásban ifj akat megerősítő Ágenda. 

Szerzője és tartalma azonban sajnos ismeretlen.628 

Ezt követően egy jelentős munka látott napvilágot Útmutatás a keresztyén 

vallás előadására a helvéciai vallástételt követők értelme szerint címmel, amely 

készítődött a Tiszántúl levő Superintendentzia Főtisztelendő Conzistóriuma ren-

deléséből az alsóbb oskolák számára Debrecenben. Ez a mű három darabból állt. 

Az első, a vallástörténeti rész 1804-ben; a második, a hitágazatokról szóló (hit-

tani) rész 1805-ben; a harmadik, az erkölcstani rész 1808-ban jelent meg. 

Ez a mű két szerzőt is ihletett arra, hogy annak tartalmát átszerkesztve újból 

kiadják. Az első ilyen Széles András 1826-ban megjelent A keresztyén hitről 

624 Zoványi , .
625 Stapfer, Johann Friedrich (Bern, 1708. – 1775. május; bizonytalan adatok) ősi svájci család 

leszármazottja, Friedrich Albert Stapfer (1766-1840) teológiaprofesszor, miniszter és politikus 

nagybátyja. Tanulmányairól semmi bizonyos nem ismert. 1738-1740 között feltehetőleg a 

francia szolgálatban álló berni regiment tábori prédikátora. 1740. szeptember 23-án az isteni 

ige szolgájaként (Verbi Divini Minister), azaz lelkészként iratkozott be a marburgi egyetemre. 

Két esztendő múlva, 1742-ben berni kisegítő lelkész (Unterpfarrer). 1745-ben ismert szerzőként 

meghívták Marburgba, amit elutasított. 1749-ben újból meghívást kapott ugyanoda, ekkor az 

egyetem hanyatlását akarták neves tudósok meghívásával megakadályozni. Ezt is visszauta-

sította. 1750-től haláláig Oberdiessbachban működött, ahol a tudós, meggyőző, jó szónoki 

képességű, erős kihatású vidéki lelkész típusát valósította meg. Számtalan művet alkotott 

elsősorban a rendszeres teológia területén, de A prédikálás legjobb módjáról való értekezés 

(1758), valamint Az igaz vallásra való útmutatás kérdés-feleletben (Katechetische Anweisung zur 

wahren Religion in Frag und Antwort, 1753) című művei is jelentősek. BBK X., 1201-1206. 
626 Enyedi , -.
627 Az 1874-ben Budapesten kiadott példány a 19-dik kiadás. Tóth , .
628 Enyedi , -.
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való Katekizmusa. A második Jenei György Katekizmusa, amely szintén 1826-

ban jelent meg Kolozsváron. Ezt a két művet előzte meg Kis Bálint 1815-ben 

megjelent Kis Ágendája, amely azonban nem a debreceni mű átszerkesztése.

Érdemes még megemlítenünk Márton István 1817-ben Bécsben megjelent 

A keresztyén morális kis katekizmus című művét, amelynek az az alapelve, hogy a 

vallástanítást a morálon kell kezdeni és csak utána lehet átmenni a hittanra.629 

Miután Dobos János befejezte saját kátés prédikációinak megírását, maga 

is megpróbálkozott egy új káté elkészítésével, ill. fordításával. Igazolja ezt egy 

a levéltárban található kis füzetke, amelynek elején ez olvasható: Próba – egy 

új Káté készitéséhez. – Kivált Fokk630 után 1834. D[obos] J[ános].631 A fordítás 

teljes egészében nem készült el, és sajnos az idők során ez a füzet is alaposan 

megsérült, több helyen is hiányoznak belőle lapok, ill. több oldal szakadt, néhol 

az írás sem olvasható. 

Ezt követően a Heidelbergi Káté többször is megjelenik különféle átdol-

gozásokban, de mindig a 30., 57. és 80. kérdések módosításával. 1838-ban és 

1853-ban jelenik meg Hatvani István professzor Osterwald János (franciául: 

Jean-Frédéric Ostervald; németül: Johann Friedrich Osterwald) bázeli francia 

lelkipásztor Azoknak Tiszteikről, kik az Úrnak Szent Asztalához járulának című 

francia könyvének részletekben lefordított magyar kiadása.

Két kátéról mindenképpen szólnom kell még. Az első Szoboszlai Pap Ist-

ván Confi rmátióra előkészítő kátéja, amely először 1856-ban jelent meg és 

mintegy 65 kiadást ért meg, a másik Polgár Mihály a század közepén Pesten 

megjelent Rövid útmutatás a keresztyén vallás előadására című műve.632 Ebből 

629 Enyedi , -.
630 Fock, Johann Georg (Neumünster, 1757. november 16. – Kiel, 1835.) német ajkú, dán származá-

sú evangélikus teológus, az osztrák ágostai hitvallású egyház első szuperintendense Bécsben. 

Fock 1782-ben került Bécsbe prédikátornak, miután II. József Türelmi rendelete következtében 

Ausztriában megalakult a lutheránus egyház, melynek első szuperintendense is lett. 1794-

ben Fock református kollégájával együtt közös protestáns iskolát alapított Bécsben. 1796-

ban visszaadta hivatalait, majd Kielbe ment, ahol 1799-től haláláig főlelkészként működött. 

A fentebb említett közös alapítású iskola felsőbb évfolyamai számára állította össze J. G. Fock 

Anleitung zur gründlichen Erkenntniss der christlichen Religion. Zum Gebrauch in den Schulen der 

Augsburgischen Confessions-Verwandten in den K[aiserlichen] K[öniglichen] Erblanden (Wien, 

1794. – ötödik kiadása 1835-ben jelent meg) című művét. A könyv kérdéseket tartalmaz „Jézus 

vallásának” tanításaival és előírásaival kapcsolatban, melyeket a konfi rmációs oktatás vezér-

fonalaként használtak, a tankönyv célkitűzései megfelelnek a korízlésnek, hiszen az előszó 

szerint a szerző arra törekedett, hogy Jézus tanítását önkényes kiegészítések nélkül a maga 

természetes egyszerűségében tárja az olvasók és a tanulók elé. A korabeli tanterv szerint azt 

kell tanítani, amit a Biblia tanít, és ami az egészséges értelem igényeivel összeegyeztethető. 

Fock tankönyve valójában J. G. Rosenmüller Chrisliches Lehrbuch für die Jugend című könyvé-

nek átdolgozása. Winer 1838, 221.; Adam-Lachmann 1999, 122-123.
631 RL C/ . doboz
632 Enyedi , -.
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az időből származik egy kéziratos konfi rmációi káté, amelynek szerzője nem 

azonosítható, monogramja S. H. A kézirat fedőlapján a következő cím olvasható: 

Protestáns Confi rmatiói Káté vagy Az úrasztalához először járulhatásra Készítő 

Rövid útmutatás Kérdések és Feletekben. Készítette S. H. 1858dik Évben.633

Kitekintés: Nyugat-európai kitekintés

A XVIII-XIX. század fordulójának változásai az oktatás területére is Euró-

pa-szerte kihatással voltak, a katekizmusi oktatásnak kiemelkedő jelentőséget 

tulajdonítottak, továbbá e terület különösen mutatja e korszak átalakulásait 

és innovációit. Albrecht Beutel szerint a felvilágosodás a protestantizmus 

két klasszikus művét, Luther Kis Kátéját (1529) és a Heidelbergi Kátét (1536) 

szimbolikus könyvként nem, de valláspedagógiai tananyagként elbúcsúztatta. 

Mindez a XVII. század óta tartó átalakulás eredményeként fogandó fel. 

A katekizmusi oktatás már megelőzőleg egyre inkább a tanításbeli identi-

tás megőrzése mellett a mindennapi életben hasznosítható életbeli segítség 

jellegét is magára öltötte, ami a katekizmusi tananyag applikáció-központú 

kibővítéséhez, valamint a német tartományi egyházak önálló hagyományai-

nak kialakulásához vezetett. A katekizmusi oktatás a pietizmus hatása alatt 

erőteljesen gyakorlati hitéleti hangsúlyokat is kapott. Spener 1677-ben írt kate-

kizmusi művét (Einfache Erklärung der christlichen Lehre nach der Ordnung des 

kleinen Katechismus Luthers in Fragen und Antworten verfaßt und mit nöthigen 

Zeugnissen der Schrift bewährt) már Luther Kis Kátéjának pótlásaként fogták fel. 

Kitágult a „katekizmus” műfaja is (betegeknek, foglyoknak, egyéb célcsoportok-

nak írt katekizmusok, vigasztaló, bűnbánati, imakatekizmusok stb.). 

A XVIII. század végén számos új katekizmust írtak a német tartományi 

egyházakban a kor szellemében. A felvilágosodás korának valláspedagógiája 

a szókratikus módszert, a maeutikát (görög eredetű szó, jelentése: bábamester-

ség) alkalmazta, amely párbeszédes kérdések által szándékozza előhívni azt a 

tudást a beszélgetőpartnerekből, amely bennük csíra formájában már megvan, 

e módszer segít a tudatosításban. E korban történik meg a gyermekség és a 

gyermekkor felfedezése is.634

633 RL B/18. P
634 Vö. részletesebben: Beutel 2009, 230-233. Valamint magyar vonatkozásként Dobos János: 

A gyermek imái és első vallásos érzelmei. Protestáns oskolák és gyermekek számára. Pest, 1861. 

című művét.
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Kitekintés: A katekizmusi énekek

A kátémagyarázat és kátés istentisztelet homiletika(történet)i és liturgiatörté-

neti kérdésein túl szükségszerű, hogy az ehhez a témakörhöz elválaszthatat-

lanul kapcsolódó katekizmusi énekek kérdését és jelenségét is megemlítsem.635 

A katekizmusi ének csoportosítás történetileg nem azonosítható pl. a ma hasz-

nálatos hivatalos, ún. ’48-as református énekeskönyv (a továbbiakban: RÉ) 200-

484.636 számú dicséretanyagának a Heidelbergi Káté úrnapi kérdései szerinti 

beosztásával, ami az egyes énekek történeti elrendezését és korábbi liturgiai 

funkcióját teljességgel fi gyelmen kívül hagyja.637 E struktúra gyengéje, hogy az 

énekanyag történeti összefüggéseinek megbontásán és elhomályosításán túl az 

ünnepkörök énekeit a korábbi magyar protestáns-református énekeskönyv-ha-

gyománnyal szemben elhomályosítja.638 A gyülekezeti (cantionale, impressum) 

és szertartási énekeskönyvek alapstruktúrája és főhangsúlya minden esetben 

az ünnepkörök szerinti rendezés volt, ezt még az 1806-os Benedek Sándor-fé-

le, valamint az azt követő és ennek folytatásaként felfogható Baltazár-Szügyi-

Seprődi-féle 1921-es énekeskönyv is megtartotta.639

A katekizmusi énekek külön csoportot alkottak a gyülekezeti énekesköny-

vek anyagában. Az első ismert, magyar (ó)protestáns, ma már csak töredé-

kesen ismert énekeskönyv (Krakkó, 1536. és 1538.) Gálszécsi István (†1543 

körül) iskolamester, majd prédikátor alkotása. A Gálszécsi-énekek legtöbb-

je káté-ének, Luther mintájára az énekeskönyv a kátéval együtt a reformáció 

635 Vö. részletesebben Németh 2005, 209-211.
636 Az imádkozásról szóló kátétanításhoz besorolt énekeket követik a reggeli (RÉ 485-499) és esti 

(RÉ 500, 502-512) énekek. A RÉ 501 önmagában „külön csoportot” alkot, a szerkesztői kon-

cepciót nem teljesen lehet követni, az Asztali áldás fel sincs tüntetve a tartalomjegyzékben. Az 

énekeskönyv-kiadások a tartalomjegyzékben a reggeli és esti énekek csoportját nyomdatechni-

kailag úgy hozzák, mintha azok az imádság kategóriájába besorolt énekekhez kapcsolódnának. 
637 Álljon itt néhány példa a fenti megállapítás alátámasztására: a RÉ 225 a történeti énekesköny-

vekben vízkereszti ének, a RÉ 286 úrvacsorai, a RÉ 368, 372 nem pünkösdi, hanem invokáció 

és prédikáció előtti ének (ugyanígy a RÉ 235 és 246 is!), a RÉ 371 ún. hetedszaki himnusz, a 

RÉ 390 a 46. zsoltár parafrázisaként nagyböjti ének volt. 
638 Nem meggyőző és az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján elmondható, hogy nem helytálló 

a szerkezeti koncepció indoklása: „Mi jobbnak láttuk […] az összes nem-zsoltári énekeket egy 

csoportba foglalva, klasszikus hitvallási iratunk, a Heidelbergi Káté főbb tételeinek sorrend-

jébe tagolni. […] Mindezt sokkal jobbnak láttuk az énekeknek pusztán egyházi év szerinti 

csoportosításánál, mert ez azt a látszatot kelti, hogy a legnagyobb üdvtényekről szóló énekek 

csakis bizonyos egyházi ünnepnapokhoz kötve használhatók. Ne is szóljunk itt arról a cso-

portosításról, amely az énekeskönyvet újévnappal kezdi és szilveszterestével végzi.” Csomasz 

Tóth 1950, 65.
639 Az eltérés csupán annyi, hogy a hagyományos Adventtől Adventig terjedő liturgikusév-felfo-

gás helyett a korszellem alapján az Újévtől Óévig tartó ún. polgári évbeosztást követték. Vö. 

részletesebben: Pap 2011.
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hitelveinek terjesztését és elmélyítését szolgálta, erőteljes tanító jelleggel bírt. 

Gálszécsi 1532-től Wittenbergben tanult, hazatérése után Luther énekeit for-

dította, énekszövegeket költött, énekeskönyvet szerkesztett és kátét írt.640 A 

töredékesen fennmaradt 10 ének legtöbbje katekizmusi ének, a forrásokból arra 

lehet következtetni, hogy az egyébként sem terjedelmes nyomtatott énekes-

könyv többségében ilyen tanító jellegű káté-énekeket tartalmazott.641 A Vára-

don, Debrecenben és Kolozsvárt megjelent református énekeskönyvek, Huszár 

Gál Gradualja (Komjáti, 1574.), a különféle lutheránus énekeskönyvek az ünnepi 

énekek és invokációk után egyöntetűen tartalmazták a katekizmusi énekeket.642 

A történeti református énekeskönyvi folytatólagos hagyomány utolsó darabja 

az ún. Öreg Debreceni Énekeskönyv (megjelent 1778 és 1806 között többször).643 

A szokásos rendben és helyen A’ keresztyén tudománynak első tzikkelyeiről 

(Catechismusból való) dítséretek felirattal a 252-268. szám alatt találhatjuk a 

katekizmusi énekeket a Miatyánkról, Hiszekegyről, Tízparancsolatról, Kereszt-

ségről, Úrvacsoráról. Időközben, a XVIII. század folyamán jelentős, nem gyüle-

kezeti énekeskönyvek is megjelentek a korszak átalakulásainak és változásainak 

összefüggésében: Ráday Pál Lelki hódolás (1715) című ima- és magánénekes-

könyve mellett két nagy hatású iskolai-katekizmusi énekeskönyvet is kiadtak: 

(1) Losontzi (Hányoki) István nagykőrösi professzor (?-1780)644 Éneklésben Ta-

nító Mester (1754) című énekgyűjteményét, amely genfi  zsoltárok dallamára 

írt tanító jellegű énekszövegeket tartalmazott; valamint (2) Szőnyi Benjámin 

hódmezővásárhelyi lelkipásztor, esperes (1717-1794) énekeskönyvét, a Szentek 

Hegedűjét (1762).645 

Ezek közül a legnagyobb hatást Losontzi énekgyűjteménye fejtette ki, 

ugyanis az 1777/1778-as kolozsvári ún. racionalista énekeskönyv szerkesztői a 

gyűjtemény katekizmusi részébe Losontzi énekeit teljességgel felvették. Ez az 

énekeskönyv vezette be először a katekizmusi énekek 52 úrnap szerinti felosztá-

sát.646 Magyarországon kicsit később, az 1806-os énekeskönyvbe kerülnek be a 

Losontzi-énekek, amelyeket Bajnóci János (1776-1808) hajdúböszörményi, majd 

nagyszalontai prédikátor a XIX. század elején dolgozott át. Az 1806-os éne-

keskönyv szerkesztésekor legutoljára foglalkoztak a katekizmusi énekekkel, a 

640 Az általa írt káté töredékei (RMNy 25) a II. világháború során megsemmisültek. 
641 H. Hubert 2004, 106-110.
642 Vö. részletesen: H. Hubert 2004, 115-254.
643 Csomasz Tóth 1950, 159-160.
644 Losontzi születési helyét és évét nem ismerjük, a szakirodalomban általában az 1709. évet 

találjuk, amire halálozásának dátumából és anyakönyvi bejegyzéséből következtetnek. Vö. 

Pap 2011, I. melléklet.
645 Vö. Csomasz Tóth 1950, 163-164.
646 Csomasz Tóth 1950, 163.
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szerzők későn kapták meg a megbízást énekszövegek írására, feltehetőleg ezért 

alakult úgy, hogy Losontzi énekeit tömbösítve emelték be az énekeskönyvbe.647 

Az 1806-os énekeskönyvben a Katekhismusi énekeket 80-137. számon találjuk, 

néhány kivételtől eltekintve ezek az énekek kortárs szerzők, valamint Losontzi 

költeményei. Az 1921-es énekeskönyvben 105-160. számon találhatóak a káté-

énekek. 

A mai magyar református énekeskönyvben újból találunk régi katekizmusi 

énekeket (pl. RÉ 232, 482), de az úrnapi-tematikus besorolás miatt eltérő he-

lyekre sorolták be őket. A katekizmusi énekek feladata természetszerűleg az 

volt, hogy a Biblia, a káté, a prédikáció tanítását és tartalmát énekvers formá-

jában összefoglalja, a dallammal összekapcsolódva könnyen megtanulhatóvá 

és megjegyezhetővé tegye. A katekizmusi énekek így álltak a prédikátorok és 

iskolamesterek rendelkezésére, így támasztották alá és segítették elő a hittan 

tanítását és elmélyítését, a felnövekvő generációk oktatását.

Miközben kátéfordítások születtek, más káték íródtak, párhuzamosan megje-

lentek a Káté, ill. a káték prédikációformában előadott magyarázatai is, amelyek 

egyrészről külföldi szerzők műveinek, ill. azok részleteinek fordításai voltak 

másrészről saját alkotások. A teljesség igénye nélkül tekintsük át, hogy a refor-

mációtól kezdve melyek voltak azok a jelentősebb művek, amelyeket ebben a 

sorban kell megemlítenünk: 

1. Keresszegi Herman István:648 Az Keresztyéni Hitnek Ágazatiról való 

647 Csomasz Tóth 1950, 164., 171.; Pap 2011.
648 „A cartesiánizmus első hullámai hamar elérik hazánkat. Az új eszmék ellen természetesen 

korán felhangzik a tiltakozás is. Az első hang, mely a cartesiánizmust támadja, Keresszegi H. 

István ajkán csendül fel.” Szabó , .

 Vö. Tóth , -. Műve előszavában a következőket olvashatjuk: „hogy Fekete Istvánnak 

– mint a hogy ő nevezi – a debreczeni respublikában már két izben Főbirónak tanácsára, és 

költségén kiadta azokat a praedikációkat, melyeket Debreczenben elmondott a németországi 

Rhén-palatinatusi orthodoxa catechesisnek – vagy is a heidelbergi káténak rendi szerint, és 

pedig mint ő maga megjegyzi »kinek mássa magyar nyelven igy nyomtatásban még ki nem 

jött vala«. – Indokai pedig ezek voltak: »Hogy a praedikátori renden levő együgyü atyafi ak, 

ezzel a hiveknek hasznokra élhetnének – hogy továbbá minden házigazda – prophéta és pap a 

Krisztusban – házánál – a ki avagy csak olvasni tudna is, a bibliából a locusokat reá keresvén, 

tanitást tehetne, és a hitben háza népét épithetné«. 

 Előre bocsátja a heidelbergi catechismust, és annak kérdései szerint rendezi e könyvben levő 

praedicációit. Az 1-ső kérdés magyarázatául ir 4 praedicációt – melyeket ő concióknak nevez 

– s mindegyik conció elibe bocsát párhuzamosan hason tartalmu szöveget p. o. az 1-ső kérdése 

a Káténak: Micsoda te néked egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban – ezzel pár-

huzamos szöveg Róm. 14, 7-9. – 1. Mi legyen mi nekünk mind életünkben, mind halálunkban 

egyetlen vigasztalásunk. 2. Micsoda eszközök által juthatunk annak a fő bóldogságnak elvé-

teléhez. Mind a két rész röviden és világosan van kifejtve s végre következik a tanuság. – Egy 
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Praedicátioknak Tárháza, a’ Német Országi Rhen-Palatinatusbéli Orthodoxa 

Catechesisnek rendi szerént. Keresszegi Herman Istvánnak munkája által az 

egyigyüveknek közönséges hasznokra kibocsátatott. Váradon, MDCXXXX.649

2. Komáromi Csipkés György: Igaz hit, az az, Olly CCXLI. Magyar predikaciok, 

Mellyekben, A’ keresztyéni igaz Hitnek és Vallásnak minden ágazati ugy bé-

foglaltatnak, hogy mind a’ Tanitók, s’ mind a’ Tanulók, mi legyen hiendő 

vallások, és vallando hitek, elégségesképpen meg-tanulhattyák. Mellyeket 

Prédikállott a’ Debreczeni Gyülekezetben; Es, hogy holta után-is tanitson, 

Nemzete javára, az Anyaszentegyház épületire, és az Istennek dicsőségére 

ki-bocsátott, Comaromi Csipkes György. S. I. M. D. E. D. P. Szebenben, Nyom-

tattatott Szenczi Kertesz Abraham által. M. DC. LXVI.650

3. Drégelypalánki János: Conciones in Catechesim Palatinatam Secundum 

explicationes Catecheticas Zachariæ Vrsini; Quibus adjuncta sunt Authorum 

egy concio nem több 2-3 levélnél negyed rétben. És ámbár szorosan a bevett hitágazatokhoz 

ragaszkodik, s azoknak igazságát magából a szent iratból igyekszik kimutatni: idéz mind a 

mellett a pogány hajdankorból is több példákat – idéz latin nyelven a pogány és keresztyén 

költők munkáiból verseket, például Horatiusból: Dimidium facti, qui bene coepit habet – idézi 

ama köz keresztyén mondást: si Christum bene scis satis est si caetera nescis. – Egyébiránt 

vannak kérdések, p. o. a Teremtésről 25 praedicatió fordul elő ismét az uri imádságról 18 

praedicátiót tart. Tagadhatatlan, hogy a maga idejében nagy hiányt pótolt, azonban a sok kü-

lönböző hittani nézetek, magyarázások halomra idézése, nem annyira az együgyü nép, mint 

inkább a lelki tanitók felfogásához van alkalmazva – s irmodorában nagy hiány, hogy a nyelv 

nem tiszta, hanem hemzseg a sok latin mondatok és versek idézésével.” 
649 RMNy ,-.
650 RMNy , -. Vö. Tóth , -. „Hét tél s hét nyár – ugymond – muldogálék 

el K[eresztyén] O[lvasó] miglen e mostan szemeid elibe menő magyar munkámat, jó istenem-

nek hatható inditásából elkezdvén, sz[ent] segitségéből egyszer is másszor is üzelőgélem, és 

mennyegből nyujtott ereje s kegyelme által el is végezem. […] Végre e munkának szaporasága 

is mentségemre szolgál – mert e munkámmal négy derekas és szükséges irást vittem isten 

segedelme által végbe; először a ker. igaz hitnek minden ágazatit nemzetem nyelvén ugy meg-

magyaráztam, hogy igy ez előtt senki ne cselekedte légyen. Másodszor szolgatársaim között 

az együgyübbeknek kétszáznegyvenegy praedicátiobeli segitséget nyujtottam. Harmadszor az 

apostoli credot vagy Hiszek egy Istent czikkelyenkint és igénkint bőven megmagyaráztam. Ne-

gyedszer a Rhén-palatinatusbeli vagy heidelbergai catechismust a harmadik és utolsó részen 

kívül megfejtegettem a LXXXVI-dik kérdésig. Mind ezekből világos: 1-ször. Hogy Komáromi 

Csipkés György ismét egy lépéssel fejleszté tovább az egyházszónoklatot, jelesül a hallgatók 

lelki szükségei, a fenforgó körülmények s kor kivánatai megértették vele mi legyen a tárgy-

feltalálás (inventio) protestans szellemben; hogy t. i. ő a kiválasztott textusból oly fő tárgyat 

hozott le, mely beszédét a hallgatók lelki szükségeinek megfelelővé, a jelen alkalomhoz illővé, 

korszerüvé, s épen ez által épületessé tette. 2-szor. Hogy a ker. hittant a szoros tudományos 

rendszerből kivetkeztetve – népszerü modorban adta elő, tisztán a hitfelekezet szellemében, 

távoztatva minden epés vitázást, kikerülve minden dogmaticai szőrszálhasogatást.” Vö. Bar-

tók , . „[…] én tudásomra, sehol semmi nyelven, sem Deák, sem Angliai, sem Francia, 

sem Belga, sem Német nyelven, ennyi dolog, a’ hit ágazatiban, illy rendel, illy világossan, egy 

könyvben, egybe nincsen szedegetve, szerkesztve, és egyebekkel közölve, (mellyet kérkedség, 

és egyebeknek meg-sértése nélkül mondok) mint ez egy könyvben.” 



Szetey Szabolcs

• 402 •

Th eologorum Bucani; Wendelini, Wollebii, Amesii, Th omæ Felegyházi opera 

Th eologica. Quæ hinc & inde collecta, in unum corpus inclusa, & in praxim 

concionatoriam redacta sunt. Et qua omnes locos communes & articus los 

fi dei fundamentales methodo concionandi enucleant, &c. His addita: Catena 

Salvtis. Ex Capitibus 26. 27.28.29.30. Medullæ Amesii lib. I. Sumptis cum 

Orationib aliquot publicis. Per I. D. P. P. E. R. T. Cassán, 1667.651

4. Pósaházi János: Igazság Istápja. Avagy olly Catechismusi Tanitás. Mellyben 

a’ Keresztyén Reformata Vallás bőven meg-magyaráztatik, és az ellen tusako-

dó fortélyos Patvarkodások ellen (jelesben a’ mellyeket a’ nagy Kalauzos könyv 

hellyel-hellyel elő-állatot) óltalmaztatik: Mellyet az egyűgyű Keresztyéneknek 

magok lelki támogatására irott, és mostan leg-először nyomtatásban ki-bo-

csátott Posaházi Janos. Saros-Patakon, 1669.652

5. Szathmár Némethi Mihály: Dominica Catechetica. Sive Conciones 

Catecheticæ, secundúm Catechesin Palatinatam (in Ecclesiis Reformatis 

receptam) in Dominicas distributam, stylo simplici, theoretico practicé, 

conscriptæ: horisqué pomeridianis diebus Dominicis, in Ecclesia Orthodoxo 

Reformata Claudiopolitana, populo Dei propositae. Authore Michaele 

Szathmar Nemethi. Ecclesiæ præfatæ Pastore indigno: exiliiqué Christi 

socio. Claudiopoli. Apud Michaelem Szentyel Veresegyhazi, Anno M. DC. 

LXXVII.653

651 RMNy , -. Vö. Zoványi , . Jórészt Amesius után íródott a mű. Vö. Szabó 

, . „Hogy pedig Kegyes Olvasó – említi az előszóban – ez kis munkának együgyü 

Authora nevét világossan ki nem fejezi, ennek is belső oka nem egyéb, hanem hogy ezzel 

(együgyü edény lévén) magamnak ne láttassam dütsőséget [sic!] halászni, hirt, nevet s emlé-

kezetet vadászni, kire bizonságom lehet nékem az Úr, hogy a végre e kis munkát nem irtam; 

hanem akartam, hogy a mi Urunknak, Istenünknek országa az együgyüek által is építtessék és 

hogy ezt, mint egy hála-adó lelki áldozatot Istennek velem tett jó-téteményeiért Isten eleiben 

fel-botsássam.” 
652 RMNy , -. Vö. Szabó , . „A mű – amint címe is sejteti – egyfelől polemikus 

jellegű, másfelől pedig a református dogmatika tételeit pozitive tárgyaló alkotás. Négy könyvre 

oszlik.” 
653 „A kolozsvári orthodox egyházban a katechizációval kapcsolatos kérdésekről tartott latin 

nyelvű prédikációit adja ki 1677-ben megjelent művében. A beszédek elmondására az a körül-

mény szolgáltat okot, hogy sokan vannak, qui Philosophiam (saepe inanem et depraedatricem) 

magna cum solicitudine docent, theologicam negligentes institutionem: unde sit saepe, ut mul-

ti philosophi apostatent. A katechizáció meghatározását két fogalmazásban adja: Catechisatio 

est institutio ecclesiastica divinitus instituta, qua catechista viva voce fundamenta religionis 

proposita quaestione et responsione data docet rudiores. És: Catechisatio est clavis, qua patatii 

coelestis, hoc est Scripturae Sacrae ac Th eologiae penetralia aperire mysteriaque coelestia 

(ad salutem necessaria) in iis abscondita penetrare et perspicere possumus. Hac ratione 

capita et fundamenta Catechetica a scriptoribus Catecheticis Parva Biblia apellantur: quia 

in illis, ut in Bibliis omnia fundamenta Religionis, quaecunquae ad salutem sunt necessaria, 

comprehenduntur. A katechizmus est compendium religionis Christianae seu articulorum fi dei 

in Sacra Scriptura fundamentorum. A katechizációt a családban a szülők vagy helyetteseik, 
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6. Tatai Ferentz: Catechismusi Házi-Kints, Avagy, A’ Keresztyéni Hit’ Fö-

Ágazatinak Kérdések és Feleletek által való Magyarázatja, És Annak A’ 

Meg-gyözés, Meg-vi’sgálás, Fel-serkentés, Intés, és Vígasztalás által, a’ Lelki-

esméretre való Alkalmaztatása, ezekböl szedegettetett Könyörgésekkel együtt: 

Mellyet az Idvességes Tudományban nevekedni kivánó Lelkeknek, kiváltképen 

pedig az ISTENt, és az ö Magzatjaiknak és Tselédjeiknek Idvességeket keresö 

Házi Gazdáknak. Mind önnön-magoknak, mind az Övéiknek bóldog meg-

gazdagitására, fel-fedezett Stehelin Christof, hajdan Sangallumban az IS-

TEN’ Beszédének Sáfára. Most ismét, ugyan azon végekre, Németböl Magyar 

Nyelvre fordíttatott. Kolo’sváratt, Nyomtattatott 1752. Esztendöben.654

7. Maklári János: Keresztyén oskola, avagy a’ keresztyén vallás fundamentomos 

agazatin vezetö oktatás A’ Hejdelbergai Catechismusnak út-mutatása sze-

rint A’ melly ebben, Rövid Kérdések és Feleletek által meg-magyaráztatik, és 

az Isten Beszédéböl meg-erösittetik. Készittetett kivált a’ Tanitók’ kedvekért 

Helvétziában köz-meg-egyezésböl De Losea János Antal Wooleni Prédikátor 

által. Német Nyelvböl pedig némelly változtatásokkal fordittatott Maklári 

János Felsö Dobszai Prédikátor által. Posonyban, [1793.]655

az iskolában a tanító és a gyülekezetben a lelkipásztor végzi. Catechizációban részesítendők a 

gyermekek (fi úk és leányok egyaránt), a serdülők nemre való tekintet nélkül és azok a felnőt-

tek, akik eddig nem az igaz vallás tagjai voltak, de ahhoz megtértek. A katechizáció alapját 

az a tény adja meg, hogy a keresztyének gyermekeit már fi atal korban a kegyességben és a hit 

fundamentumaiban buzgón tanítani és oktatni kell. Jó katechéta csak jó teológus lehet. Boni 

Catechetici boni Th eologi et mali Catechetici mali Th eologi. A magyar református egyházban 

is szükség van katechizációra, hiszen plus enim Gens nostra catechisando quam concionando 

profi cit in cognitione doctrinae coelestis.” Szabó , . 

 Vö. Zoványi , -. Ebből az időszakból ismerünk még egy Heidelbergi Káté magya-

rázatot, amelyet vagy Rozgonyi P. János vagy apja, Rozgonyi János írt, amely meg is jelent, de 

nem maradt fenn belőle példány.
654 Annyira kedvelt és olvasott mű volt, hogy számos polgár könyvtárában ott volt a Biblia és az 

énekeskönyv mellett. Példa erre egy Dunapatajban végzett néprajzi vizsgálat, amely azt kutatta, 

hogy milyen hitbuzgalmi olvasmányokat olvastak a falubeliek. A megtalált könyvek között 

több helyen felelhető volt Tatai Ferenc műve. Csilléry , . Vö. Bucsay , . „A 

Házi-Kints óriási terjedelme ellenére is nagyon kelendő kiadvány lehetett, ha a pozsonyi kiadó 

már 1788-ban megszerezte a tiszántúli egyházkerület hozzájárulását egy újabb kiadáshoz.”
655 „J. A. De Losea svájci, wooleni (ma: Wohlen, Aargauban) prédikátor németül írt művével a Hei-

delbergi Káté iskolás oktatásához kívánt segítséget adni. A kátét nem úrnapok szerint, hanem 

a 129 kérdés szerint osztja fel, és ezután minden egyes kérdést tovább részletez, néha csak 6-8, 

néha azonban 30-40 újabb kérdésben és feleletben. Maklári ezt a szerkezetet megtartotta. De 

Losea kegyessége orthodox, de nem spekulatív, hanem gyakorlati irányú. […] Az előszóban 

azt is előadja, hogy nem szó szerint fordított, hanem: »Inkább a dologra, mintsem a szókra fi -

gyelmeztem. Szabadságot vettem arra, hogy egész kérdéseket is elhagytam, tapasztalván, hogy 

azok más helyen is csaknem szóról szóra előfordulnak, és oda igazítottam az olvasókat«. […] 

»Ahol az auctorban olly dolgokra találtam – írja – mellyeket más vallású keresztyén atyánkfi a 

sérelmül vehettek volna, azokat egészen kinnhagytam«. […] A kátémagyarázás külső formá-

jára is ad előszavában Maklári eligazítást: »A prédikátor az ifj akat s gyermekeket a prédikáló 
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8. Ketskeméti Zsigmond: Ketskeméti Zsigmond’ Polgárdi H. C. tartó Gyüleke-

zet’ Prédikátorának LXXX. Prédikátziókból álló Katekhétikája; és különös 

alkalmatosságokra készített egynehány Prédikátziói, mellyeket most közön-

séges haszonra ki-botsátott. Pozsonban, 1793.656

9. Tasnádi Székely István: 2. Tim. III. 15. 16. A’ Kristus Jésusban való hitnek 

általa; az idvességre bőlttsé tehető; A’ tanitásra, a’ feddésre, a’ meg-jobbitásra 

és a’ fenyitékre hasznos igasságoknak, FUNDAMENTOMA, mellyet, le-tett 

LI. Prédikátziókba, Tasnádi Székely István. I.-II. darab. Kassán, 1794.657 

szék eleiben állítván ezen könyvecskének útmutatása szerint kérdések és feleletek által végzi 

el a maga tanítását… De mellesleg még többet tanulnak a szülők és más hallgatók (akiket a 

templomban megszólítani és kérdőre vonni az irántuk való tisztelet és szokás illetlennek tar-

taná)… Ezen tanítás módjából kivált az együgyűbbek sokkal többet értenek és épülnek, mint a 

szüntelen folyó beszédből, vagy némely mesterségesen készült prédikációból«”. Bucsay , 

-.
656 „Ketskeméti katechetikája a dunántúli reformátusság észjárását, theologiai nézeteit, erkölcsi 

felfogását tükröző kiforrott, ízes kátémagyarázat. […] Átnézve Ketskeméti katechizmusi pré-

dikációit, feltűnik, hogy nem prédikált sem a 30., sem a 80. kérdésről. Ebből azonban helytelen 

lenne a cenzúra, vagy Weber pozsonyi könyvkiadó beavatkozására, de akár Ketskeméti óvatos-

ságára, vagy pláne gyávaságára következtetni. Már csak azért is, mert számos más kérdésről 

sincsen prédikáció, és van, amelyekről több is van. […] A prédikációk azonban erősen közepes 

színvonalúak, viszont erősségük a gyülekezetszerűség. Nagy szemléltető anyaggal dolgozik, 

melynek nagy részét az antik világ történeteiből és anekdotákból veszi.” Bucsay 1965, 215-216. 

 Minden prédikációnak megvan a maga korra jellemző felépítése: Exordium, Summa, ezután 

következik a téma 2 vagy 3 pontra való elágaztatása, melyeket újabb alpontokra ágaztat el, a 

prédikációt minden esetben könyörgés követi és zárja le. A VII. parancsolat exordiumát ekkép-

pen oldja meg: „EXORDIUM. Két nevezetes Trombitásokról emlékeznek a’ külső Histórikusok, 

a’ kik mind ketten Nagy Sándornak Trombitási vóltanak: az egyiknek neve vólt Timótheus, 

a’ kiről azt írják, hogy ez midőn meg-fútta az ő Trombitáját, nem vólt olly nyúl szívű félénk 

ember, hogy meg-hallván ennek a’ Timótheusnak Trombitálását, mindjárt, akárminémű mun-

kába foglalatoskodott, azt félben szakasztván, hirtelenséggel fegyverre, és osztán az ellenséggel 

való szembe szállásra, ’s vér ontásra ne rohánt vólna. A’ másiknak pedig neve vólt Fobofórus: 

Ez ellenben ha az ő Trombitáját meg-fuvallotta, nem vólt olly vérengző bátor szívű kato-

na, hogy Trombitálásának hangját meg hallván, fegyverét el-ne-vetette, ’s dühös természetű 

indúlattyáról le-ne mondott vólna. Timótheus serkentette a’ katonákat az ütközetre, Fobofórus 

pedig a’ szembe-jövő ellenséget rettentette. Vajha én-is ez órában ti közöttetek olly Trombitása 

lehetnék, hogy egy szempillantásba fel-serkenthetnélek benneteket, a’ tisztátalan indúlatokkal, 

a’ gonosz kívánságokkal, serénnyen és erőssen való szembe szállásra, el-rettenthetnélek a’ 

fertelmes paráznaságtól, midőn így fúvallom-meg az Isten Trombitáját, az hetedik parantsolat 

szerént ti előttetek. A’ Jehovah a’ te Istened, óh Izráel, szent Isten, azért te-is szent légy, és ne 

paráználkodjál. Summa. Tilalmaztatik a’ paráználkodás, parantsoltatik pedig a’ szent élet.” 

Ketskeméti 1793, 455. Ketskeméti munkája azonban nem teljesen sajátja, amiről könyve 

előszavában is beszél, ekként: „Én is meg-vallom, ezen munkátskát az én Tiszteletes T. Taní-

tómnak munkáiból, nevezetesen T. T. Szathmári Mihály Uramnak munkáiból szedegettem illy 

renddel, a’ mint látod Kegyes Olvasó! öszve: és már most valami ebben vagyon, az enyimnek 

mondatik…” Ketskeméti 1793, XIII.
657 „Keresztyén Olvasó! Mind az ő Deák Nyelven’ irt’, és öt darabokba foglalt’, mind az ő Német-

Nyelven’ irt’, és tizenkét darabokba foglalt’ Th eologiájábúl, hogy most más Munkáit ne 
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10. Kóczi Dávid: A palatinatusi katechesisre írattatott magyarázat. Kassa, 

1802.658

11. Hunyadi Ferenc: A’ Heidelbergai Catechismusnak Úr napok szerént-

való magyarázatja, mellyet készített ’s el-is mondott Néhai HUNYADI 

FERENTZ debreczeni prédikátor és A’ Tiszan-tul-való Ref. Ekkle’siáknak 

Superintendense, és most a’ Köz-haszonra ki-botsátott Molnár Ferentz 

Verőtzei prédikátor. Vátzon,1808.659

emlittsem, sokkal esméreteseb’ a’ tanúlt’ Világ elött, amá nagy tudományú és érdemü Is-

ten’ Beszédé Sáfára, Svajtzer Túdós, Stapfer Fridrik János Úr, mint sem az én ditséretemre 

vólna szüksége. Ez az Ötvenegy’ Magyar Prédikátziókba foglalt Fundamentoma a’ Keresztyén 

Vallás’ Igasságinak, az ö tizenkét darabból álló Munkája’ rövid Summájából készíttetett; ki 

vévén a’ Hetedik Részt, melly-is amá túdós és, kegyes Ánglus Tanitónak Watts I’sák Úrnak 

a’ munkájábúl vétettetett. Úgy tartom, hogy ezt említeni épen elég a’ komendálására ezen 

Munkátskának, a’ mellyben, a’ mi jót találsz; az említett nagy embereknek: a’ mi rosszat pedig; 

nem bánom – tsak a’ jót forditsd hasznodra, tulajdonitsd az én tsekélységemnek úgymint a’ 

kinek, épen nem is a’ vala, ennek, még ez elött, töb’ mint tíz esztendökkel esett készitésében 

a’ tzélja, hogy még valaha Világ eleibe botsáttassék; tsupán tsak e’ vala: hogy a’ Mennyei 

Gondviseléstöl, tsekélységemre bizott Halgatóim, a’ Keresztyén Vallás, Igasságait egymástúl 

való függésébe, vagy Systematice, a’ mint az Oskolába szóllanak; rövideden halhatnák a’ 

Palatinátusi Katekhézis mellett. […] A’ ki nem Tanitó, Házánál is olvashatja ezt, reménylem 

nem haszontalanúl; a’ ki pedig Tanitó, így is elmondhattja; ha pedig tettzik, a’ hoszszabbakat 

kettönek; a’ rövidebbeket, hoszszab’nak tsinálhattja: Szabadságában áll, más Tekstusokat is 

választani; minthogy ezek, nem annyira a’ magyarázatra választattak; mint a’ dologhoz alkal-

maztattak inkáb’; (tsak accomodatitiusok, a’ mint szól, a’ Methodus Homiletica) úgy hozván 

a’ Systema természeti magával.” Tasnádi , -.
658 „Bizonyos – nem indokolatlan – önbírálattal említi Koczi az előszóban, hogy a Heidelbergi 

Kátéhoz már oly nagy érdemű emberek írtak magyarázatokat, kiknek ő nyomukba sem léphet, 

továbbá hogy a reménységében esetleg csalatkozó olvasónak jusson eszébe, hogy ki-ki csak 

»azzal a talentummal kereskedik, amelyet az ő Ura rábizott«. »Az volt a fő gondom – írja –, 

hogy a hitnek ágazatait minél világosabban adhassam elő.« Az értelemre akart elsősorban 

hatni. A protestáns skolasztikától ő még nem tudott elszakadni. A sorszámozott bizonyítékok 

úgy merednek elő lapjain, mint gereblyék fogai. Nem idegenkedik a dogmatikai polémiától. 

Így adósunk marad a Heidelbergi Káté bensőségével. Jobbára csak a szerző alapos hebraista 

és biblika-theologiai tudományának, valamint az életből vett eredeti megfi gyeléseinek fel-

felcsillanásában gyönyörködhetünk itt-ott, és csak némi vidékiessége és ódon nehézkessége 

ellenére is szabatos és magvas stílusa tartja fenn annyira-amennyire a mai olvasó érdeklődését. 

[…] Koczi bibliaismeretében és exegetikai találékonyságában felismerhető ugyan Coccejus 

iskolája, de nála ez nem fejlődött sem a Röëll-féle társadalmi optimizmus, sem a Lampe-i 

színezetű pietizmus, sem a holland felvilágosodás irányában. Th eologiai gondolkodása szinte 

mintha ódonabb lenne, mint a Heidelbergi Kátéé. A tengelyben az orthodox hitcikkek állnak, 

de a bizonyosságok, amelyeket belőlük eredeztet, inkább az aristotelesi logika és metafi zika 

elvontságai, mint annak a termékeny és reális életútnak a kockakövei, amelyet a Heidelbergi 

Káté »vigasztalásai« és »hasznai« építgetnek. Műve, mely egyébként sem befejezett, hanem 

csak az első 64 kérdést dolgozta fel, a következő évtizedekből fennmaradt kéziratok tanúsága 

szerint nem tett hatást a kortársakra.” Bucsay , -.
659 „Hunyadi klasszikus műveltsége keresztül világít kátémagyarázatain is, elsősorban a gondolat-

menet fegyelmében, továbbá az egyszerű, magvas, a szeg fejét találó nyelvben. A fi lozófi ai pal-

lérozottság nem megy sem a theologiai korrektség, sem a lelkipásztori melegség és életközelség 
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12. Vámosi Pap István: A keresztyén vallás. A Heidelbergi Katekhismus 

magyarázataúl, LII. urnapban, katedrai használatra irta Pap István, 

Egyházkerűleti Tanácsnok, Vámosi Ref. Predikátor. Újra átnézte s kiadta Ifj . 

Vári-Szabó Sámuel, Tisza-Földvári lelkész. Kecskeméten, 1848.660 

13. Varjú István: A helvét hitvallásu Heidelbergi Káté rendszerében foglalt ke-

resztyén hitágazatokra kidolgozott ötvenhat urnapi, s ünnepélyiekké is fordít-

ható Elmélkedések. Egyházi használatra közli Varju István, Ó-Szőnyi Helvét 

Hitvall. Rendes lelkész. Pesten, 1854.661

rovására. […] Hunyadi a keresztyén felekezetek közötti hittani eltérések megvitatása elöl nem 

tér ki, de nem is leli örömét a polémiában. […] Bár Hunyadi a keresztyén kegyesség meg-

rajzolásakor nem legalista, nem leli kedvét szigorú tilalmakban, de a világi társaséletnek új 

formái, a patriarkális rend és fegyelem oldódása, a francia módi erősen kedvét szegi, és ilyen 

– könyvében ritka – kifakadásra készteti: »Sok házakban csak a cimer hijja, hogy valóságos 

bordélyházak legyenek… Olyan fajtalan és szemérem nélkül való magok viselését láthatod sok 

leányokban, melyet régenten a tisztességes katonában csudáltál volna. Vannak olyan szülők, 

kik gyermekeiknek feslett és sodomai életüket elnézik, gyanus társalkodásaikat jól tudják, de 

nem hogy elleneznék, sőt magok is segítik.« […] Abban a törekvésében, hogy a Heidelbergi 

Káté tételeit és saját magyarázatát a Szentírásból eredeztesse, Hunyadi még a Heidelbergi Káté 

ismeretes hármas felosztását sem a szerzők invenciójának tekinti, hanem nyomatékkal mutat 

rá, hogy »a Szentírás köti össze ezt a három dolgot.«” Bucsay , -.
660 „Az előszóban elmondja, hogy a prédikációkat úgy fogalmazta meg, hogy azok a lelkészek is, 

»kik a reformátusok felekezetéhez nem tartoznak (!), vagy nem a Heidelbergi Kátét magya-

rázzák, azokat mint közönséges, alkalmi és ünnepi tanításokat egyaránt használhassák. Ezek 

kedvéért mindenik katechizmusi tanítás textusa és alkalomszerűsége a könyv végén vagyon 

feljegyezve.« Az 52 kátémagyarázat a könyv végén valóban el van osztva vasárnapi, ünnepi és 

egyéb alkalmakra. Vámosi Pap orthodoxusnak akar számítani. Nem tanít olyat, ami »a meny-

nyei igazságokkal« ellenkeznék, sőt a drága hit szent titkait úgy fogja előterjeszteni – ígéri –, 

hogy azokat az ész törvényszéke előtt megerősítse és tiszteletreméltóvá tegye. […] Pap István 

gondolataiban a theologiai liberalizmus még megosztja a teret a mérsékelt orthodoxiával, 

a kantiánizmussal és a theologia terén jelentkező romantikával. Ezek hol megférnek, hol 

vitáznak egymással könyvének lapjain. Éppen ez a le nem higgadt, ki nem egyenlített mivolta 

teszi Pap Istvánt theologiai gondolkodásunk történetében érdekessé. Az a bizonytalanság 

szólal meg benne már a század első felében, mely az 1870 utáni több mint fél évszázadban 

theologiánk fő jellemzője lett.” Bucsay , ., .
661 „A szerző a belső meggyőződés és megtapasztalás hangján szól a református keresztyén hitről 

mint életalapról. Benne áll emellett még – mint utána száz évig senki más – a magyar káté-

magyarázó irodalom folytonosságában. Csaknem teljesen mellőzi a Ketskemétinél és Koczinál 

még annyira előtérben álló klasszikus illusztráló anyagot. Kerüli a skolasztikus felsoroláso-

kat is. […] Varjú jórészt Kolmár József komáromi lelkész katechizációit adta ki a maga neve 

alatt. Az 52 úrnap közül csak öt van olyan, amelyek a Kolmár-féle kéziratban nem találhatók. 

[…] Varjúnál is előtérben áll a gyakorlati, erkölcsjavító cél, de nem függetlenítve, hanem a 

Heidelbergi Káté szellemében, theologiai alapból folyóan. […] Varjú a református keresztyén 

hitet méltósággal és erővel fejti ki, de a polémiát még azokban az esetekben is elkerüli, ahol a 

Heidelbergi Káté a kontroverz tanításokat érinti. […] A szerző arra törekedett, hogy tanításait 

pásztori egyszerűséggel adja elő. Stílusa természetesebb, mint korának átlagos prédikátori 

nyelve. Ha ki is csúszik tollából – ígérete ellenére – egy-egy hosszabb körmondat, az jól tagolt 

és érthető. A találó hasonlatok és megállapítások között itt-ott feltűnik egy-egy népi ízű, szinte 
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14. Zombori Gedő: A Heidelbergi Káté értelmezése. Tanitványai számára és 

magánhasználatra irta Zombori Gedő, tanár. Kolozsvár, 1864.662

Azonban meg kell említenünk, hogy a nyomtatásban megjelent kátémagyaráza-

tokon és katekizmusi magyarázatokon kívül számos kéziratos példányt találunk 

lelkészek hagyatékából, levéltárakban, könyvtárak kézirattáraiban, valamint 

egyházközségi könyv-és irattárakban. 

Úgy gondolom, fontos megemlíteni, hogy a Heidelbergi Káté, a katekizálás 

különféle módozatai kapcsán méltatlanul nem beszél a szakirodalom arról, hogy 

a kátémagyarázás nem csupán a gyermekek, ifj ak, később a konfi rmandusok 

nevelésének és oktatásának módszere és eszköze volt.663 Láthatjuk, hogy mind 

a kátéfordítások, mind a kátémagyarázatos prédikációs kötetek tekintetében 

jelentős színvonalú és számú művet tartunk számon, ami arra is utal, hogy volt 

igény az ilyenfajta fordításokra és magyarázatokra, ill. hogy nemcsak a lelké-

szek, hanem az emberek is szívesen vették azt, ha nem csupán a templomban 

hallgathatták és tanulhatták ezeket a hittani tanításokat és magyarázatokat, 

hanem nyomtatásban el is olvashatták.

parasztos, de fogós érve. […] A szerző amellett áll ki, hogy a hitvallásos református keresz-

tyénség, így ennek tükre, a Heidelbergi Káté is, állja az idők viharát, és a kor színvonalához 

mérve is igaz és hasznos. […] Míg a szerző szembeszáll a haladással, ha az az egyház örök 

alapjait rázza, addig másfelől nagyon is igenli és értékeli azt, sőt egybeesni látja az emberiség 

történelmi, erkölcsi felemelkedését az Isten országa kibontakozásának vonalával.” Bucsay 

, -. Vö. Erds , -.
662 „A szerző a Ritschl előtti ó-liberális theologia könnyű tollú, harcra kész híve. Miután meg 

van győződve arról, hogy a »Heidelbergi Káté nem középtanodai tankönyv, magánhasználat-

ra elavult«, megkísérli azt, hogy a munkácskával pótolja, mely a szerző ígérete szerint hű a 

Heidelbergi Káté szelleméhez, sőt néhol kifejezéseihez is. Ez azonban tényleg csak ígéret. Az 

még lehet sajtóhiba, hogy Zombori 1519-re teszi a Heidelbergi Káté megírásának idejét, de az 

már aligha, hogy a »Hiszem testünk feltámadását és az örök életet« a maga helyén nem kap 

sem kérdést, sem magyarázatot, hanem a Függelékben van szó a síron túli életről, és a fő érvek 

Kant közismert argumentumai.” Bucsay , .
663 „Az úrvacsorához járúlni akaró növendékek oktatásával be van ugyan már végezve a keresz-

tyén polgár rendszeres nevelése; de minthogy ő tökéletesedés pályályán áll, s élete egész a sírig 

tanúlás, az életben is nyílik a lelkész előtt egy pálya, mellyen a már felserdült gyülekezetet 

vallásosan oktathatja, ez a templombeli katechisatio, melly a protestans egyházban divatlik, 

de a mellynek alakja, s elrendezése igen sok akadályokkal jár, ugyan azért érdekes lesz itt erről 

is egy pár szóval megemlékezni. Azt mondja Th ierbach: »ezen nyilvános vallástanításon csak 

azok jelennek meg, kiket a szülői tekintet, vagy más érdek odavezet; mások gyéren látogatják: Mi-

ért? Okát könnyű eltalálni; t. i. hogy a tanítás alakja és tartalma nem felel meg a várakozásnak. 

Fordítanának csak több fi gyelmet a lelkészek hivataluk ezen ágára, ébresztenének eránta több 

érdeket, egész más részvéttel viseltetnék ez eránt a gyülekezet.« Th ierbachnak tökéletes igaza van. 

Lelkészeink elbizakodva abban, hogy értik a vallást, s annak igazságairól rögtönözve is tudnak 

beszélni, minden előkészület nélkül fognak ezen nagy munkához; pedig ez nem kevesebb 

fi gyelmet s munkát igényel mint az egyházi szónoklat.” Kun , .
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A kátémagyarázat elméleti kérdéseivel foglalkoztak a homiletikák, liturgikák 

és ágendák is, ill. érintették azt. Tóth Ferenc homiletikájában pusztán csak 

érinti a témát, de igazában nem fejti ki álláspontját:

Nem kell szakadatlanul tsak Dogmát predikállni, mint némellyek régen tselekedtek, 

a’ kik a’ Professoraiktól lediktáltt Systémát elővették, és meg sem álltak, míg végig 

nem mentek rajta. Mert azon kívül, hogy mi nálunk minden Vasárnap délután, ren-

desen a’ Hejdelbergai Katekhismus szerént Dogmát kell tanítani; el-is téveszti a’ 

Tanító a’ maga tzélját, a’ kinek nem azt kell nézni, hogy mi következik a’ Systematika 

Th eologiában, hanem mit lát szükségesnek a’ Hallgatóira nézve.664

Ezzel szemben liturgikájában már jóval bővebb és részletesebb utasításokat ad:

Két forma szokást tartanak pedig a’ mi Ekklésiáink a’ Heidelbergai Katekhismusnak 

Templombeli Magyarázatjában: mert néhol a’ Szathmár Németi Zsinat rendelé-

se szerént, (c) bizonyos és olly Szent Írásbeli helyet vesznek fel Textusul, melly a’ 

Kérdésben előadott tudományt magában foglalja, és azt olvassák el a’ nép előtt ’s 

azután magyarázzák a’ Katekhismust. Mások, és közönségesebben az Ur Napjában 

lévő Kérdéseket és Feleleteket olvassák el semmi Textust nem vévén fel a’ Bibliából, 

mellynek olvasása alatt áll a’ Gyülekezet. Ez az utolsó mód okossabb az elsőnél. Mert 

ha a’ Katekhismust magát akarjuk magyarázni, és Halgatóinkal megértetni: minek 

veszünk akkor mást fel a’ magyarázásra? Avagy lehet e’ olly Textust találni, melly 

három négy kérdésekben elő adott sokféle tudományra és dologra reá illhessen? Vagy 

magyarázzuk ekkor a’ fel vett Textust, vagy nem. Ha nem: minek is veszszük fel: Nem 

magyarázzuk pedig; mert a’ Katekhismust akarjuk magyarázni és nem mást. Ha 

magyarázzuk: ugy más tsinálunk, mint a’ mi a’ Tzélunk volt, és ekkor nem jut idő a’ 

kétfélére, ’s egyiket sem magyarázhatván meg jól, a’ tanitásunk nem lehet hasznos. 

– De még azért sem jó Textust venni a’ Katekhismusi tanitásokra; mert lehetne olly 

Tanitó a’ ki innen alkalmatosságot venne azt a’ Propositiót ugrálni el, és egészen el 

is hagyni, a’ mi nehezebb, vagy a’ mit ő nem annyira szeret.

Hogy pedig a’ Katekhismus magyarázása annál épületessebb lehessen a’ 

Halgatókra: szükség annak készitésében ezekre vigyázni a’ Lelki Tanitónak:

1. A’ Reformáta Keresztyén Vallás, tisztán, világossan, fundamentomossan, Sz. Írás-

beli világos helyekkel megerősitve, és igazán adattassék elől, és mikor ottan ottan, 

de elkerülhetetlenül a’ mások ellenvetéseiket fel hozza, az minden szelidséggel 

essen meg. 

2. Semmiféle oskolai disputátziókat, Philologiából való megmutatásokat ne tartson 

664 Tóth , .
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a’ Nép előtt. A’ mi a’ Katekhismusban van illyes (mert mikor ez a’ Könyv készült 

az elkerülhetetlen volt) vigyázva kell vele bánni, leg alább exegetikai módon nem 

kell azokat analysálni; mert az illy tanitást a’ nép nem értheti.

3. A’ Vallás Th eoretika igazságit ugy adja elől, hogy azoknak az kegyes életre való 

be folyásokat a’ halgatok azonnal meg érezzék; azért is a’ Th eoretikai Igazságok 

az Erköltsi Igazságokkal öszve köttettessenek, és pedig olly világossan, hogy az 

együgyü Halgatok is az öszveköttetést által lássák. 

4. Mikor elkezdi a’ Katekhismus magyarázatját jó leszsz a’ népnek a’ Symbolikus 

könyveknek eredetekről, azoknak hasznokról, a’ Szent Írással való megegyezések-

ről, jó meg fogásokat adni, – valamint a’ Szent Írásnak Istentől való szármozásáról 

is ekkor a’ leg jobb helyen tanit.

5. A’ Predikátzió formája itt természettel nem Synthetica, hanem Analytica lévén, 

mindent rendiben, és el darabolva fejtegessen ki, mert a’ jó Tanitónak és a’ hasznos 

tanitásnak ez az egyedül való tulajdonsága. Ottan ottan a’ Sokratika methodust 

is követheti, – egy szóval a’ Katekhismusi tanitást ugy vigye, hogy a’ dolog ugy 

jöjjön ki, mintha egy érzékeny Atya beszélgetne a’ Vallás dolgairól az ő fi ai előtt.

6. Hogy pedig az akkori tanitás annál alkalmatossabb légyen; szerezze meg a’ 

Heidelbergai Katekhismusnak leg jobb magyarázóit, kik közt az ujjabbak közzül 

nevezetessebbek van Alpen, és Hunyadi Ferentz (d) a’ régibbek közzül pedig 

Stehelin Kristof Katekhismusi Házi Kintsének is sok hasznát vehetni.

7. A’ Katekhismusi épületessebb tanitásért hasznos dolog volna ha a’ Heidelbergai 

Katekhismusnak tsupa Textusa az közönséges Énekes könyv után nyomtatodnék, 

hogy a’ nép azt látná, mikor a’ magyaráztatik.

Jegyzés. Adná Isten, hogy azoknak a’ Kathekhizatzióknak, mellyeket az oskola 

Mesterek és Praeceptorok fi rkálgatnak, már valahára végek lenne, a’ mellyeknek 

igy lehetne nyakokra hágni, ha irodnék egy jó Katekhismus, mellyet a’ tanúlók 

könyv nélkül, és szoról szóra megtanulnának. Erre a’ Katekhismusra készittetnék 

hasonlóképpen közönséges auctoritással egy böv magyarázat, tsupán az Oskolai 

Tanitók számára, a’ mit a’ gyermekekkel nem lenne szabad tanitatni, hanem az 

azoknak kezekben adott Katekhismust ebből kellene nékik magyarázni.665    

A katekizmusi Istentisztelet szertartására nézve egyik legfontosabb és leg-

konkrétabb forrásunk Backamadarasi Kiss Gergely erdélyi kéziratos ágendája 

(1786),666 amit kiegészítve Nagy István nyomtatásban kiadott (Győr, 1788.). Az 

ágenda nyomtatott változatában a következőket találjuk:  

665 Tóth , -.
666 Vö. Kolumbán , -.
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Delyest. A’ Prédikátzió hellyett Kátékismusi tanitás tartatik Vasárnapokon. Innep 

napokon pedig, vagy prédikátzió, vagy az Innep-napnak mi-vóltához illő szent His-

tória olvastatik, Hit, és Erkölts-béli jegyzésekkel.667

A’ Katékismusi Tanításnak matériájit és a’ matériának rendit meg-mútatja a’ Kis 

Kátékésis; vagy az Hejdelbergai nagy Kátékismus, melly Symbolikus Könyvünk. A’ felett 

ide tartozik, hogy értelmesen elő-adattassanak azok az okok, mellyekből bizonyos, 

hogy vagyon Isten; a’ Szent Írásról, hogy az Isten’ beszéde’ s a’ t.

Ezen Tanítás módjának különös régulái ezek: (I.) Hogy légyen ez kivált a’ fa-

lusi Ekklé’siákban, nem Prédikátzió formában, hanem atyai, avagy barátsági 

beszéllgetésnek módja szerint. (2.) Hogy légyen világos, és a’ matériának értelmét és 

tzélját egészen ki-fejezze. De azomban nem kell felette ki-szélesíteni a’ magyarázatot, 

annyival inkább szükségtelen dolgokat béelegyíteni. Jó Históriákkal hasonlatossá-

gokkal világosítani, és egyszernél többször-is elő-mondani a’ nehezebbeket, és az 

Idvességre tudni múlhatatlanúl szükségeseket. (3.) Meg-kell-nyerni a’ Tanítványt a’ 

Hit és a’ lelki-esméretből származó meg-győződés-által, annyira, hogy ha igaznak, 

vagy szükségesnek hiszen valamit, azt ne a’ tanító szaváért hidje, hanem azért, hogy 

okát érti vagy valóságát érzi magában. (4.) Mindent a’ kegyességre kell vinni, meg-

értetvén, hogy tudni-kell kinek-kinek Szent Vallásunkat, de a’ még nem elég, hanem 

praxisra-is kell annak minden tzikellyeit vonni, hogy jól formáltassék a’ lelkiseméret, 

és buzgóság, áhítatosság óltattassék a’ szívbe. (5.) Élni kell minden alkalmatossággal, 

hogy intettessék a’ tanítvány a’ bűnt el-távoztatni; a’ mikor vétkezett, azt meg-bánni, 

és a’ Kegyességet gyakorolni.668

Zsarnay Lajos szintén a szertartási elemekkel foglalkozik ekként:

667 Nagy , .
668 Nagy 1788, 4-5. Vö. Kun 1855, 190-191.  Eddigi alaktalan nyilvános katechisatioink helyébe 

azért czélszerű lenne: valamelly jobb módról gondolkodni. p. o.

a) Vasárnaponként csak reggel tartani egyházi beszédet, délutánokra pedig be kellene hozni 

általánosan a katechisatiot. 

b) Ezen katechisatio kezdődnék énekléssel és imádsággal, s a vallástanítást az egész közönség 

vallásos s erkölcsi népszerű oktatásává kellene átváltoztatnunk. Azértis (sic!) délutáni órák-

ban a szentirást világosabban s kimerítőbben értelmeznénk mint eddigelé, s azután mind 

az ó, mind az új szövettség könyvéből, valamint a vallás történeteiből is adnánk elő a leg-

fontosabbakat. Utoljára erkölcsi szellemű elbeszélések által pótolnánk az eddigi hiányokat.

c) Ismét könyörgéssel, s énekléssel végződnének az illy nyilvános Catechisatiók. –

 Mielőtt valaki elvető ítéletet mondana ezen tervezet felett azt kérdjük: vallyon az eddigi vallás-

tanitással czélt ért-e a közönség? czélt ért-e egészen az egyház? azaz terjedt-e kellőleg a bibliai 

ismeret? Bátran el lehet mondani, hogy az egyházi szónoklat által azon mértékben nem ter-

jedt, mint terjedhetett vólna; a katechisatiók által pedig még annyira sem. Kell tehát, és illő is 

méltánylani azon módot, melly a nép életben, a bibliai ismeretet terjeszti, s meggyökeredzteti; 

mi pedig hisszük, hogy az itt adott tervezett ahoz segít bennünket. Próbáljuk meg ezt a módot, 

s próbáljunk mást is, „és a mi jó azt tartsuk meg.”
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A katekhizmusi predikációkat egészen a homilétika szabályai szerint kell késziteni; 

azok is a vallás főbb igazságait az egyház bevett katekhizmusa szerint, világos, 

könnyü, és érthető összefüggő beszédben terjesztik elő.669

Az egyes katekhizáció részei lehetnek: rövid fohász, bevezetés, midőn a dolog úgy 

kivánja, hogy érdeket ébresszünk a tárgy iránt vagy azt világositsuk; különben az 

el is maradhat; a főtárgy, miről beszélünk, mely vagy szabadon választott vallásos 

igazság lehet, vagy szentirásbeli hely, vagy katekhizmusi kérdés és felelet; a berekesz-

tés, melyben vagy a mondottakat ismételjük, vagy intjük és inditjuk a gyermekeket 

azoknak gyakorlására, vagy felfohászkodunk. 

A berekesztés sem szükséges mulhatlanul, mert ámbár minden katekhizáció, 

a mennyire lehet, egy egészet tartozik képezni, még is megeshetik, hogy a felvett 

tárgyat vagy a gyermekek feleleletei (sic!) vagy a bővebb magyarázat miatt be nem 

végezhetjük a határozott időben: akkor a tanitást félben kell szakasztani, s a követ-

kező órára hagyni. A szivre s akaratra nem csak a tanitás végén, hanem annak egész 

folyama alatt is kell hatni.670

Mitrovics Gyula a következő, aki Egyházszónoklattan című művében beszél a 

Heidelbergi Kátéról való prédikációkról (1878). Mitrovics elméleti munkájában 

nem ad tanácsokat és utasításokat a kátés prédikációkat illetően, sokkal inkább 

ellenszenvét fejezi ki irányukba, és arra a megállapításra jut, hogy célszerű 

lenne végleg megszüntetni ezt a prédikálási módot. 

Az pedig, hogy bevett szokás szerint, mi magyarok, a heidelbergi káté felett tartunk 

egyházi beszédet, az úgynevezett templomi katekhizáció alakjában, nyomorúságos 

utánpótlása annak a mulasztásnak, melyet népiskolai vallás-erkölcsi oktatásunkban 

és nevelésünkben tapasztalunk; másfelől azonban protestánsellenes mellőzése ma-

gának a szentírásnak, egy oly gyarló emberi mű megdicsőítésének céljából, melynek 

szerzői sohasem számítottak arra, hogy iratuk valaha a bibliát fogja leszorítani a 

keresztyén templomi szószékekről. Azért, ha ama rossz vélemény, amellyel talál-

koznak hallgatóink előtt az így tartott katekhizációk671 nem indít talán arra, hogy 

fölhagyjunk e kicsiny szabású, gúnynevén: „szükségből elővett” prédikálási móddal, 

s a népiskolába, mint igazi helyére utasítsuk, ejtsük el egy másik, még fontosabb 

szempontból. Nevezetesen a heidelbergi káté tartalma vagy benne van a bibliában, 

669 Zsarnay , .
670 Zsarnay , -.
671 „Mily régi keletű a hallgatók gyűlölete a katekhisatiok iránt, eléggé mutatja, hogy pl. Sallai 

András kömörii lelkészt 1796-ban hallgatói azért turják az egyházból, mert sokat katekhizál.” 

Mitrovics , . (Eredeti lábjegyzet – a szerző megjegyzése)
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amikor aztán térjünk vissza az eredeti forráshoz és vallásos okmányhoz; vagy pe-

dig tartalma ellenkezik a szentírással, amidőn aztán semmi szín alatt sem szabad 

azt használnunk, mert hiszen különben is meg vagyon írva: „Textus ex solis libris 

canonicis populo explicandus et aplicandus proponatur; quia illud solum regula et 

amussis est fi dei ae vitae”.672

Megfi gyelhető, hogy a XIX. század előtti katekizmusi prédikációk rendszerint 

textusra épített magyarázatok voltak, a XIX. századi kátémagyarázatok eseté-

ben a textus, ill. a textusfelvétel teljesen eltűnik.673 Azaz: e korszakban maga a 

kátékérdés lesz textussá. Így nem egy bibliai szakaszt, ill. helyet, hanem egy té-

mát vagy altémát fejtenek ki a prédikátorok vallásos beszéd formájában. Persze 

mindezek a megállapítások nemcsak a nyomtatásban megjelent prédikációkra, 

hanem a kéziratban fennmaradt prédikációkra is igazak. 

A történeti hitelesség kedvéért rá kell mutatnom, hogy mind a keresztyén, 

mind a protestáns-református homiletika-történetben találunk nem egy konk-

rét textusra alapozott igehirdetést. A reformált-református prédikáció-felfogás 

mindig nagyon óvatos (volt) a nem konkrét textusra alapozott igehirdetés típus 

vonatkozásában, azonban a kora XX. századig az úgynevezett ágendai beszédek 

(mint pl. keresztelés, úrvacsorai beszéd, esketési beszéd stb. különálló jelenség), 

általában véve nem rendelkeztek textussal. Történetileg e vonatkozásban a ka-

tekizmusi prédikáció közel áll az ágendai beszéd jelenségéhez. Ennélfogva nagy 

kérdés az, hogy a XIX. és az azt megelőző századokban a katekizmusi beszédek 

mennyiben tekinthetőek „normál” igehirdetésnek, és mennyiben valósítják meg 

az ágendai beszédekre vonatkozó szabályokat. Ha a katekizmusi tanítás lényegét 

komolyan vesszük, a textusra alapított kátémagyarázat is szükségszerűen, lénye-

génél fogva túl kell hogy lépjen egy konkrét bibliai versen vagy szakaszon, mivel 

a dogmatikai tanítások rendszerint a bibliai locusok összegző olvasásából ered.

A fenti részletes történeti áttekintésből kitűnt, hogy a magyar református 

egyház története során a gyermekek és a gyülekezetek hittani és erkölcsi ne-

velését – habár koronként esetlegesen eltérő hangsúllyal, valamint az alkal-

mazott szövegek változtatásával – a katekizmus mint olyan által végezte. A 

katekizmusok nem csupán a hittani nevelés alapját jelentették, hanem az írás-

olvasás elsajátításához is hozzájárultak. Megállapítható az, hogy az évszázadok 

során időről időre igény volt a hit tételeinek tanítására, megfogalmazására, 

ezek ékes példái mind a káték, mind pedig a kátémagyarázatos prédikációs 

672 Mitrovics , -.
673 Már Hunyadi Ferenc nyomtatásban megjelent kátémagyazatainak sincsen textusa. Fekete 

, . Vö. Förds , -. Kulifay Zsigmond kátémagyarázatos (46-52. Úrnapi 

kérdések) prédikációinak sincsen textusa.
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kötetek. Mindenképpen meg kell különböztetünk a Heidelbergi Káté és a többi, 

az évszázadok során írt, tanított és magyarázott kátékat. A káté tanításának 

és magyarázatának gyakorlata egészen a XX. század első feléig töretlen volt, a 

hagyományos káték átírásának és életkori sajátosságokhoz való módszertani 

alkalmazása igazából Nyugat-Európában a pietizmus és felvilágosodás korá-

ban és következtében jelentkezett, Magyarországon elméleti vitákra inkább 

csak a XIX. század közepe táján került sor. Fáy András véleményét idézem e 

vonatkozásban: 

Főbb iskoláinkon a’ pietisticus irány vezérfonalként vonúl el; pedig pietismus és 

valódi vallásosság különböző dolgok. Ez embert tanit, mig amaz türelmetlenségre 

vezet. […] a’ gyermeknek az első években, mig gyenge elméje a’ vallási hittanok, 

mysteriumok’ tiszta felfogásaira megnem ért, vallási tekintetben, egyedül csak 

szivhajlamát kell vezetnünk, a’ keresztyén vallásnak nehány főigazságára és morál-

jára is inkább reá vezetnünk, mint betanítanunk; nem pedig korán kis és palatinátusi 

kátékkal, hitformákkal, zsoltárokkal lepni és erőtetni [sic!] meg fogalmait […]. Ká-

rosok az elme-felettiségekkel megrakott gyermeki káték azért is, mert ha egyszer 

ezekben megtörik a’ gyenge elme, hiedelmet fog adni késöbb más elmefelettiségek-

nek is, ’s igy születik meg a’ babona. Tizenhét éves kora felé adatnám legelőször az 

ifj únak elő, a’ dogmai alapismereteket, ’s elkészíttetvén ezekben őt, ekkor közönség 

előtt confi rmáltatnám, ’s adatnám föl először az urvacsoráját neki. A’ nélkül, hogy 

anabaptista legyek, szeretem, ha az ifj úságban a’ vallásosság nem ajak-petyegésben, 

hanem elme, sziv és érzelem’ meggyőződéseiben él.674

Báthori Gábor püspök a fentebb szemléltetett lelkipásztori felelősséget ko-

molyan nem vevőket, a hanyag lelkipásztorokat a rá jellemző határozott és 

egyértelmű stílusban kritizálja 1837. május 4-re datált lelkészszentelési pré-

dikációjában: 

Igaz hogy még délután is kellene valamit mondani, még pedig Ekklésia rend szabasunk 

szerént ollyat, a’ miböl az egyűgyűek vallásukat megtanulnák, a’ jó erköltsőkre vezet-

tetnének. De már Vasárnap délután a’ nép két harmad része a’ templomba nem megy: 

miért? én most meg nem mondom, magok azok meg tudnák mondani; azok pedig a’ kik 

oda elvetődnek, ott mélyen alusznak, ugy hogy a’ Pap tsupán magának és a’ falaknak 

beszéll, ezek pedig egymással könnyen megegyeznek.675 

Ugyan ezt támasztja alá Könyves Tóth Mihály visszaemlékezése is:

674 Fáy 1842, 56.
675 RL C/8 6. doboz. Köszönöm Pap Ferencnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta az idézetet.
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Vasárnap délután pedig, a Kátémagyarázatok örökös dogmatizálását, olly unatkozva 

s a munka terhétől minél hamarabb szabadulni törekvő szellemmel, mondták fel 

predikátoraink, hogy a vallásosság igazi érzelme, – illy predikációk alatt – többet 

vesztett mint nyert.676 

Érdekes adatokat találhatunk még Könyves Tóthnál arra nézve, hogy az egyes 

prédikátorok milyen forrásmunkákat használtak kátés beszédeik elkészítésekor, 

ill. milyen gyakorlat alakult ki arra nézve, hogy miképpen készítik el a lelkészek 

kátés prédikációikat. Az is sokat elárul a debreceni gyakorlatból, hogy meny-

nyire mostohán kezelték, mennyire nem vették komolyan a kátémagyarázat 

fontosságát.

Alig lehet képzelni azt a renyhe gondatlanságot, mellyel predikátoraink a Káté-

magyarázatot tartották vasárnap délutánokon. Némellyek a Hunyadi Ferenc által 

kiadott könyvből futtában végig olvasták az elmélkedést, azután félkészültséggel 

beszéltek mindent a mi nyelvökre jött. A szorgalmasbak tanulódeák fővel öszveirták 

az ifj úság által dolgozott kátémagyarázatokat, s ezeket használták. Debrecenben, 

mintegy harminc esztendő olta magok a prédikátorok soha nem prédikáltak va-

sárnap délután kátémagyarázatot; s ennek fő oka az vólt, mert a templomi idő alatt 

rendesen temetési szertartást kellett végezniök; másik mellesleg de jelentékeny ok 

vólt az, hogy a theológiát hallgató ifj ak magukat, mind theoretice mind practice 

képezhessék.677

Dobos Jánostól összesen 55 kátés prédikáció maradt fenn kéziratban. Ezek a 

beszédek mind a pesti Ráday Levéltárban található hagyatékban vannak, és 

nyomtatásban nem jelent meg közülük egy sem. Az első ilyen beszéd 1829. 

május 15-én, az utolsó 1833. január 20-án hangzott el először. Megállapítható, 

hogy Dobos kátémagyarázatainak szinte teljes egésze majdnem négy év alatt 

íródott. Számos forrás áll rendelkezésünkre, hogy a prédikátorok a rájuk bízott 

gyülekezet nevelését és oktatását vasárnap délutáni vagy hétköznapi tanítás és 

istentisztelet formájában is végezték, ahol a hittani tételek magyarázata mellett 

pl. a XIX. században fontos erkölcsi és társadalmi kérdéseket is tárgyaltak. Ezt 

erősítik meg Dobos János kátémagyarázatainak kéziratai is, amelyeknek dátu-

maiból kitűnik, hogy Óbudán feltehetőleg hétköznap volt a kátémagyarázatos 

prédikáció és istentisztelet.

Nem minden Úrnapi kérdésről maradt fenn prédikáció, vagy az is lehetséges, 

676 Könyves Tóth , .
677 Könyves Tóth , -.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 415 •

hogy ezekről nem is prédikált Dobos. A fellelhető prédikációk közül hiányzik 

az V. (12-15. kérdések), a XVIII. (46-49. kérdések), a XXIV. (62-64. kérdések), 

a XLIII. (112. kérdés), a XLIV. (113-114. kérdések), a XLVII. (122. kérdés), az 

L. (125. kérdés) Úrnapi kérdésekről való magyarázat. Érdekes azonban, hogy a 

fennmaradt prédikációk között van olyan Úrnapi kérdés, amelyről több pré-

dikációt is mondott az idők folyamán. Ilyenek: a III. (7-8. kérdések – két-két 

prédikáció), a IV. (10-11. kérdések – két-két prédikáció), a VI. (16-19. kérdések 

– négy-négy prédikáció), a VII. (23. kérdés – két prédikáció), a IX. (26. kérdés –

három prédikáció), a XLII. (110-111. kérdések – két-két prédikáció), valamint 

végül az LII. (127-128. kérdés – két-két prédikáció) Úrnapi kérdések.

A fennmaradt kéziratok alapján megállapítható, hogy 1829-ben 14, 1830-ban 

15, 1831-ben 17, 1832-ben 4, míg 1833-ban 2 prédikáció készült, ill. hangzott el. 

Ezen kívül találunk még két datálatlan prédikációt, valamint még egy beszédet, 

amely feltehetően 1829-ben hangzott el, azonban ezt egyértelműen nem lehet 

eldönteni. 

Persze a fenti összegzés nem jelenti azt, hogy egyes prédikációk nem hangoz-

hattak el többször, de úgy tűnik, hogy miután egyszer már elkészült a Káté kér-

déseinek magyarázatával, Dobos János nem írt ilyen új beszédeket, hanem ezeket 

használta fel újra és újra, szükség szerint későbbi szolgálati helyein. Ezt támasztják 

alá azon másodszori datálások, melyeket a 16., 29., 32., 35., 63., 68., 69., 72., 102., 

103., 104., 105., 106., 107., 111., 112., 114., 116., 142., 144., 384. számú prédiká-

cióknál találhatunk. Ezek közül néhány nemcsak másodszor hangzott el. A 29. 

számú beszéd négyszer, a 102., 104. számú beszédek pedig összesen háromszor 

hangzottak el. Külön érdekesség, hogy a 29. számú prédikáció mind a négy datált 

elhangzása feltehetően Óbudán történt: először 1829. június 27-én, másodszor 

1835. október 6-án, harmadszor 1838. január 25-én, negyedszer 1840. július 12-

én. E tekintetben egyedi ez a kátés prédikáció. A többszöri elhangzások megoszlá-

sa is fi gyelemre méltó: 1845-ben 1, 1851-ben 7, 1852-ben 4, 1853-ban 8, 1855-ben 2 

prédikáció, azaz összesen 22-szer hangzottak el újra a már elkészült prédikációk. 

Ez szolgálati helyekre lebonta: Kömlőd: 1, Pécel: 9, Tótfalu: 10, Cegléd: 2.

Nincsen arra vonatkozólag adatunk, hogy Dobos használt-e esetleg magyar, 

ill. külföldi adaptációkat prédikációinak megírásakor. 

Dobos beszédeinek szintén nincsen textusuk, a kéziratok fejléc részében 

pusztán az Úrnap száma és alatta az ahhoz tartozó kérdésszámok vannak meg-

adva mintegy a prédikáció címeként. Egy-két esetben rövid címet is találunk, 

de ezek általában csak rövid összefoglalásai az adott kátékérdésnek, mint pl.: 

Esküvés (61.), Az Isten törvénye (36.), III. parancsolat (60.), IV. parancsolat (62.), 

VII. parancsolat (64.), stb. 

A kátémagyarázatos prédikációk mindig valamilyen rövid bevezetéssel 
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kezdődnek, majd ezután Dobos megállapítja, ill. meghatározza az adott témát, 

majd azt részekre osztja, és ezekről külön pontokba szedve kezd el beszélni. 

Kerüli a túlzott dogmatizálást, sokkal inkább igyekszik hallgatói számára egy-

szerűvé tenni a sokszor nehéz fogalmakat. Igyekszik életből vett példákkal is 

tanítani hallgatóit, nem kerüli el a polemizálást sem, legyen az akár teológiai, 

akár morális értelmű vagy jellegű, kerüli azonban a hosszú és értelmetlen fej-

tegetéseket. 

Prédikációira alaposan készül, utalnak erre a sorok szélén található meg-

jegyzések, esetleg a prédikáció végén található hosszabb utalások más teológiai 

művekből, de ezeket csak önmagának jegyzi le, hogy ezek leegyszerűsítése által 

segítse és szélesítse hallgatói ismereteit. A 36. számú prédikációnál Dobos le-

jegyez egy hosszabb fejezetet Somosy János: Keresztyén Hittudomány. II. kötet. 

(Sárospatak, 1838.) könyvéből. A kátémagyarázatoknál megfi gyelhető, hogy 

Dobos kerüli a régi anekdotákat és históriai műveket, amelyek inkább a régebbi 

korok gyakorlatára voltak jellemzőek. 

Két kátémagyarázatos prédikáció segítségével szeretném Dobos János gya-

korlatát szemléltetni. Az első prédikáció nem attól különleges, hogy az adott 

témát miképpen bontja ki és magyarázza meg, hanem azért, mert ez volt első 

kátémagyarázatos prédikációja, amelyet közvetlenül felszentelése után mon-

dott. Erre az alkalomra utal is prédikációjában, valamint saját kézzel írt rövid 

megjegyzésével is, ekként: 1-ö kat[echézis] Pap fővel. A prédikációban arról is 

beszél, hogy miért fontos a Kátét magyarázni, és mi haszna van ezeknek az is-

tentiszteleteknek. Ezért bír jelentőséggel ez a beszéd az egész témakörre nézve.

XIX. Úrnapja.

L. LI. LII. kérdések678 magyarázatja

Az eddig hallott magyarázatokbol világosan láthattátok hogy a’ Krisztus két féle álla-

poton ment keresztül mig itt e’ földön a’ mi váltságunkat munkálódva, meg aláztatott 

állapotjának minden nehézségeit itt e’ nyomorult földön szenvedte, hol az ö példája 

után a’ virtus jutalmát nem várhatja, fel magasztaltatott állapotjának dítsősége itt e’ 

földön kezdödött a’ fel támadáskor, azolta tart, ’s tartani fog a’ világ végéig, a’ mikor ö 

mint biró fel épiti az ö itélö székét a’ menny és a’ föld között hol mindnyájunkra vár a’ 

végsö sententia, boldog, a’ aki ezt nem rettegve várja. - -

Ezen fel magasztalt állapotjának egyik részét, gradusát tészi már az apostoli hit formá-

678 L.: Miért mondod ezt: „Ül a mindenható Atya Istennek jobbján”?; LI.: Mit használ nekünk a mi 

Fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége?; LII.: Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus 

ismét eljön „ítélni eleveneket és holtakat?” HK , -.
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jának ez a’ tzikkelye – üle a’ mindenható atya Istennek jobbjára, - mellyhez hozá tévén 

az utolsót, hogy t. i. el jő egyszer itélni eleveneket és holtakat a’ katekhismusnak vezérlése 

szerént, elmélkedjünk röviden e’ két dologrol:-

De minek elötte ezt tselekedném, engedjétek meg nékem, hogy most mikor elöször 

állok közöttetek, mint az Istennek és a’ vallásnak fel szentelt szolgája, mint a’ vallás 

igazságainak és titkainak magyarázója, egy két szóval érdekeljem mi hasznos, mi múl-

hatatlan része a’ vallásnak, és Isteni tiszteletnek ez az úgy neveztetett káté magyarázat, 

mi nehéz, de mi hasznos része ez a’ mi hivatalunknak. Bár tsak hallhatná minden az 

én szavaimat! -

Sokan azt gondolják Ti közöttetek is hogy ez a’ dél utánni Isteni tisztelet nem érdemel 

annyi fi gyelmet mint a’ dél elötti – s hogy ezt el mulatni, vagy el nem múlatni mind egy 

de kérlek! nem annyi é ez mint azt állitani, hogy nem az az Isten van itt dél után, mint 

a’ ki dél elött itt volt, vagy hogy mi ilyenkor nem azt a’ vallást tanitjuk, vagy nem úgy 

tanitjuk mint dél elött tanitottuk! – Csak szint olyan fontosságú ez mint a’ dél elötti, sőt 

többet mondok, a’ tudatlanok a’ lelki vakok és sánták számára még mulhatatlanabb 

szükségü mint a’ délelötti – miért? – Nem mondom én azt hogy dél elött szükségteleneb-

bet beszéllünk mint dél után, ha nem tsak azt: – hogy itt rendbe szedve, egymás után 

– a’ könnyebbeken kezdve ’s úgy menve a’ nehezebbekre, adjuk elö a’ vallás sarkalatos 

igazságait, ’s úgy bánunk véletek mint a’ gyermekekkel, kiket először tejjel szoktatunk a’ 

keményebb eledelekre. – Többet mondok, ha dél elötti tanitásainkat igazán érteni, és 

idvességtekre forditni akarjátok, mulhatatlanul szükség néktek ezeken a’ magyarázatokon 

jelen lenni, illyenkor készül számotokra az étel melly osztán Lelketeket táplálni fogja. -

Láttam én azt sokszor magam is, hogy a’ ki dél elött meg lehetösen fi gyelmezett ilyen-

kor lágy melegséggel halgatta azt, vagy félig aludva, a’ mit halgatni és tanulni néki 

mulhatatlan. De mit mondjak ere egyebet, mint ezt: valamint balgatag az ki kormány 

nélkül akar hajót igazgatni, ’s utoljára is el süjjed, úgy balgatag az a’ ki keresztyén akar 

lenni a’ nélkül hogy tudná a’ keresztyén vallást. – a’ ki tudni akar a’ nélkül hogy tanulna, 

bé akarja tölteni a’ törvényt a’ nélkül hogy tudná mit parantsol az: - az Idö nem engedi 

hogy többet szóljak – bártsak mindnyájan hallottátok volna, vagy általatok mindnyájan 

hallanák a’ kik itt nintsenek is a’ mit mondottam. Oh! világosságoknak kutfeje Nagy 

Isten! a’ Te menyböl alá szállott vallásodat kezdem én most emberi módon elö adni, 

Nagy nehéz munka, de a’ Te Sz[ent] Lelked könnyüvé teheti ezt nékem, a’ Te népednek 

pedig hasznossá. – Uram! ditsöitsd meg a’ mi erötlenségünkbe a’ Te Isteni erödet --!679 

A következő – Dobos János 1830. január 30-án a IV. parancsolat kapcsán (38. 

úrnapja, 103. kérdés680) – prédikációt azért választottam ki, mert arra látha-

679 RL C/20. 2. doboz 14. számú prédikációja
680 „Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgála-

ta és az iskolák fenntartassanak. És én, különösen ünnepnapokon, az Isten gyülekezetébe 
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tunk példát, hogy hogyan exhortálja gyülekezetét, ill. hogyan applikálja a káté 

kérdését gyülekezete helyzetére és annak problémáira:

K[eresztyének]! – Nyúgodalomnak napja, Isteni tiszteletnek napja volna hát minden 

vasárnap de az é valósággal, nem inkább a’ bujaságnak tzifrálkodásnak és vendegeskedés 

napjának lehetne é ezt nevezni. – Nem mondhatjuk hogy Templomunkba senki sem 

jár, de azt el mondhatjuk hogy sokan a’ kevésböl is hónap számra alig jelennek meg itt 

egyszer, mitsoda érzéssel maradhat oda haza az a’ kit a’ restségnél és hidegségnél egyébb 

innen el nem fog, nem tövisenn kell é annak ülni oda haza, a’ kinek eszébe jut hogy az 

I[ste]n tőle ezt az egy napot kivánta ’s ezt az egyet is nem adja meg nékie? – Hát még itt 

a’ Templomba mennyi a rendetlenség. – Nem tsak ezt ha nem más vasárnapi gyüléseket 

nézzünk meg, nem mindenütt tsak azon erölködnek é hogy ékességeivel ki rakodhasson 

kivált az asszonyi nem! – hiszen illő tisztességes öltözetbe meg jelenni de éppen azért 

el maradni a’ Templombol hogy úgy nem öltözhetik valaki mint a’ szomszédja, vagy 

azért nem akarni ide jöni, hogy a’ restség az evés ivás le szaggatta a’ teströl a’ ruhát, 

balgatagság! – és kettös vétek! – hát a’ fi gyelmetlenség, midön tsak a’ test jött ide fel a’ 

Lélek pedig odahaza vagy más nemtelen helyekenn maradt? Ez a’ nép tsak szájjal tisztel 

engemet, de szivek távol van én tőlem! – Mát XV. 8. 

Ha a’ Tanitó valami vétek ellen ki kél mellybe valaki lélegzik, hányszor zúgolódott 

a’ bűnös ’s hányszor mondta hogy ő papoltatott ki jól van! ha magadat egyé teszed a’ 

vétekkel még rosszabbá teszed magadat mint a’ Tanitó gondolta. Tudd meg azt hogy a’ 

Tanitó meg esküdt ellensége tartozik lenni a’ véteknek, mert midön hivatalába lépett meg 

esküdt hogy a’ vétket ki kiáltja. Minek is kelne ki az olyan vétkek ellen mellyekbe halgatói 

közzül egy tag sints. – az uralkodó vétket kell néki ki választani, ezt kell néki le festeni, ha 

minden békételen reá kiált is. – Hát Isteni tisztelet után hogy telik el ez a’ Sz[ent] nap. 

– A’ heverő nem éri meg azzal hogy hat napot hevert egy héten, a’ hetediken nem tsak 

hever ha nem többet tsinál – magatok tudjátok hogy telnek el a’ vasárnap dél utánnok 

kérdezösködik é valaki épület és tudomány kedviért a’ Templomba hallott dolgokrol? 

– nem inkább ülnek é öszve a’ tsúfolódoknak és ember szollóknak padjára, ’s kedvekre 

nyúzzák más betsületét! – Bizony arra kell fakadnunk hogy inkább bünnek napja ez mint 

az Istené! – a’ vasárnap ara van szentelve hogy ez Istené légyen! ’s mellyik napbol jut több 

az ördögnek mint éppen ebböl? A’ borházak meg vagynak tömve a’ Templomok üresen 

állanak alig hallik egy két Templomba a’ Sz[ent] énekeknek szava, de tsak nem minden

szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az 

Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztyén hez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, 

hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy 

bennem az Úr munkálkodjék az Ő Szentlelke által, és így az örökkévaló szombatot már e földi 

életben megkezdjem.” hk 1990, 72-73.
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harmadik háznál az Égre kiált a’ tivornyáknak fajtalan éneke, és káromkodása – 

’s éppen vasárnap – éppen a’ nyugodalomnak a’ vallásnak napján. – A’ ki dolgozik 

az meg büntetődik ezen a’ naponn, a’ ki pedig vétkezik büntetetlen marad! – Nem 

ezt mondhatja é az Úr mind ezekre Ámos. V. 21.-23. Gyülölöm és meg vetem a’ Ti 

Innepeiteket – vedd el én elölem a’ Te sok éneklésedet ’s a’ Te hegedűidnek éneklését 

sem halgatom. meg.

A’ kinek füle van a’ hallásra hallja! meg ma hallja meg és térjen meg! Az Isten a’ ki 

hajdan annyi mannát hullatott Pénteken az Égböl hogy szombatra is elég lett, éppen 

azért fog meg áldani benneteket hogy az ő napját néki szenteltétek és a’ világot itt hagy-

tátok! Ti a’ kik valaha a’ külsö és belső szombatot meg rontottátok – kik ide gyakran 

idegen tüzet hoztatok Áronnak fi aival, rettegjetek! mert tűz jöhet ki valahára az Úrnak 

ortzája elöl és meg emészthet Titeket mint azokat is meg emésztette – Légyen tellyes az 

I[ste]nt ditséröknek száma ezen a’ helyenn is, ha veszélyek fenyegetnek bennünket ide 

gyüljön fel minden tag és imádkozzon mig a’ meg talalásnak ideje jelen van. Itt üljön 

Szombatot az Úrnak népe mig amott egyszer az örökké való nagy Szombatot vég nélkül 

fogja Innepelni. Amen. 30 Jan. 1830 – D. J. mk.681

 

Dobos János katekizmusi prédikációi azért értékesek, mert egy-két kivételtől 

eltekintve szinte teljes egészében fennmaradtak kéziratban. Még értékesebbek 

annak tekintetében, hogy viszonylag egészen korai időszakból (1829-1833) 

maradtak fenn. A kátémagyarázatos kéziratok sok mindenről árulkodnak 

anélkül, hogy akár egyetlen sort is olvastunk volna a prédikációkból. Lát-

hatjuk a dátumokból, hogy feltehetően nem csak vasárnap délután, hanem 

hétközben is folytak katekizmusi alkalmak, továbbá, hogy a beszédeknek nem 

volt textusa. A többszöri elhangzás arra is utal, hogy egy-egy lelkész pályá-

ja során nem írt újabb katekizmusi prédikációkat, hanem a már meglévőket 

használta fel. 

Mindezeken túl, ha a prédikációkat is elolvassuk és a fentebb közölt idéze-

teket is megnézzük, láthatjuk, hogy a katekizmusi prédikációk kevert műfajt 

képeznek a tekintetben, hogy keveredik bennünk az ágendai beszéd, a téma-

prédikáció és a sermo műfaja. Textus nélküliek, mint az ágendai beszédek, 

azaz hittartalmat akarnak közvetíteni és átadni anélkül, hogy veszítenének a 

biblicitásukból, de egyúttal nem a kátét emelik a Szentírás fölé. Témaprédiká-

ciók, mert a kérdéseken túl, mindig egy-egy téma kerül a középpontba és azt 

fejti ki a lelkész prédikációjában, egy hosszabb témakört akár több prédikációra 

felosztva. Műfajukat tekintve sermok, mert a beszédek a kor általánosan be-

vett gyakorlatának megfelelően a fő mondanivalón túl alpontokra tagolódnak, 

681 RL C/20. 2. doboz
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vagyis elágaztatással készültek. Úgy vélem, ebben az értelemben a kor katekiz-

musi prédikációi mindenképpen egyedi műfajúaknak tekinthetőek, amelyek 

eltérnek minden más típusú prédikációktól. 

Ezeken a műfajú prédikációkon is fellelhetőek Dobos stílusjegyei, akinek 

egyedisége és hangja nem keverhető össze egyetlen más kortárs lelkészével sem. 

Ez azt is jelenti, hogy e beszédek az általános véleményalkotástól eltérő módon 

nem sematikusak és igenis gyülekezetszerűek, ha a lelkész vette a fáradságot és 

igényes volt önmagával, gyülekezetével szemben is. Dobos János katekizmusi 

prédikációi ennek ékes példái.

Dobos János mint prédikátor

Egy lelkész prédikációs stílusát és modorát rendkívül nehéz vizsgálni és meg-

határozni, még akkor is, ha ez a feladat első látásra egyszerűnek tűnik. Külö-

nösen igaz ez abban az esetben, ha egy lelkésznek csak írásban maradtak fenn 

prédikációi, de élőben prédikálni soha nem hallhattuk. Ha pedig a lelkész még 

nem is abban a században élt, amelyben mi, erre vállalkozni szinte képtelenség, 

de azért mégsem lehetetlen feladat. Mindezen állítások igazak Dobos János 

prédikációira is, aki egy a XIX. század elején lelkészcsaládba született lelkész. 

Az apa, Dobos István óbudai prédikátorként Hunyadi Ferenc szellemi hagyaté-

kának gondozásával foglalkozott, és így több kötetet is kiadott a nagy tiszántúli 

előd műveiből. Ennélfogva feltehetően maga is e szellemi hagyaték és szellemi 

irányzat továbbvivőjeként tartható számon. 

Hunyadi Ferenc a késő barokk prédikálási stílus követője, egyúttal a 

konfesszionalista ortodoxia szellemiség képviselője. Katekizmusi prédikációi 

a korszakban és a későbbi évtizedekben meghatározóak voltak, számos lelkész 

ezt a művet használta vagy mondta el katekizmusi, vasárnap délutáni istentisz-

teleten. Ezt a szellemiséget örökölték és vitték tovább a Dobosok. 

Fontos megemlítenünk Dobos István első házasságából született fi át, Dobos 

Józsefet is, aki pedig Földvári István esperes mellett nevelkedett hosszú ideig 

(Dobos József anyja Földvári lánya volt), akik pedig szintén inkább az ortodox 

irányt képviselték. E két ember nagy hatással volt Dobos Jánosra, sajnos a ku-

tatás jelen állása szerint sem Dobos apjának, sem Dobos bátyjának kéziratban 

fennmaradt prédikációiról nem tudunk. 

Dobos Jánost Debrecenben Aranyi István professzor tanította a homiletika 

tudományára, aki mindig ügyelt arra, hogy a legújabb szakirodalommal is meg-

ismertesse hallgatóit. Ez azt is jelentette, hogy már a század első felében rajta 

keresztül beáramlottak racionalista szellemiséggel átitatott művek, melyek alól 
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a homiletikai és gyakorlati teológiai művek sem képeztek kivételt. Ez is hatással 

lehetett Dobosra. 

Lovasberényi rektorsága alatt igen nagy hatást gyakorolt rá principálisa, 

Papp Mihály, aki szintén inkább a XVIII. század szellemi áramlataihoz húzott. 

Majd visszakerülve Óbudára apja mellett két évig káplánkodott, utána mintegy 

atyai örökségként átvette az óbudai gyülekezet pásztorolását. 

Dobos sokáig kereste hangját és stílusát, leginkább idegen szerzők prédiká-

cióit fordította és tanulmányozta, ill. alakította át azokat a maga képére, ízlése 

szerint. Egy helyütt meg is jegyzi, akkora tehetsége mutatkozott ebben, hogy 

már legátus korában csodájára jártak az általa készített beszédeknek. 

Óbudai prédikációira jellemző a fi atalos lendület, valamint az a szarkaszti-

kus, de ugyanakkor érzékeny stílus és egyedi modor, amely téveszthetetlenül 

csak és kizárólag az övé volt. Írásmodora és stílusa sokszor szaggatott, egy-egy 

mondatért vagy kifejezésért képes alakítani beszédein, néhol kifejezetten lel-

kesítő, néhol kifejezetten deprimáló a modora. Néhol igen keményen „kiszól” 

prédikációiban, de soha nem személyeskedő, soha nem bántó módon. Érzékeny 

lelkületét különösen a kazuális beszédek árulják el, ahol egészen másképpen 

beszél pl. a gyászolókhoz, a temetésen résztvevőkhöz. Ilyenkor mintha egy 

egészen új arcát ismernénk meg. Talán ezekben a beszédekben mutatkozik meg 

leginkább a legszemélyesebb hangja, lelkének legbelsőbb világa. Több olyan 

prédikációval is találkozunk, amelyekben egészen személyes dolgot oszt meg 

hallgatóival, amit szinte már-már feltárulkozásként is felfoghatunk. 

Óbudai papságát követően Kömlődre került, ahol nem egészen egy évet szol-

gált. Az a szellemi irányzat, bázis és miliő, amelyből érkezett (Dunamelléki 

Egyházkerület, Pest), sok szempontból ellentétes volt a dunántúli gondolko-

dással, felfogással és szemlélettel vagy erőteljesen különbözött attól. Dobos 

nem szeretett itt lenni, ennek több írásában is hangott adott, a pápai papságot 

pedig egyenesen nagyképűnek tartotta. Ez az időszak azonban azért érdekes 

számunkra, mert ekkor írja a PEIL hasábjain a Török Pál által szerkesztett 

prédikációs kötet második kötetének recenzióját és kritikáját. Ebben a kötetben 

Dobostól négy prédikáció jelent meg, így önmagáról is ír, de álnéven (Bujdosó 

Mihály).682 Ebben az írásban saját prédikációiról maróan humoros kritikát és 

véleményt fogalmazott meg, ekként: 

Luk. 15. 16. És kivánja vala megtölteni gyomrát a’ moslékkal, mellyet a’ disznók esznek 

vala. Farsangi tanítás, szól a’ természet elleni életmód veszélyeiről. A’ kálvinista pa-

poknak tanítási, egyházszónoklati mezője nem levén perikopákkal és epistolákkal 

682 Dobos János írói álneveivel kapcsolatban lásd a részletes életrajz vonatkozó részét. 



Szetey Szabolcs

• 422 •

szükségtelenül felárkolva, szabadon választhatnak alapígét az irásból. Ez igen szép 

szabadság, ’s a’ ki tapasztalásból tudja mennyi függ az alapige választástól; a’ ki tudja, 

hogy egy szerencsésen választott locus-sal fele meg van nyerve a’ kidolgozásnak: az 

méltányolni tudja ugyan egy felől egy Dräseke feneketlenségét, ki negyvenszeri ke-

resztül-csépelés után is találna új magot az epistolákban; de azért sokért nem adná 

szabadságát, már csak azért is, hogy egy-egy perikopáról elég egy jó tömött munkát 

kidolgozni, ’s nem szorul az ember a’ német szónokok konyhájára, kik szorultságból 

kénytelenek például pünköstkor a’ rágalmazásról beszélni, csak azért, mert a’ zsidók 

a’ szentlélek-teljes tanítványokat részegeknek fogták. E’ szabadsággal azonban nem 

jó a’ nyerseségig visszaélni, mint sz[erző] visszaélt; mert például egy illyen vezérige 

az egész szónoklatot ama moslékba márthatja, mellyről benne szó van, ’s illyenhez 

aztán csak magának a’ szerzőnek kivánhatunk jó étvágyot. – Ha itt ez alapigéből 

ügyesen olly magyarázatot nem költ ki, mint a’ millyen mindjárt az ötödik sorban 

olvasható: „hogy a’ mértékletlenség végtére állatisággá fajul el”: a’ textussal ki nem 

békülhetünk.

Az egész munka fölött ama tragikomikus szín terül el, melly ott van már magában 

az alapigében. Maga a’ felállított kép olly utálatos nagyszerű, olly természetes ter-

mészetelleni, a’ millyen csak egy tékozlónak, egy játékosnak utolsó stadiuma lehet, ’s 

az emberi természetet ezen elvetemült irányában ugy kisérni tudni, hogy a’ tékozló 

fi unak moslék melletti étvágyát elevenebben kiszínezni ne kellessék: nem könnyü 

feladat volt. – Szerző, német iskolába keveset járt, épen ezért ha előadásában valami-

vel több volna a’ mystikus árnyékolás; ha sz. Pál ama világos homályát, vagy inkább 

szürkületét megtanulná: talán kenetesebbek lennének szónoklatai.

Kevésbé tömött, kevesebb gonddal kidolgozott, de annyival könnyebb nyári el-

mélkedés Mát. 3-9. a’ mag és a’ négyféle föld felett. A’ négy felosztás négyféle földé-

ben, csodálatos, de azért mindennapos növényekre ismerünk. Mindegyik felosztás 

külön-külön, egy-egy családképi csoportozat, kinek egymáshozi rokonsága a’ főbb 

vonásokban tagadhatlan, mindnyájan a’ családfőre ütöttek. Az utolsó felosztás utá-

ni berekesztés legtömöttebb. Minden népszerüsége mellett vannak a’ munkának 

homály-foltjai, mellyekről alább szólandunk, – sok vastagság van benne, mellyek 

hasonlítnak ama vastag vonásokhoz, mellyeket a’ megnyomott irótoll ránt.

Ésai. 60. 1-4. Adventi elmélkedés. A’ keresztyénségnek külső jóllétünkrei befolyásá-

ról. A’ te hangod elárul téged, hogy német ivadék vagy, felosztásod Herzlieb műhelyé-

ben készült Némethonban, és magyar sujtásosan jelentél meg a’ gyüjteményben; elve-

id azonban jók, és magyar szabásu köntösöd nincs idegen katonafolttal kitömködve.

 Ezék. 45. 16. István király emléke. E’ földnek minden népe köteles legyen erre az 

áldozatra a’ fejedelemért Izraelben. Ez alapigében benne a’ mentség, ha valaki kér-

dezné: hogy mit keresnek e’féle szónoklatok magyar protestans egyházban? – E’ 

szerint lemarad a’ beszédről minden vallásos fénykör, ’s ott áll azon színben, azon 
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minéműségben, mellyben állnia kell mindegyik halotti- vagy emlékbeszédnek. Hi-

szen, ha már nekünk is kell valami nemzeti vallásos ünnep, legyen Isten hirével 

István király napján, csakhogy ne templomainkban, mellyekben még eddig földi 

ember egy igaz Istenünk dicsőségében nem osztozott.

Dobos írmodora plastikus, ollyanforma, mint a’ domborúra vert érczművek: 

mindegyik vonás ütés után kelt. Néhol gyöngéd, más helyen össze-vissza szaggatott, 

mint a’ partoldali vizmosások, vagy mint a’ himlőhelyes arcz. A’ mindennapos, a’ 

legszokottabb gondolat burokban születik meg kezei között, és pennája, ha egyebet 

nem tehet, elrángatja a’ szót vagy kitételt, elrángatja a’ gondolat köntösét. Vannak 

gondolatok, kitételek, mellyek különösségöknél fogva közel-esnek az aljashoz, így 

például a’ 16. sz. alatti beszédben, „sokak körül, kik itt ülnek és hallják az igét, mind 

meg lehetne találni a’ földre hullott magot” – valamivel alább; „tán azért környezik 

olly örömest a’ madarak a’ keresztyén templomokat, mert magot keresnek az útfé-

len?” – viszont: „mint akasztófák az életországútán, borzasztóan fenyegetnek, hogy 

feléjök ne menjünk” – ’sa’t. E’ különösségek néha meglepők, mert a gondolattal nagy 

és szokatlan szökést tetetnek; de ha sokszor jőnek, ollyanná teszik a’ beszédet, mint a’ 

rázós út, - nincs csöndes egyenlő haladása a’ fi gyelemnek; kivált a’ kegyeletek embere 

minden lépten-nyomon egyet nyekken rajtuk. Figyelmeztetem szerzőt Quintilianus 

eme szabályára Inst. 6. 3. Quapropter ne dices quidem salse quoties poteris; et dictum 

potius aliquando perdes, quam minues auctoritatem.”683

E sorokból nagyon sok minden kiolvasható. Dobos megjegyzi saját magával 

kapcsolatban, hogy német iskolába keveset járt, azaz nem vette át a német 

homiletika és prédikálási mód gyakorlatát és stílusát, azonban előszeretettel 

vesz elő és dolgoz fel, ill. fordít le német beszédeket, mintahogyan az adventi 

prédikációnál is így tett. Ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy az adaptált 

prédikációk mögött álló nemzetek és teológiai iskolák nem feltétlenül gyakorol-

tak közvetlen és elsöprő hatást a prédikációkat adaptáló lelkészekre. Ahogyan 

láttuk, nem csupán református-protestáns elődöktől és kortársaktól vett át 

beszédeket és mintákat. Kiderül az is, hogy Dobos beszédeiben „szaggatott”, 

tehát olyan, mint a himlőhelyes arc, amely képpel szintén önmagára utal. Azt 

is megtudhatjuk, hogy némely kiszólásait szinte aljashoz közelállónak minősíti. 

Jelentős saját, egyéni igehirdetői hangja, érzékenysége, csiszolt és emelkedett 

stílusa, az igehirdetésein és írásain is átsütő kesernyés és kritikus, ill. önkritikus 

attitűd, kissé pikírt humor. Kis méretűnek és élces hangúnak írják le a források, 

testi fogyatékosságként hordozta a gyermekkori himlő maradványát, amit még 

683 PEIL , -.



Szetey Szabolcs

• 424 •

idős kori képein is lehet látni. Kenesei Béla ezt írja Dobos 1885-ben megjelent 

prédikációi kapcsán:

A hangulatban az a bizonyos keserűség, fájó lemondás, magába mélyedő mélázás, a 

jellemben inkább az elmélkedésre való hajlam, mint erős küzdés a tettek mezején. 

A magasabb, tisztább humor s a salakos gúny. Tőrül metszett magyarság.684

Mindez minden bizonnyal hozzájárult lelki beállítottságához: egyszerre tudott 

együtt sírni és szenvedni a rá bízott közösséggel, egyszerre volt távolságtartó 

és közeli, olykor meglepően kemény hangon bírált jelenségeket gyülekezetben 

és egyházban, társadalomban és kisebb közösségekben, máskor pedig szinte 

női fi nomsággal a vigaszt hozta és hirdette; kimondottan elviselhetetlennek 

tartotta a korszakot is átjáró egyházpolitikai és egyházhatalmi villongásokat, 

ahogyan egy helyütt írta: „Leg jobban félek az ördögtöl ha a lólábakat calvinista 

pap palást takarja.” Dobos János úgy volt egyedi, hogy közben hihetetlen nyu-

gat-európai (teológiai) műveltséggel és jó érzékkel nyúlt akár protestáns, akár 

katolikus, akár kortárs, akár évszázadokkal korábbi jelentős prédikátorokhoz 

és prédikációkhoz, amelyeket valójában példaértékűen adaptált.

Kezdetben Dobos legtöbbször sermoszerű prédikációkat írt és mondott, de 

személyiségénél és egyéniségénél fogva pályája előrehaladtával egyre inkább a 

homília műfaja felé fordult. Jól érzékelhető ez a váltás már az 1860-ban megje-

lent első prédikációs kötetében is, de leginkább az 1862-ben megjelent műve az, 

amely jelzi ezt a fordulatot. Már a kötet címe is sokat sejtet: Homiliák régibb és 

legujabb modorban. Dobos e kötetben olyan bibliai személyekről, példázatokról 

prédikál, amelyekről századokkal ezelőtt is szívesen prédikáltak a lelkészek. 

Ő maga jegyzi meg, hogy e beszédek „nem mind eredetiek”. Nem eredetiek 

ugyan, de nem merő fordítások, hanem a gondolatok, főeszmék olyantén fel-

használásával van dolgunk, amely álta teljesen új prédikációk jöttek létre. Az 

eredetit csak tüzetes vizsgálat alapján lehet felismerni vagy kihámozni az új 

alkotásból, amely stílusában és felépítésében is az adaptáló személy alkotásának 

minősül. Dobos János könyve címével nemcsak arra irányította a fi gyelmet, 

hogy e beszédek tárgyuknál fogva mennyire aktuálisak a megírás és közreadás 

korában, hanem arra is utalt, hogy e prédikációk bizony mutatják az ő prédi-

kációs modorának változását is. 

Az előszóban világosan kifejti nézeteit mind a német, mind az angol, mind 

a francia homiletikával és igehirdetésekkel kapcsolatban, és e megállapítások 

nem sok pozitív vonást emelnek ki. Sajnálattal állapítja meg, hogy: 

684 Kenessey , .
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A magyar egyházi szónoklatnak még saját szine és irányja nincs, még annyira kife-

lé van fordúlva egész fi gyelme, annyira feltételezi a sokféle külelem, hogy magába 

refl ectálni benső világából valami eredetit meritni rá nem ért.685 

Azonban – fűzi hozzá – 

erős hitem hogy lesz, hogy kell lenni egy saját eredeti egyházi magyar szónoklatnak, 

azt annál inkább hiszem, mert a kis magyarhon, merem mondani, jelenleg is több 

egyházi jó szónokot bir felmutatni mint egész némethon.686 

Ne felejtsük, hogy ezt az előszót Dobos 1861-ben írta – a kötet ténylegesen 

1862-ben jelent meg –, azaz Dobos álláspontja szerint ekkor még a református 

egyházban nem mutatható ki egyetlen markáns igehirdetési irányzat sem, pedig 

a későbbi homiletikatörténeti munkák egyöntetűen azt állítják, hogy igenis 

alfajokra beoszthatóan el lehet(ett) különíteni a korszak igehirdetőit.

Mitrovics szerint Dobos analytico-synthetica687 módon prédikált,688 ami a 

korabeli homiletikai szakirodalom nyelvezete szerint egyszerűen úgy fordít-

ható le, hogy prédikációiban keverte a homília és a sermo műfaját. Ez az ál-

lítás azonban csak részben igaz. Valóban előfordul, hogy egyes homíliának 

induló prédikációban találunk pontokra és alpontokra utaló felosztásokat, de 

összességében a beszédek nélkülözik a valódi felosztásokat, és minden további 

nélkül kijelenthető e prédikációk vizsgálata után, hogy ezek esetében bizony 

homíliákkal van dolgunk, még ha nem is teljesen klasszikus értelemben. Ennek 

fényében Mitrovics megállapítása véleményem szerint helytelennek bizonyult.

Amint már többször is említettem, Dobos Jánost a XIX-XX. század (ma-

gyar) homiletikai és homiletikatörténeti szakirodalma egyértelműen a korszak 

legjelentősebb igehirdetői között tartotta számon, ám az az érdekes, hogy az 

általánosan a racionalizmus, ill. az ún. racionalizmus különféle irányzataival 

jellemzett évszázadban – amit tulajdonképpen Dobos János élete és működése 

majdnem egészen felölel – Dobos Jánost nem sorolgatták és csoportosítgatták 

semmiféle (al)irányzatba, hanem inkább a klasszikus, örökérvényű, emberi atti-

tűdjénél fogva egyéni személyiségnek és prédikátornak tartották. 

Hétköznapi és ünnepi igehirdetései mellett jelentősek pl. az egyéni-családi-

baráti kötődések kapcsán megszületett temetési beszédek és igehirdetések. Ilye-

nek pl. a Tóthlipcsei család tagjai, a Fáy és a Ráday család tagjai felett elmondott 

685 Dobos , IV.
686 Dobos , IV.
687 Részletesen lásd Tóth , -.; -.
688 Mitrovics , .



Szetey Szabolcs

• 426 •

temetési beszédek. Ugyanebbe a körbe tartoznak az egy-egy lelkésztárs felett 

elmondott beszédek. Különösen fájdalmas és mély az Édesanyja halálos ágyánál 

elmondott úrvacsorai ágendai beszéd. Érdekesek azok a reakciók, ahogyan a 

klasszikus műveltségű és széles látókörű, kissé mindig koravénnek ható lelkész 

reagál a világ dolgaira, a politikai eseményekre és fordulatokra (1847/48-as 

országgyűlés, 1848/49-es szabadságharc, 1871-es Kossuth küldöttség tagja), 

a különféle csapásokra (1831-es kolera járvány, 1838-as árvíz, földrengés) stb. 

Megemlítem, hogy a pesti főiskola (teológia) 1855-ös megnyitása előtt neve a 

meghívandó tanárok között forgott. 

Dobos János életműve azért is egyedülálló és páratlan, mivel a nyomtatás-

ban megjelent prédikációk javarészét kéziratban is megtalálhatjuk. Érdekesek 

a változtatások, szerkesztések, de elmondható, hogy a prédikációk az egész 

lelkipásztori működést lefedik, és vizsgálatuk fontos, pótolhatatlan következte-

tések megfogalmazására ad lehetőséget. Az egészen korai prédikációktól kezdve 

Dobos János precizitásának, a körülményeknek, az örökösöknek köszönhetően 

teljesen le tudjuk fedni javarészt elsődleges forrásokkal az egész életművet és 

lelkipásztori működést. A textusválasztás, az intenzitás, a munkamódszer, a 

korszak lelkészi gyakorlatára nézve jelentősek az összesítések, a széljegyzetek, 

az eddig tulajdonképpen rendezetlen és „fésületlen” levéltári anyagok rendezé-

se, valamint a mások hagyatékában felbukkanó eredeti kéziratok.

Mindezek alapján összegezve a következő következtetéseket vonhatjuk le 

Dobos János életművével és a korszakkal kapcsolatban. (1) A hagyaték lehetővé 

teszi, hogy ne csupán egy szelet (értsd: egy-két kötet) alapján jellemezzünk a 

saját korában és hatásaiban egy igen hosszú, gazdag és összefüggéseiben is jól 

dokumentált életművet. A hagyaték „kendőzetlenül” tárja fel az adott korszak 

gyakorlatát. (2) Fontos adatokat nyerhetünk a lelkészi pálya szakaszainak jel-

lemvonásairól, valamint annak változásairól, az időrendi, valamint az összegző 

rekonstrukció megmutatja az életművön belüli változásokat, fejlődéseket, a 

stílus és a forma tisztulását, ami ezáltal szintén részletesebben van a szemünk 

előtt, mint néhány életszakaszhoz köthető kötetben. A működés elején prefe-

rált sermo helyett fokozatosan és egyre jobban áttér a homíliára (vö. 1862-es 

kötet). (3) Nagyon jól elkülöníthetőek az egyes prédikációs műfajok. Az egyes 

prédikációtípusok és fajták diakrón vizsgálata nagyobb munka, azt alapvetően 

szúrópróbaszerűen lehetne elvégezni pl. az ünnepi prédikációk esetében. Úgy 

vélem, hogy ez esetleg egy későbbi kutatás tárgya lehetne. (4) Érdekesek és je-

lentőségteljesek az életművön végighúzódó, azzal találkozó párhuzamos szálak 

(történelmi események, családi tragédiák, egyházi változások stb.). 

Úgy vélem, hogy érdemes lenne elgondolkodni Dobos János prédikációinak 

kritikai kiadásán, esetlegesen valamilyen válogatott prédikációs gyűjtemény 
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formájában, amely még jobban be- és megmutatná egyrészről a korszak, más-

részről Dobos prédikációs gyakorlatát. A szakirodalomban a XIX. századról 

nagyon kevés értékelhető információval és adattal rendelkezünk, ezért még 

fontosabb lenne, hogy homiletikatörténetünk rejtett kincseit felszínre hozzuk 

és megismerjük múltunkat, amellyel kapcsolatban és sokak ellenvéleményével 

szemben azt gondolom, hogy ez a korszak nagyobb fi gyelemre érdemes annál, 

mint amit ma szentelnek neki. 

Dobos János kéziratos prédikációs hagyatékának, prédikátori működésének 

vizsgálata tanítson meg bennünket nyitottnak lenni más korok, más századok, 

más szellemi és prédikációs felfogások megismerésére, tanulmányozására. For-

rásaink nélkül elveszítjük múltunkat és jelenünket, mert mindig csak a jövő felé 

akarunk tekinteni és a ránk váró kihívásoknak akarunk eleget tenni. Ismerjük 

meg múltunkat, ismerjük meg a XIX. századot, hogy még jobban megérthessük 

református egyházunkat a XXI. században! Ebben legyen segítségünkre Dobos 

János személye, prédikátori és szellemi hagyatéka!
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I. MELLÉKLET 

DOBOS JÁNOS KÉZIRATBAN FENNMARADT 

PRÉDIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára 

C/20 fond 2-4. számú dobozaiban található prédikációk jegyzéke

1. Az igaz öröm. Textus: Zsolt 73,25. 1827. október 12. Lovasberény. {Meg-

jegyzés} A kézirat utolsó lapján a következő tintás, autográf, különböző 

időszakokból származó megjegyzéseket olvashatjuk: Ki dolgoztam L[ovas] 

Berénybe. Octob. 12ik 1827. Az igaz öröm Úr vatsorája után való, továbbá: 

NB. Egy kevés modifi kációval farsangi.1 A prédikáció címe mellett a követ-

kező ceruzás, más kéz általi, szekundér bejegyzés olvasható: 1824., ami a 

kéziratos datálás téves olvasatából eredhet.

2. Példa adás. Textus: Mt 5,16. 1830. január 8. Helység nélkül (feltételezhe-

tően Óbuda) Elhangzott még: 1836. szeptember 25. Óbuda, 1847. július 

11. Pécel, 1853. május 1. Tótfalu, 1855. január Cegléd, 1855. szeptember 

30. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László2 Szalkszentmárton, 

1866. május.

1 A Ráday Levéltár (továbbiakban: RL) C/20. 2. számú dobozában található prédikációk jegyzéke.
2 Dobos László (Óbuda, 1835. június 3. – Szalkszentmárton, 1902. február 3.) Dobos János első 

feleségétől, Storch Katalintól született első gyermekként. Debrecenben tanult, ezután 2 évig, 

1862-ig apja mellett volt segédlelkész Cegléden, majd ezt követően rövid ideig Kilitin Gángol 

János mellett. 1863-tól segédlelkész, majd 1866 májusától rendes lelkész Szalkszentmárton-

ban. Cegléden nősült meg 1866. július 3-án, feleségül vette hivatali elődje, Szabó Lajos lel-

kész Katalin nevű leányát, az esketést Filó Lajos nagykőrösi lelkész végezte (RL A/791. számú 

szalkszentmártoni anyakönyv mikrofi lmje alapján). Kiadta apja, Dobos János prédikációit: 

Közönséges vasárnapi tanitások az ujabb 1850-1880. közötti korszakból (Budapest, 1885.); Ün-

nepi tanitások. Részben különféle kútforrások nyomán (Budapest, 1886.); Közönséges népszerű 

vasárnapi tanitások a régibb 1830-1850 közötti korszakból. Részben különféle kutforrások nyomán 

(Budapest, 1886.); Halotti beszédek részben különféle kútforrások nyomán (Budapest, 1886.). Vö. 

NYÁRY 1902, 153-154. „A Krisztus evangéliumának lelkes predikátora, az Isten országának 

buzgó terjesztője hunyta le a szemeit a halál álmára a mult hó [február] 3-án, Dobos László 

szalkszentmártoni ev. ref. lelkipásztor személyében. A nagynevű Dobos Jánosnak méltó fi át 

siratja benne a gyászoló egyház s a kesergő család. Harminczhat esztendőn keresztül vezette 

gyülekezetének lelkét az élő Isten trónusához, s ennek a harminczhat esztendőnek gyümölcsei 

vannak, – gyümölcsei, melyek minden ékesszólásnál szebben tanuskodnak a hű sáfár érdem-

dús munkájáról. Az az egyház, mely az ő hivatalba lépésekor csak teherrel, csak adóssággal 

volt tele, – rozzant iskoláival, fazsindelyes templomával igen siralmas állapotban volt. Az ő 
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3. II. Farsangi. Textus: 1Th essz 4,11. 1830. január 29. (feltételezhetően Óbu-

da) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1870. ja-

nuár 20. változtatva. {Megjegyzés} Leirtam Máthé.3

4. Közön[séges] Tanítás. Textus: Préd 7,1. 1827. október 12. Lovasberény. 

{Megjegyzés} Leirtam Máthé.

5. Halotti Sigmond Dávid 43. Eszt[endős] felett. Textus: Zsolt 39,10. 1830. 

február 21. [Óbuda]4 Elhangzott még: Juhász István felett 1852. november 

[19.]5 Tótfalu.

6. Cím nélkül. Textus: Jn 4,32-34. 1827. augusztus 2. (feltételezhetően Lovas-

berény) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1901. augusztus 

kiméletes, szelíd lelkével, egyháza iránti odaadó szeretetével új állapotokat teremtett. Hivatal-

ba lépése után gyors egymásutánban két új iskolát építtetett; csakhamar követte ezt a templom 

renoválása. S midőn már minden egyházi épület rendbe hozatott, – a régi paplak mellé csinos 

paplakot emeltetett. Tíz évvel ezelőtt a leányiskola számára emeltek nagy, szép épületet, mely 

ismét csak az ő buzgóságának emlékezetét hirdeti a jövő nemzedéknek. Megalakította az 

egyházi takarék-magtárat, mely míg egyfelől a gazda emberek anyagi javát mozdítja elő, más-

felől az egyház pénztárát gazdagítja évenként igen szép összeggel. A terméketlen konvencziós 

földek helyett – egy most már kitünően termő negyedfél holdas szőlőföld, jól termő kaszáló, 

kövér szántóföldek dicsérik az elköltözöttet. És mindezt a sok munkát csendesen, zajtalanul, 

feltünést nem keltve, a maga érdemeit nem fi togtatva végezte el. De meglátta buzgóságát az 

egyházmegye, mely tanácsbirájává választotta meg, s ennek a szép tisztségnek is évtizedek 

óta buzgósággal megfelelt. Mult esztendő február havában gyengülni kezdett testi ereje. Kinos 

betegségbe esett, nagyobb lelkészi funkcziókat nem végezhetett, – de az irodai teendőket 

halála napjáig egymaga végezte. Ritka önmegtagadással igyekezett leküzdeni betegségével 

járó folytonos gyengülését; de hiába, erősebb volt a halál. Csendesen, nyugodtan halt meg a 

hű sáfár; a jól forgatott talentumokkal boldogan tért Jézusa kebelébe, hogy többre bizassék 

ezután. Nagy és pótolhatatlan a veszteség, mely halálával családját és egyházát érte. Méltán 

mondhatták el a vesztesek: »Leesett a mi fejünknek koronája«. Legyen áldott közöttünk az ő 

emlékezete!”
3 Máthé Elek (? – Dunavecse, 1911. május 1.) a dunamelléki névtár szerint 1893-ban 

szalkszentmártoni káplán Dobos László mellett, majd 1897-től a közeli Dunavecse lelkésze, 

1911-ben viszonylag fi atalon saját akaratából fejezte be az életet, négy árva gyermeket hagyott 

maga után. Máthé Elek felesége Dobos László Matild nevű lánya volt, egyik gyermekük 

ifj . Máthé Elek kiskunhalasi lelkész, majd budapesti tanár. „Máthé Elek, a dunavecsei ref. 

gyülekezet lelkésze, f. hó [május] 1-én elhunyt. A boldogtalan ember önként dobta el magától 

az életet. Isten legyen irgalmas lelkének!” PEIL 1911, 313.; Névtár 1893, 47. 

 A dunavecsei egyházközség történetében a következő adatokat találjuk: „Máthé 1897 május 

elején elfoglalja állását […]. [1911.] Május elsején öngyilkos lesz maga a lelkész 46 éves korá-

ban, szintén özvegynek és 4 neveletlen árvának kezéből ragadván el a mindennapi kenyeret.” 

Lukácsy , ., . „[1911.] Május 1-én a lelkész is elköltözik az élők sorából 46 éves korá-

ban, szintén özvegynek és 4 neveletlen árvának kezéből ragadván el a mindennapi kenyeret.” 

Lukácsy , .
4 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1830. február 

20. (temetve 21-én): „’Sigmond Dávid 43. eszt. Szél-ütés. Tanitással”.
5 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1852. 

november 18. (temetve 19-én): „Juhász István zsellér ember 53. év. Typhus”.
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25. {Megjegyzés} Ceruzás, más kéz általi, szekundér címadás található a 

kézirat elején: Ujkenyéri urvacsorakor. A kézirat utolsó oldalán a következő 

tintás, autográf feljegyzés található: Aratási Post Com[munionem] 2a Aug 

1827. A prédikációt és a szokásos datálást a következő tintás, autográf 

úrvacsorai meghívás követi: Jertek, ide mindnyájan kik a’ teſtnek áldáſait 

el vettétek, vegyétek el a’ Jezus kezéböl a’ Léleknek áldáſait is. – Jertek! mert 

ingyen adjuk az életnek leg drágább kintsét, – Minden, a’ ki áldáſt vett, lett 

légyen az tsak egy falat kenyér is jöjjön ide mind egyik ’s mutaſsa meg hogy ö 

azt meg érdemlette. 

7. Nyári oskola kezdetekor. Textus: Zsolt 27,10. 1828. április 18. (feltételezhe-

tően Lovasberény) Elhangzott még: 1846. október 11. Pécel, 1856. Cegléd 

Exam[inálás] előt., 1860. (feltételezhetően Cegléd, ugyanúgy examinálás 

előtt)

8. Tanítás. Textus: 1Tim 4,8. 1828. május 12. Lovasberény. Továbbá elhang-

zott még: Máthé Elek Dunavecse, 1899. július 13. {Megjegyzés} Kék ce-

ruzás, szekundér, más kéz általi címadás az eredeti szövegre írva: Áldozó 

csütört[öki]. A prédikáció után applikáció található Áldozócsütörtökre, 

amely 1828-ban május 15-re esett.

9. Köz[önséges] Tanítás. Textus: Ef 5,15-16. 1828. július Lovasberény. 

Zollikoff erböl6 *7 szabadon. Elhangzott még: 1849. február 25. (feltételez-

hetően Pécel) {Megjegyzés} Egy rövid imádságrészlet található a prédi-

káció végén. A prédikáció címe felett a következő ceruzás, más kéz általi, 

szekundér bejegyzés olvasható: Másik is van ugyanilyen későbbről.

10. Köz[önséges] tanítás. Textus: Mk 1,12. 1828. augusztus 2. Lovasberény. 

Zollikof[ferből] * szabadon. Elhangzott még: 1849. március 4. Pécel, 1861. 

6 Zollikofer, Joachim Georg (St. Gallen, 1730. augusztus 5. – Lipcse, 1788. január 22.) svájci 

református prédikátor, a felvilágosodás kimagasló prédikátora. Gimnáziumi tanulmánya-

it otthon és Brémában végezte, egyetemre Utrechtbe ment, ahol inkább szépirodalommal, 

mint teológiával foglalkozott; 1749-ben házi tanító lett Majna-Frankfurtban, 1753-1758 között 

különböző svájci településeken működött prédikátorként. 1758-ban már oly nagy szónoki 

hírneve volt, hogy a nagy tekintélyű lipcsei református egyház választotta meg prédikátorává, 

ahol élete végéig tevékenykedett. Mivel a nem túlságosan nagy gyülekezet másra is hagyott 

időt, sokat foglalkozott a felvilágosodás gondolatiságának kibontásával. A lutheranizmus által 

erőteljesen meghatározott Lipcse városában Zollikofer ünnepelt prédikátor lett, istentiszte-

leteire az egyetem teológiai hallgatóinak nagy száma járt, hogy híres prédikációit hallgassa. 

Egyházi beszédei közül nyomtatásban mintegy 250 jelent meg Lipcsében 1789-1804 között 15 

kötetben, de ezekből időközönként jelentek meg egyes gyűjtemények is; többet közülük idegen 

nyelvekre lefordítottak és tanulmányozás céljából kivonatokat is készíttettek belőlük. Pallas 

XVI., 1165.; bbk XIV., 576-579.
7 A továbbiakban a külföldi szerzők, ill. források (kiírt) neve, rövidítése vagy monogramja, 

ill. ezek feloldásai után csillaggal (*) jelzem azokat a prédikációkat, amelyek korjelenségként 

nyugat-európai protestáns és katolikus szerzők műveinek adaptációjaként születtek. 
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Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. március 2. 

{Megjegyzés} Egy teljes imádság található a prédikáció után. A szövegben 

tintás, más kéz általi, szekundér javítások, ill. változtatások találhatóak, 

amelyek megegyeznek a prédikáció nyomtatásban megjelent szövegével 

(207.), és nagy valószínűséggel Révész János kézírása.

11. Arat[ási] ur v[acsora] után v[al]o. Textus: Zsolt 104,23. 1828. augusztus 15. 

Lovasberény. Zollik[off er] *. Elhangzott még: 1841. augusztus 1. Óbuda, 

1847. augusztus 22. Pécel. {Megjegyzés} Egy teljes imádság található a 

prédikáció után.

12. O Esztendei Tanitás. Textus: Jób 14,1. 1828. esztendő utolsó vasárnapján 

[december 28.]8 (feltételezhetően Óbuda)9 Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1890., Máthé Elek Dunavecse, 1899. december 

31.

13. Farsangi. Textus: 1Th essz 4,11. 1829. január 13. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1854. január 29. Tótfalu, 1855. január 28. Cegléd. {Meg-

jegyzés} Leirtam Máthé. Szalk Sz Márton [1]880 Jan. l[e]irt[am] D[obos] 

L[ászló]

14. XIX. Úrnapja. L. LI. LII. kérdések magyarázatja. 1829. május 15. (feltéte-

lezhetően Óbuda) {Megjegyzés} 1ö kat[echézis] Pap fövel.10

15. Közöns[éges] Tanitás. Textus: Lk 6,46. 1829. május 12. 1ö munkám Papi 

fövel. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1847. augusztus 15. Pécel. 

{Megjegyzés} L[e] i[rtam] Szalk Sz Márton 1888 febr. D[obos] L[ászló] 

16. XX. Úrnapja. LIII. kérdés A’ Sz[ent] Lélekröl. 1829. május 22. (feltételezhe-

tően Óbuda) Elhangzott még: 1853. június Tótfalu.

17. Közönséges és Penitent[ialis]. Textus: Jel 3,15. 1829. május 29. (feltételez-

hetően Óbuda) Elhangzott még: 1841. június (feltételezhetően szintén 

Óbuda), 1850. Pécel, 1856. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek 

Dunavecse, 1900. február 4., 1910. január 16.

18. XXI. Úr napja. LIV. LV. LVI. kérdések. 1829. május 31. (feltételezhetően 

Óbuda)

19. XXII. Úr-napja. LVII. LVIII. kérdés. 1829. június 14. (feltételezhetően Óbu-

da)

8 Az évszámmal és az egyházi év adott vasárnapjának megnevezésével jelzett elhangzások pontos 

dátumát a http://www.ortelius.de/kalender/forme_de.php honlap segítségével állapítottam 

meg.
9 Dobos János Lovasberényből való távozásával kapcsolatban lásd az életrajzi rész adatait.
10 „Első egyházi beszédét – mint apám feljegyzé – papfővel 1829-ben irá, az utolsót pedig 1883-ban; 

ötvennégy év folytonos munkálkodásban töltve!”. Czelder , . Természetesen ugyanez 

érvényes a 15. számú prédikáció esetében is.
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20. XXIIIik Úr-Napja. LIX. LX. LXI. kérdés A’ meg igazúlásról. 1829. június 20. 

(feltételezhetően Óbuda)

21. Köz[önséges] Tanitás. Textus: 1Sám 15,23. 1829. július 24. (feltételezhetően 

Óbuda) {Megjegyzés} Leirt[am] Szalk Sz Marton 1888 Mart. 9 Dobos László.

22. Köz[önséges] Tanitás. Textus: Róm 12,11. 1829. augusztus 18. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1836. november 13. (feltételezhetően 

szintén Óbuda), 1847. augusztus 1., 1850. augusztus 4. Pécel, 1852. au-

gusztus 15. (feltételezhetően Tótfalu) Továbbá elhangzott még: Máthé 

Elek Dunavecse, 1902. július 20.

23. Köz[önséges] Tanitás. Textus: Zsolt 84,1-2. 1829. október 3. (feltételezhe-

tően Óbuda) {Megjegyzés} Szalk SzM Leirt[am] Dobos L 1893 febr. 

24. Nevelés Z. * oktatás. Textus: Péld 22,6. 1829. november 6. (feltételezhetően 

Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1898. október 2.

25. 1ő Advent. Textus: Mt 11,2-10. 1829. november 27. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1853. december 4. Tótfalu, 1854. december 3. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1899. december 3., 1907. 

december 1. 

26. Advent. II. Textus: Mt 11,2-5. 1829. december 11. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1846. II. advent [december 6.] Pécel, 1853. III. advent 

[december 11.] Tótfalu, 1854. december 10. Cegléd, 1863. (feltételezhető-

en Cegléd) {Megjegyzés} A címben megadott sorszám jelen esetben nem 

Advent második vasárnapjára utal, hanem arra, hogy ez Dobos János 1829 

adventi időszakában elmondott második prédikációja.

27. Advent. III. utolsó. Textus: Mt 11,6. 1829. december 18. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1841. szeptember 12. (feltételezhetően szintén 

Óbuda), 1846. 3. advent [december 13.] Pécel, 1847. szeptember 26. Pécel 

(szorultságbol módositva), 1853. június 19. Tótfalu, 1854. december 17. 

Cegléd. {Megjegyzés} lehet közönséges Lukács 7,23 textussal, a prédikáció 

után le van írva az egyházi év rendje szerinti introitus: Egyek harmatozza-

tok onnét felyül, és az Egek tsepegjék az Igasságot, nyissa meg magát a’ föld, 

és származzanak onnét szabaditás és igasság – teremje azokat mind együtt 

(Ézs 45,8). A címben megadott sorszám jelen esetben nem Advent har-

madik vasárnapjára utal, hanem arra, hogy ez Dobos János 1829 adventi 

időszakában elmondott harmadik prédikációja.

28. Új Esztend[ei]. Textus: Zsolt 102,25. 1829. december [31.]11 (feltételezhető-

en Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1903. január 

1. {Megjegyzés} A kézirat végén tintás, autográf szövegbetoldás található: 

11 A prédikáció végén található saját kezű bejegyzés (Ultim. Decemb. 1829.) alapján.
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+ Én sem! Ti sem! Meg lehet hogy az én koporsóm készül meg leg először kö-

zöttetek ebbe az esztendőbe, meg lehet másé, ki tudja mellyikünk sírjára süt 

leg először a’ hold ebbe az esztendőbe! Ezek után szekundér, tintás más kéz 

általi bejegyzéssel egy név van írva: Hrabovszky12. 

29. Iö Úr-Napja. Iö IIö kérdés. 1829. június 27. (feltételezhetően Óbuda) D. J. mk. 

– tökéletlen. Elhangzott még: 1835. október 6., 1838. január 25., 1840. július 

12. (feltételezhetően mindhárom Óbuda) {Megjegyzés} A tökéletlen későbbi 

tintás, autográf betoldás a prédikáció szerző szerinti minősítésére utal.

30. XXVII. Úr-Napja. LXXII. LXXIII. LXXIV. kérdés. 1829. szeptember 5. (fel-

tételezhetően Óbuda)

31. XXIX. Úr Napja. LXXVIII. LXXIX. kérdés. 1829. szeptember 27. (feltéte-

lezhetően Óbuda)

32. XXVIII. Úr Napja. LXXV. LXXVI. LXXVII. Kérdés. 1829. szeptember 12. 

(feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1853. október 1. (feltételezhe-

tően Tótfalu) {Megjegyzés} A prédikáció után a következő tintás, autográf 

megjegyzés: NB. Bé mérgezett ostya.

33. XXXIik Úrnapja. LXXXIII. LXXXIV. LXXXV. 1829. november 8. (feltéte-

lezhetően Óbuda)

12 Hrabowszky György (Homokbödöge, 1762. március 8. - Lajoskomárom, 1825. április 12.) 

Evangélikus lelkész. Iskoláit Th éten, Győrött és Sopronban végezte és miután 1784-86 között 

Uraj-Újfaluban lelkészkedett, külföldre utazott, hol a wittenbergi és hallei egyetemen két 

évet töltött. 1788-tól várpalotán, 1795-től kissomlyón, 1801-től pedig lajoskomáromban 

lelkészkedett. A veszprémi egyházmegye a pesti zsinat tagjává és esperesévé választotta, 

amiről azonban később lemondott. Tevékeny írói működést folytatott. Zoványi , . 

Vö. részletesebben: TGY , -.

 Vagy: Hrabovszky Dávid (Felpéc, 1804. május 8. – Budapest, ?) tanár és író. Nagyobb 

utazásokat tett Európa különböző részeiben; azután visszatérve 1853-ig több úri családnál 

nevelőként működött, egy darabig az esztergomi főgimnázium tanára volt. Egyetlen nagyobb 

műve Utazási rajzok címen (Kassa, 1837.) jelent meg. Megírta számos német és francia író és 

kitűnőség életrajzát a Felső Magyarországi Minerva 1834. évi évfolyamában és egy pár cikket 

a Balatonról és környékéről a Tudományos Gyűjtemény 1827. évi évfolyamában. 

 Vagy: Hrabovszky János (hrabovai) báró (Győr, 1779. – Olmütz, 1852. szeptember 18.) királyi 

biztos, altábornagy. 1797-től a 34. ezred főhadnagya. Részt vett a franciák elleni harcokban. 

1810-ben megkapta a Mária Terézia-rendet, 1813-ban udvari tanácsos, 1837-ben altábornagy 

lett. 1840-ben a 14. ezred tulajdonosává nevezték ki, 1848-ban pedig Horvátország és 

Szlavónia főparancsnokává. Ebben a tisztében a magyar kormány 1848. május 11-én királyi 

biztossá nevezte ki Horvátországba a Jellasics által előidézett zavarok elnyomására. István 

nádor 1848. május 14-én megparancsolja neki, hogy Jellasicsot, mint hazaárulót, fossza meg 

rangjától. E parancsot azonban Hrabovszky nem teljesítheti. Az alakuló szerb csapatokat 

azonban megtámadta, és ezért, valamint azon oknál fogva, hogy nem gördített akadályokat 

a magyar csapatok elé a délvidéki várak megtámadásánál, haditörvényszék elé állították és 

1850 májusában először halálra, fellebbezése után pedig 10 évi várfogságra ítélték. Fogságából, 

melyet neje, született Klobusiczky Izabella, vele hűségesen megosztott, nem egész két évet ült 

le Olmützben. Halála előtt néhány nappal kegyelmet kapott. Pallas IX., -.
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34. XXXII. Úr-napja. LXXXVI. LXXXVII. kerdés. IIIik Rész. 1829. november 22. 

(feltételezhetően Óbuda)

35. XXXIII. Úr Napja. LXXXVIII. LXXXIX. XC. XCI. 1829. november 29. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1855. július 21. (feltételezhetően Cegléd) 

{Megjegyzés} A prédikáció után a következő tintás, autográf megjegyzés 

olvasható: NB. máskorra a’ tselekedeteket mellyek emberi szerzésböl lesznek.

36. XXXIV. Úrnapja. Az Isten törvénye. XCII. XCIII. XCIV. XCV. 1829. december 

13. (feltételezhetően Óbuda) {Megjegyzés} A prédikáció hátulján szerepel 

egy féloldalas jegyzet: Hogy a’ Mózes által föl állított vall[ásos] intézet és így 

az egész ó törvény el töröltetett világosan tanítja a’ sz[ent] írás is. 1. Sz[ent] 

Pál Gal[ata] 5. 1-6. – azt mondja hogy a’ körülmetélkedés mely Mózes törvé-

nye [me]g tartására kötelezett el töröltetett. –: A’ szabadságban azért melyel 

minket a’ K[ri]tus[z] [me]g szabadított álljatok meg és ne kötelezzétek meg 

ismét magatokat szolgálat igájával. 2. Hogy a’ ker[eresztyén] épen úgy ment 

a’ Mózes törvénye meg tartásátol mint a’ nő férje iránti kötelességeitől an-

nak halála után Rom. 7,1-6. Mostan p[edi]g meg szabadultunk a’ törvénytöl 

miután [me]g halt az a’ kinek kötelében valánk hogy szolgáljunk a’ léleknek 

újságában és nem a’ bötünek óságában. 3. Hogy Mózes egész törvénye haszta-

lan a’ Jézus által szerzett boldogság [me]g nyerésére. Gal[ata] 3. 9-14. – Hogy 

p[edi]g a’ törvény által senki nem igazul meg Isten előt nyilván van, mert az 

igaz ember hitből él. 4. Jézus úgy nézetvén az új testamentomban mint új 

vallás alapító, melynek más fő papja más áldozatja van, előre fel tétetik hogy 

amaz régibb a’ ker[esztyéneket] nem kötelezi. 5. Világosan mondja Sz[ent] 

Pál Efe[zus] 2. 14. – Jézusrol hogy ő a’ zsidók ’s pogányok közötti kő falat, a’ 

Mózes törvényét le rontotta ’s ez által a’ két nemzettséget egyé tette. 6. Ere 

mutat az apostolok végzése is – Csel. XV. - Somosy13 Hit tud. II. J. p. 292.14

13 Somossi János (Bodzásújlak, 1783. május 24. – Sárospatak, 1855. augusztus 21.) református 

tanár. Iskoláit 1791-től 1806-ig Sárospatakon végezte, közben az 1803–1804-es tanévet Lőcsén 

töltötte. Miután két évig különféle kollégiumi tisztségeket viselt és 1808-tól gimnáziumi tanár 

volt Sárospatakon, 1813-ban külföldre indult és 1814. április 14-én Göttingenben iratkozott be 

az egyetemre. Visszajövetele után 1815-től újra Sárospatakon működött, előbb gimnáziumi, 

1818-tól teológiai tanári állásban. A Magyar Tudományos Akadémia 1834-ben levelező 

tagjává, az alsózempléni egyházmegye 1845-ben esperessé választotta. 1848-ban részt vett a 

pesti protestáns értekezleten. Ugyanezen évben jelölték a püspöki tisztségre, de a harmadik 

szavazás megtörténte után visszalépett, 1854-ben az esperességről is lemondott, de az akkor 

rendesen ezzel járó kollégiumi algondnokságot haláláig megtartotta. – Írói munkásságának 

termékei: A dogmatika theologiának első vonásai (Sárospatak, 1827.; 2. kiadás: 1835.; 3. kiadás: 

1843.); Keresztyén hittudomány (2 kötet; Sárospatak, 1836-38.); A hittan első vonásai (1843); A 

hittan vázlata (1854) Kálniczky Benedekkel együtt sajtó alá rendezte a Sárospatakon 1832-ben 

kinyomtatott Újszövetséget és az 1835-ben kinyomtatott Bibliát. Zoványi , -.
14 Ez az erősen rövidített és átdolgozott szövegrész eredetiben megtalálható Somosy , -. 
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37. XXXV. Úr-napja. XCVI. XCVII. XCVIII. IIik Parantsolat. 1829. december 

20. (feltételezhetően Óbuda)

38. Halotti 45 Eszt[endős] felett. Textus: 2Kor 4,17-18. [1830. április 17. Óbu-

da]15 {Megjegyzés} A kézirat végén későbbi, tintás, autográf azonosítás 

található: D. J. 1829. Az óbudai anyakönyv alapján megállapítható, hogy 

Dobos 1829-ben nem temetett 45 éves nőt. Lehetséges, hogy Dobos az 

utólagos datálás alkalmával a Kobrányi családnév miatt tévedett.16 

39. Esketés’ Formulái 3a Dec. 1829. D. J. (feltételezhetően Óbuda) {Megjegyzés} 

Ebben a kis füzetben szerepel egy esketési beszéd imádsággal és az akkori 

liturgia, esküformulával és áldással. Utána egy más kéz által írt, hiányos, 

több személy adatait tartalmazó temetési feljegyzések következnek, a kez-

dőlap háromnegyede hiányzik. 

40. Böjti. Textus: Zak 7,3-6. 1830. február 26. (feltételezhetően Óbuda) El-

hangzott még: 1845. február 9. Kömlőd, 1852. február 29. (feltételezhetően 

Pécel), 1872. március Cegléd. {Megjegyzés} Leírtam D[obos] L[ászló] Kiliti, 

1863.17 

41. Könyörgés. S. S.18 *. Textus: Jn 16,23-24. 1830. március19 12. (feltételez-

hetően Óbuda) Elhangzott még: 1852. július 9. Tótfalu, 1854. július 23. 

Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1906. november. 

{Megjegyzés} A prédikáció fejlécén szerepel egy helységnév, egy dátum és 

egy név: D….d. 1891. Kfsk20

15 A prédikáció végén található adatok (búcsúzók felsorolása, pl: „[…] a’ meg holt kedves Testvérjei 

Fitus János hitveseddel Kun Evával […]”) alapján a RL A/630. számú óbudai anyakönyvben 

(mikrofi lm) beazonosítható a temetés (kiegészítés a szerzőtől). 1830. április 16. (temetve 17-én): 

„Kobrányi János felesége Fitus Lidia 45. Eszt. Tüdö gyulladás. Tanítással”.
16 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1829-ben egyetlen 45 esztendős 

ember temetése van feljegyezve. 1829. február 24. (temetve 26-án): „Kobrányi György 45 Eszt. 

Forró nyavalya. Énekszóval”.
17 Dobos László Kilitin volt segédlelkész 1862 júniusától Gángol János lelkipásztor mellett. 

Almanak , . A 40., 299., 302., IX. számú prédikációkat e helyen másolhatta, ill. írhatta 

le apja után. 
18 A kutatás jelen állása szerint a rövidítést (külföldi szerző monogramja?) nem lehet feloldani, 

azonban a prédikáció címe mellé írt betű(k) – pl. 42. számú prédikáció – vagy a szerző 

monogramja után írt betű(k) arra engednek általában következtetni, hogy adaptációkról van szó. 
19 Eredetileg a hónap megjelölése február volt, ezt saját kézzel Dobos később felülírta. 
20 A 41., 49., 88., 160., 165., 171., 177., 183., 216., 269., 270., 336., 339., 358., 370., 371., 402., 

416., 426., 430. számú prédikációknál találjuk ezt az általában a bal felső sarokban lévő 

megjegyzést. Kálmán Farkas 1884-ben a PEIL-ben közzétette, hogy Dobos János őt bízta meg 

prédikációi kiadásával (Kálmán 1884, 1195-1196.), az ekkor gyüdi lelkipásztor közleményét 

hosszú nyilvános vita követette a PEIL hasábjain Dobos János és László részvételével, amely 

fő tárgya a prédikációk kiadási joga volt. 1885-től Dobos László négy kötetet adott ki. A Kfsk-

val jelölt prédikációk érdekessége az, hogy egyik sem jelent meg nyomtatásban. Talán egy 

vegyes prédikációkat tartalmazó kötet előkészületére utal a monogram és a későbbi, 1891-es 
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42. Vallásos ember nevelés Z. *. Textus: 5Móz 6,6-7. 1830. március 20. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1840. november 7. (feltételezhetően 

szintén Óbuda) {Megjegyzés}A prédikáció eredeti címe: Betsületes ember 

nevelés, de a becsületes át lett húzva és fölé lett írva a vallásos. 

43. Virág-Vasárnapi. Textus: Fil 2,5. 1830. április 3. (feltételezhetően Óbuda) 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. {Meg-

jegyzés} A prédikáció először tervezett textusa a Jn 12,35 volt, ezt Dobos 

saját kézzel áthúzta és módosította a Fil 2,5-re. A kézirat elején ceruzás, 

más kéz általi, szekundér címadás található az eredeti cím mellett: Áldozói 

1830, ugyanez a kéz az eredeti címet áthúzta. A prédikáció egyértelműen 

nem áldozócsütörtöki.

44. Áldozó Csötörtöki. Textus: Zsid 12,2. 1830. [május 20.] (feltételezhetően 

Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868., 

Máthé Elek Dunavecse, 1899. és 1907.

45. Pünkösti. Textus: Jn 16,13. 1830. május 28. (feltételezhetően Óbuda) El-

hangzott még: 1852. Tótfalu. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Duna-

vecse, 1909. május 31. {Megjegyzés} A prédikáció utolsó két oldala sérült, 

hiányzik belőle egy háromszögletű darab.

46. Buzgóság – Vak buzgóság. Textus: Jn 16,2-3. 1830. június 6. (feltételezhető-

en Óbuda) Elhangzott még: 1836. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1856. 

szeptember 7. Cegléd. {Megjegyzés} Leírtam D[obos] L[ászló] Cegléd 1860. 

A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel 

(monogram?) található: S. J.

47. Hattyú Ének. Halotti. Textus: Lk 2,29-32. 1830. július 8. (feltételezhetően 

Óbuda)21

48. Közönséges. Textus: Lk 19,41-44. 1830. július 23. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1837. október 8. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1848. 

szeptember 3. és 1850. június 30. Pécel, 1854. október 22. Cegléd.

49. Új kenyér. Textus: Hag 1,9. 1830. augusztus 21. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1853. augusztus 14. Tótfalu, 1855. Cegléd. {Megjegyzés} 

datálás. A Dobos László és a Kálmán Farkas közötti vita kimenetelét iratok és szakirodalmi 

hivatkozások hiányában nem ismerjük, de nagy valószínűséggel, valamint a Ráday Levéltár 

Kálmán Farkas-hagyatékában található kéziratok írásképe alapján (vö. RL C/41) az állítható, 

hogy a monogram Kálmán Farkasé. 

 Kálmán Farkas (Siómaros, 1838. október 15. – Gyoma, 1906. október 2.) református lelkész. 

Tanulmányait Városhídvégen, Gyönkön, a teológiát Pápán végezte. 1862-ig rektor volt Pátkán, 

majd segédlelkészi szolgálatai után 1868-tól madocsai, 1876-tól sósvertikei, 1880-tól gyüdi, 

1887-től gyomai lelkész. Kálmán Farkas a protestáns énekügy (himnológia) történeti kutatásá-

nak előmozdításáért fáradozott, számtalan cikke és írása jelent meg e tárgykörben. Zoványi 

, .
21 A címe ellenére egyértelműen (vasárnapi/templomi) prédikációról van szó. 
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Leírtam 1863. Sz. Sz Mártonb[an] D[obos] L[ászló]. A prédikáció fejlécén 

bejegyzés: D….d. 1891. Ksk., valamint az autográf cím fölött ceruzás, sze-

kundér, más kéz általi bejegyzés található: Kenesei [Kenessey Béla].22

50. Cím nélkül. Textus: Zsolt 26,6. 1830. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott 

még: 1852. augusztus 1. Tótfalu. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1864. november 6., Máthé Elek Dunavecse, 1903. au-

gusztus 23. {Megjegyzés} A prédikáció előtt található egy cím: Az Úr ol-

tára tekintélyének elveszése. Úrvacsora előtt. Penitencia – de ez nem Dobos 

keze írása; a másodlagos címadás a prédikáció utolsó bekezdéséből ere-

deztethető. A cím félreérhető, ugyanis ez valójában az úrvacsorás isten-

tiszteleten elhangzott prédikáció és nem „penitenciális”, azaz bűnbánati 

héten elmondott. A prédikáció után, az utolsó oldalon az alábbiakat talál-

juk: „Publ[ikáció]: Hogy Sz. Pál apostol intése, mindenek jó rendel légyenek 

közöttetek foganatlan ne légyen, ’s leg szebb vallásos czerimoniánkat az úri 

Sz. vatsorával való élést a’ nálunk eddig nagyonn is szokásba volt rendetlenség 

22 A 49., 76., 78., 80., 402., 403., 430., XI. számú prédikációk első oldalán, a cím alatt vagy 

fölött található Kenesei megfejtése: Kenesei [Kenessey Béla], aki saját maga nyilatkozott ezen 

prédikációk többségéről. Kenesei Kenessey Béla a Dobos László által kiadott prédikációs 

kötetek mindegyikéről recenziót írt. 1887-ben saját maga számára emlékbe kért Dobos 

Lászlótól egy eredeti Dobos-kéziratot, amely kérésre Dobos László több kéziratot küldött 

Kenesseynek átnézés végett, hogy ezek közül melyiket lehetne megjelentetni nyomtatásban. 

Az átnézés után Kenessey cikket írt a PEIL-ben, amelyben kb. 15 prédikációt említ, ezek közül 

néhány sem Budapesten, sem Debrecenben nem található meg vagy nem azonosítható be 

egyértelműen. „Az utolsó alkalommal, mikor Ntiszteletűségedet szerencsém volt tisztelhetni, 

csak azt voltam bátor kérni, hogy bold. Dobos János főt. úrnak ama számos kéziratából legyen 

kegyes egy beszédet emlékül adni, hogy azt kedves ereklyeként tehessem el attól, a kit tisztelni, 

bámulni tanultam meg a személyes ismerettség folytán és a kiért lelkesedni és a kinek hódolni 

tanultam meg, midőn megjelent beszédeit tanulmányoztam. És Ön egy beszéd helyett küldött 

egy egész kötetre valót s nem emlékül, hanem átnézés végett; egy szál virág helyett az ő sírjáról 

egy egész himes koszorút, melynek minden virága kelyhében ott ragyog az ő nagy lelkének egy-

egy harmatgyöngye.” Kenessey , -. Kenesei a megtalálhatóak közül csak a fenti 

nyolcat látta el kézjegyével, ezek közül mindösszesen egy jelent meg nyomtatásban (XI.; 142.) 

az S. Szabó-féle lelkészi tár IV. kötetében, ez a prédikáció valószínűsíthetően ezért található 

meg a debreceni hagyatékban.

 [Kenesei] Kenessey Béla (Szeged, 1858. szeptember 14. – Kolozsvár, 1918. január 8.) református 

püspök. Budapesten tanult, 1877-ben a bölcsészeti karra, 1879-ben a teológiai akadémiára 

iratkozott be, közben 1881-ben Utrechtben töltött el egy tanévet. Tanulmányai után teoló-

giai segédtanár, senior, rendkívüli tanár, 1886-tól a bibliai tudományok tanszékének rendes 

tanára lett. 1891-től dunamelléki aljegyző, 1892-től az országos közalapi bizottság előadója, 

1889-1895 között a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság pénztárosa és titkára. 1895-től a 

kolozsvári teológia igazgatója, 1899-től Erdélyben főjegyző, 1908-tól ugyanitt püspök. 1909-

ben a genfi  egyetem teológiai díszdoktori címmel tüntette ki. Több kiadvány (pl. Protestáns 

Szemle) szerkesztőjeként működött, írásai jelentek meg a PEIL-ben és az erdélyi egyházkerület 

hivatalos lapjaiban. Résztvevője volt a bibliafordítás revízójának, több önálló művet jelentetett 

meg. Zoványi , .; vö. részletesebben: Szatmári 2008, 305-325.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 439 •

formájábol ki ne végye, hogy a’ tisztelet annál nagyobb légyen mellyel ide 

járulándotok, kérlek fi gyelmezzetek, és tartsátok meg a’ következendö rend 

szabást ennek utána mindég közelébb a’ jövö Sz. alkalmatossággal is. – ’s e’ 

szerint járuljatok az úrnak asztalához. – 

El végezödvén az agenda, vagy az úr vatsoráját meg elözö rövid oktatás 

e’ könyörgések, ki áll leg elöször is a’ velem szemközt álló szék sor, mig pedig 

tsak annyi a’ mennyi az úr asztala körül el fér, ha egyszerre ki nem fér az 

egész osztály, maradjon kéttzerre ez az osztály el fogyván nyomba követi itt 

ez a’ délre esö osztály mind addig mig el nem fogy, ezt a’ másik melly északra 

van nem úgy hát mind eddig szokás ezt követik a’ karba lévök a’ Tanitó és 

a’ Tanítványok. – nem úgy hát mint ez elött volt, hogy az elsö székek mind 

egyszerre állottak ki ’s ezek kezdették meg a’ zür zavart – úgy is itt nints senki 

elsö és utolsó mindgyájan egy formák vagyunk.

Az asszonyok szintúgy két szakaszba álljanak ki elöször a’ Nap keletre esö 

szék osztály, ha ez el fogy kezdi a’ délre esö ha valaki ezt a’ rendet meg nem 

tartaná, kéntelen leszek azt szabadságom szerint vissza utasitani és sorára 

várakoztatni. – azon kivül is ezen rendnek fel állitásába segittségül fog lenni 

a’ kurator úr és az Egyházfi .

Ha más népesebb gyülekezetbe a’ hol a’ Templomok dugva vagynak kit 

olyan szép rendel megy ez a’ Sz. Czerimonia mint eddig nálunk ment bizonyo-

son egyébb oka is volt a’ jó rend tartásnál. – a’ Jót el kezdeni soha se késö. –” 

51. Cím nélkül. Textus: Mt 26,69-75. 1830. szeptember 22. Szentendre. To-

vábbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. április 24. {Megjegy-

zés} L[eírtam] Szalksz Marton 1864 Mart. 

52. Hogy kell a’ bünöst vigasztalni. Textus: Mt 9,2-3. 1830. október 2. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1851. szeptember 22. (feltételezhetően 

Pécel), 1852. szeptember 12. Tótfalu, 1855. június 3. Cegléd. Továbbá el-

hangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1869. május.

53. Öreg 84. Eszt[endős] ember felett. Textus: Jel 3,11. 1830. október 12. sietve23 

[Óbuda]24 Elhangzott még: 1846. [május 3.]25 Pécel Dobos Istvánné 70 éves 

asszony fölött.

23 Autográf megjegyzés, ami feltételezhetően a prédikáció elkészítésének szűkös idői 

körülményeire utal. 
24 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1830. 

október 11. (temetve 13-án): „Sigmond István 84. Eszt. Vér has. Tanítással”.
25 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1846. május 

1. (temetve 3-án): „Néh[ai] Dobos István özvegye Tóth Susána. 65. év. Erötlenség. Tanítás”. A 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet eldönteni, hogy az anyakönyvi bejegyzés vagy a 

kéziraton szereplő életkori adat helyes.
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54. Koronázáskor. Vik Ferd[inánd]26 Magy[ar] kir[ály] tisztessegén. Textus: 5Móz 

6,20-23. 1830. november 10. Óbuda. Elhangzott még: 1848. Pécel változ-

tatva.27

55. Iö Advent. 1830. Az utolsó Jelekről. Textus: Lk 21,25-31. 1830. november 

23. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1844. december 8. Köm-

lőd, 1851. (feltételezhetően Pécel), 1852. 1. advent [november 28.] Tótfa-

lu, 1877. december 2. (feltételezhetően Cegléd) Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1866. december, Máthé Elek Dunavecse, 

1897. december 5.

56. IIik advent. 1830. Textus: Lk 21,25-36. 1830. december 11. (feltételezhe-

tően Óbuda) Elhangzott még: 1844. december 15. Kömlőd. {Megjegyzés} 

A címben megadott sorszám jelen esetben nem Advent második vasár-

napjára utal, hanem arra, hogy ez Dobos János 1830 adventi időszakában 

elmondott második prédikációja.

57. Mert Tiéd az orsz[á]g. [CXXVIII. kérdés] 1830. december 12. (feltéte-

lezhetően Óbuda) {Megjegyzés} A kézirat tetején található egy ceruzás, 

szekundér textusjelzés (Máté 6:13). A prédikáció bevezetéséből kiderül, 

hogy ez valójában katekizmusi tanítás, nem vasárnapi, ill. istentiszteleti 

prédikáció, a kor szokása és gyakorlata szerint ezért nincs megadva a 

textus. Most ez alkalmatoságal [sic!] tsak ezt az egy tzikkelyetskét vészem fel 

magyarázatul, – a’ jövő, ebbe az esztendőbe leg utolsó alkalmatosságra hagy-

ván a’ katé és az uri Imádság bé rekesztésének magyarázatját, hogy amennel 

és ditséret mondással rekeszthessük bé mind katechismusi magyarázatunkat 

mind az Esztendőt hogy ament mondhassunk Esztendönknek tsak nem végén 

hogy mind ez ideig vélünk volt az úr, ’s én talán nem hijába magyaráztam 

beszéltem Ti sem halgattatok minden haszon nélkül. 

58. Utolsó kérdés – Mert Tiéd a’ hatalom a’ Ditsösség most és mind örökké – 

amen. [CXXVIII-CXXIX. kérdések] 1830. december 18. (feltételezhetően 

Óbuda) {Megjegyzés} A kézirat tetején található egy ceruzás, szekundér 

textusjelzés (Máté 6:13). Ez a beszéd az előző katekizmusi tanítás folytatá-

sa, ahogyan ez a bevezetésből ki is derül: A’ mult alkalmatosságal szoltunk 

az úri Imádság bé rekesztése első tzikkelyéröl, mert Tiéd az ország, igéretem 

szerént most el végezem az uri Imádság magyarázatját, véle együtt az egész 

26 V. Ferdinánd (Bécs, 1793. április 19. – Prága, 1875. június 29.) osztrák főherceg, a Habsburg-

Lotaringiai ház tagja, 1830-tól magyar király, 1835-től I. Ferdinánd néven osztrák császár, 

1836-tól cseh király.
27 1848. december 2-án az udvari kamara lemondatta minden címéről unokaöccsének, Ferenc 

József főhercegnek a javára. Közjogi értelemben azonban a magyar királyi címéről „nem mond-

hatott le”, ezért a magyarok a trónfosztásig – 1849. április 14-ig – a szabadságharc alatt őt 

tekintették magyar királynak.
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katechismust is, egy közönséges és nagy ament mondok tsak nem két Eszten-

deig egy foljtába ment magyarázatimra, azzal a’ hittel és meg nyugovással 

hogy mind abba a’ mit mondottam felebarátim hasznát és boldogságát ’s az 

I[ste]n ditsösségét kerestem, tudván azt hogy egyedül övé a’ ditsöség – a’ mi 

részünk ha a’ leg jobb szolgák voltunk is ortza pirulás. A prédikáció után ez 

van írva: Nem nékem Uram nem nékem engedd, ha nem a’ Te nevedre térjen 

a’ végzett munkánál a’ ditsösség!28

59. Halotti Sigmond Dávidné 49 Eszt[endős] asz[szony] felett.29 Textus: Jób 

5,17-18. 1830. december 23. [Óbuda]30

60. XXXVI. Úr Napja. XCIX. C. IIIik Parantsolat. 1830. január 10. (feltételez-

hetően Óbuda)

61. XXXVII. Úrnapja. CI. CII. Esküvés. 1830. január 17. (feltételezhetően Óbu-

da)

62. XXXVIII. Úr Napja. CIII. kérdés IVik Parantsolat. 1830. január 30. (feltéte-

lezhetően Óbuda) {Megjegyzés} A katekizmusi tanítás végén exhortatiot 

intéz a gyülekezethez az Úrnapján szokásos korabeli szokások miatt (ti-

vornyázás, illetlen énekek, vendégeskedések, a templom látogatásának 

elhanyagolása, az asszonyok templombeli öltözködése): K[eresztyének]! 

– Nyúgodalomnak napja, Isteni tiszteletnek napja volna hát minden va-

sárnap de az é valósággal, nem inkább a’ bujaságnak tzifrálkodásnak és 

vendegeskedés napjának lehetne é ezt nevezni. – Nem mondhatjuk hogy 

Templomunkba senki sem jár, de azt el mondhatjuk hogy sokan a’ kevésböl 

is hónap számra alig jelennek meg itt egyszer, mitsoda érzéssel maradhat 

oda haza az a’ kit a’ restségnél és hidegségnél egyébb innen el nem fog, nem 

tövisenn kell é annak ülni oda haza, a’ kinek eszébe jut hogy az I[ste]n tőle 

ezt az egy napot kivánta ’s ezt az egyet is nem adja meg nékie? – Hát még itt 

a’ Templomba mennyi a rendetlenség. – Nem tsak ezt ha nem más vasár-

napi gyüléseket nézzünk meg, nem mindenütt tsak azon erölködnek é hogy 

ékességeivel ki rakodhasson kivált az asszonyi nem! – hiszen illő tisztességes 

öltözetbe meg jelenni de éppen azért el maradni a’ Templombol hogy úgy nem 

öltözhetik valaki mint a’ szomszédja, vagy azért nem akarni ide jöni, hogy 

a’ restség az evés ivás le szaggatta a’ teströl a’ ruhát, balgatagság! – és kettös 

vétek! – hát a’ fi gyelmetlenség, midön tsak a’ test jött ide fel a’ Lélek pedig 

28 Vö. Zsolt 115,1
29 Az 5. számú prédikációban szereplő Sigmond Dávid felesége volt, aki mintegy 10 hónappal 

élte csak túl férjét, mindezt az anyakönyvi bejegyzések is tanúsítják.
30 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1830. 

december 21. (temetve 23-án): „Sigmond Dávid felesége Kováts Éva 49. Eszt. Rheumat. kelevény. 

Tanítással”.
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odahaza vagy más nemtelen helyekenn maradt? Ez a’ nép tsak szájjal tisztel 

engemet, de szivek távol van én tőlem! – Mát XV. 8. 

Ha a’ Tanitó valami vétek ellen ki kél mellybe valaki lélegzik, hányszor 

zúgolódott a’ bűnös ’s hányszor mondta hogy ő papoltatott ki jól van! ha ma-

gadat egyé teszed a’ vétekkel még rosszabbá teszed magadat mint a’ Tanitó 

gondolta. Tudd meg azt hogy a’ Tanitó meg esküdt ellensége tartozik lenni a’ 

véteknek, mert midön hivatalába lépett meg esküdt hogy a’ vétket ki kiáltja. 

Minek is kelne ki az olyan vétkek ellen mellyekbe halgatói közzül egy tag sints. 

– az uralkodó vétket kell néki ki választani, ezt kell néki le festeni, ha minden 

békételen reá kiált is. – Hát Isteni tisztelet után hogy telik el ez a’ Sz[ent] nap. 

– A’ heverő nem éri meg azzal hogy hat napot hevert egy héten, a’ hetediken 

nem tsak hever ha nem többet tsinál – magatok tudjátok hogy telnek el a’ 

vasárnap dél utánnok kérdezösködik é valaki épület és tudomány kedviért a’ 

Templomba hallott dolgokrol? – nem inkább ülnek é öszve a’ tsúfolódoknak és 

ember szollóknak padjára, ’s kedvekre nyúzzák más betsületét! – Bizony arra 

kell fakadnunk hogy inkább bünnek napja ez mint az Istené! – a’ vasárnap 

ara van szentelve hogy ez Istené légyen! ’s mellyik napbol jut több az ördögnek 

mint éppen ebböl? A’ borházak meg vagynak tömve a’ Templomok üresen 

állanak alig hallik egy két Templomba a’ Sz[ent] énekeknek szava, de tsak 

nem minden harmadik háznál az Égre kiált a’ tivornyáknak fajtalan éneke, 

és káromkodása – ’s éppen vasárnap – éppen a’ nyugodalomnak a’ vallásnak 

napján. – A’ ki dolgozik az meg büntetődik ezen a’ naponn, a’ ki pedig vétkezik 

büntetetlen marad! – Nem ezt mondhatja é az Úr mind ezekre Ámos. V. 21.-

23. Gyülölöm és meg vetem a’ Ti Innepeiteket – vedd el én elölem a’ Te sok 

éneklésedet ’s a’ Te hegedűidnek éneklését sem halgatom. meg.

A’ kinek füle van a’ hallásra hallja! meg ma hallja meg és térjen meg! Az 

Isten a’ ki hajdan annyi mannát hullatott Pénteken az Égböl hogy szombatra 

is elég lett, éppen azért fog meg áldani benneteket hogy az ő napját néki szen-

teltétek és a’ világot itt hagytátok! Ti a’ kik valaha a’ külsö és belső szombatot 

meg rontottátok – kik ide gyakran idegen tüzet hoztatok Áronnak fi aival, 

rettegjetek! mert tűz jöhet ki valahára az Úrnak ortzája elöl és meg emészthet 

Titeket mint azokat is meg emésztette – Légyen tellyes az I[ste]nt ditséröknek 

száma ezen a’ helyenn is, ha veszélyek fenyegetnek bennünket ide gyüljön fel 

minden tag és imádkozzon mig a’ meg talalásnak ideje jelen van. Itt üljön 

Szombatot az Úrnak népe mig amott egyszer az örökké való nagy Szombatot 

vég nélkül fogja Innepelni. Amen. 30 Jan. 1830 – D. J. mk.           

63. XXXIX. Úr-Napja. CIV. kérdés. Vik Parantsolat. 1830. február 7. (feltételez-

hetően Óbuda) Elhangzott még: 1855. november (feltételezhetően Cegléd)
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64. XLI. Úr-Napja. CVIII. CIX. kérdés. VIIik Par[ancsolat]. 1830. április 4. (fel-

tételezhetően Óbuda)

65. IIik Úr Napja. III. IV. V. kérdés. 1830. június 18. (feltételezhetően Óbuda) 

{Megjegyzés} A kézirat eredetileg más katekizmusi tanításnak készült, 

ami az áthúzott feliratból megállapítható: XLIIik Úr-Napja. CX. CXI. VIIIik 

Parants[olat]. A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz 

általi betűjel (monogram?) található: S. J.

66. XLV. Úr Napja. [CXV-CXVIII. kérdés] A’ könyörgés. 1830. június 26. (fel-

tételezhetően Óbuda)

67. XLVI. Úr Napja. CXIX. CXX. CXXI. kérdés. 1830. július 4. (feltételezhetően 

Óbuda)

68. XLVIII. Úr Napja. CXXIII. kérdés. 1830. augusztus 8. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1851. szeptember 21. (feltételezhetően Pécel)

69. XLIX. Úr Napja. CXXIV. kérdés. 1830. szeptember 12. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1845. Kömlőd, d. n.31 Pécel. {Megjegyzés} A pré-

dikáció előtt egy másik megkezdett, de hamar félbehagyott kézirat talál-

ható: Aratási Com[munio] elött. Textus: Ruth 2,4. 

70. LI. Úr Napja. CXXVI. kérdés. 1830. november 7. (feltételezhetően Óbuda)

71. LII. Úr Napja. CXXVII. kérdés Iö. 1830. november 13. (feltételezhetően 

Óbuda) {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, 

más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

72. LII. Úr Napja. 2. Meg szabadits a’ gonosztol. [CXXVII. kérdés] 1830. de-

cember 4. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1853. május 8. Tót-

falu. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más 

kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

73. Halotti[.] Öreg ember felett. Textus: Zsolt 39,14. 1831. január 7. [Óbuda]32 

Elhangzott még: 1853. február 13. Tótfalu Ör[eg] Kecskés István felett.33

74. Közönséges. Textus: Lk 16,30-31. /:az egész Pericopa:/ 1831. január 8. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1838. szeptember 30. (feltételezhető-

en szintén Óbuda), 1855. szeptember 15. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1888. március. {Megjegyzés} A prédiká-

ció eredetileg tervezett címe Praxis: Jó-tétemény volt, amit Dobos János 

31 Értsd: dátum nélkül.
32 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1831. január 

6. (temetve 7-én): „Kováts Mihálj 66. eszt. Erőtlenség. Tanítással”.
33 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1853. február 12. (temetve 13-án): 

„Ör[eg] Kecskés István 79 év. Vénség”.
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saját kézzel áthúzott. A prédikáció másolatban megtalálható Pápán,34 a 

jelen jegyzékben δ jelzet alatt.35

75. Presbiterek választásakor. Textus: 1Th essz 5,14. 1831. január 14. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1837. január 15. (feltételezhetően szin-

tén Óbuda), 1858. augusztus 1. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1869. május változtatva, Máthé Elek Dunavecse, 

1900. január 7. és 1906. szeptember 9.

76. Farsangi. Textus: Préd 7,2. 1831. január 29. (feltételezhetően Óbuda) El-

hangzott még: 1847. február 7. Pécel, 1862. március 23. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1873. február. {Meg-

jegyzés} Leirtam Máthé. Az autográf cím fölött ceruzás, szekundér, más 

kéz általi bejegyzés található: Kenesei.

77. Közönséges – Farsangi. A’ társalkodás törvényei. Textus: Fil 2,15. 1831. febru-

ár 5. D. J. mk. sietve. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1833. január 

20., 1839. január 14. (feltételezhetően mindkettő szintén Óbuda), 1847. 

január 10. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos László Cegléd, 1861. 

január 13., Máthé Elek Dunavecse, 1902. február 2. és 1907. január 12.

78. Böjti. 2. Imádkozók meg mérése. Textus: Jel 11,1. 1831. március 19. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1852. március 7. (feltételezhetően 

Pécel) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. 

március. {Megjegyzés} Az autográf textus fölött ceruzás, szekundér, más 

kéz általi bejegyzés található: Kenesei.

79. Virág vasárnapi.36 Textus: Mt 21,1-9. 1831. március 27. tökéletlen – igen 

sietve (feltételezhetően Óbuda), Elhangzott még: 1837. március 20. (fel-

tételezhetően szintén Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Du-

navecse, 1909. április 4. {Megjegyzés} A prédikáció kéziratával kapcso-

latban két érdekességet kell megemlíteni: (1) a kézirat széljegyzeteket 

(bibliai utalások, szerkezeti elemek) tartalmaz; (2) az ív papír utolsó két 

oldalán egy 1848-as alkalmazás olvasható, ebből következik, hogy a pré-

dikációnak 1848 Virágvasárnapján [április 16.] feltételezhetően Pécelen 

is el kellett hangoznia. 1848. alkalmazás Jésust, az emberi szabadság nagy 

bajnokát, az első virágvasárnap óta olly nagy számú örvendezö nép nem 

fogadta mint most, és mióta a nagy népbarát és néptanító, a nép pálma ágai 

alatt Jerusálem kapuin bement, azóta őt fogadni annyi nép nem seregelt 

34 Szabó 1987, 183.
35 Ezúton köszönöm Mezei Zsoltnak, hogy a 74. és 257. számú prédikációk Dunántúli Református 

Egyházkerület Pápai Könyvtárában található másolatainak rendelkezésemre bocsátásában 

közreműködött. 
36 A prédikáció 1848-as alkalmazása szöveghű átírásban, megjegyzésekkel ellátva megtalálható: 

Szetey , .
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öſſze, mint most. – Ama szellemi szabadság, mellynek törvényi után Jesus az 

embereket gondolkozni megtanította, végre sok százados keresés és fáradság 

után megtalálta az igazságot és kivivta nemcsak egyesek, hanem az egész 

nép számára. – Ez elöt Jesus tudományát csak ugy volt szabad magyarázni 

mint az emberek megengedték, az igazságbol csak annyit volt szabad osztani 

a népnek, mennyi elég volt benne épen az igazság utáni vágyat fogyasztani, 

vagy hazugságok felé vezetni el; mintha minden meglévö törvény és társa-

sági rend igazságtalanságra épült volna vagy képek és példázatok alatt 

lehetett igazat mondani, mint magának Jesusnak, vagy azzal fogadták az 

igazság követeit mivel hajdan az apostolokat: ezek azok, kik felforgatják a 

világot. 

Most megváltoztak a dolgok, a mit hajdan, vagy csak nem rég titokban 

mondogattak egymásnak az emberek, azt most a házak tetejéröl hirdetik 

mindenek hallattára, a miért hajdan megégették üldözték égették egymást 

az emberek azért most egymást megtisztelik, s a kiket mint veſzedelmes em-

bereket megkötöztek, börtönökbe vetettek, azokat a nép öröm kiáltás között 

hordozza meg uttzáin mint hajdan Jósefet a népszabaditót. Az uttzák és a 

házak kövei szóllalnak fel és mondanak dicséretet Jesusnak a szabadság baj-

nokának. Halljátok, mint zúdulnak fel a föld szabad népei, távolrol hallatik 

mint a nagy tenger harsogása a népek hosánna kiáltása mellyel a szaba-

dítót s a szabadulás nagy esztendejét köszöntik, számtalan sokaság érke-

zik keletröl nyugotrol mint egy nagy pálma erdő, a nép ruháját téregeti az 

érkezö szabadság századának elébe, és most midön Jesus vallása igazságai 

gyözedelmeskedének, tisztelettel fogadtatik az emberiség megváltója, és egy 

szivvel kiáltják: áldott a ki jött az Úrnak nevében! 

Jertek, menjünk mi is elébe érkezö Jesusunknak! mert nem másé hanem 

Övé a dicsöség mind azókért melyek a mult örökké nevezetes napokban tör-

téntek Ö vigyázott onnan fölül megváltott népére, Ö hozott ki minket a szolgá-

latnak földiből, az Ö igazságai fénylettek, mint tüzoszlopok a népvezérek elöt, 

az Ö veſſzőjével ütötték meg a népszabadítók az ezredéves rabság és szolgálat 

verestengerét, és mi szárazlábbal léptünk ki a boldogabb idők partjára. Itt 

állunk az igéret földén melly néktek kiosztatott és szorgalmatoktol függ hogy 

ennek térein tejet és mézet láſson folyni az idegen. – Miénk a haza miénk a 

szabadföld, mellyért atyáink vére folyt. – Itt állunk szabad egyházunkban, 

nem többé ugy mint béresek, mint fogadott gyermekek, a haza felvett minket 

is kebelére, az édesatya asztalához ültetett viszont, és nem félhetünk többé, 

hogy tőlünk az öregebb testvér elvegye örökségünket, el az apai áldást. Itt 

állunk mindnyájan mint a szabad magyarhon szabad polgári, szabadföl-

dön járva, szabadon tekinthetünk fel Istenhez, és Öt lélekben és igazságban 
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tisztelhetjük – gyözött végre a Judának Oroszlánja, és mi Öt körülfogva ki-

álthatjuk: Hosána! áldott, a ki jött az Úrnak nevében. 

Ah! de mit érne mind ez, ha Jesus benünk czélját nem érné el, mit érne 

mind ez ha mi ennyi nem várt áldás között csak azok maradnánk a kik vol-

tunk ez elöt, s Isten azt mondaná felölünk, hogy e nép nem vala érdemes ennyi 

jótéteményre? – Isten keze áld, az Ö keze ver ha áldása minket nem javított. 

Es nincs nagyobb vétek a hálátlanságnál, ha mint állatok felesszük az áldást 

a nélkül hogy eszünkbe jutna: honét hullott az alá! – Ezért hála elöször Isten-

nek ki mindezeket cselekedte felebb mint mi gondoltuk vagy eszünkbevehettük 

volna! – Hála a törvényhozóknak kik ez áldások melett vivtak csüggedet-

lenül. Hála a birtokos osztálynak melly illy nemes és drága áldozatot tett 

fel a haza oltárára, melly a haza édes gyermekei között létezö különbséget 

eltörölte s testvérünkké lett. – Hála a királynak! – s a t – Csend, béke, rend, s 

ha kell a szabadhonért lángoló, s vérét adni kész indulat lakozzék házunknál 

uttzáinkon, – a czégéres a szolgai vétkek szünjenek meg közöttünk, a szabad-

földön ne üzzük többé a szolgaság vétkeit. – Mi pedig fogadjuk Jésusunkat! e 

gyözelmes bajnokot, kérjük öt, hogy térjen be nálunk, térjen be új földünkön, 

s mondjuk: Hozsánna! Áldott, aki jött az Úrnak nevében! Ámen.

80. Tavaszi. Textus: ApCsel 17,27. 1831. április 7. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1847. május 2. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1866. április. {Megjegyzés} A kézirat összefű-

zésénél található kisebb papíron Dobos a következő idézetet helyezte el, 

itt is megtalálható a prédikáció datálása: Halgass képzelet – oh! ne vigy olj 

magasra egy földhöz szokott férget, el szédül ő ezen magasságba – Ha a’ felsé-

ges Isten felé lobog esze annak le hullott szikrái őtet emésztik meg – halgass! 

halgass! – Majd ha ki vetkezvén e’ testböl idővel allasz széke elött koronázott 

fővel sat. – amen. Az autográf cím mellett, textus fölött ceruzás, szekun  

dér, más kéz általi bejegyzés található: Kenesei.

81. Áldozó csötörtöki. Textus: Mk 16,14-20. 1831. május 12. 2. –37 (feltételez-

hetően Óbuda) {Megjegyzés} A kézirat végén a következő betűket talál-

hatjuk: S– tz *, ami feltételezhetően azt jelenti, hogy a prédikáció külföldi 

mintára megy vissza. A prédikáció elején egy temetési prédikáció kezdő-

dik, de hamar abba is marad. Halotti java béli ember felett Szabó Mihálj. 

Textus: Jn 11,11.38 

37 A kutatás jelen állása szerint a szám jelentését e helyen nem tudjuk feloldani.
38 A RL A/630. számú óbudai anyakönyvben (mikrofi lm) a megelőző és a következő években 

egyetlen Szabó Mihály található. 1831. április 23. (temetve 24-én): „Szabó Mihálj 52. eszt. 

Száradás. Tanítással”.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 447 •

82. Pünkösti. Textus: ApCsel 10,43-44. 1831. május 22. D. J. mk. – S. S. *. (fel-

tételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1847. Pécel, 1858. Cegléd, 1877. 

használva (feltételezhetően Cegléd) Továbbá elhangzott még: Dobos Lász-

ló Szalkszentmárton, 1864., Máthé Elek Dunavecse, 1897. és 1907. {Meg-

jegyzés} Az elhangzás dátumai alatt áthúzva ez olvasható: Pomázi kérő 

levél.39 A kézirat hátulján Dobos keze írásával ez olvasható: A Krisztusról 

minden Próféták bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő 

vére által minden a ki hiszen ő benne.

83. Sz[ent] Háromság vasárnapi. Textus: Mt 10,41-42. 1831. május 29. (fel-

tételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1837. május 21. (feltételezhetően 

szintén Óbuda), 1847. március 21.40 Pécel, 1853. július Tótfalu, 1855. május 

18. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

1867. július változtatva.

84. Vásári munka. Textus: Mk 8,36-37. 1831. június 5. (feltételezhetően Óbu-

da) Elhangzott még: 1841. október (feltételezhetően szintén Óbuda), 1846. 

június 7. Pécel, 1852. augusztus 30. Tótfalu. Továbbá elhangzott még: 

Máthé Elek Dunavecse 1904. augusztus és 1906. június 6. {Megjegyzés} 

Leirtam Szalk Sz Marton 1864. Sept D[obos] L[ászló]

85. Halotti[.] 25. Esztend[ős] ember felett, Fitos János. Textus: 1Tim 1,17. 1831. 

június [11. Óbuda]41 Elhangzott még: 1853. augusztus [22. Tótfalu]42 Bo-

róki Andrásné felett. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekun-

dér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Fiatal családapa felett. 

A kéziratban több ceruzás javítás, áthúzás, kiegészítés található.

39 Utalás arra, hogy az 1831. április 19-én „Tótfaluban tartott tract[ualis] gyülésen a pomáziak 

kérik Ó-Budától való külön válhatásukat. Kivánságuk egészben nem teljesíttetik, hanem ajánltatik 

a generalis gyülésnek, hogy Pomázra káplán rendeltessék, a kinek tartásához az ó-budai pap is 

járulna. E tractualis végzést a Generale Consistorium magáévá tevén: Pomázra káplán rendeltetik 

s az ó-budai pap csak minden 4-ik vasárnap tartozik Pomázra kimenni”. Mészáros , -. 

Vö. RL A 1/b G 7. doboz 210. szám: a Báthori Gábor szuperintendens által megfogalmazott 

vizitációs kérdésekre Óbuda akkori lelkipásztorának, Dobos Istvánnak aláírásával 1819. 

szeptember 6-i keltezéssel a következő választ küldték be: „Tiszt. Predikátor Úr Ó Budáról ki jön 

minden harmadik Vasárnap, a’ Sátoros Innepek második napján, ’s a’ több Úr Vatsorájával való 

élés alkalmatosságakor; nem külömben ha egy vagy más Halgatója keresztelni, temetni vagy esketni 

ki hívja. – Ha pedig valami akadály miatt ki nem jöhetnek, akkor a’ Præorans predikál helyette”.
40 Bizonytalan olvasat. 
41 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1831. június 

10. (temetve 11-én): „Fitus [sic!] János 25. Esztend. Tüdö gyuladás. Tanítással”.
42 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1853. 

augusztus 21. (temetve 22-én): „Katona Boróki András neje Rácz Judit 67. év. Typhus. Férje több 

éve nem lakik helyben”.
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86. Jul. 17ik 1831.43 A cholera közelgetésére.44 Textus: Mik 6,9. 1831. július 17. 

43 „1831-ben mind Budán mind Pesten a kholera dühöngött, mellynek vészes hatását az 

elháritására tett intézkedések még növelék. A megyei hatóság a kór elterjedését a város 

elrekesztése által hivé megakadályozhatni s a közlekedést a két főváros és vidék között 

megszüntetni határozá. Erre jul. 17-kén a tanuló ifj úság s kézmives legények Pesten nagy 

zenebonát okoztak, mellyet csak katonai erővel sikerült elnyomni.” Hunfalvy , . Vö. 

MT , . „Az első konfl iktuson, a Pesten július közepén kirobbant zavargáson a katonaság 

még aznap úrrá lett. Alig két hét múlva azonban, különböző körülmények szerencsétlen 

egybeesése folytán nagyméretű, a Dózsa parasztháborúja, illetve a »Hóra-világ«, a Horea-

Cloşca parasztfelkelés óta nem látott felkelés (az ún. kolerafelkelés) bontakozott ki Északkelet-

Magyarországon, elsősorban Zemplén, Szepes és Sáros vármegyében.”
44 A RL A/630. számú anyakönyvében (mikrofi lm) a következő bejegyzést találjuk: „Augustus 1ö 

napján ütött ki nálunk a’ veszedelmes Nap keleti cholera morbus, ugy hogy csak hamar a’ holtak 

száma 20ro[l] 25re ugrott minket egy darabig meg kimélt, de végre mi se lehettünk jobbak mint 

már a’ leg elsö áldozatja volt.” 1831. augusztus 10. (temetve 11.): özv. Gere Kata vagy Mezei 

Kata 62 eszt. Cholera. Ki vivödött Pestises szekéren” [összesen 8 kolerában elhunyt személy 

van feljegyezve az anyakönyvben]. A XIX. századi világméretű kolerajárványok (amelyeket 

epekórságnak is neveztek, lásd 93. számú prédikáció megjegyzését) négy alkalommal 

pusztítottak igen erőteljesen Magyarország egész területén: 1831-32-ben (erre példa a 86., 

90-93., [491.?], V. és 105. számú prédikációk), 1848-49-ben (erre példa a 91., és 488. számú 

prédikációk második elhangzásának dátumai), 1854–55-ben (erre példa a 386. (184.), 387. 

(175.) számú temetési valamint a III. számú prédikáció negyedik elhangzásának a dátuma) 

és 1872-73-ban. Ezen kívül még 1866-ban találunk erről adatokat [RL A/639. számú ceglédi 

anyakönyvben (mikrofi lm; 1866. szeptember 19-i bejegyzés]: „A beteg szállitása végre behurcolta 

ide is, a német kormány s a consilium gyáváságábol, 4. éves szünet után a cholerát. Ez az első eset 

nálunk ezt megelözte már két eset az atyafi aknál” (az utolsó kolerás temetése november 1-én 

volt). Vö. MT , -; -. „Korszakunkban a legsúlyosabb demográfi ai veszteséget 

1831-ben szenvedte el az ország: a nagy kolerajárványnak mintegy negyedmillióan estek 

áldozatul. Az Európát először meglátogató betegség Indiából indult ki 1817-ben. A húszas 

évek végén az orosz-perzsa háborúban részt vett hadsereg hurcolta Moszkváig a fertőzést, majd 

kereskedők és a lengyel felkelés ellen küldött katonaság révén jutott el a magyar határ közelébe. 

Galíciából máramarosi fuvarosok hozták át a ragályt, majd sószállító tutajosok terjesztették 

el a Tisza mentén. Az egészségügyi hatóságok tehetetlenül álltak az ismeretlen betegséggel 

szemben. Terjedését a pestis ellen korábban alkalmazott rendszabályokkal (útelzárásokkal, 

karanténokkal) próbálták megállítani, sikertelenül. A megelőző két esztendő nélkülözéseitől 

elcsigázott népet (1829-ben marhavész dühöngött, ezt igen kemény tél, majd árvizek, nyáron 

pedig pusztító aszály követte) kétségbe ejtette, hogy a hatósági intézkedések megakadályozták 

a végre bőségesnek ígérkező termés betakarításában. A betegség rejtélyesen gyors terjedése, 

hirtelen lefolyása (az »epekórság« 1-3 napos lappangás után tört ki, és a magas lázzal kísért 

csillapíthatatlan hányás és hasmenés következtében kiszáradt, görcsökben fetrengő beteg 

gyakran 24 órán belül meghalt), súlyossága (majdnem minden második fertőzés halálos volt), 

a koleratemetőkben előre megásott tömegsírok, az eleinte éjjel-nappal zúgó harangok, később 

az elhunytak azonnali, szertartás nélküli elföldelése az apokalipszis (végítélet) hangulatát 

idézte fel. A rémület heteit gyerekként Pesten átélt Podmaniczky Frigyes így emlékszik vissza 

e nyárra: »Iszonyú forróság uralkodott; utcáink porosak, homokosak s piszkosak a lehető 

legnagyobb mértékben; a halottakat félig nyílt szekereken vitték ki a temetőbe, mindenkinek 

szeme láttára; a betegséget magát nem ismervén, de tapasztalván annak pusztító voltát, még a 

műveltebb osztályokban is a lehető legnagyobb félelmet, rettegést s elcsüggedést idézte elő.« A 

helyzetet súlyosbította a hatóságok és az orvosok tanácstalansága, ellentmondó intézkedései, 
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(feltételezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 

1910. szeptember 25.

87. Kereszteléskor. Nincsen textus. 1831. július 20. [Óbuda]45 {Megjegyzés} 

Kisméretű, sérült, szakadt füzet. Alakilag jellegzetesen a lelkészek saját 

használatra készült, kéziratos ágendáira hasonlít a dokumentum. Az ele-

jén található keresztelési szertartás elemei: keresztelési beszéd, hálaadó 

imádság, fogadalomtétel, keresztelési formula, áldás. Másodikként egy 

szokásos, textus nélküli esketési ágendai beszéd található szertartási ele-

mek nélkül.46 Harmadikként Predikátor esketésekor felirattal egy esketési 

beszéd található, ennek hiányzik a vége.47

88. Aratási. Textus: ApCsel 14,17. 1831. július 24. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1869. július Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1864. sokban változtatva, Máthé Elek Dunave-

cse, 1899. július 2. és 1906. augusztus 5. {Megjegyzés} A prédikáció jobb 

tévedései (pl. a gyógyítónak tartott, de túladagolt bizmutportól bekövetkezett halálesetek). 

A járványtól és ínségtől leginkább sújtott északkeleti megyékben a kétségbeesés, valamint 

a nemesi vármegye közegei és a földesurak iránti bizalmatlanság a magyar történelem 

utolsó jobbágyfelkeléséhez vezetett. A kolera 1835-1837 között újra pusztított, bár ezúttal 

már »csak« 43 ezer áldozatot követelt. 1848-1849-ben a polgári lakosságot és a hadseregeket 

egyaránt sújtó járvány halottainak számát nem ismerjük, de méreteit sejteti, hogy 1849-ben 

75%-kal többen haltak meg, mint az előző öt év átlaga. (Az orosz intervenciós hadsereg 15 

ezer katonáját veszítette el a járvány következtében.)”. „A közép- és koraújkor félelmetes 

járványának, a pestisnek a helyét a 19. században a kolera vette át. Magyarországon 1831 és 

1893 között öt nagyobb és több kisebb rohammal pusztított, s összesen legalább egymillió 

áldozatot követelt. Az 1831-es megjelenés után nagy pusztítást végzett 1848-49-ben, 1854-

55-ben és 1865-66-ban is. Az utolsó »középkori típusú« nagy demográfi ai válság 1872-74 

között sújtotta az országot. A kolera – amelyet éveken át tartó rossz termés és egyes vidékeken 

éhínség kísért – három év alatt mintegy félmillió áldozatot ragadott el. A vérveszteség méretét 

mutatja, hogy a népességszám csak hat év múlva érte el a járvány előtti szintet. A higiéniai 

viszonyok javulásának köszönhetően a kolera veszélye a korszak végére megszűnt. 1892-93-ban 

ugyan nagy riadalmat okozott megjelenése, de az ötezer áldozat már eltörpült a harmincas 

és a hetvenes évek katasztrófái mellett. A kolera megelőzésében főleg a városok csatornázása 

játszott kulcsszerepet.”
45 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). Született 

1831. július 20. (keresztelve 20-án): „Kopri János, Juhász Katalin [leánya] Anna. Keresztszülő: 

Marianna Hanswurtzin”.
46 A Báthori Gábor püspök Ágendájában található esketési beszéd szintén tartalmazza ugyanazt a 

latin idézetet magyar fordítással, amit Dobos János is idéz. További egyezőség, hogy Báthorinál 

ugyanúgy, mint Dobosnál a prédikátor esketésekor mondott beszéd szintén foglalkozik a papi 

cölibátus egyháztörténeti összefüggéseivel (lásd részletesebben Pap Ferenc Báthori Gáborról 

szóló tanulmányát). 
47 A Predikátor esketésére írt beszéd kontextusát adatok hiányában nem lehet egyértelműen 

beazonosítani, az íráskép kissé később keletkezhetett, mint az ív papíron található beszédek. 

A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint Dobos János egyetlen prédikátort 

esketett: 1841. december 29. „Békes Megyeböl Öcsödi Ref. Predikátor. Tiszt. Nemes Juhász 

Benjamin. Molnár Juliána. Tanúk: Dobos János, Kecskeméti Jósef”.
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felső sarkában ez található: D….d. 1891. Kfsk. A kézirat végén a következő 

önkritikus (?) megjegyzést olvashatjuk: Crit: olyan mint a’ Pápisták úr napi 

Isteni tisztelete – csupa „puska szó”.

89. Idétlen szülésben meg holt asszony felett. Molnár Lajosné. Textus: 1Móz 

35,16-19. 1831. július 29. [Óbuda]48 Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1866. április {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, 

szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Idétlen szülésben 

meg holt asszony felett. A kéziratban több ceruzás javítás, áthúzás, kiegé-

szítés található. A kézirat végén – egy csillaggal utalva a prédikáció utol-

só harmadának egy pontjára – a következő, más kéz által írt bejegyzést 

olvashatjuk: vonatkozás az 1831 Cholerára.

90. Úr vatsorájakor a’ cholera pusztitván. Textus: Ézs 9,12-13. 1831. augusztus 

14. (feltételezhetően Óbuda)

91. Pestis alatt. Textus: 2Kir 20,1. 1831. augusztus 28. (feltételezhetően Óbu-

da) Elhangzott még: 1849. április 28. Cholera Péczelen. {Megjegyzés} 

A prédikáció alatt ez olvasható: NB. A’ IIik felosztás légyen Iö. 

92. A’ Pestis aláb hagyásakor. Textus: Mt 5,4. 1831. szeptember 11. (feltételez-

hetően Óbuda) Elhangzott még: 1852. július 4. Tótfalu. Továbbá elhang-

zott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. október. 

93. Mikor [a pestis] szűnt. Textus: Fil 4,4. 1831. szeptember 18. (feltételez-

hetően Óbuda) {Megjegyzés} A papíron eredetileg Az epekórság idejére 

címmel (textus: Ám 6,9-10) Dobos egy másik prédikációt kezdett írni, amit 

valószínűleg a helyzet javulása miatt abbahagyott (csak a textus felírásáig 

jutott), majd megírta új prédikációját a fenti címmel és textussal. 

94. Szüret előtti. Textus: 2Móz 20,16. 1831. október 2. (feltételezhetően Óbu-

da) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1864. 

szeptember 30. {Megjegyzés} A prédikáció után a következő saját kezű 

megjegyzés található: kedv. és tűz nélkül. 

95. Szüreti – Közönséges. Textus: Mt 22,35-40. 1831. október 9. (feltételez-

hetően Óbuda) Elhangzott még: 1852. október 17. Tótfalu, 1853. július 

31. (feltételezhetően szintén Tótfalu) {Megjegyzés} A prédikáció címében 

szereplő Szüreti kifejezést később ceruzával egy idegen kéz áthúzta. 

96. Poenitentialis. Textus: Jn 6,56. 1831. október 23. D. J. mk. S. S. *. – (feltéte-

lezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1864. augusztus változtatva, Máthé Elek Dunavecse, 1908. augusztus 

30. 

48 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1831. július 

28. (temetve 29-én): „Molnár Lajos felesége Nemes Ersébeth 22. Eszt. Idétlen szülés. Tanítással”. 
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97. Özv. Török Istvánné felett. Textus: Jób 3,17. 1831. október 25. [Óbuda]49 El-

hangzott még: 1852. május [április 27. Tótfalu]50 Csuka István felett, 1853. 

november [7. Tótfalu]51 Cseh Istvánné felett.

98. Iö Adventi. Textus: Mt 6,10. 1831. 1ö Advent [november 27.] D. J. mk. töké-

letlen. (feltételezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1864., Máthé Elek Dunavecse, 1903. november 29. 

99. II. adventi. Textus: Mt 6,10. 1831. december 11. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: Reform[áció] innepén 1866. (feltételezhetően Cegléd) To-

vábbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1864. december 

3., Máthé Elek Dunavecse, 1903. december 6. és 1907. december 15. {Meg-

jegyzés} A címben megadott sorszám jelen esetben nem Advent második 

vasárnapjára utal, hanem arra, hogy ez Dobos János 1831 adventi idősza-

kában elmondott második prédikációja.

100. Karátsonyi. Textus: Gal 4,4. 1831. december 25. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1846. Pécel, 1854. Cegléd.

101. III. Úr Napja. VI. VII. VIII. kérdés. Nro 1. – csak a’ VI. kérdés. 1831. január 

30. (feltételezhetően Óbuda)

102. III. Úr Napja. VII. VIII. kérdés. Nro 2. 1831. február 6. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1852. február Pécel, 1852. augusztus 22. Tótfalu. 

{Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz 

általi betűjel (monogram?) található: S. J.

103. IV. Úr Napja. IX. X. XIik kérdés. Nro 1. 1831. február 20. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1852. február 1. (feltételezhetően Pécel)

104. IV. Úr napja. X. XIik kérdés. Nro. 2. 1831. március 20. (feltételezhetően Óbu-

da) Elhangzott még: 1851. szeptember (feltételezhetően Pécel), 1853. októ-

ber (feltételezhetően Tótfalu) {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején 

ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

105. VI. Úr Napja. [Nr. 1.; XVI-XIX. kérdés] 1831. április 16. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1852. február (feltételezhetően Pécel)

106. VI. Úr Napja. N[r]. 2. [XVI-XIX. kérdés] 1831. május 29. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1851. december (feltételezhetően Pécel) {Meg-

jegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi 

betűjel (monogram?) található: S. J.

49 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1831. október 

24. (temetve 25-én): „Néh[ai] N. Török István özvegye Ns Patay Ersébeth 58. eszt. Tanítással”.
50 1852. május: téves feljegyzés a prédikáció után. A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv 

(mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1852. április 26. (temetve 27-én): „Öreg Csuka István 

zsellér ember 74. év. Torok gyulladás”.
51 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1853. 

november 7. (temetve 7-én): „Néh. Cseh István neje Szabó Ersébet f. m. 61 év Torok gyúla[dás]”.
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107. VII. Úr napja. XX. XXI. XXII. XXIII. A’ Hit. 1831. június 5. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1851. október 12. (feltételezhetően Pécel)

108. VII. Úr Napja. Az apostoli hit formárol. [XXIII. kérdés] 1831. június 26. 

(feltételezhetően Óbuda)

109. VIII. Úr Napja. XXIV. XXVik kérdés. 1831. július 17. (feltételezhetően Óbu-

da) {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más 

kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

110. IX. Úr Napja. XXVI. kérdés. [Nr. 1.] 1831. július 31. (feltételezhetően Óbu-

da) {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más 

kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

111. IX. Úr Napja. XXVI. kérdés. A Teremtésröl. N[r]. 2. 1831. szeptember 18. 

(feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1853. június 26. Tótfalu.

112. IX. Úr Napja. [XXVI. kérdés] A’ Teremtésröl – Móses szerént. 1831. október 

9. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1853. augusztus 1. Tótfalu. 

{Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz 

általi betűjel (monogram?) található: S. J.

113. X. Úr Napja. XXVII. XXVIII. A’ Gondviselés. 1831. október 23. (feltéte-

lezhetően Óbuda) {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, 

szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

114. XI. Úr Napja. A’ Jesusrol. XXIX. XXX. 1831. november 13. (feltételezhetően 

Óbuda) Elhangzott még: 1851. november (feltételezhetően Pécel) {Meg-

jegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi 

betűjel (monogram?) található: S. J.

115. XII. Úr Napja. XXXI. XXXII. A’ Xtus [Krisztus]. 1831. november 21. (fel-

tételezhetően Óbuda)

116. XIII. Úr Napja. XXXIII. XXXIV. A’ Fiú Istensége. 1831. december 4. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1853. január 16. Tótfalu. {Megjegy-

zés} A prédikáció végén autográf bejegyzés található: Az egy szülött – mi 

Urunk máskorra.

117. XIV. Úr Napja. XXXV. XXXVI. A’ Xtus [Krisztus] emberi léte. 1831. decem-

ber 11. (feltételezhetően Óbuda)

118. Ekkl[ési]a Curatora tételekor. Textus: ApCsel 2,46-47. 1832. január 16. (fel-

tételezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1874. január. {Megjegyzés} A prédikáció címe mellett ceruzás, 

szekundér, más kéz általi megjegyzés olvasható: farsangi is lehet.

119. A’ Vendég látás. Farsangi és Köz[önséges]. Textus: 1Móz 18,1-8. 1832. ja-

nuár 22. (feltételezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1870. február.

120. Közöns[éges] Farsangi. Textus: Jób 34,22. 1832. február 5. (feltételezhetően 
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Óbuda) Elhangzott még: 1837. augusztus 27. (feltételezhetően szintén 

Óbuda), 1852. január 23. Pécel, 1853. augusztus 21. Tótfalu, 1862. Cegléd.

121. IV. Advent. Közönséges[.] Az Igaz Hit. Textus: 1Jn 3,23. 1832. február 12. 

(feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1836. augusztus 7. (feltételez-

hetően szintén Óbuda), 4. adv[ent] [december 20.] 1846. Pécel. Továbbá 

elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1899. december 17. {Megjegyzés} 

A IV. Advent utalással Dobos később egészítette ki a prédikáció eredeti 

címét, ami a harmadik elhangzás kontextusára utal. 

122. Közönséges. Exameni. Textus: Zsolt 8,2-5. 1832. március 4. (feltételezhető-

en Óbuda) D. J. mk. Schmalz52 *. Elhangzott még: 1846. március 23. Pécel. 

123. Virág vasárnapi. Textus: Lk 18,28-30. 1832. április 15. D. J. S. – *. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1859. és 1862. október 30. Cegléd.

124. Husvéti. Textus: Mk 16,5-6. 1832. április 22. D. J. mk. S. S. *. (feltételez-

hetően Óbuda)

125. Halotti. Textus: 2Kor 12,7-9. 1832. május 11. [Óbuda]53 {Megjegyzés} 

A cím mellé ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés olvasható: hosz-

szas szenvedés.

126. Közönséges. Textus: 1Pt 3,16. 1832. május 27. D. J. mk. Y. *. (feltételezhetően 

Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1874. 

január 24., Máthé Elek Dunavecse, 1898. november 6. és 1908. március 1.

127. Áldozó csötörtöki. Textus: Jn 18,36. 1832. május 31. (feltételezhetően Óbu-

da) Elhangzott még: 1852. május 20. Tótfalu csak I. részét [mondtam/hasz-

náltam?] {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, 

más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

52 Schmaltz, Moritz Ferdinand (Stolpen, 1785. június 13. – Hamburg, 1860. február 15.) luthe-

ránus teológus. Lipcsében és Wittenbergben tanult teológiát, majd rövid ideig házitanítóként 

működött. 1814-ben a Pirna melletti Wehlen község prédikátora lett, majd 1816-ban a bécsi 

lutheránus gyülekezet prédikátori állását foglalta el. Három évnyi működés után 1819-ben a 

drezda-újvárosi gyülekezet lelkésze lett, ahol erős katolicizmus kritikája kibontakozott. 1825 

és 1826 reformáció ünnepén antikatolikus prédikációkat tartott, melyekre sokan felfi gyeltek 

és lutheránus körökben nagy tetszést váltottak ki. Schmaltz számára a protestáns felekezethez 

való tartozás a patrióta állampolgári tudat alapja. Mindenek előtt kontroverz-teológiai állás-

pontja miatt kapta meg az 1830. jubileumi évben a teológiai doktorátust. Schmaltz hírneve 

messzire terjedt, 1833-ban a hamburgi St. Jacobikirche főlelkészévé választották, ahol követőit 

még nagyobb számban gyűjtötte maga köré. Prédikációit sokan hallgatták és többszörösen 

nyomtatásban is megjelentek. Korai antikatolicizmusa később enyhült. Schmaltzot teológus-

ként és prédikátorként a skandináv országokban, különösen Norvégiában nagyra becsülték. 

Közel 27 esztendőnyi hamburgi működése után 1860 februárjában hunyt el. ADB XXXI., 

620-621.; BBK XX., 1277-1280
53 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1832. május 

10. (temetve 11-én): „özv. Kováts Andrásné 46. eszt. Tüdö rothadás. Tanítással”.
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128. A’ Jesus uralkodása. Köz[önséges] és áldozói, karátsoni. Textus: Mk 16,14-

20. 1832. június 3. (feltételezhetően Óbuda) {Megjegyzés} A dátum alatt 

ez olvasható: Marezoll54 *.

129. Pünkösti. Textus: Jak 1,17. 1832. június 11. D. J. mk. S. – s. *. (feltételezhe-

tően Óbuda) Elhangzott még: 1850. Pécel.

130. A’ rágalmazás. Textus: Jak 1,26. 1832. június 19. D. J. Y. *. – (feltételezhe-

tően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

1879. február 1., Máthé Elek Dunavecse, 1905. február 5.

131. Cím nélkül. Textus: 2Kir 20,14-17. 1832. július 22. (feltételezhetően Óbu-

da) Elhangzott még: 1839. március 18. (feltételezhetően szintén Óbuda), 

1853. szeptember 3. Tótfalu. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1878. január. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tete-

jén ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

132. [1.] Közönséges. Textus: 1Kor 14,20. 1832. augusztus 26. (feltételezhetően 

Óbuda) D. J. mk. – Neander55 *. Elhangzott még: 1846. március 8. Pécel. 

54 Marezoll, Johann Gottlob (Plauen, 1761. december 25. – Jéna, 1828. január 15.) protestáns 

teológus. Teológiai tanulmányait Lipcsében végezte, amit a felvilágosodás ideái alapvetően 

befolyásoltak. A jelölti vizsgát 1783-ban Drezdában tette le. Ezután házitanító lett a 

szász-cseh határ mellett, ebben az időben írta első prédikációit, amelyek G. J. Zollikofer 

példáját követték. 1789-ben Göttingenbe hívták, ahol öt éven keresztül második egyetemi 

prédikátorként tevékenykedett. 1790-ben rendkívüli professzornak nevezték ki, morál és 

homiletika előadásokat tartott, később a göttingeni prédikátor szeminárium felügyeletét 

is ellátta. A Helmstedti Teológiai Karon való promóciója után (1794) a koppenhágai német 

gyülekezet főlelkésze lett. Herder közvetítése nyomán 1803-ban Jénába került, ahol haláláig 

működött szuperintendensként és a városi templom lelkészeként. Marezoll szónoki talentuma 

nyilvánvaló volt, prédikációit élénk visszhang kísérte, racionalista beállítottsága miatt sokszor 

kritizálták. Elsősorban Über die Bestimmung des Kanzelredners (A szószéki szónok rendeltetése) 

című kompendiumában képviseli a felvilágosult keresztyénség eszményét, amelynek nem kell a 

Biblia betűjét vakon követnie eladdig, míg az Jézus tanításának szándékai és alapelvei szerint 

orientálódik és erkölcsös viselkedést tanúsít. BBK XVI., 939-942.
55 Neander, Daniel Amadeus (Lengefeld, 1775. november 17. – Berlin, 1869. november 18.) evan-

gélikus teológus és püspök. Takács családból származott, teológiát Lipcsében tanult, 1800 

és 1805 között házitanító volt Drezdában, ahol az ottani főudvari prédikátor, F. V. Reinhard 

hatása alá került, akinek teológiai formálódását köszönheti. Egész életében hű maradt a raci-

onalizmus és a szupranaturalizmus között meghúzódó középállásához. 1805-ben a Naumburg 

melletti szász falu, Flemmingen prédikátora lett, amikor a térség 1815-ben Poroszországhoz 

került, 1816-ban tartott egy gyászprédikációt, amellyel felhívta magára a fi gyelmet. Egyházi 

beszédében a felszabadító háborúban elszenvedett halált összevetette Krisztus keresztha-

lálával. III. Frigyes Vilmos király ajánlatára 1817-ben a konzisztórium tagja és merseburgi 

szuperintendens, majd 1823-ban berlini prépost, valamint a király és a kultuszminiszter be-

folyásos tanácsadója lett. Fő feladata volt a III. Frigyes Vilmos király által írt porosz ágen-

da bevezetésének végrehajtása. Neander 1829-től szuperintendens, amely hatókörét később 

egész Brandenburgra kiterjesztették, egyházi tisztségei mellett világi hivatalokat is betöltött, 

1830-ban a püspöki címet adományozták neki, ami nem járt együtt hatáskörének tágításával. 

Az új király, IV. Frigyes Vilmos által támogatott ortodox-pietista tendencia miatt 1840-től 
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Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1869. február 

28. változtatva. {Megjegyzés} 1905 Leírtam Máthé.

133. 2. Közönséges. Textus: 1Kor 14,20. 1832. szeptember 16. (feltételezhetően 

Óbuda) Neander *. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1869. március 14. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején 

ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

134. Közönséges. Textus: 2Kir 4,13. 1832. szeptember 23. D. J. mk Y. *. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1850. október 6. dies f[atalis]!56 (felté-

telezhetően Pécel), 1871. november 19. (feltételezhetően Cegléd) Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. május, Máthé 

Elek Dunavecse, 1900. március 18. és 1910. március 6.

135. A’ vallásos – babona I. Textus: Kol 1,12-13. 1832. október 28. D. J. mk. S. – *. 

(feltételezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1890. március 18. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tete-

jén ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

136. Szüreti Communio. Textus: Zsolt 33,1-5. 1832. november 4. (feltételezhető-

en Óbuda) Elhangzott még: 1853. október 30. Tótfalu. Továbbá elhangzott 

még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. október 26. {Megjegyzés} A prédiká-

ció után ceruzával a következő monogramot olvassuk: DL. A kézirat első 

lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) 

található: S. J.

fokozatosan veszít befolyásából, azonban különféle egyházi tisztségekben tovább dolgozik. Az 

1848-as tavaszi események alatt a nép bizalmát élvezte, a király és a felkelők között közvetített. 

1853-ban lemond a generálszuperintendensi tisztségről, de 1865-ig továbbra is a berlini Szent 

Péter-templom prépostja maradt. Több prédikációját nyomtatásban is kiadta, 1826-ban jelent 

meg válogatott szentírási helyek magyarázatát tartalmazó két kötetes gyűjteménye, amelyeket 

1825-ben a berlini dómban mondott el (Predigten über auserlesene Stellen der heiligen Schrift im 

Jahre 1825 in der Hof- und Domkirche zu Berlin). BBK VI., 229-231. Meg kell még említenünk, 

hogy több Neander családnevű (protestáns) egyházi hírességet jegyez az egyháztörténet-írás: 

Neander, Michael (1525-1595; humanista és fi lológus; BBK VI., 526-527.); Neander, Joachim 

(1650-1680; református teológus és énekköltő; BBK VI., 523-526.); Neander, Christoph Fried-

rich (1723-1802; evangélikus lelkész és énekköltő; BBK VI., 520-521.); Neander, August Johann 

Wilhelm (1789-1850; protestáns egyháztörténész; BBK VI., 518-520.). A kutatás jelen állása 

szerint egyértelműen nem lehet beazonosítani, hogy Dobos János melyik Neander prédikáci-

óját használta fel (Dobos könyvtárának jegyzéke sajnos nem áll rendelkezésre, amely alapján 

forrásait pontosabban be lehetne azonosítani), a legvalószínűbbnek mégis D. A. Neander tűnik. 
56 Végzet napja! – utalás az 1848/49-es szabadságharcra és az 1849. október 6-án kivégzett aradi 

vértanúk emléknapjára. 1848. március 15-éről az első évfordulón emlékmű felavatásával 

szándékoztak megemlékezni, de erre a hadi helyzet miatt nem kerülhetett sor. Országszerte 

először nyilvánosan – hatósági ellenzés dacára – 1860-ban ünnepelték meg a forradalom 

kitörésének évfordulóját. A nap hivatalos ünneppé nem válhatott jó ideig, elsősorban 48-as 

érzelmű olvasókörökben és protestáns templomokban emlékeztek meg róla évről évre, éppúgy 

mint gyásznapként október 6-áról. Kósa , -.
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137. Iö Advent. Textus: ApCsel 17,18. 1832. november 12. (feltételezhetően Óbu-

da) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1905. december 3. 

{Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz 

általi betűjel (monogram?) található: S. J. A prédikáció címadása és a da-

tálása közötti összefüggést nem lehet értelmezni, mivel 1832. december 

2-ra esett Advent I. vasárnapja.

138. Halotti. Öreg Nemes Péter felett. Textus: Jn 17,11. 1832. november 29. [Óbu-

da]57 {Megjegyzés} A prédikációból kiderül, hogy Nemes Péter 35 évig 

volt az óbudai gyülekezet presbitere. A kézirat végén a következő, nem az 

eredeti kontextusba illő, politikai jellegű írást találjuk későbbi kézírással: 

Vidd e kerületünket, azon szabad téren mit néki Isten és szabad protestans 

elvei nyitának, vidd, és minden jót, nemest, és szabadot pártoló szellemed 

felügyelése alatt, fejtsd ki benne azt mi benne a mostoha körülmények, és 

magának a reform. egyháznak ön vétke miatt még egész szépségében ki nem 

fejthetett, s ezért neved fényljék azon dicsök csillag koszorújában, kiket könny 

a polgári és egyházi évkönyvek dicsekedve emlegetnek. Bár ki lépjen fel melléd 

a kórmányra mi nem félünk, mert ismeretes elveid biztositnak egyházunk 

jövendöje felöl. – s a t – 

139. 3. Advent. Regel58 * után. Textus: Mt 11,2-3. 1832. december 16. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1906. 

december 9. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, sze-

kundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

140. 4. advent. Textus: Ézs 8,10. 1832. december 23. (feltételezhetően Óbuda) 
Elhangzott még: 1853. december 18. Tótfalu, 1859. Cegléd.

57 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1832. 

november 28. (temetve 29-én): „Öreg Nemes Péter 73. eszt. Szél ütés. Tanítással”.
58 Regel, Friedrich Ludwig Andreas (Gotha, 1770. január 22. – Gotha, 1826. december 30.) teoló-

gus, tanár. Iskoláit szülei korlátozott anyagi lehetőségei miatt számos nélkülözés mellett tudta 

elvégezni, ezért kórusénekléssel és óraadással kellett pénzt keresnie. Koppe szuperintendens 

felfi gyelt rá, felsőfokú tanulmányaiban segítségére sietett. 1787 húsvétjától Jénában tanult, 

de szülei miatt nemsokára hazatért, 1790-ben sikeresen jelölti vizsgát tett. Ezután házitanítói 

állást kapott a Th ümmel családnál, az itt töltött évek jótékony hatást fejtettek ki Regel szellemi 

fejlődésére, hiszen a ház gazdag könyvtárát szabadon használhatta. Új nyelveket tanult, és a 

botanika iránti érdeklődése is innen eredeztethető. Volt ideje arra is, hogy a prédikálással 

foglalkozzon és irodalmi munkákban elmerüljön. Amikor a gondjaira bízott gyermekek fel-

nőttek, Livóniába (másként: Lívföld; Baltikum) ment házitanítónak a Wolff  családhoz. Az ott 

töltött két év szintén hasznos volt számára, de a zord északi klíma megviselte az egészségét, 

így 1805-ben orvosi tanácsra visszatért Németországba. 1806-ban tábori lelkészi szolgálatba 

állt, egy alkalommal az éppen aktuális háborús helyzet közvetlen közelébe került, amikor egyik 

utazása során kémnek vélték, elfogták, és Regelt maga Napóleon hallgatta ki, e nagy veszélyből 

csak kiváló francia nyelvtudása mentette ki. 1808-tól a gothai gimnázium tanára, 1813-tól 

professzora, ahol hittant, hébert, latint és angolt tanított. 1826. december 30-án hirtelen halt 

meg. Különféle írásai mellett egynémely prédikációja is megjelent. ADB XXVII., 757-758.
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141. XV. Úr Napja. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. 1832. január 16. (feltételezhe-

tően Óbuda)

142. XVI. Úr Napja. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. 1832. január 22. (feltételezhe-

tően Óbuda) Elhangzott még: 1853. május 23. Tótfalu. 

143. XVII. Úr Napja. XLVik K[érdés] Fel támadás. 1832. február 5. (feltételez-

hetően Óbuda)

144. XXX. Úr Napja. LXXX – LXXXI. LXXXII. kérdés. 1832. augusztus 26. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1851. augusztus 31. (feltételezhetően 

Pécel)

145. Új Esztendei. Textus: Préd 3,14. 1833. január 1. (feltételezhetően Óbuda) 

D. J. mk Reinhard59 *. 

146. Cím nélkül. Textus: Mt 2,1-12. 1833. január 13. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1877. december 23. Cegléden a muszka garázdálkodás ide-

jén.60 {Megjegyzés} A prédikáció előtt ceruzás, szekundér, más kéz által 

beszúrt cím található: Újévi. 

147. XLII. [Úrnapja CX-CXI. kérdés]. Ne lopj! 1833. január 20. Szentendre. 

{Megjegyzés} A kézirat rossz állapotban van.

148. Farsangi. Textus: Lk 16,19. 1833. január 26. (feltételezhetően Óbuda)

149. Farsang három napi. Textus: 1Móz 29,25. 1833. február 17. Óbuda. 

59 Reinhard, Franz Volkmar (Vohenstrauß, 1753. március 12. – Drezda, 1812. szeptember 6) né-

met protestáns teológus. Apja, Johann Stefan Mattias Reinhard prédikátor volt. F. V. Reinhard 

1768-1772 között a regensburgi Gymnasium poeticumba járt, ezekben az években veszítette 

el mindkét szülőjét. 1773 Húsvétján iratkozott be a wittenbergi egyemre, ahol 1776-ig ta-

nult. 1777-ben tartotta első prédikációját Dietrichsdorfban. Ugyanebben az évben habilitált 

fi lozófi ából és fi lológiából. 1778 óta a fi lozófi ai fakultás asszisztenseként előadásokat tartott, 

ebben az esztendőben szerezte meg a teológiai bakkalaureátust. 1780-ban a teológiai fakultás 

rendkívüli professzora és dékánja, 1782-ben a teológia rendes és a fi lozófi a rendkívüli pro-

fesszora lett. 1784-től a drezdai vár- és egyetemi templom prépostja. 1782 és 1787 között az 

Allgemeine Litteraturzeitung és az Allgemeine Deutsche Bibliothek számára írt anonim recenzi-

ókat. 1790-91-ben a wittenbergi egyetem rektora. 1792. április 22-én tartotta drezdai főudvari 

prédikátorként és egyháztanácsosként beköszönő prédikációját. Reinhard életművének javát 

prédikációi teszik ki, amelyeket a felvilágosodás jegyében morális „javítóeszközként” fogott 

fel. Teológiailag közel állt a korabeli racionalizmushoz, de pl. Kant életművével való foglal-

kozásakor megkísérelt a feltétel nélküli értelemnek, ill. „észhitnek” határt szabni. Élete végén 

a következetlenség kritikáját vonta magára, mivel az évek folyamán egyre inkább közeledett 

a szupranaturalizmushoz. Reinhard életműve azért is jelentős, mert magán hordozza a fel-

világosodás teológiai és fi lozófi ai krízisének jegyeit. F. V. Reinhard kora egyik legjelentősebb 

és leghatásosabb prédikátora volt, prédikációs köteteinek száma 50 fölött van. Pallas XIV., 

462.; bbk VII., 1534-1537.
60 Utalás az 1877-1878-as orosz-török háborúra, amikor is az orosz hadak több török településen 

is garázdálkodtak. Az eseménynek elég nagy nemzetközi visszhangja volt, többek között 

Magyarországon is, ahol a Vasárnapi Újság folyamatosan tájékoztatott az események 

alakulásáról.
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Elhangzott még: 1861. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Du-

navecse, 1904. január 31.

150. A’ Gazdag- és Lázár. Textus: Lk 16,19-25. 1833. február 24. Óbuda és Po-

máz. Elhangzott még: 1851. február 9. Pécel A Losoncziak ügyében. Továb-

bá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1906. március 4. {Megjegyzés} 

Leirt[am] Szalkszm 1892 mart.

151. Az értelem fejtegetése. Textus: 5Móz 4,9. 1833. március 3. Óbuda. Elhang-

zott még: 1864. augusztus 14. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1867. március.

152. Új Esztendei v[agy] halotti. Textus: Jób 9,25-26. 1833. március 8. Óbuda. 

Elhangzott még: El mondám O Budán – Jan. 1ö 1834. {Megjegyzés} A pré-

dikáció címe alatt áthúzva ez olvasható: A’ szerentsétlen 1831ik Eszt[endő] 

után.61 A prédikáció datálása mellett függőlegesen ez van írva: ker[esztyén] 

Epicureismus.62

153. A’ mások javaival való lelkiesméretlen bánás. Textus: 3Móz 6,2-4. 1833. 

március 17. Óbuda. Elhangzott még: 1836. október 23. (feltételezhetően 

szintén Óbuda), 1864. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1865. szeptember néhol változtatva.

154. Közönséges. Textus: Mt 4,17. 1833. március 24. Óbuda. D. J. mk. Smaltz *. 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1903. július 12. 

155. Virág vasárnapi – inkáb nagy csötörtöki. Textus: Lk 22,14-20. 1833. már-

cius 31. Óbuda. D. J. mk. – Schmaltz *. Elhangzott még: 1854. április 9. 

Tótfalu. {Megjegyzés} Szalk Sz M 1883 mart lei[rtam] D[obos] L[ászló]

156. Halotti – egy liszt árulo asszony felett. Textus: 1Kir 17,14. 1833. április 10. 

Óbuda.63

61 Utalás az 1831. évi kolerajárványra. 
62 Epikurosz (Kr.e. 341-270) görög fi lozófus. 32 évesen nyitott iskolát, ahol vidám, kedves han-

gulat uralkodott, minden durvaságot távol tartottak, a tanítványok nagyon ragaszkodtak a 

mesterhez. A korabeli zavarokkal terhelt Görögországban Epikurosz iskolája a nyugalom szi-

getének látszott, a mester tanításának központja az volt, hogy az élvezet a fő célja az életnek. 

Eme fi lozófi a főhangsúlya az etika, melynek célja az, hogy gondolkodás útján boldogságot adjon 

az embernek. A legfőbb jó a boldogság. A boldogság pedig a kéjben van, de nem a testi kéj 

az erősebb, hanem a szellemi élvezet, hiszen a testi csak pillanatnyi, a szellemi pedig múltra 

és jövőre egyaránt vonatkozik, és az emlékezet, ill. a remény táplálja és erősíti. Nem minden 

élvezet keresendő, nem minden fájdalom kerülendő, mert némely élvezet nyomában kín jár, 

és némely kín elviselése nagyobbaknak veszi elejét. Minden cselekvésnél mérlegelni kell, hogy 

miféle kellemes és kellemetlen érzelmek következnek majd belőle. Az epikureizmust sok te-

kintetben igazságtalanul ítélték meg, az ugyanis nem tanított erkölcstelenséget, ellenkezőleg 

erényre, mértékletességre, lelkiismeretbeli nyugalomra, igazságra, barátságra buzdított. RNL 

VI., 549.
63 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1833. április 

8. (temetve 10-én): „Cserepes Pálné Sóvári Sára 53. eszt. Hernia [lat. sérv] Tanítással”.
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157. Halotti oratio. Egy harmadfél esztendős leányka 1. N. Török Mária felett. 

[1831. március 22. Óbuda]64 2. Király Karolina felett. Mennyibe kesereghet-

nek a’ Szülék, mennyibe nem.65 Textus: Mt 9,18. {Megjegyzés} A prédikáció 

után ez olvasható: 2. Szerentsétlenül öszve égett 6. eszt[endős] kis leány N. 

Király Karolina felett mondottam el – Pomázon apr. 19ik 1833. D. J. mk. 

A textus mellett ez olvasható: ha prédikátióvá lesz. A temetési beszéd előtt 

egy másik temetési beszéd kezdődik el (Halotti – Öreg ember felett, Textus: 

Jób 5,26). A prédikáció csupán csak egy fél oldal.

158. A’ kevéljség. Textus: Péld 11,2. 1833. április 21. Óbuda. Elhangzott még: 

1846. július 24. Pécel. 

159. A’ ker[esztyén] Tanitói hivatal. Zollikoff er * 1. –. Textus: Ef 4,11. 1833. május 

19. Óbuda. {Megjegyzés} A prédikáció három pontjában kifejti, hogy mit is 

jelent a prédikátori tisztség: A’ Predikátor először is nem áldozó Pap, nem is 

Pap a’ mint hibáson nevezik. […] A’ Predikátor másodszor, nem lelki Pásztor 

szó szerént való értelembe. […] A’ Predikátor a’ Nép tanitó harmadszor nem 

más faj – ő is csak oljan ember mint más. 

160. Pünkösti. Textus: ApCsel 19,2. 1833. május 26. D. J. mk. S. S. *. (feltételez-

hetően Óbuda) Elhangzott még: 1854. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Máthé Elek Dunavecse, 1910. május 15. {Megjegyzés} A prédikáció bal 

felső sarkában ez olvasható: D….d. 1891. Kfsk.

161. Halotti Tek[intetes] Király Mihálj úr. Gróf Teleky Jósef66 Jószágai Inspectora 

felett. Textus: Jób 7,1-3. 1833. május 31. (feltételezhetően Pomáz) {Meg-

jegyzés} A prédikáció befejezetlen. 

64 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1831. 

március 20. (temetve 22-én): „N. Török Sámuel leánya Mária. 2. eszt. 6 hónap. Mejj hártya 

gyúladás. Bútsúztatóval”.
65 Dobos az eredetileg is aláhúzott címet később egészítette ki a nem aláhúzott részekkel.
66 Teleki József (III.) gróf (Pest, 1790. október 24. – Pest, 1855. február 15.) Erdély volt 

kormányzója, a legkitűnőbb magyar történettudósok egyike. Első tanítója tulajdonképpen apja 

volt, majd Kolozsváron, az ottani református főiskolán, majd 1806-tól a pesti egyetemen tanult. 

Jogi tanulmányainak befejezése után Pest vármegye aljegyzőjeként, 1810-től fogalmazóként 

a magyar királyi budai helytartó tanácsnál közigazgatási gyakorlatot teljesített. 1812-től 

Göttingenben tanult két évig, majd beutazta Németországot, Hollandiát, Svájcot és Észak-

Olaszországot. Hazatérése után visszatér hivatalába, 1824-től a királyi tábla bírája, 1827-től 

csanádi főispán, 1830-tól szabolcsi főispán, 1832-től bécsi udvari magyar kancelláriai előadó 

tanácsos lett. Egyházi tisztségeket is betöltött: 1818-tól a pesti református egyházmegye 

algondnokává és 1824-től a tiszamelléki egyházkerület és a sárospataki kollégium főgondnokává 

választotta. 1827-től részt vett a Magyar Tudományos Akadémia létesítésének munkálataiban, 

családjával együtt 24 ezer kötetnyi gazdag és értékes könyvtárát adományozta az Akadémiának, 

majd később folyamatosan támogatta tárgyi adományokkal és alapítványtétellel az intézményt. 

Pallas XVI., -. 
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162. A’ ker[esztyén] tanítói hivatal a’ halgatokkal való viszonba. II. Textus: Kol 

1,28. 1833. június 2. Óbuda. 

163. Az Isten igéje nékünk adatott. Schmaltz *. Textus: 5Móz 30,11-14. 1833. 

június 9. Óbuda. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. 

augusztus 14.

164. Az örök-itélet felöl való hibás vélekedések. Textus: Mt 25,31-34.45-46. 1833. 

június 30. Óbuda. Elhangzott még: 1837. november 19. (feltételezhetően 

szintén Óbuda) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1867. március, Máthé Elek Dunavecse, 1899. augusztus 6. és 1906. 

november 11.67

165. A’ jövendő – Halotti – Köz[önséges] – Új esztendei. Textus: Lk 19,41-44. 

1833. július 7. Óbuda. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának bal sarkában 

ez olvasható: D….d. 1891. Kfsk. A prédikáció végén későbbi, autográf ki-

egészítés olvasható, temetésre vonatkozó tartalommal. 

166. A’ takarékosság. Textus: Péld 24,3-4. 1833. július 14. Óbuda. Elhangzott 

még: 1840. május (feltételezhetően szintén Óbuda), 1866. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. július, változtatva; 

Máthé Elek Dunavecse, 1900. szeptember 2. és 1907. szeptember 8. 

167. Poenitentialis – Schmaltz *. Textus: Lk 15,18-19. 1833. július 28. Óbuda. 

Elhangzott még: 1838. május 28. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1864. 

november 6. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 

1900. augusztus 19.

168. Új kenyér. Textus: 2Kor 9,6. 1833. augusztus 4. Óbuda. Elhangzott még: 

1837. szeptember 3. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1851. augusztus 31. 

Pécel. 

169. A’ gazdagnak nints semmi elsősége a’ szegény felett. Textus: Mt 20,8-12. 

1833. augusztus 10. Óbuda. Elhangzott még: 1860. Cegléd. Továbbá el-

hangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. július, Máthé Elek 

Dunavecse, 1900. június 24. és 1907. szeptember 1.

170. Egy hosszason sinlődözött felett. Szánthó Mihálj. Textus: Jn 11,4. 1833. au-

gusztus 17. Óbuda.68 Elhangzott még: 1853. június [28.]69 Tótfalu Pátkai 

András 30 éves emb[er] felett. 

171. A’ szép és szoros egybe köttetés az ember és a’ keresztyén között. Textus: Mt 

6,33. 1833. augusztus 25. Óbuda. Elhangzott még: 1846. szeptember 6. 

67 A soron következő prédikációk a RL C/20 3. számú dobozában találhatóak.
68 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1833. 

augusztus 15. (temetve 17-én): N. Szánthó Mihálj motsi születés 38 eszt. Száradás. Tanítással”.
69 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1853. június 

27. (temetve 28-án): „özv. Pátkai András földmíves. 2 év óta özvegy 30 év. Vízkór. Hosszas beteg”.
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Pécel. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának bal felső sarkában ez található: 

D….d. Kfsk.

172. Mint kell meg botsátni. Y. *. Textus: 1Móz 50,15. 1833. szeptember 7. Óbu-

da. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1876. ja-

nuár 29.

173. Minden embert szeretni, betsülni kell. Textus: Róm 12,10. 1833. szeptember 

15. Óbuda és Pomáz. D. J. mk. – + *. Elhangzott még: 1837. november 28. 

(feltételezhetően szintén Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek 

Dunavecse, 1911. január 22. {Megjegyzés} A prédikáció címe elé Dobos 

később saját kézzel a következő kiegészítést írta: Farsangi és köz[önséges].

174. Az egésség nagy betse. Textus: Lk 17,15. 1833. szeptember 29. Óbuda. 

175. Őszi. Textus: Préd 9,9-12. 1833. október 6. Óbuda. D. J. mk. – + *. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. február 6. farsan-

gira változtatva, Máthé Elek Dunavecse, 1902. október 5.

176. Közönséges Y. *. Textus: Róm 1,22. 1833. október 13. Óbuda. Elhangzott 

még: 1838. április. (feltételezhetően szintén Óbuda) Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1870. november, Máthé Elek Du-

navecse, 1904. május 1.

177. Közönséges Y. *. Textus: Róm 6,17-18. 1833. november 10. Óbuda. Továbbá 

elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1908. június 28. kivonatosan. 

{Megjegyzés} A kézirat első oldalának bal felső sarkában ez olvasható: 

D…d. 1891. Kfsk.

178. Közönséges Y. Textus: Róm 14,7. 1833. november 24. Óbuda. D. J. mk. Y. – *. 

Elhangzott még: 1846. július 18. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1866. október, Máthé Elek Dunavecse, 1899. 

június 25. és 1906. június 17.

179. I. Advent. Textus: Zsid 4,14. 1833. december 7. Óbuda. D. J. mk. Z.– *. To-

vábbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1892. {Megjegy-

zés} A címben megadott sorszám jelen esetben feltehetőleg nem Advent 

első vasárnapjára utal, hanem arra, hogy ez Dobos János 1833 adventi 

időszakában elmondott első prédikációja.

180. III. Advent. Textus: Gal 1,7-10. 1833. december 15. Óbuda. D. J. mk. Z. – *. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1890. decem-

ber.

181. IV. advent. Textus: Ef 4,14. 1833. december 22. Óbuda. D. J. mk. Z. – *.

182. XLII. Úr Napja. CX. CXIik kérdések. 1833. január 13. (feltételezhetően Óbuda)

183. Cím nélkül. Textus: Róm 13,13. 1834. január 19. Óbuda. {Megjegyzés} 

A kézirat első oldalának bal felső sarkában ez olvasható: D…d. 1891. Kfsk. 

184. Farsangi. Textus: 1Kor 7,2-3. 1834. február 2. Óbuda. D. J. mk. + *.
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185. Farsangi. Textus: Jn 2,1-11. 1834. február 9. Óbuda. D. J. mk. + *. Elhangzott 

még: 1846. Pécel és 1851. (feltételezhetően Pécel) Továbbá elhangzott még: 

Máthé Elek Dunavecse, 1900. január 14.

186. Böjt-elő Vasárnapi.70 Textus: 1Móz 18,27. 1834. február 16. (feltételezhető-

en Óbuda) Krause71 * után. D. J. mk. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1869. február 14., Máthé Elek Dunavecse, 1903. február 

21. {Megjegyzés} A prédikáció hátulján autográf bejegyzés található: NB. 

Változtatva – király halálakor – ’s más halott felett jó.

187. Böjti. és Közönséges. Textus: Mt 16,24. 1834. március 2. Óbuda. D. J. mk. 

+ *. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1907. március 10. 

és 1908.

188. 1. Gondolkozási szabadság. Textus: 1Kor 10,29. 1834. április 13. Óbuda. 

D. J. mk. + *. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

1874. február.

189. 2. Szabad gondolatinkat egymással közleni. Textus: 1Kor 10,29. 1834. áp-

rilis 20. Óbuda. D. J. mk. + *.

190. A’ fösvény. 2. – Textus: Ám 8,4-7. 1834. június 22. Óbuda. D. J. mk. + *.

191. [Imádságok.] Esztendő utolsó napjánn reggel. 1834. július 1. (feltételezhe-

tően Óbuda) Esztendő utolsó napján estve. 1834. szeptember 6. Óbuda. Iö 

70 A címadás megtévesztő, mivel nem a klasszikus értelemben vett Böjtelő időszakról (azaz a 

Nagyböjt I. vasárnapja, Invocavit előtti három vasárnapról) van szó – mint a prédikációból 

egyértelműen kiderül –, hanem Böjt első vasárnapjáról. A Böjt első vasárnapját pl. Telegdi 

Miklós (1577) szintén Böjt elő vasárnapnak nevezi (Pap Ferenc szóbeli közlése). 1834-ben 

Nagyböjt I. vasárnapja február 16-ra esett. „El halgatott a’ hijába valóságok nagy lármája, a’ 

csendes áhitatos napok el kezdödtek, melyek a’ Meg Váltó szenvedéseinek és halálának emlékezetére 

vagynak szentelve, a’ magunk mulandósága elevenen jut eszünkbe, csendes meg alázódásra 

haladék nélküli megtérésre szólít fel bennünket. […] Böjtöt maga tartóztatást kivántak hajdan 

ezek a’ napok. – Viszont ezen böjtnek leg elsö napján, az élet mulandóságának, ’s a’ halandóságnak 

emlékezetére, mind egyik buzgó keresztyénnek fejére hamú hintetett ezen mondással: »emlékezz 

meg hogy hamu vagy és hogy hamuvá kell lenned« –  ez az ártatlan szokás nálunk helyes okoknál 

fogva nints meg, ’s csak a hamvazó szerda név hivja ezt vissza emlékezetünkbe.”
71 Feltehetőleg Krause, Johann Friedrich (1770-1820) evangélikus teológus lehet a Dobos Já-

nos által négy esetben felhasznált prédikációk külföldi szerzője, a kutatás jelen állása szerint 

azonban a kérdést nem lehet egyértelműen eldönteni. J. Fr. Krause életéről csak közvetett 

adatokat sikerült fellelni: a teológia doktora és naumburgi dómprédikátor volt, 1810-től teo-

lógiai professzorként működött Königsbergben, 1819-től generálszuperintendens Weimarban. 

NDB XII., 624. Több prédikációs kötete is fennmaradt (alkalmi prédikációk; prédikációk az 

ország törvényeiről; prédikációk az egyházi év vasár- és ünnepnapi evangéliumairól; vö. http://

zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_person_00024105). Az életrajzok elkészítésekor használt 

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBK) és az Allgemeine Deutsche Biographie 

(ADB) köteteiben található Krause családnevű, az adott korszakba és korba illő teológusok, 

lelkészek nem fejtettek ki jelentős prédikátori tevékenységet, a lexikonok szerint prédikációs 

köteteket nem jelentettek meg. 
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Ferentz72 m[agyar] o[rszág] királya felett el mondott Tanitás előt [1835.].73 

{Megjegyzés} A dokumentum felirata saját címadás. A kézirat ugyanolyan 

kisméretű ív papírra készült, mint a 87. számú dokumentum ágendaszö-

vegei. 

192. A’ betsületes ember. Textus: Zsolt 15. 1834. július 6. Óbuda. D. J. mk. + *. 

Elhangzott még: 1846. május 11. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1866. november.

193. Szárazságkor. Textus: Ézs 26,8-9. 1834. július 26. Óbuda. D. J mk. – Schulze74 

* után alkalmaztatva. Elhangzott még: 1846. június 20. Pécel. 

194. Szűk Aratáskor. Textus: Zsolt 50,14-15. 1834. augusztus 10. Pomáz. D. J. 

mk. Krause *. Elhangzott még: 1847. július 25. Pécel és 1849. augusztus 12. 

(feltételezhetően Pécel), 1874. augusztus 23. Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. augusztus.

195. Sz[ent] István király napjára, Pestenn. az Evang[élikusok] Templomába. 

Textus: Ez 45,16. 1834. augusztus 20.75 Pest. {Megjegyzés} A prédikáció 

72 Erzherzog Franz Joseph Carl von Österreich (Firenze, 1768. február 12. – Bécs, 1835. március 

2.) a Habsburg–Lotaringiai-ház toszkánai ágából származó osztrák főherceg, József nádor 

testvérbátyja. 1792-től Ausztria uralkodó főhercege, I. Ferenc néven magyar király, II. Ferenc 

néven német-római császár és cseh király, majd 1804-től I. Ferenc néven osztrák császár.
73 Lásd a 213. számú prédikációt.
74 A kutatás jelen állása szerint nem lehet beazonosítani a hivatkozott külföldi szerzőt. A név 

gyakorisága, ill. helyesírásnak változatai, valamint a Dobos-kéziratokon és nyomtatásban 

megjelent prédikációk végén található forrásmegjelölések eltérő volta miatt a Schulz, Schulze, 

Schultz, Schultze névváltozatok is elképzelhetőek. A problémával összefüggésben lásd fentebb 

a Neander, lentebb a Schmidt névhez fűzött magyarázatot. 
75 Az 1083. augusztus 20-án az „oltár dicsőségére emelt”, azaz szentté avatott első király 

(protorex) liturgikus tiszteletének első írásos nyomait már a XI. század végén megtaláljuk, 

ünnepe és liturgikus tisztelete állandó, amit az újból és újból keletkező liturgikus szövegek is 

mutatnak (vö. részletesen: Török 2000, 27-31., 74-75., 79.). A magyarok megtérítőjeként és 

az ország első (keresztyén) koronás uralkodójaként a magyar történelem során mindig nagy 

tiszteletnek örvendett. Kultusza a római katolikus egyházban, de a nemzeti hagyományokban 

is mélyen gyökerezik, gazdag és szerteágazó (vö. MNL IV., 658-659.). A katolikus-protestáns 

unióról szóló vitában Báthori Gábor püspök híres prédikációira (1822) adott feleletében 

Kováts Mátyás egri áldozópap és pesti teológiai tanár a következőket írta: „Meg nem álhatom 

itt, hogy a’ Szerző Úrnak tulajdon szavait, mellyek különösen a’ Szentek ünnepeirűl szóllanak 

ide ne írjam: az illyen példáknak, a’ Szentek tetteinek (hathatós leírása pedig sokszor többet 

tesz az argumentumok száraz elöladásánál. Miért ne tarthatnánk Sz. István Király emlékezetére 

eggy Nemzeti Innepet? nem azért, hogy ötet imádnánk, hanem azt az Istent, a’ ki ö általa, a’ 

Keresztény Vallás világát, Nemzetünk között is felderítette. – Öröm valóban egy Katólikusnak 

illy nyílt szívű vallás-tételt olvasni, a’ ki tudgya melly igen gyűlöletesek valának némelly 

Protestáns Atyánkfi ai előtt valamint Képei, úgy ünnepei is az Isten dütsöűlt [sic!] Szenteinek 

[…]” (Kováts 1823, 9-10.). Ennek ellenére a Szent István király napja ünnepének elterjedését 

és elfogadottságát támasztja alá egy 1837-es Canonica Visitatios jegyzőkönyvi bejegyzés: „A 

Perbetei Anya Ekklabéli Predikátor az Úr Vatsoráját 4 izben fogja kiszolgáltatni, u. m. 1. 

Víz kereszt napján, a midőn az Ekklai Számadást is megvisgálja 2. Nagy Pénteken, a mikor 
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után ez olvasható: Du, o du, den nicht der Witwe Jammer: / Wimmernd 

anklagt, ruhig sey dein Grab! / Wehmuth send’ in deine Friedenskammer / 

Eine Ros’ und eine Th rän’ hinab! – / Tiedge.76 

196. Az élet valódi betse. I. Textus: Zsolt 119,175. 1834. augusztus 24. Óbuda. D. 

J. mk. – Zollikoff erböl *. Elhangzott még: 1839. április 14. (feltételezhetően 

szintén Óbuda), 1846. március 16. Pécel. {Megjegyzés} A kézirat első ol-

dalának bal felső sarkában a következő későbbi, tintás autográf bejegyzés 

olvasható: lehet újévi.

197. Mi adja meg éltünk valódi betsét II. Textus: Zsolt 115,17-18. 1834. augusztus 

31. Óbuda. D. J. mk. Zollikoff erböl * presto, pude.77 Elhangzott még: 1840. 

augusztus (feltételezhetően szintén Óbuda), 1851. november 23. Pécel.

198. Közönséges. Textus: Mt 22,14. 1834. szeptember 14. Óbuda. D. J. mk. + 

*. Elhangzott még: 1838. június (feltételezhetően szintén Óbuda), 1845. 

október 4. Pécel és 1851. október 5. (feltételezhetően Pécel), 1857. Cegléd. 

199. Közönséges. Textus: Mt 8,19. 1834. október 19. Óbuda. D. J. mk. + *. El-

hangzott még: 1838. november (feltételezhetően szintén Óbuda), 1849. 

október 21. (feltételezhetően Pécel), 1853. október 23. (feltételezhetően 

Tótfalu) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1893. 

március 2., Máthé Elek Dunavecse, 1904. november 13. és 1910. október 2. 

{Megjegyzés} A prédikáció végén a következő, saját kézzel írt megjegyzést 

olvashatjuk: Ψ. Communió hirdetés előt – 

200. Ősszel – az oskol[ai] Eszt[endő] elején. Textus: Ef 6,4. 1834. október 2. 

a Confi rmandusokat még Isteni tisztelet előtt innepiesen confi rmálja, Isteni tisztelet után 

pedig Exament tartat ugyan a Templomban, és itéletét béírja a Jegyző Könyvbe – 3. Aldozó 

Csötörtökön, 4. August. 20kán, v[agyis] István Király napján.” Koncsol , .   

 A magyar művelődéstörténet-írás adatai szerint Szent István király ősi emléknapját (augusztus 

20.) katolikus kezdeményezésre és felekezetre való tekintet nélkül 1860-ban ugyanúgy, mint 

abban az évben március 15-ét szintén önkényuralom-ellenes nemzeti tüntetésként ünnepelték 

meg, ami egyúttal az ünnep laicizálódásának kezdetét is jelentette. Kósa , .
76 Tiedge, Christoph August (Gardelegen, 1752. december 14. – Drezda, 1841. március 8.) német 

költő. Költői hírét Urania című tankölteménye (Halle, 1800) alapozta meg, amit Jámbor Pál 

fordított magyarra (1845). Ebben a halhatatlanság tanát adja elő Kant és a racionalizmus 

alapján. Más művei közül a legnagyobb hatást az Elegien und vermischte Gedichte (Halle, 

1803) című verseskötete fejtett ki (RNL XVIII., 266.). Dobos János az e kötetben található 

Die Mausoleen (1794) című költemény utolsó versszakára utal a fenti prédikáció végén nem 

csupán a strófa német nyelvű idézetének leírásával, hanem úgy is, hogy a verssorok tartalmát 

a prédikáció záró részében szinte „elrejti”, ekként: „És Te kit az özvegyek jajja [1. sor] – soha 

meg nem támadott [2. sor első fele] ki Népedet fel emelted a’ porbol – kinek szemed el látott a’ 

kunyhókba [talán a Friedenskammer, azaz a békesség kamrája kifejezés ihletése, 3. sor vége] 

is, ’s ott is segítél – ki a’ szenvedönek vigasztaló angyala – az érdemnek jutalmazója – egy egész 

népnek édes attya voltál! – Csendesen pihenjenek hamvaid – rózsa – hálás könny csepp [4. sor] 

hulljanak sírodra. Amen – Pest. 20a Aug. 1834”.
77 Bizonytalan olvasat. 
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Óbuda. Elhangzott még: 1852. október 30. Tótfalu. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. augusztus, változtatva, Mát-

hé Elek Dunavecse, 1902. szeptember 7.

201. Bő szüretért való háláadáskor. Textus: 1Móz 49,11-12. 1834. október 26. 

Óbuda. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1908. október 

25. {Megjegyzés} Leirtam Szalk Sz Mártonb[an] 1887 Oct. 31. DL. A pré-

dikáció alatt autográf bejegyzés található: NB. Ez az esztendő ritka volt a’ 

borra nézve – századba ha egyszer fordul elő ilyen esztendő a’ bor bőségére 

és különös jóságára nézve. 

202. Van é egyedül Idvezítő Ekklesia vagy ker[esztyén] társaság? [1.] Textus: 1Kor 

4,20. 1834. november 9. Óbuda. Elhangzott még: 1869. április 23. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1867. május, 

Máthé Elek Dunavecse, 1900. június 10., [Jávor János Dunavecse,]78 1907. 

július 7. 

203. 2., +. Textus: Ézs 56,3.7. 1834. november 16. Óbuda. D. J.  mk. + *. Továbbá 

elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1900. június 17., Jávor79 [János 

Dunavecse,] 1907. július 14. {Megjegyzés} A kézirat utolsó oldalának al-

ján ellentétes írásirányban a következő latin nyelvű autográf megjegyzés 

olvasható, de nem lehet eldönteni, hogy a prédikáció(k) értékelésével ösz-

szefüggésbe hozható-e a mondat. Indiff erentismus ex parte. 

204. 1. Advent. Textus: Jn 3,19-21. 1834. november 30. Pomáz. D. J. mk. – 

Löffl  er80 * sz[erin]t. Elhangzott még: 1845. december 6. Pécel., 1856. 

szeptember 28. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1890. 

78 Feltételezés a következő, 203. számú prédikáció végén található ceruzás kézírás egyezősége 

alapján.
79 Jávor János (1886. július 27. – ?) dunavecsei születésű tanár és lelkész. 1911-ben került 

Dunavecsére vallástanár-lelkésznek. Máthé Elek hirtelen halála (öngyilkosság) után két éven 

keresztül helyettes lelkészként a lelkészi szolgálatokat is ellátta 1913. április 24-ig, amikor 

Lukácsy Imre elfoglalta a dunavecsei parókusi állást. Jávor az I. világháborút végigharcolta, 

1926-ban vitézzé avatták. Később a baranyai Sellyén szolgált, egyházi tárgyú írásaival, cikkeivel 

hírnévre tett szert. Jávor János születési időpontját a RL A/660. számú dunavecsei anyakönyv 

(mikrofi lm) alapján tudtam megállapítani. Vö. Lukácsy , -.

 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Dunavecse/pages/019_

fuggelek.htm 
80 Löffl  er (vagy: Loeffl  er), Josias Friedrich Christian (Saalfeld, 1752. január 18. – Gotha, 1816. 

február 4.) 1769-től tanult Halléban teológiát, 1777-ben a Berlini Szentlélek-templom 

prédikátora, 1778-tól porosz tábori lelkész, 1783-tól a teológia professzora és prédikátor 

Odera-Frankfurtban, 1788-tól generálszuperintendens Gothában. 1816. február 4-én az 

oltárnál halt meg lelkészbeiktatás közben. Teológusként a semleriánus irányzathoz tartozott. 

Művei: Predigten (1789-1797, 4 kötet); Neue Predigten (1801); kiadta a Magazin für Predigert 

(1803-1813). Pul X., 465.
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205. 3ik Advent. Textus: Tit 3,1-2. 1834. december 14. Óbuda. D. J. mk. + *. El-

hangzott még: 1845. Pécel, bírótételkor.

206. Karátsoni. Textus: Zsolt 118,24. 1834. december 26. Óbuda. D. J. mk. + *. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1890., Máthé 

Elek Dunavecse, 1905. december 25.

207. Új Esztendei. Textus: Ézs 43,18-19. 1835. január 1. Óbuda. D. J. mk. + *. 

Elhangzott még: Cegléden, 1867. elsö napján. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1869. [első napján]

208. Köz[önséges]. Textus: 2Kor 12,1. 1835. január 4. Óbuda. D. J. mk. + *. El-

hangzott még: 1849. október 14. (feltételezhetően Pécel), 1866. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. április, 

Máthé Elek Dunavecse, 1900. május 20. és 1906. augusztus 12. 

209. Halotti Nemes János 58. Eszt[endős] ember felett. Textus: Préd 7,2. 1835. 

január 17. Óbuda.81

210. Farsangi. Textus: Préd 5,20. 1835. január 25. Óbuda. D. J. mk. + *. El-

hangzott még: 1838. január 14. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1850. 

szeptember 1. Pécel, 1855. február 18. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Máthé Elek Dunavecse, 1904. január 10.

211. A’ rossz kedv. Textus: Neh 2,2. 1835. február 1. Óbuda. {Megjegyzés} Szalk 

Sz M. 1893 DL, leirtam. 

212. Az asszony Nemnek tisztei. rendeltetése. Textus: 1Tim 2,11-12. 1835. febru-

ár 15. Óbuda. D. J. mk. + *. Elhangzott még: 1851. június 22. Pécel, 1855. 

november 4. Cegléd. 

213. Iö Ferentz magyar király utolsó tiszteletére Pesten. az Evangelicusok Templo-

mába. Textus: Zsolt 146,3-4. 1835. március 22. Pest.82 

214. Virág Vasárnapi. Textus: Jn 16,32-33. 1835. április 12. Óbuda. Elhangzott 

81 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1835. január 

15. (temetve 17-én): „Nemes János 58. eszt. Tüdö gyuladás. Tanítással”.
82 I. Ferenc magyar király meghalt Bécsben 1835. március 2-án. Az 1835. március 22-én tartott 

gyászistentiszteletek feltehetőleg közegyházi rendelésre tartattak. Vö. EH , . A’ pesti 

és budai ágost. vall. gyűlekezet martius 22ikén tartá elhunyt dícső emlékezetü I Ferencz ő cs. 

k. Felségéért a’ gyász-isteniszolgálatot. Az e’ végre készitett egyházi énekek nyomtatásban 

jelentek-meg. Szívreható, jeles egyházi beszédeket tartottak e’ gyász alkalommal tiszt. Kollár 

János úr, ágost. vall. predikátor németül, és tiszt. Dobos János úr, az ó budai evang. reformatusok 

predikátora magyar nyelven. Vö. ifj . Báthori Gábor kézírásban fennmaradt prédikációját (RL 

C/8 7. doboz: A’ jó Fejedelemnek képe, mellyet, I Ferentznek, Ausztria Császárjának, Magyar 

Ország Királlyának, Erdély Nagy Fejedelmének Requime alkalmatosságával, Halotti Tanításbann 

le festett, a’ Kis Kun Filepszállási Reform. Templombann, Mártius 22ik Napjánn 1835. ifj abb 

Báthorÿ Gábor. V. Generalis Notárius, Superint. Assessor, és K. K Filepszállási Ref. Predikátor.); 

valamint Ferenczy .
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még: 1863. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1888. március. 

215. Új kenyér. Textus: Zsolt 65,12-14. 1835. augusztus 23. Óbuda. Elhangzott 

még: 1868. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1907. 

augusztus 25.

216. Tavaszi. Textus: 1Krón 16,11-12. 1835. május 24. Óbuda. D. J. + *. Elhang-

zott még: 1841. április 25. (feltételezhetően szintén Óbuda) {Megjegyzés} 

A kézirat első oldalának bal felső sarkában ez olvasható: D…d 1891. Kfsk.

217. Közönséges. Textus: Ézs 53,6. 1835. május 31. Óbuda. D. J.– + *. Elhangzott 

még: 1847. április 25. Pécel. 

218. Közönséges. Textus: 2Tim 2,6. 1835. június 14. Óbuda. D. J. + *. Elhang-

zott még: 1862. július 12. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1869. május, Máthé Elek Dunavecse, 1903. június 21. 

219. Közönséges. Textus: 1Jn 3,23. 1835. június 28. Óbuda. D. J. mk. + *. Elhang-

zott még: 1851. július 6. Pécel, 1856. április 5. Cegléd és 1869. (feltételez-

hetően Cegléd)

220. Köz[önséges] 1. Textus: Jób 21,4. 1835. július 26. Óbuda. Elhangzott még: 

1856. augusztus 31. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1868. november. {Megjegyzés} A következő, 221. számú pré-

dikáció számozása, címe, textusa, elhangzási ideje alapján megalapozot-

tan feltételezhető, hogy ez a prédikáció is + * után íródott.

221. Közöns[éges] 2. Textus: Jób 21,4. 1835. augusztus 10. Óbuda. D. J. + *. El-

hangzott még: 1846. június 29. Pécel, 1851. augusztus 3. (feltételezhetően 

Pécel), 1857. február 8. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1868.

222. Az álhatatos charakter. Textus: Dán 3,16-18. 1835. szeptember 13. Óbuda. 

D. J. + *. újradolgozva máshelyen. oct. 15. 1848. Péczelen. Továbbá elhang-

zott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. július 21., Máthé Elek 

Dunavecse, 1907. június 2. {Megjegyzés} Leirtam Máthé

223. Cím nélkül. Textus: Mk 7,37. 1835. szeptember 20. Óbuda. D. J. mk. + *. 

Elhangzott még: 1847. június 20. Pécel, 1855. február 11. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. május 16.

224. Úr Vacsorájakor. Textus: ApCsel 10,3. 1835. november 8. Óbuda. D. J.– + 

*. Elhangzott még: 1847. október 24. Pécel. 

225. Közönséges. Textus: Mt 10,32-33. 1835. november 15. Óbuda. D. J. + *. 

Elhangzott még: 1838. február (feltételezhetően szintén Óbuda), 1856. 

február 17. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1865. június, Máthé Elek Dunavecse, 1904. szeptember 18.

226. 1ö Advent. Textus: Lk 24,19. 1835. december 5. Óbuda. Elhangzott még: 
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1850. november 17. Pécel. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunave-

cse, 1904. december 18.

227. Adventi. Textus: Jn 1,19-28. 1835. december 13. Óbuda. D. J.– Glattzbol83 

*. Elhangzott még: 1837. december 17. (feltételezhetően szintén Óbuda), 

1849. december 13. (feltételezhetően Pécel), 1857. Cegléd. Továbbá el-

hangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1888. december.

228. Karátsónyi. Textus: Ézs 9,6. 1835. december 25. Óbuda. 

229. Halotti. Tek[intetes] Teszáry Jósef Úr Pomázonn, a’ méltos[ágos] Kubinyi 

család Tiszttartója felett. 48. Eszt[endős]. Textus nélkül. 1836. január 6. 

Pomáz. 

230. Farsangi. Textus: 1Pét 2,11. 1836. január 10. Óbuda. D. J. mk. +. R. L. *. El-

hangzott még: 1841. január (feltételezhetően szintén Óbuda), 1845. febru-

ár 2. Kömlőd, 1852. január Pécel, 1865. január Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Máthé Elek Dunavecse, 1906. december 13.

231. Halotti. Tiszt[eletes] Bujdosó Miháljné asz[szony]84 felett. 28. eszt[endős]. 

Textus: 1Th essz 4,13. 1836. január 27. Pomáz. Elhangzott még: 1853. ok-

83 Glatz, Jakob (Poprád, 1776. november 17. – Pozsony, 1831. szeptember 25.) lutheránus teoló-

gus, tanár, lelkész és író. Glatz a késmárki evangélikus, a miskolci református és a pozsonyi 

evangélikus líceumokban tanult, majd a jénai egyetemet látogatta, ahol teológiát és fi lozó-

fi át hallgatott (tanárai voltak többek között: Fichte, Schelling, Schlegel). 1797-1804 között 

Schnepfenthalban nevelőintézeti tanár volt. Itt kezdte írói tevékenységét. 1799-ben jelent meg 

Gothában anonim műve (Freymüthige Bemerkungen eines Ungarns über sein Vaterland), amely-

ben a magyarországi viszonyokat a felvilágosodás szemszögéből kritizálta, ez a könyv számít 

az első jelentős magyarországi német nemzettudatot visszatükröző műnek. Glatz 1804-től a 

bécsi protestáns iskola tanára, 1805-től a bécsi ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet har-

madik, majd második prédikátora. 1806-ban Ferenc császár az ágostai hitvallású konzisztóri-

um második lelkészi tanácsosává nevezte ki. Prédikátori állását 1816-ban egészségügyi okok 

miatt adta fel, de továbbra is konzisztóriumi tag maradt. 1824-ben Pozsonyba telepedett át. A 

konzisztórium tagjaként elérte, hogy a császár szüntesse meg az evangélikus (protestáns) kiad-

ványok feletti katolikus cenzúrát, valamint kivívta, hogy a felekezeti népiskolák felügyeletét az 

egyház saját elöljárói és szuperintendensei lássák el. 1817-ben megszervezte a reformáció 300. 

évfordulójának ünnepét, 1821-ben pedig a bécsi teológiai szeminárium alapítását kezdemé-

nyezte. Teológiai és bölcseleti működése elismeréséül a göttingeni egyetem 1830-ban teológiai 

doktori címet adományozott neki. Írói hagyatéka legkevesebb 80 mű (120 kötet). Korának 

egyik legtermékenyebb írója volt, számos neveléstani ifj úsági műve és prédikációja jelent meg, 

amelyek újabb és újabb kiadást értek meg, és közülük többet magyar nyelvre is lefordítottak. 

Glatzot a pietisztikus racionalizmus egyik képviselőjeként tartjuk számon, Friedrich Jacobi 

volt rá jelentős hatással. Énekeskönyveket is kiadott, valamint 1829-ben egy ágendát. adb IX., 

219-220.; ndb VI., 436.; Pallas VIII., 51.; Zoványi 1977, 217. A legrészletesebb és legújabb 

életrajzot Schwarz 2009 közli.
84 Bujdosó Mihály a pomázi fília lelkészi feladatokat ellátó előimádkozója (preorans) volt. Erre 

vonatkozólag közöl adatot az óbudai eklézsia történeti feljegyzéseit tartalmazó, oldalszámozás 

nélküli könyve (ÓRE). Az 1832. május 4-én Gyömrőn tartott egyházmegyei gyűlés 8. pontja 

a következőket tárgyalta: „A’ Pomázi Filialis Ekklesia az iránt foljamodott hogy a’ mostani 

Praeorans heljett, fel szentelt Praeorans rendelődjön e’ végre kérik a’ volt Praeoransokat, Bujdosó 
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tóber 2. Tótfalu Laki Jósefné fölött.85 {Megjegyzés} A prédikáció alatt a kö-

vetkező autográf bejegyzést olvashatjuk: Néhai Domyán Sándor özv[egye] 

szül[etett] Vasvári Eszter asszony.

232. Tek[intetes] Pajor. Ágoston Ifj ú Doktor felett. Pestenn. Textus nélkül. 1836. 

február [22.]86 Pest. {Megjegyzés} A temetési beszéd későbbi, stilizált vál-

tozata a 251. számú kézirat. 

233. Böjti. Textus: Mt 23,23-24. 1836. március 6. Óbuda. D. J. mk. + *. Elhang-

zott még: 1840. november 15. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1844. 

március 24. Pest, 1845. február 16. Kömlőd, 1850. március 3. Pécel. To-

vábbá elhangzott még: Elmondtam DL. 1862, Máthé Elek Dunavecse, 1908. 

március 29. 

234. Examen előt. Textus: 1Kir 17,17-23. 1836. március 13. Óbuda. D. J. mk. 

Glatz *. Elhangzott még: 1855. március 25. Cegléd. {Megjegyzés} Több 

helyen változtatva leírtam. 1864 Sz Sz Marton

235. Tek[intetes] N[eme]s N[em]zetes Glosius Dániel87 Úr felett – Pestenn. Martz. 

25ik 1836. 64. Eszt[endős]. Textus nélkül. {Megjegyzés} A kisméretű kézirat 

– az összehajtás jelenlegi sorrendjében – a következő szertartáselemeket 

tartalmazza: Oratio 4 pontban és alkalmaztatás, Bé szentelés, Miatyánk, 

Sírnál (egyértelműen későbbi kézírás), Könyörgés. A lapokat össze lehetne 

úgy is hajtani, hogy a Könyörgéssel kezdődik a kézirat, ekkor az egyértel-

műen késői betoldás a füzet végére kerül.

236. Husvéti. Textus: Jn 16,22. 1836. április 3. Óbuda. Elhangzott még: 1851. 

Pécel. {Megjegyzés} A kézirat utolsó oldalán egy könyörgés kezdődik, ek-

ként: Örökké élő halhatatlan Isten (befejezetlen). A prédikációban számta-

lan helyen piros ceruzás, szekundér, más kéz általi aláhúzások és lapszéli 

jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

237. Igen rövid bé szentelő beszéd Tek[intetes] Ns Pálfy Sigmond úr, Tek[intetes] 

Komárom V[ár]megye Esküttje felett Budán a’ király fördöben. Textus: Zsolt 

88. A’ sírnál estve 9 órakor. Textus: Ézs 60. 1836. április 30.88 {Megjegyzés} 

Miháljt ha a’ Papi Sz. hivatalra fel szentelődik: Végzés: A’ foljamodás a’ fel szentelődés esetibe 

telyesitődik. –”.
85 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1853. október 2. (temetve 2-án): 

„Laki Jósef neje Nagy Juliána 35. Száraz kór”.
86 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 

1836. február 20. (temetve 22-én): „[…] T[ekinte]tes Pajor Ágoston Úr Medicus Candid[atus] 26. 

eszt. In hideg. Predikatio[val]”.
87 Glosius Dániel (? 1772. – Budapest, 1836. március 24.) Táblabíró. Szinnyei III., .
88 A RL A/630. számú óbudai anyakönyvben (mikrofi lm) található meg a temetés bejegyzése. 

1836. április 29. (temetve 30-án): „Tek. Pálfy Sigmond úr Csepröl Komár[om] V[ár]megyéböl – 

Esküdt – […] Budán a’ király fürdöben. 37. Év. Torok gyúladás. Tanitással”.
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A síri beszéd után invokáció, egy vers, rövid beszéd, imádság, beszentelés 

és áldás található német nyelven. 

238. Tavaszi. Textus: Ézs 40,12. 1836. május 7. Óbuda. D. J. + *. Elhangzott 

még: 1838. május (feltételezhetően szintén Óbuda), 1858. május 2. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1906. április 29.

239. Áldozó Csötörtöki. Textus: ApCsel 1,11. 1836. május 12. Óbuda. D. J. mk. 

Harms89 * után. Elhangzott még: 1851. Pécel, 1853. Tótfalu. Továbbá el-

hangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904.

240. Pünkösti. Textus: ApCsel 10,44-45. 1836. május 22. Óbuda. Továbbá el-

hangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. május.

241. Közönséges Hasäel. Textus: 2Kir 8,12-13. 1836. május 29. Óbuda. D. J. mk.– 

Blair90 *. Elhangzott még: 1845. február 23. Kömlőd, 1851. május 25. Pécel. 

89 Harms, Claus (Fahrstedt, 1778. május 25. – Kiel, 1855. február 1.) német lutheránus teológus. 

1797-ben a meldorfi  gimnáziumba, 1799-ben a kieli egyetemre ment tanulni; korának racio-

nalista teológiai iránya nem elégítette ki, és csak Schleiermacher Reden über die Religion című 

műve adott hitének határozott irányt. 1802-től 1806-ig tanárként működött, amikor lundoni 

dékán és 1816-ban kieli fődékán, valamint a Miklós-templom hitszónoka lett. A németországi 

reformáció háromszázadik évfordulóján (1817) a protestáns ortodoxia védelmére Luther min-

tájára 95 ortodox tételt bocsátott ki. E műve nagy hatást fejtett ki Németországban; az akkor 

alakult orosz protestáns egyház püspökének hívták meg, de ezt ugyanúgy visszautasította, 

mint az 1834-es berlini meghívást. 1835-től Kielben főlelkész, prépost és teológiai tanár lett, 

később szinte teljes megvakulása miatt kénytelen volt tisztségeiről lemondani. Élete utolsó 

részét visszavonultságban végzett irodalmi tevékenységgel töltötte. Művei elsősorban prédi-

kációkból állnak, amelyeket Németországban kora legjobb prédikációiként tartották számon. 

Posztillás köteteit 1808-tól adta ki, ezek az elkövetkező évtizedekben bővítve, több kiadásban 

jelentek meg. Pallas VIII., 700.
90 Blair, Hugh (magyarul elterjedt a Blair Hugó névváltozat; Edinburgh, 1718. április 7. – Edin-

burgh, 1800. december 27.) skót, presbiteriánus teológus, irodalmár és esztéta. 1741-től lel-

készkedett, majd 1758-ban az edinburghi High Church választotta meg prédikátorává. Ala-

posan kidolgozott irodalmi tanulmányai elhíresültek, bár kevés bennük az eredeti gondolat. 

1762-83 között szülővárosa egyetemén az ékesszólás és a szép tudományok (belletrisztika) 

professzora. Blair stilisztikailag ragyogó prédikációi miatt is ismert, amelyekből azonban a 

lényeges keresztyén tartalom hiányzik. „Sima, mint a márvány, de éppúgy hideg, mint az.” 

1783-ban kiadta egyetemi előadásait (Lectures on Rhetoric and Belles Lettres; 1783.). Több kötet 

prédikációja is megjelent (Sermons, 1777-1801), ezekből magyar nyelven is kiadtak tizennégy 

prédikációt (fordította gróf Rhédei Ádámné gróf Teleki Mária; Kolozsvár, 1827.). Egyetemi 

előadásainak rövidített változata a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából Kis János 

dunántúli evangélikus szuperintendens fordításában Blair Hugó rhetorikai és aesthetikai leckéi 

(Buda, 1838.) jelent meg. Pallas III., 363.; bbk I., 608. 

 Az országa határain túl is hírnévre szert tett egyházi szónok művének magyar fordítására 

felkért Kis János az eredeti művet kihagyásokkal és rövidítésekkel készítette el. A könyv Elő-

beszédében így fogalmaz: „Az eredeti munkában találtató negyvenhét leczkének hatát, t. i. a’ 

20dikat, 21diket, 22diket, 23dikat, 24diket és 30dikat kénytelen voltam egészen kihagyni; mert 

azok némelly jeles angol irók’ stylusának olly részeletes [sic!] kritikáját foglalják magokban, 

mellyet az angolúl tudók nagy haszonnal olvashatnak ugyan, de a’ magyar olvasóknak a’ két 

nyelv’ természetének különbözése miatt a’ fordításban lehetetlen volna eléggé hasznossá tenni” 
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Továbbá elhangzott még: Dobos László Cegléd, 1862. március 2., Máthé 

Elek Dunavecse, 1899. július 9. és 1906. május 13.

242. Közönséges. Textus: Eszt 5,13. 1836. június 12. Óbuda. D. J. mk. Blair *. El-

hangzott még: 1848. szeptember 27. Pécel, 1857. június 13. Cegléd. Továb-

bá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1900. március 11. kivonatosan. 

{Megjegyzés} Leirtam DL. 1863 Sz Marton. A prédikáció után egy rövid 

alkalmazás olvasható, amely elhangzott 1878. október 27-én, Cegléden, 

mindebből arra lehet következtetni, hogy a prédikációt vagy annak részle-

teit Dobos negyedszer is felhasználta vagy elmondta: Hámánok veszik kö-

rül fájdalom a mi fejedelmünket is, a Hámán idegen nemzet, Amalékita volt 

rajta nem csodálkozhatunk hogy az egy igaz Mardókban meggyűlölte az egész 

nemzetet, és leveleket külde annak véres kiirtására ám de nálunk a Hámánok 

a nemzet fi ai közül telnek ki, ott seregelnek ők a király körül levonják mint 

Hámán a király ujjának pecsétes gyűrűjét leveleket erősítnek vele mellyeknek 

bötüi azt parancsolják hogy eltöröltessék a nemzetség a gyermektől fogva a 

vén emberig és hogy marháink eldulassanak! Nekünk nincs Esztherünk a ki-

rály udvarában, nincs ki bé menne a királyhoz, ha szintén ell kellenék vesznie. 

Nincs ki a királynak szemét felnyitván rá mutatna halálos ellenségünkre: 

ez a mi gyűlölőnk és gonosz ellenségünk! – igenis Eszterek helyett Jesabelek 

és Potifárnék incselkednek a fejedelem körül, kik tízezer talentom ezüstöt 

adnak nemzetünk hóhérinak hogy minket leöljenek, kik útonálló rablókat 

fogadnak ellenünk gyermekink leányink ellen. De van mindennek határa! 

Elérkezik a tizenkettödik hónap 13ik napja, mellyben egy nemzet feláll ön-

védelmére, elérkezik az Isten bosszújának véres napja, mellyben Hámán tíz 

fi aival együt elvész, mellyben felgyül a nép városinkba senki előtte meg nem 

állhat s hatalmat veend ellenségein. Kik földén pusztítnak – Ezért állj fel nép 

ön védelmedre – a levelek kimentek! Hámán magas fája áll – ha akarod.91

243. Közönséges. Textus: ApCsel 10,4. 1836. július 3. Óbuda. Elhangzott még: 

1840. május (feltételezhetően szintén Óbuda), 1858. Cegléd. Továbbá 

(Blair 1838, IV.). Ugyanitt további kihagyásokat és rövidítéseket is felsorol, és a korgyakorlat 

szellemében folytatja: „A’ kihagyásokért szükségtelennek tartom magamat menteni. Illyen 

szabadsággal az eff éle munkák’ fordítói minden tartózkodás nélkül szoktak élni, a’ minthogy 

Blair’ rhetorikai ’s aesthetikai leczkéinek mind német, mind kivált franczia fordítói is éltek” 

(Blair 1838, IV.).
91 Az alkalmazás hátterében nagyon komoly nemzetközi és politika okok állnak, melyekről 

Kossuth ekképpen nyilatkozott 1878. július 28-án: Ha a párisi congressus (1856.), mely 

megnyesegette az orosz karmait, nem volt képes elhárítani rólunk, Európáról az orosz agressiv 

természet terjeszkedési merényletét, lehet-e ember a világon, aki józan ésszel állíthassa, hogy a 

berlini congressus, mely az orosz karmoknak rémületes megnövekedését sanctionálta, „békét” 

adott a világnak, nem pedig oly állapotot, mely „újabb bonyodalmat hord méhében”! A háború az 

orosszal kikerülhetetlen. Polner , .
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elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1899. június 4. és 1906. február 

12. {Megjegyzés} Leirtam 1863 Sz Marton. A prédikáció után egy hosszú, 

autográf alkalmazás olvasható, a tinta és a kézírás alapján megállapítható, 

hogy ez a kiegészítés az óbudai második elhangzáskor íródott. 

244. Aratási 2. Textus: Jn 4,35-37. 1836. július92 Óbuda – Pomáz. Elhangzott 

még: 1846. július 11. Pécel és 1851. július 21. (feltételezhetően Pécel) {Meg-

jegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi 

betűjel (monogram?) található: S. J.

245. Közönséges. Textus: 1Kor 14,40. 1836. augusztus 1. Óbuda. Elhangzott 

még: 1848. november 26. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1864. szeptember. {Megjegyzés} A prédikáció végén a 

következő alkalmazás olvasható: Első beszédet közöttetek a rendről tartot-

tam, mert ennek látám leg különb nagyobb szükségét közöttetek, már pedig 

a hol rend nincs ott az épület szegletköve hijányzik, ott építni, rendezni kép-

telenség. – Ezért először rendet azután buzgóságot, rendet melyet eddig nem 

akartatok, melytől eddig írtództatok, mellyet nem akarva közpéldáivá let-

tetek a megtestesült rendetlenségnek. – De mutassátok meg hogy ti rendet is 

tudtok tartani, és buzgók is tudtok lenni ha akartok. Szegénységtekkel hijába 

takarództok mert hiszen szegénységtekben osztozik árva iskolátok, és taní-

tótok; mert lehet a szegénység mellet szép rend, tarcsatok csak össze vigyétek 

köz akarattal, s ne toljátok egy kettőnek nyakába a közterheket, Istennek is 

éljetek már egyszer, éljetek a Templomnak, iskolának, és nem mindig csak a 

borházaknak, hozzátok már el egyszer ide is orcátok verejtékének gyümölcsét, 

munkátok bérét, többet naponként csak kis pénzt tegyetek félre, vagy a mit 

nemtelen helyeken elköltötök, annak század részét hozzátok el templomtok 

iskolátok falát építeni: meg mozdulnak a kövek, felépülnek, és megcáfolják 

felöletek kerengö rosz hireket. – sat.

246. Úrvatsorája előtt. Textus: Zsid 4,15. 1836. augusztus 22. Óbuda. Elhang-

zott még: 1851. június Pécel, 1853. augusztus 6. Tótfalu. Továbbá elhang-

zott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. augusztus 21.

247. Halotti Kováts Sámuel 22. eszt[endős] ifj ú felett. – Egy úttal oratio – Máchik 

András Tothfalusi Rektor felesége felett93 [1863. február 19. Tótfalu].94 Tex-

92 A Dunamelléki Egyházkerület Egyházi almanakjának 1836. esztendei kiadványának elején 

található naptárban a július 27-i vasárnapra ajánlott téma és textus ez: „Aratás Ján. 4. 35” 

(Almanak 1836).
93 A cím második fele az 1863-as elhangzáskor keletkezett kiegészítés.
94 A RL A/803. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1863. 

február 17. (temetve 19-én): „Machik Andrásné Bordás Klára 47. év méhrák. Kontra János”. 

Dobos János – ekkor már ceglédi lelkész – neve nincs feltűntetve, ami esetlegesen arra enged 

következtetni, hogy a két lelkész megosztotta egymás között a szolgálatot. Machik vezetéknevű 
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tus: Zsolt 23,4. 1836. szeptember 2. [Óbuda]95 {Megjegyzés} A kézirat első 

oldalának bal sarkában ez a dátum olvasható: 1849. 

248. A’ Pesti Templom szomorú állapotjakor. 75. ezer forint adósság feküdvén raj-

ta.96 Textus: 2Krón 24. 1836. november 20. Óbuda. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. június, változtatva. {Meg-

jegyzés} A kézirat részét képezi egy különálló ív papír (eredetileg rosszul 

összehajtva), amelyben Dobos a pesti eklézsia történetét ismerteti röviden.

249. Adventi. Textus: 1Kor 1,3-7. 1836. december 4. Óbuda. Glattz *. Elhangzott 

még: 1840. I. advent [november 29.] (feltételezhetően szintén Óbuda) Föl 

szollítás a ketskeméti fő iskola ügyében.97 

250. Adventi. Textus: Mt 21,9.98 1836. december 11. Óbuda. Elhangzott még: 

III. advent [december 12.] 1858. (feltételezhetően Cegléd) és 1861. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1870. {Meg-

jegyzés} A prédikáció címe mellett ez olvasható: Ézs 49,13.99 

251. Ifj ú orvos [Pajor Ágoston] koporsójánál 1836. Textus nélkül. {Megjegyzés} 

nő halottat – Machik Rudolf csecsemő – kivételével ezekben az években nem temettek. Fontos 

megjegyezni, hogy Machik/Máchik rektor keresztnevét forrásaink felváltva hol Endreként, hol 

Andrásként közlik. 
95 A prédikáció végén található dátum: 1836. szeptember 1. A RL A/630. számú óbudai anyakönyv 

(mikrofi lm) szerint 1836. augusztus 31. (temetve szeptember 1-jén): „Kováts Sámuel 21. év. 

Száradás. Tanítással”.
96 „Az 1835. évi presbiterium az építésből fennmaradt adósságot 27.454 v[áltó] forintban mutatta 

ki, de ennél az összegnél az adósság időközben nagyobbra emelkedett, amihez hozzájárult az, hogy 

voltak sürgősen fi zetendő adósságok is. »Az egyik mesterember a másik után hozza, ugymond, a 

számlát, amelyet ki kellene fi zetni«”. Pruzsinszky , . Ez az adósság volt az, amely – 

később, mint láthatjuk 75 ezerre nőtt – miatt Dobos prédikációjában adakozásra szólítja fel a 

híveket.
97 „…különösen az 1840-ki Junius 15kén tartott consistoriuma’ jegyzőkönyve 17k száma alatt 

azt rendelte; hogy ezen főiskola, évenkint egyszer minden ekklé’siában nem csak közönségesen 

adakozásra kihirdettessék, de nagyobb foganat végett híveiknek a’ lelkipásztorok szószékből 

buzdító beszédet tartsanak. – Ugyan ekkor ajánlotta a’ több f. t. superintendentiáknak is ezen 

főiskolát segedelmezés végett; melly ajánlásra a’ Pesten 1840ki Sept. 9én egybegyűlt conventje 

a’ f. t. e.kerületnek, ezen kegyes végzést tenni méltoztatott: A’ general convent a’ kecskeméti 

főiskolát ő cs. Kir. felsége’ engedelme következésében a’ többi f. t. e.kerületben létező főiskolák 

közé számítandónak ezennel elismervén, megegyezik benne, hogy az is az eddigi collegiumok 

jótéteményeiben részesítették, ’s nevezetesen diákifj ait a’ többi f. t. e.kerületekbe, úgy nevezett 

supplicatiora évenkint kiküldhesse; - minden ebből más egyéb felső iskolák által formálható jóg-

követelés nélkül, ’s egyszersmind olly hozzátétellel, hogy ezentúl a’ kecskeméti collegiumban is, a’ 

hittudomány-tanítók’ választása, a’ több collegiumokban eddig is gyakorlott mód szerint, mind 

a’ 4 f. t. e.kerületek előleges befolyásával történjék: - mellynek következtében minden e.kerületek 

felszóllíttatnak, hogy a’ kecskeméti collegiumból supplicatióra kiküldendő diákifj ak elfogadásukra 

ekklé’siáikban rendelést tegyenek”. Almanak , -. 
98 Advent első vasárnapjának perikóparend szerinti klasszikus textusa.
99 „Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, 

és könyörül a nyomorultakon.”
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A lap tetején egy sorszám (2.), a lap alján feltételezhetően oldalszám (6.) 

található.100 Az első oldal alján betoldásként az alábbi szöveg olvasható: 

Huszonkét évvel ez előt holt el a boldogult, kórházi hagymázban.101 – Ő ba-

rátom volt. Lehet ma szebben tisztábban beszélünk, mint ez előt huszonkét 

évvel, de olly mélyen nem érzünk többé. – Ma már a sírok körül nyilatkozó ér-

zelem nem ilyen. Magam is alig ismerek magamra. Huszonkét év multával.102 

252. 1863. Dobos János ország-gyűlési ref. pap. szonoklatai Posonban 1847-1848. 

1.ső beszéd. A gyűlés megnyitásakor. Textus: Ézs 57,14. 1847. november 7. 

Pozsony. {Megjegyzés} Az eredetiről lemásolta Czegléd Sept 17 [1863.] Szabó 

[Lajos].103

100 A papírlap mérete, az íráskép, a sorszám arra enged következtetni, hogy a Debrecenben 

őrzött XVI. és XXXII. számú dokumentum a budapesti levéltári anyag 251. számú kéziratával 

eredetileg összetartozott. A dokumentumok eredeti sorrendjét is lehet rekonstruálni: (1.) XVI., 

(2.) 251., (3.) XXXII. 
101 A hagymáz magas lázzal és delíriummal járó betegség volt, a hasi tífusz egykori megnevezése. 

A betegségek anyakönyvezésének korabeli problémáival és a latin elnevezések magyar 

megfelelőivel részletesen foglalkozik: PEIL , -. Vö. MT , . „A tífusz (hagymáz) 

szintén állandóan fenyegetett. A 18. századi, külföldi telepeseket pusztító hírhedt »morbus 

hungaricus« is a kiütéses tífusz volt. A lappangó betegség a napóleoni háborúk idején dagadt 

nagyobb járvánnyá (egész Európában), de 1835-1836-ban és 1846-1847-ben is visszatért.”
102 Ez a kézirat a 232. számú temetési beszéd későbbi, Dobos János által nagy valószínűséggel 

nyomtatásra előkészített, kissé stilizált változata. A 251. számú prédikáció végén található 

egy szokatlanul személyes hangvételű megjegyzés, amelynek magyarázatául a következő 

életrajzi vonatkozás szolgálhat: „A fővárosi s megyei körökön kivül, hol Fáy András, Bajkai 

s mások barátságát élvezte [Dobos], szivesen időzött a szomszéd Szent-Endrén a derék dr. 

Pajor házánál, kinek fi ával Titussal benső barátságban élt, kinél már mint tanuló is legtöbb 

szünidejét töltötte, kinek neje s leánya adták a nemesitő női befolyás első ihletét kedélyének. 

Évek hosszu sora alatt aztán, rendre s egymás után, ő temette el valamennyit” (VÚ 1879, 668.). 

A Pajor (Tóthlipcsei) család történetével és leszármazásával kapcsolatban lásd: Nagy 1862, 

9-12.; Kempelen 1914, 124.

 A 251. számú prédikáció végét megtaláltam később a RL C/20 4. dobozában a vegyes, rendezet-

len prédikációk között és a két dokumentumot egyesítettem. Ezen megtalált lap utolsó oldalán 

ez a megjegyzés olvasható: „E beszéd szerkezetében, meg vannak, rendes halotti beszédinknek 

mindegyik szeretett és ragyogó hibái. 1836 ki egyházi nyelvünkhöz képest, jelen beszédem nyelve 

tisztább, válogatottabb a szokottnál ma is megüti a mértéket, én legalább úgy hiszem. Hanem. 

A hiábavalóságnak kelleténél nagyobb ellapítása, hogy vele annál nagyobb tért foglaljunk, és hogy 

alájaborítsunk mindent, még tán azt is, mi nem odavaló, az érzelgés auxesisei [(fel)nagyításai], 

melyek halotti szónoklatokban olly nagy és gyanús szerepet játtzanak; a keseredettségnek tisztessé-

ges nagyításai, mellyek a fi atal szónok palástját, mint koporsói vitorla szárnyait feszítik, dagasztják 

– hibák mind. Bajos, annyi igaz, mikor már kimondtunk annyit, hogy minden hiábavaló, keresni 

még valamit a mi nem hiábavaló, és így themánknak ellene beszélni. Itt is van említve valami a 

beszéd végén a mi nem esik a hiábavalóságok sorába, de olly röviden, mintha nem jól esett volna a 

szónoknak érzelgését megczáfolni. Ezt azonban menti némileg az a baráti gyöngéd viszony mellyel 

vala a fi atal szónok fi atal barátja irányában. Ő is ott volt azoknak sorában kik vesztettek, kik 

szívből siratták a szép reményű ifj út, ott állt azok között, kik olly kevésszer lehettek boldogok az 

életben, kiknek annyi szép reményök múlt el, mint álom”. 
103 A prédikációk egy kis mappában találhatóak a következő XX. századi kézírással: „Dobos 
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253. 1863. Dobos. Országgyűlési beszédei 2. Textus: Péld 14,34. 1847. november. 

Pozsony. {Megjegyzés} Az eredetiről lemásolta Czegléd Sept 18. 1863 Szabó 

[Lajos].

254. Dobos országgyűlési beszéd. Textus: Jer 10,6. D. n. Pozsony. {Megjegyzés} 

Czegléd 1864 Szabó Lajos.

255. 1863. Dobos Országgyűlési beszédei 5. 2. Advent. Textus: Lk 7,31-34. 1847. 

december [5.] Pozsony. {Megjegyzés} Az eredetiről lemásolva Czegléd 

September 22 [1863.] Szabó Lajos. 

256. 1863. Dobos. Országgyülési beszédei 6. Karácsonyi. Textus: Lk 2,15-16. 1847. 

[december] Pozsony. Továbbá elhangzott még: Szabó Lajos Gyúró, 1866. 

december 26., ismét Gyuró Dec 25., Aptg. [Apostag]104 1878. december 25., 

1883. december 25., 1887. december 25. {Megjegyzés} Az eredetiröl lemásol-

va Czegléd September 29. [1863.] Szabó Lajos a fő gondolat Tzschirnerből105 *. 

János országgyűlési be prédikációi 1847/48 (Máté Elek dr. ref. lelkipásztor ajándéka)”. Nem lehet 

tudni, hogy a levéltári hagyatékba miért pontosan erre a helyre lettek behelyezve a beszédek. 

A másolást Szabó Lajos végezte – ebből következően fontos hangsúlyozni, hogy az országgyűlési 

beszédek a 473. számú befejezetlen prédikáció kivételével nem autográfok –, aki 1866-1868-ig 

helyettes, 1868-1872-ig vezető lelkésze volt a Gyúrói Református Egyházközségnek. Részlet a 

RL D/77-es 1866. november 4-ei Ceglédi Református Egyházközség presbiteri jegyzőkönyvéből: 

„Ceglédről, Gyúrói helyettes lelkésznek rendelt gymnásialis tanár, Tiszt. Szabó Lajos úr, mint 

másként óhajtotta volna, személyesen el nem búcsúzhatván, és így élő szóval meg nem köszönhetvén 

az egyházi tanácsnak, iránta három és fél éven át tanúsított kegyességét, e kedves kötelességének 

teljesítését helybeli Tisztelendő úrra bízta, ki is azt Tiszt. Szabó Lajos úr megbízásából a gyűlés 

előtt szóval nyilatkoztatta is. Egyúttal a távozottnak nevében megkérte az egyházi tanácsot, hogy 

itt folytatott hivatalos életéről neki a szokott bizonyítványt legyen kegyes kiszolgáltatni.” Ez ki 

is adatott 1867. január 10-én. Vö. Máté , . „Az országgyűlési beszédekből 13 beszéd 

kézirata került elő nemrégiben. Egyik unokája, Dézsi Ilona, Dézsi Mihály volt csákvári lelkipásztor 

leánya őrizte meg a kéziratokat, amelyek, sajnos nem eredetiek, de egykorú és mindenképpen hiteles 

másolatok. A másolatokat Dobos János káplánja, Szabó Lajos, későbbi apostagi lelkész készítette. 

Szabó Lajos testvére volt Dobos János menyének, Dobos László szalkszentmártoni lelkipásztor 

feleségének. Az eredeti kéziratokat fi a, Dobos János ceglédi városi kapitány akarta kiadni. A fi atal 

Dobos Jánost politikai okokból elbocsátották városi állásából, nyomdát szerzett és az országgyűlési 

beszédeket külön kötetben akarta kiadni (Vö. PEIL /I., -). A kötetre nem jelentkezett 

előzetesen elegendő számú előfi zető és így a kiadásból nem lett semmi és az eredeti kéziratok 

kézen-közön elvesztek. Azt sem lehet ma már megállapítani, hogy a pontos, szószerinti másolatban 

megmaradt 13 prédikáció kézirata teljes gyűjteményt tartalmaz-e, vagy nem. A 13 beszéd közül 

a »gyűlés megnyitásakor« mondott beszéd kelte 1847 november 7., az utolsó beszéd dátuma 1848 

február 27. A beszédek között vannak alkalmi prédikációk is, adventre, karácsonyra, újévre. 

Ebből valószínűnek látszik, hogy az országgyűlés meghívott prédikátora mindvégig Pozsonyban 

tartózkodott, amíg az országgyűlés ülésezett”. Itt jegyzem meg, hogy ennek a cikknek az elején 

a Dobos Jánosra vonatkozó életrajzi adatok több ponton hibásak, ami azért szomorú, mert a 

szerzője nem más, mint a híres prédikátor dédunokája.
104 Szabó Lajos gyúrói lelkészsége után Apostagra került, és valószínűleg ott halt meg.
105 Tzschirner, Heinrich Gottlieb (Mittelweide, 1778. november 14. – Lipcse, 1828. február 17.) egy 

diakónus fi a, a lipcsei egyetem teológiai professzora, a lipcsei egyházmegye szuperintendense, 

a lipcsei Tamás-templom lelkésze. 1796-tól a lipcsei egyetemen tanult, majd a Drezdában 
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257. 1863. Dobos J. országgyűlési beszédei 7. Ujévi. Textus: 2Kor 5,17. 1848. [ja-

nuár] Pozsony. Továbbá elhangzott még: Szabó Lajos Gyúró, 1870. január 

1. {Megjegyzés} Az elveszett eredeti másolatárol Czegléd October 1 [1863.] 

Szabó [Lajos]. A prédikáció újabb másolatban megtalálható Pápán,106 a 

jelen jegyzékben γ jelzet alatt.

258. Dobos. Országgyülési beszédek. Textus: Zsolt 16,11. 1848. február 12. Po-

zsony. Továbbá elhangzott még: Aptg [Apostag] 1880. október 17. {Megjegy-

zés} Az eredetiről lemásoltatva Czegléd 1863 Novem[ber] 2. Szabó [Lajos]. 

259. 1863. Dobos Janos Országgyülesi reform pap beszédei Textus: Róm 14,7. 

1848. február 27. Pozsony. {Megjegyzés} az eredetiről Lemásoltatva Czegléd 

Oct 17 1863 Szabó [Lajos].

260. 1863 Dobos: Ország gyülési beszede. Textus: Mt 3,16-17. 1848. Pozsony. 

Továbbá elhangzott még: Szabó Lajos Gyúrón 1868 Január 12 lelkésszé vá-

lasztásomkor, Aptg [Apostag] 1887. február 27. {Megjegyzés} Az eredetiről 

lemásoltatva Czegléd 1863 Novemb[er] Szabó [Lajos]. 

261. 1863 Dobos: ország gyülési beszéde. Textus: Fil 2,14-15. 1848. Pozsony. 

{Megjegyzés} Az eredetiről lemásoltatva Czegléd 1863 Novemb[er] 8. Sza-

bó [Lajos].

262. 1863 Dobos J. – Ország gyülési beszéde [1]848 Közteher viselés- közadó.107 

letett kitűnő teológiai záróvizsga után 1800-ban habilitált, és a wittenbergi egyetem fi lozófi ai 

fakultásának adjunktusa lett, ahol elsősorban empirikus pszichológiával foglalkozott. Édesapja 

betegsége és halála miatt tudományos pályafutását feladta, először apja segédjeként, majd 

utódjaként működött Mittelweidában. Az ez időben írt Geschichte der Apologetik (Az apologe-

tika története) című műve alapján a wittenbergi egyetem teológiai professzornak hívta meg, 

ahol sikeres és jelentős prédikátori tevékenységet fejtett ki. Előadásai széles spektrumot öleltek 

fel: természeti teológia, etika, homiletika és egyháztörténet. Wittenbergben élte át a francia 

idegen uralom kezdetét, a felszabadító háború alatt tábori lelkészként működött, és 1814-ben 

a szász csapatokat Franciaországba kísérte. Ezelőtt, 1809-ben hívta meg a lipcsei egyetem a 

negyedik teológiai professzori tisztségre, ahol nemsokára a harmadik, majd végül a második 

professzorságot nyerte el. 1815-ben a Tamás-templom lelkészévé és a lipcsei egyházmegye szu-

perintendensévé nevezik ki. H. G. Tzschirner a kijelentésben hívő racionalizmus képviselője 

volt, tanításában sok fi atal teológus a racionalizmus és a szupranaturalizmus összeütközéséből 

keletkező aporia (kiúttalanság, bizonytalanság) feloldását látta, hiszen ő egy kijelentés-hívő 

(szupranaturális) racionalizmus középútját kereste és képviselte. Ez álláspont legfőbb meg-

nyilvánulása az 1811-ben keletkezett Briefe, veranlaßt durch Reinhard’s Geständnisse (Levelek, 

amelyek Reinhard vallomásai miatt keletkeztek). Tzschirner az erkölcsösség észideáljából mint 

a bibliai hagyományozódás normájából indul ki (e ponton racionalista), de egyidejűleg kitart 

annak kijelentés-karaktere mellett (e ponton szupranaturalista). Számos műve és nyomtatás-

ban megjelentetett prédikációja, egyházi szónoklatai között szerepel Massillon és Bourdalone 

prédikációinak fordítása franciából, valamint F. V. Reinhard fölött mondott gyászbeszéde. 

BBK XII., 788-796.
106 Szabó 1987, 183. 
107 A prédikáció szöveghű átírásban, megjegyzésekkel ellátva megtalálható: Szetey /I., -

. Hasonló témával és gondolattal foglalkozik gyülekezetében Szilády János lelkész is, az 
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Textus: 1Kor 12,25. {Megjegyzés} Az eredetiről lemásoltatva Czegléd 1863 

Novemb[er] Szabó [Lajos]. 

263. 1863. Dobos: Ország gyülési beszéde. Textus: Dán 3,16-18. 1848. Pozsony. 

{Megjegyzés} Az eredetiről lemásoltatva Czegléd 1863 Novemb[er] Szabó 

[Lajos]. 

264. Böjti – köz[önséges] 1837. Textus: ApCsel 10,25-26. 1837. február 12. (fel-

tételezhetően Óbuda) D. J. Bretschneider108 *. Elhangzott még: 1850. április 

(feltételezhetően Pécel), 1863. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1888. február 17., Máthé Elek Dunavecse, 1904. 

június 5. {Megjegyzés} A prédikáció után egy könyörgés található. 

265. Exameni, Confi rmatio. 1837. Textus: Zak 8,5. 1837. március 12. (feltéte-

lezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1850. október 13. Pécel, 1863. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1874. február, 

változtatva.

266. Húsvéti 1837. Textus: Róm 8,34-37. 1837. március 27. Óbuda. Elhangzott 

még: 1847. április 4. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1870.

267. Áldozói, köz[önséges] 1837. Textus: Mt 28,20. 1837. május 8. Óbuda. D. J. 

Ammon109 * után.

Adni az Istennek. (Közterhek kivetése alkalmával, szűkkeblű nép közt.) című prédikációjában. A 

prédikáció textusa a 2Móz 20,1-2. Szilády , -. 
108 Bretschneider, Karl Gottlieb (Gersdorf, 1776. február 11. – Gotha, 1848. január 22.) német 

protestáns teológus, a racionalizmus kiemelkedő képviselője. Egy lelkipásztor fi aként szü-

letett a Szász-érchegységbeli Gersdorfban. 1794-től teológiát hallgatott Lipcsében, majd 

1804-től Wittenbergben teológiai és fi lozófi ai előadásokat tartott. 1807-től Schneebergben 

lelkész, 1808-tól szuperintendens Annabergben, 1816-tól generális szuperintendens és ta-

nácsos Gothában. Bretschneider élénk írói tevékenységet folytatott, a racionalizmus és 

szupranaturalizmus között középen helyezkedett el, de mégis inkább a racionalizmust kép-

viselte. A bibliai teológia területén nagy fi gyelmet és sok ellentmondást vívott ki magának, 

mivel a jánosi iratok valódiságát kritikai szempontból megtámadta. A Corpus Reformatorum 

kiadásával maradandó érdemeket szerzett. Pallas III., 684.; bbk I., 745-746.
109 Ammon, Christoph Friedrich von (Bayreuth, 1766. január 16. – Drezda, 1850. május 21.) 

német protestáns teológus. Erlangenben tanult és ugyanitt 1789-ben a fi lozófi a, 1790-ben a 

teológia tanára lett. Ilyen minőségben 1794-ben Göttingenbe ment, de már 1804-ben ismét 

visszatért Erlangenbe. 1813-ban udvari főprédikátorként és egyházi főtanácsosként Drezdába 

hívták, ahol 1831-ben a vallás- és közoktatási minisztérium tagja, titkos egyházi tanácsos és az 

egyházi főtanács alelnöke lett. A bibliai teológia tervezete (21801-1802) és dogmatikus tanköny-

ve (Summa theologiae christianae, 1803; 41830) a történelmi-kritikai racionalizmus jegyében 

íródott, a Keresztény erkölcstan kézikönyve (21838) című munkájában a Kant-féle fi lozófi ai ál-

láspontra helyezkedett. Drezdába való átköltözése után azonban épp az ellenkező áramlathoz 

csatlakozott, amiért őt aztán Schleiermacher hevesen meg is támadta. 1830 után (a Summa 4. 

kiadásában) ismét korábbi irányvonalához tért vissza. Pallas I., 564. bbk I., 148-149. 

 Vagy: Ammon, Friedrich Wilhelm Philipp von (Erlangen, 1791. február 16. – Erlangen, 1855. 

szeptember 18.) protestáns teológus, erlangeni városi lelkész és esperes. Apja, Christoph 
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268. Pünkösti 1837. Textus: ApCsel 2,41. 1837. május 14. Óbuda. Elhangzott 

még: 1855. május 26. Cegléd. 

269. Köz[önséges] 1837. I. Textus: Préd 6,12. 1837. június 4. Óbuda. D. J. Blair *. 

Elhangzott még: 1853. szeptember 17. Tótfalu, 1856. november 23. Cegléd. 

{Megjegyzés} A kézirat első oldalának bal felső sarkában ez olvasható: 

D….d 1891 Kfsk. 

270. Köz[önséges] 1837. II. Textus: Préd 6,12. 1837. június 18. Óbuda. Elhang-

zott még: 1853. október 2. Tótfalu. {Megjegyzés} A kézirat első oldalának 

bal felső sarkában ez olvasható: D….d 1891 Kfsk. A prédikáció hátulján ez 

olvasható: Jer 10,23 Tudom Uram, hogy az embernek úta nincsen az ő tulaj-

don hatalmában, sem az úton járónak, hogy az ő maga lépéseit igazgassa. 

Az előző, 269. számú prédikáció számozása, címe, textusa, elhangzási 

ideje alapján megalapozottan feltételezhető, hogy ez a prédikáció is Blair 

* után íródott.

271. Közönséges. 1837. Textus: Péld 30,8. 1837. július 23. Óbuda, D. J. – m – l. 

* sietve. Elhangzott még: 1849. április 29. Pécel, 1853. március 13. Tótfa-

lu, 1864. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1910. 

október 9.

272. Köz[önséges] 1837. Textus: Gal 6,9. 1837. augusztus 13. Óbuda. D. J.– B. *. 

Elhangzott még: 1858. október 3. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

Friedrich von Ammon (lásd fentebb) jelentős racionalista egyetemi teológus volt. Az erlangeni 

gimnázium elvégzése után 1808-tól F. W. Ph. Ammon az erlangeni, majd a jénai egyetemen ta-

nult, 1812-től segédlelkész a Bamberg melleti Buttheimban. 1813-ban elnyerte a Dr. phil. címet, 

majd az ordináció után 1813. január 6-tól buttenheimi prédikátor, 1817-ben untermerzbachi, 

majd 1819-től erlangeni lelkész. 1820-tól egyetemi kereteken kívül katechetikai gyakorlatokat 

vezetett teológiai hallgatók részére, szintén 1820-ban megkapta az erlangeni fakultástól a Dr. 

theol. címet és ugyanott habilitálták. 1821-ben teológiai rendkívüli professzorrá és második 

egyetemi prédikátorrá nevezték ki, és vezetésével megalakult az egyetem katechetikai szemi-

náriuma. 1823-ban Johann Georg Veit tanártársával együtt átvette a homiletikai szeminárium 

vezetését. Ammon rendkívüli professzorként szimbolikát, polemikát, lelkipásztori hivatali 

gyakorlatot, valamint homiletikát, katechetikát, liturgikát, lelkipásztorkodástant és etikát 

adott elő. Ammon teológiai gondolkodásának jellemvonásai elmélkedéseiből és prédikációiból 

jól kiviláglanak. Együtt érző módon alkalmazta és fordította át az áthagyományozott dog-

matikai tartalmakat élet közeli, etikailag megalapozott lelkigondozói beszédeiben. Eközben 

a dogmatikai fogalmakat részben újra nyomatékosította (pl. megbékülés, megváltás), részben 

pedig a lutheránus dogmával való fenntartásait új formulák segítségével fejezte ki. Erlangeni 

szolgálatát megelőzően az erlangeni gyülekezeteket erősen meghatározta a teológiai raciona-

lizmus, amit hivatali elődei, így Ammon apja is képviselt. A század 20-as éveitől jelentkező, 

egyre befolyásosabb ébredési mozgalommal szemben Ammon hű maradt a korábbi teológiai 

vonulathoz, habár a veszélyeztetettnek hitt általános egyháziasságért küzdő új mozgalom 

célkitűzését üdvözölte. Irodalmilag igényes formában előadott prédikációi, amelyeket sza-

badon adott elő (a XIX. század első felében ez kivételnek számított), az ész és értelem által 

megalapozott vallásosság mellett érveltek és kardoskodtak. BBK XXVI., 25-31.
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László Szalkszentmárton, 1868. november, Máthé Elek Dunavecse, 1904. 

május 8.

273. Közöns[éges] 1837. Textus: Jón 4,9. 1837. szeptember 17. Óbuda. D. J. mk. 

B. *. Elhangzott még: 1869. október 24. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1867. január 10., Máthé Elek Dunavecse, 

1900. március 25. és 1910. március 20.

274. II. Adventi 1837 – 39.110 Textus: 1Th essz 3,13. 1837. december 10. Óbuda. 

Elhangzott még: 1852. december 12. Tótfalu. 

275. Esztendő utolsó napján 1837. Textus: Zsolt 143,5-6. 1837. az 1837. Év. – 

utolsó napján Óbuda. Elhangzott még: 1876. Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1894. december 30., Máthé Elek 

Dunavecse, 1908. december 27. {Megjegyzés} A prédikáció hátulján ez a 

három szám található egymás alatt: 355, 493, 65.

276. Új Esztendei. 1838. Textus: Mik 7,2-7. 1838. január 1. Óbuda. {Megjegyzés} 

A prédikáció címe előtt egy ceruzás szekundér, más kéz általi bejegyzés 

olvasható: Ítélet a jelenkorról. A prédikáció után autográf tintás bejegyzés 

található, amelyből arra lehet következtetni, hogy ez az újévi beszéd 1845. 

január 1-én Kömlődön is elhangzott: 1844. Kömlőd 7. pár szül[etett] 44 – 29 

fi  15 l[ány] megh[alt] 23. A kézirat utolsó oldalán egy imádság található. 

A prédikációban számtalan helyen ceruzás, szekundér, más kéz általi alá-

húzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

277. Böjt. köz[önséges] 1838. Textus: Róm 14,7-8. 1838. március 11. Óbuda. 

D. J. mk. Glattz *. Elhangzott még: 1850. január 5. Pécel, 1862. március 9. 

Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. 

február. {Megjegyzés} A prédikáció címe után ceruzás, más kéz általi, sze-

kundér bejegyzés: fi nom öngyilkosság. A prédikációban számtalan helyen 

piros ceruzás, szekundér, más kéz általi aláhúzások és lapszéli jelzések 

(pl. +, !, ?, –) találhatóak.

278. Áldozói, 1838. Textus: Mk 16,19. (feltételezhetően Óbuda) A prédikáció meg-

szakad az exordium után az első pontnál. Utána egy emlékbeszéd következik 

ezzel a felirattal, amit egy könyörgés követ: 1839. – Marcz[ius] 17ik az 1838ik 

esztendei Viz ár év napján. Ugyanerről az eseményről 1840-ben is megem-

lékezett Dobos, beszédének felirata: Ugyan ez alkalomra 1840. Mart[ius] 

15ik, amit szintén egy imádság zár le.111 {Megjegyzés} A félbemaradt Áldozói 

110 A saját kézzel, de később a címhez hozzátoldott megjegyzés arra utal, hogy a prédikáció 1839-

ben másodszor is elhangzott.
111 A két emlékbeszédről nem lehet egyértelműen megállapítani az elhangzás (liturgiai) 

kontextusát. 
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prédikáció címe mellett ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés talál-

ható: alkalmi.

279. Az 1838ik Eszt[endő] – marcz[ius] 16iki nagy áradás után midőn a’ Duna vize 

ember emlékezetét felül múló magosságig dagadván egész Ó Budát le rontá 

’s Templomunkba is be tört, oskola házunkat le dönté. – Textus: Zsolt 46,2-

4. 1838. március 25. Óbuda.112 {Megjegyzés} A kézirat végén halványan 

olvasható ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés található: DJ után. 

A kézirat végén négy ceruzás fejrajz látható. 

280. Orlé Péter 23. eszt. hajós legény felett, kit Ó Buda alatt a’ hajó kötél agyon 

112 Dobos erről az eseményről magánfeljegyzéseket hagyott hátra az óbudai egyházközség 

története címmel ellátott könyvecskében: „A márcziusi nagy Dunaár, mely már egész 

télen készült, de csak márcz. 13, 14, 15, 16-án tört ki hallatlan pusztítással, elborítá egész 

városunkat. Minekutánna a viz a Kis-Czell utczai kerteknél betört 14-én d. u. 1 órakor, d. u. 

5 óráig megteltek mind a mélyen fekvő kertek; a vizek feldagadtak annyira, hogy a parochialis 

udvarból se ki, se bejárni nem lehetett. Első gondom volt az ekkla ládáját, jegyzőkönyveit 

a templom karába fölvinni – mint talán legbátorságosb helyre. A viz ez alatt nőttön-nőtt, 

ugy hogy estvéli 8 órakor mindnyájan a templomba vonultunk. A harangozóház még ez 

estve összeomlott 8 óra tájban. Ezt követte szakaszonként oskolánk, rektorlakunk, végre 

a lakóháznak éjszaki oldala. A paplaknak konyhafölötti pinczéje beszakadt s éjszaki sarka 

egészen elnyilt; a keletre fekvő magas kertkerítés 17-én a viz apadtával omlott le; a pinczéből 

és a kertekből csak Májusban szívárgott el a viz. A kár, a pusztulás nagy volt, egész Ó-Budán 

csak 75-80 ház maradt meg előbbeni épségében; csak három pontot nem borított el a viz 

városunkban. A rémült nép mindenét az omladékok közt hagyva, sirva takarodott ki a városból 

csolnakokon a hegyen fekvő Mária-Czellbe; a szomszéd falukból sok szekerek jöttek be, s az 

elázott fázlódó népet magukkal vitték ki. Azt gondolám – kicsinyhitüsködve – hogy szegény 

fogyott gyülekezetünknek végnapja eljött, mert 7 ház állott csak a mieink közül, ezek is 

szakadoztak”. Mészáros , -. Vö. Hunfalvy , -. „1838-ban mindkét város 

sokat szenvedett az árviztöl. A mult századokban is gyakran kiáradt a Duna, különösen 1775-

ben, midőn a víz 23’ 9’’ 9’’’-ra emelködött a 0 fölött, s 1799-ben, midőn Pesten csaknem az 

egész Ferenczváros elpusztult. 1838 marcz. 13-kán a víz már 22’ 11’’-re hágott a 0 ponton fölűl, 

midőn a jég megindúla, de csakhamar ismét megálla. Másnap a két város alacsonyabb részei 

már víz alatt voltak, midőn a víz 27’ 11’’ 9’’’-ra emelködék. Marcz. 15-kén reggel 26’ 7’’ 9’’’-ra 

apadott a víz, de azután ismét emelkedett, mignem esti 10 órakor legnagyobb magasságát 

elérte, melly 29’ 4” 6’”-t tett a budai vízmérő 0 pontja fölött. Az árviz magasságát mind Pesten 

mind Budán sok helyütt látjuk följegyezve. Pesten összesen 2281 ház omlott össze, 827 ház 

megrepedezett és csak 1147 maradt épen. Budán 762 ház közől 207 egészen, 262 részben 

dőlt le. Pesten csak az épületekben okozott kárt 10,500,742 pftra becsülték. A hatóságok és 

egyesek mitsem mulasztottak el a szerencsétlenek megmentésében, az éhezők táplálásában. Az 

egyesek közől, kik saját életök veszélyeztetésével a vészben forgókat megmenteni ügyekvének, 

kitűntek: az erős karú és bátorlelkű b. Wesselényi Miklós, azután b. Podmaniczky János, gr. 

Károlyi György, gr. Szapáry Ferencz. Maga a Nádor is mindent elkövetett a veszély elháritására 

s a nyomor enyhitésére. Fia, István főherczeg szintén nemes és önfeláldozó buzgalmat fejtett 

ki. Mindannak köszönhetni, hogy Pesten csak 151 ember vesztette életét. Milly nagy volt 

a veszély és kár, olly váratlanul nagy volt azután a bajon lehetőleg segítni siető közrészvét 

is. Az ajándékkép befolyt segédpénzek, különböző utakon történt más segélyezéseken kivűl 

1,158,290 pftra rugtak. Pest rövid időn teljesen fölépült még szebben mint azelőtt; már 1840-

ben főutczáin alig lehete a pusztulásnak nyomaira akadni.”
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vágott. Apr. 4ik 1838. Textus: 1Móz 23,4. 1838. április 6. Óbuda.113 {Meg-

jegyzés} A címet más, idegen kéz áthúzások által a következőre változtatta: 

Hirtelen halál esetkor. Egy hajós felett, kit Ó Buda alatt a’ hajó kötél agyon vá-

gott. Amit egy csillagos (*) utalás alapján a következő szövegkiegészítéssel 

kell értelmezni: Más textussal p[éldának] o[káért] Péld 27,1 ’s előbeszéd 

változtatással bármely hirtelen halál esetnél használható! Kiadó. A kézirat 

hátulján egy sírnál elmondott beszédet is találunk. A prédikáció több 

helyen át van húzva, rengeteg javítás, több szövegkiegészítés található 

benne. A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi 

betűjel (monogram?) található: S. J.

281. Köz[önséges] 1838. Honunk eránti kötelességeink. Textus: Zsolt 122,6-7. 

1838. május 20. Óbuda. D. J. mk. + *. Elhangzott még: advent Decemb[er] 1ö 

1844. Kömlőd,114 1860. január 15. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1865. október, néhol változtatva és alkalmilag 

toldva. {Megjegyzés} A prédikáció után egy autográf imádság található. 

A prédikációban számtalan helyen, szekundér, más kéz általi aláhúzások 

és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

282. Közöns[éges] 1838. 1. Textus: Zsolt 39,6. 1838. június 16. Óbuda. Elhang-

zott még: 1851. június 15. Pécel, 1852. szeptember 19. Tótfalu. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865 február, Máthé 

Elek Dunavecse, 1899. november 12. {Megjegyzés} A prédikáció címe 

előtt, ceruzás más kéz általi, szekundér bejegyzés található: Élet hiábavaló. 

A prédikációban számtalan helyen piros ceruzás, szekundér, más kéz általi 

aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

283. II. 1838. Textus: Préd 2,27. 1838. június 24. Óbuda. D. J. mk. Blair *. To-

vábbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. február, 

Máthé Elek Dunavecse, 1899. november 19. {Megjegyzés} A prédikáció 

címe előtt, ceruzás más kéz általi, szekundér bejegyzés található: Életba-

jok. Bizonyossággal megállapítható, hogy a 282. és 283. számú prédiká-

ció tartalmilag összetartozik, erre utal a bevezetés: Beszéltem multkor az 

élet hijabavalóságárol, szomorú csüggeztő szinekkel rajzolám azt, ’s az által 

akartalak meg nyugtatni: hogy ennek igy kell lenni. A 282. számú prédi-

káció többszöri elhangzása, valamint a 283. számú igehirdetés egyszeri 

elmondása, a textusok különbözősége alapján azt a következtetést von-

hatjuk le, hogy ez a két prédikáció az előbb megnevezett ismertetőjegyek 

113 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1838. 

április 4. (temetve 6-án): „Rév komáromi fi  N[evezett] Orlé Péter 23. eszt. a’ hajó kötél le vágta. 

Tanítással”.
114 1844-ben Advent I. vasárnapja december 1-re esett. 
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miatt típusosan eltér a másutt előforduló, sorozatként felfogandó, külföldi 

adaptációktól. 

284. Közöns[éges] 1838. Textus: Lk 10,28. 1838. július 8. Óbuda. D. J. mk. +. 

Magazin für Prediger115 * után.116 Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1865. március, Máthé Elek Dunavecse, 1900. szep-

tember 23. {Megjegyzés} A prédikáció címe előtt, ceruzás más kéz általi, 

szekundér bejegyzés található: Jézus v[allá]sa éltet.

285. Közöns[éges] – lehet Pünkösti más text[ussal]. Textus: ApCsel 10,34. 1838. 

július 15. Óbuda. D. J. mk. + Reinhard *.117 Elhangzott még: 1850. július 8. 

Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. 

július, Máthé Elek Dunavecse, 1899. július 16. {Megjegyzés} A prédikáció 

címe előtt, ceruzás más kéz általi, szekundér bejegyzés található: személy-

válogatás.

286. Közöns[éges] 1838. lehet nyári. Textus: Gal 6,9-10. 1838. július 29. Óbuda. 

D. J. mk. + *. Elhangzott még: 1860. augusztus 12. Cegléd. Továbbá elhang-

zott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. változtatva. {Megjegy-

zés} A prédikációban számtalan helyen ceruzás, szekundér, más kéz általi 

aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

287. Nyári, közöns[éges] 1838. Textus: Mt 15,33. 1838. augusztus 12. Óbuda. D. 

J. mk. Ribbek118 * után. Elhangzott még: 1856. augusztus 24. Cegléd. Továb-

115 A Magazin für Prediger korabeli szakfolyóirat 1803 és 1815 között J. Fr. Chr. Löffl  er kiadásában 

jelent meg 8 kötetben (egy-egy kötet két-két füzetből állt). A kiadvány javarészt a W. A. Teller 

által korábban Neues Magazin für Prediger (1792-1802, 10 kötet) koncepcióját követi. Az első 

részben mindig a kort foglalkoztató teológiai kérdésekről találhatunk tanulmányokat több 

szerzőtől, valamint könyvismertetéseket (főképp Löffl  ertől). A második rész prédikációváz-

latokat tartalmaz a kor (el)ismert prédikátoraitól (pl. Glatz, Löffl  er) a vasár- és ünnepnapi 

perikópákról, valamint szabadon választott textusokról (pl. zsoltárok). Megtalálhatóak még 

különféle alkalmakra írt beszédvázlatok, homíliavázlatok. A kötetek végén katechetikai és 

liturgiai tárgyú (pl. vasár- és ünnepnapi kollekták, énekek) közlemények vannak. A Magazin für 

Prediger folytatásaként jelent meg a Magazin für christliche Prediger (kiadta Chr. Fr. Ammon, 

1816-1819 között 3 kötet). Fuhrmann 1821, 206-209.
116 A forrásmegjelölés szekundér, az íráskép alapján feltételezhető, hogy Dobos László kézírása.
117 A forrásmegjelölés szekundér, az íráskép alapján feltételezhető, hogy Dobos László kézírása.
118 Ribbeck, Konrad Gottlieb (Stolpe, 1759. március 21. – Berlin, 1826. június 28.) protestáns teo-

lógus. A lelkészi családból származó Ribbeck szülővárosában nőtt fel, majd 1776-1779 között 

Halléban hallgatott teológiát. Tanulmányait a felvilágosodás határozta meg, Ribbeck késői 

kegyességét is meghatározták a racionalista vonások, amit számos prédikációja mutat. 1779-

ben szülővárosában tanár, majd 1780-1786 között Wilsleben és Winningen (Szász-Anhalt 

tartomány) falvak, majd 1786-1805 között a magdeburgi Szentlélek-templom prédikátora. 

A magdeburgi énekeskönyv újrakiadásán dolgozott, valamint prédikációs gyűjteményeit és 

egyes prédikációit adta ki nagy számban. 1805-ben a berlini Miklós- és Mária-templomok 

prédikátori állására hívják meg, 1806-ban megkapja a Teológia doktora címet, 1814-től a litur-

giai bizottságban is működött, valamint ugyanebben az időben konfi rmációi énekeket is írt. 
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bá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1864. szeptember, 

Jávor János Dunavecse, 1905. augusztus 13. {Megjegyzés} A prédikációban 

számtalan helyen piros ceruzás, szekundér, más kéz általi aláhúzások és 

lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak. A kézirat első lapjának tetején 

ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

288. A’ Világ vége. – 1838. Textus: 2Pt 3,10. 1838. augusztus 26. Óbuda. D. 

J. mk. Csirner * után. Elhangzott még: 1855. június 10. (feltételezhetően 

Cegléd) és 1879. január 5. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László 

Szalkszentmárton, 1872. augusztus.

289. Az utolsó ítélet. 1838. 1. Textus: Zsid 9,27. 1838. szeptember 2. Óbuda. El-

hangzott még: 1852. október 10. Tótfalu. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1892., Máthé Elek Dunavecse, 1900. szeptember 

9. {Megjegyzés} A következő, 290. számú prédikáció számozása, címe, 

textusa, elhangzási ideje alapján megalapozottan feltételezhető, hogy ez 

a prédikáció is Saurin * után íródott. 

290. Az utolsó ítélet – 1838. – 2. – Textus: Zsid 9,27. 1838. szeptember 9. Óbuda. 

D. J. mk. – Saurin119 * után. Elhangzott még: 1852. október 10. Tótfalu. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1892., Máthé 

Elek Dunavecse, 1900. szeptember 16.

291. Közöns[éges] 1838. az álmüveltség. Tschirner * után. Textus: Mt 7,15. 1838. 

szeptember 14. Óbuda. Továbbá elhangzott még: Dobos László Cegléd, 

Prédikációit, melyek az „erkölcsi észvallás” közvetítésének szolgálatában álltak, Berlin népe 

nagy fi gyelemmel követte. BBK VIII., 173-176.
119 Saurin, Jacques (Nîmes, 1677. január 6. – Hága, 1730. december 30.) francia református prédi-

kátor. Édesapja ügyvéd volt, a család a Nantes-i Ediktum eltörlése (1685) következtében kény-

szerült elhagyni Franciaországot, Genfben telepedtek le. Iskoláit itt végezte, majd 1692-ben 

felvették az akadémiára. 1694-1697 között a franciák elleni háborúban vett részt, majd újból 

folytatta tanulmányait. Sok küzdelem árán bontakozott ki különleges igehirdetői tálentuma. 

Homiletikai gyakorlatain olyan sokan vettek részt, hogy át kellett azokat a genfi  katedrálisba 

helyezni. 1701-ben lelkésszé szentelték, ugyanebben az évben a londoni francia ajkú (val-

lon) gyülekezet lelkipásztora lett. Az angol éghajlat egészségét megviselte, ezért 1705-ben 

Hollandiába ment. A hágai francia ajkú menekültek arra kérték, hogy legyen a lelkészük, itt 

működött egészen haláláig, 1730-ig. Saurin kora egyik legkiválóbb prédikátora volt, prédiká-

ciói alkalmával a hágai templom tömve volt. Népszerűségét többször a menekültek ügyének 

előmozdítására használta. Egyéb művei mellett prédikációi és beszédei számtalan kiadásban 

jelentek meg, részben németre és hollandra is lefordították őket. Pallas XIV., 913.; BBK VIII., 

1430-1432. Meg kell említenünk, hogy ismerünk egy másik, azonos családnevű kortársat, 

aki elsősorban nem prédikációi miatt híres: Saurin, Elias (Dauphine, 1639. – Utrecht, 1703.) 

református teológus. 1661-től a dél-franciaországi Venterol és Embrun lelkésze. 1664-ben 

elüldözték, ezért Hollandiába ment, ahol Delftben a francia ajkú (vallon) gyülekezet lelkésze 

lett. 1670-től Utrechtben működött. A hollandiai francia menekültek egyik vezető teológusa 

volt. Teológiailag befolyással volt rá Fénelon és a racionalista gondolkodás. bbk VIII., 1430.
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1861. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más 

kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J. 

292. Közöns[éges] 1838. A’ másokra hivatkozás. Textus: Jn 21,22. 1838. szep-

tember 23. Óbuda. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1864. június, Máthé Elek Dunavecse, 1904. szeptember 11. és 

1910. október 23. {Megjegyzés} A prédikációban számtalan helyen piros 

ceruzás, szekundér, más kéz általi aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, 

!, ?, –) találhatóak.

293. A’ nyelv. – 1838. Textus: Jak 3,3-9. 1838. október 14. Óbuda. {Megjegyzés} 

Leirtam Szalk Sz Marton 1864 Sept. DL. A kézirat első lapjának tetején 

ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

294. Az imádság el mulasztás, a’ sok imádkozás, 1838. Textus: Mt 6,5-13. 1838. 

november 18. Óbuda. D. J. mk. Schmidt120 * után. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1875. november.

295. IV. Advent. 1838. Textus: Jn 17,3. 1838. december 5. (feltételezhetően Óbu-

da) D. J. Ammon * után. jó munka. {Megjegyzés} A címben megadott sor-

számot a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet értelmezni, 

1838-ban Advent IV. vasárnapja december 23-ra esett. A prédikáció címe 

után ceruzás, más kéz általi, szekundér bejegyzés: Jézus mennyei követ. 

A prédikációban számtalan helyen ceruzás, szekundér, más kéz általi alá-

húzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

296. Köz[önséges]: Mint lehet a’ lelkiesméretet meg vesztegetni el rontani. Textus: 

Zsid 13,18. Y. * 1832121 D. J. (feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1851. 

február 16. Pécel, 1858. június Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1874. január 18. {Megjegyzés} A kézirat első 

lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) 

található: S. J.

297. Új Esztendei. 1839. Textus: Zsolt 74,16-17. 1839. január 1. Óbuda. Továb-

bá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. január 1. {Megjegyzés} 

120 A kutatás jelen állása szerint, valamint a név gyakorisága miatt a Dobos János által felhasznált 

Schmidt-prédikáció szerzője beazonosíthatatlan. Az Allgemeine Deutsche Biographie kötetei-

ben Schmidt családnévvel mintegy 20 olyan teológust, lelkészt találunk, aki a magyar adaptáció 

idejére (1838) tekintettel elméletileg szóba jöhetne. Más külföldi szerzők megnevezésénél 

látható, hogy a kor szokása szerint Dobos esetlegesen ugyanazon forrásának nevét többfé-

leképpen írta (pl. Coquerel, Coquerell; Glatz, Glattz; Tzschirner, Tschirner, Csirner stb.), ezért 

a kérdést még a német név különféle helyesírása is bonyolíthatja (Schmitt, Schmied, Schmid). 

A névazonosítás problémáját érintettem még Neander esetében (lásd fentebb). 
121 A papír, a kézírás alapján egyértelműen megállapítható, hogy ez a prédikáció Dobos korai 

kéziratai közé tartozik. A kézirat első oldalán látható – egyébként bizonytalan – 1838-as 

datálás arra megy vissza, hogy a szerző a prédikáció végére feltehetően elírásként eredetileg 

1838-at írt, amit határozott, jól elkülöníthető módon 1832-re módosított. 
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A prédikáció alatt a következő autográf alkalmazás olvasható: Én öröm-

mel állok itt Isten színe előt, mert ön buzgóságomat neveli sokaknak buz-

gósága közöttetek, oh mert csak ott lehet elégedett szíve a’ Pásztornak, ott 

szenyvedheti erös szívvel az élet és hivatala terheit hol nyája ötet árván nem 

hagyja el! – sat. A’ N[agy] Mélt[óságú] M[agyar] K[irályi] Kamara, annak 

küldöttei, kik vigasztaló angyalokként látogattak meg minket kapuinkban 

ülve sírtunk, a’ helybeli uradalmi tisztség, városunk érdemes Elöljárói, mind 

egyesültek hogy szomorodott szivünket vigasztalják, Istenben ’s a’ jó emberek-

ben bizni tanittsanak, szivünk leg forob hálája, Istenhez emelt imádságunk 

érettetek, vegyétek e’ szép jutalmat egyebünk nints – sat.122 – Mely jól esik 

szivemnek, mely édes jutalom hogy szent Pállal elmondhatom a’ mit ö monda 

a’ korinthusi Gyülekezetnek. II. I. 7. Társaim voltatok a’ szenyvedésekben, 

társaim voltatok és lesztek a’ vigasztalásban is.  – A’ ti ditsekedéstek voltam 

én, miképen ti is az én ditsekedésem vagytok mind az Úr Jesus napjáig.  – Ez 

esztendőre ’s a’ ránk nézö munkákra nézve viszont ezt mondhatom ö véle 8. 

10. 11. A’ jó akaratot még a’ mult esztendő elején el kezdettétek, ez esztendő-

ben a’ cselekedetet is végezzétek el!

298. Közöns[éges] 1839. Textus: Róm 13,8-9. 1839. február 9. Óbuda. Elhangzott 

még: 1844. október 20. Kömlőd, 1845. október 19. Pécel, 1864. július 22. 

Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1864. 

változtatva ’s toldva, Máthé Elek Dunavecse, 1908. június.

299. Közön[séges] böjti. 1839. Textus: Mt 4,1-11. 1839. február 18. Óbuda. D. J. 

mk. Röhr123 * után. Elhangzott még: 1846. augusztus 23. Pécel, 1856. feb-

122 Dobos itt arra utal, hogy hogyan segítették a gyülekezetet az 1838-as árvizi katasztrófa után. 

„Az ápril 20-án Péczelen tartott Tractualis Gyülés előtt szomoruan jelentém sorsunkat s 

a nagylelkü gr. Ráday Gedeon egyházi gondviselő aláirás utján a Gyülésen jelenvoltakkal 

együtt 60 pengő forinttal vigasztalt és sorsunkat a Superint. gyülésre is fölterjeszteni 

igérte. Az Európaszerte gyült adakozáspkból nekünk jutott 104 frt 24 és ½ kr. Váltóban. S a 

kölcsönpénzekből az Aerariumtól 600 pengő assignaltatott nekünk. A romok eltisztítása után 

oskolát állítni vala első gondunk. A Predikátor még félig fönnálló szinét határoztuk el ideigleni 

oskolának, s a mennyire lehető vala, el is készítettük, a kőmíveseknek egy-egy pengő forint 

napszámot fi zettünk. Gróf Cziráky Antal eő excellentiájánál a Kamarai Elnöknél, mindenütt 

Zörgettem. Felszólítám a Pomázi leánygyülekezetet nyomorodott Annya fölsegéllésére, 

megindulva mindent igértek, viszont elhülve semmit nem teljesitének.” Mészáros , . 
123 Röhr, Johann Friedrich (Roßbach, 1777. július 30. – Weimar, 1848. június 15.) evangélikus 

lelkész, egy vagyontalan szabómester fi a. Schulpforta település gimnáziumának elvégzése után 

1796-tól teológiát tanult Lipcsében. Tanulmányai befejezése után a lipcsei egyetemi temp-

lom segédprédikátora volt, majd 1802-től Schulpfortában működött. 1804-től a Zeitz melletti 

Ostrau lelkipásztorságát látta el 15 éven keresztül, majd 1820-tól főlelkész Weimarban, vala-

mint generális szuperintendens. Ezeket a tisztségeket egészen haláláig töltötte be. 1832-ben J. 

W. Goethe temetésekor Röhr tartotta a gyászbeszédet. 1815 és 1848 között alapvetően polemi-

kus hangvételű és tartalmú folyóiratokat adott ki: Predigerlitteratur (1810-1814), Neue und Neu-

este Predigerlitteratur (1815-1819), Kritische Prediger Bibliothek (1820-1848). Ezekben támadást 
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ruár 23. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. 

március 13. {Megjegyzés} Leírtam Kiliti 1863. D[obos] L[ászló].

300. Közöns[éges] 1839. A’ farizeus és a’ Publikánus. lehet Poenitentialis. Textus: 

Lk 18,9-14. 1839. február 24. Óbuda. D. J. mk. Schott124 * után. Elhangzott 

még: 1846. március 29. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos László Ceg-

léd, 1862. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, 

más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

301. Virág Vasárnapi. 1839. Textus: Jn 12,1-2. 1839. március 24. Óbuda. D. J. 

mk. Schmaltz * után. Elhangzott még: 1847. március 28. Pécel. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1879., Máthé Elek Du-

navecse, 1908. április 12.

302. Husvéti 1839. Textus: Mk 16,1-8. 1839. április 2. Pomáz. {Megjegyzés} 

Leírtam Kiliti 1863. D[obos] L[ászló].

303. Nagy Pénteki. 1839. Textus: Lk 23,46. 1839. Nagy pénteken [március 29.] 

Óbudán D. J. mk. Schmaltz * után. Elhangzott még: 1845. március 21. 

intézett kortárs teológusok ellen, mint pl. Harms, Hengstenberg, Sartorius, Rudelbach, vala-

mint Schleiermacher és tanítványai ellen. Röhr maga a populáris racionalizmus védelmezője 

volt, amely leginkább Briefe über den Rationalismus című írásában nyilvánul meg. 1843-ban 

kiadta a Magazin für christliche Prediger folyóirat 16. kötetét. BBK VIII., 509-512.
124 Schott, Heinrich August (Lipcse, 1780. december 5. – Jéna, 1835. december 29.) protestáns 

teológus. Édesapja jogász professzor volt, anyai ágon lelkészi családból származott. 1796-tól 

két éven keresztül fi lológiát és fi lozófi át hallgatott, de egyre inkább a teológiai tudományok 

felé fordult. 1799-ben megszerezte a Magisterium Lipsiense fokozatot, 1801-ben a venia literas 

humaniores docendi tanítási jogot, a fi lológiai tanulmányok – mint számos más lipcsei teo-

lógus esetében – a teológiával való foglalkozás előszobáját jelentették. 1803-ban teológiai 

bakkalaureátus fokozatot szerzett, amely együtt járt azzal, hogy a lipcsei Pauliner-templomban 

az esti, később a reggeli prédikációkat vette át. 1805-ben a fi lozófi ai, 1808-ban a teológiai kar 

rendkívüli professzora lett. Miután 1809-ben teológiai doktorátust szerzett, 1810-ben a wit-

tenbergi negyedik professzori állást vállalta el. Mivel Wittenbergben nem hagyták előrelépni, 

így már 1812-ben elfogadta a jénai egyetem hívását, amit ő isteni hívásként fogott fel, ott 

ugyanúgy, mint Wittenbergben újszövetségi-exegetikai, dogmatikai és homiletikai szeminá-

riumot tartott. Teológiai irányvonala tulajdonképpen a racionalizmus és szupranaturalizmus 

között húzódott meg, mintegy középütt és közvetítőként, a Krisztusban adott isteni kijelen-

tésbe vetett ésszerű, ésszel felfogható hitet képviselte, amely a legmagasabb értelem kife-

jezője. Exegetikai és dogmatikai művei mellett említésre méltók Reinhard szellemét idéző, 

logikus prédikációi, amelyek korában népszerűek voltak. Több prédikációgyűjteménye jelent 

meg (1815, 1818, 1822, 1830), egy társszerzővel együtt 1811-13 között kiadta a Zeitschrift für 

Prediger, zur Belebung der Religiosität durch das Predigtamt című folyóiratot. Nagy jelentő-

ségű homiletikaelméleti műve (több kötetben és kiadásban) a Kurzer Entwurf einer Th eorie 

der Beredsamkeit (Az ékesszólás elméletének rövid vázlata; 1807), majd a Die Th eorie der 

Beredsamkeit (Az ékesszólás elmélete; 3 kötet, 1815-1828, ennek később a második kiadása is 

megjelent). Több egyetem is hívta tanárául, de Jénához mindvégig hű maradt. Éppen dogmati-

kájának utolsó dolgokról szóló részének megírása után a halál angyala csöndesen és váratlanul 

szólította el. ADB XXXII., 398-399.
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Kömlőd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Cegléd, 1862., Máthé 

Elek Dunavecse, 1906. április 13. és 1909. április 9.

304. Poenitent[ialis] 1839. Massilon125 * után Francziábol. Textus: Jn 5,2-9. 1839. 

május 12. Óbuda. Elhangzott még: 1860. augusztus Cegléd.

305. A’ csillagos ég. 1839. Textus: Jób 22,12. 1839. május 31. Óbuda. D. J. mk. – 

Rőhr * után. Elhangzott még: 1851. március 2. Pécel. Továbbá elhangzott 

még: Máthé Elek Dunavecse, 1900. május 6. és 1907. április 21.

306. Közönséges 1839. Textus: Péld 15,6. 1839. július 6. (feltételezhetően Óbuda) 

D. J. – Rőhr.– *. Elhangzott még: 1858. május Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. március, Máthé Elek Duna-

vecse, 1900. január 28. és 1910. február 6. csak a fő eszméket felhasználva.

307. Közöns[éges]. A’ rossz gondolatok. 1839. Textus: Péld 15,18. 1839. július 21. 

Óbuda. D. J. mk. Rőhr *. {Megjegyzés} Leírtam DL 1863. Sz Sz Marton.

308. Közöns[éges] 1839. Textus: Jer 37,9. 1839. szeptember 8. Óbuda. D. J. Z *. – 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1869., Máthé 

Elek Dunavecse, 1900. július 1.

309. Közöns[éges] 1839. M[assilon * után].126 Úrvacsora előtti Vasárnap.127 Tex-

tus: Mt 5,24. 1839. október 10. Óbuda. Elhangzott még: 1852. március 28. 

Tótfalu,128 1854. augusztus 13. Cegléd. {Megjegyzés} Leirtam DL. 1864.

125 Massillon, Jean-Baptiste (Hyères, 1663. június 24. – Beauregard, 1742. szeptember 19.) francia 

prédikátor, teológus és püspök. 1681-ben belépett az oratorianusok rendjébe, 33 éves korá-

ban prefektus lett a St. Magloire papnevelő intézetben, Párizsban. 1698-ban Montpellierben, 

utóbb Párizsban és Versailles-ban az udvar előtt prédikált, 1699-ben böjti prédikációi Párizs 

népe elismerését vívták ki számára. Ugyanez évben a királyi udvar előtt tartotta nagyhatású 

adventi beszédeit. 1701-1704 között Versailles-ban tartott nagyböjti beszédeket. 1718-ban 

újra visszatért az udvarhoz, ahol a Tuileriákban a 8 éves XV. Lajos előtt tartotta nagyböjti 

prédikációit. Temetési prédikációi közül a leghíresebb a XIV. (Nagy) Lajos emlékére tartott 

beszéd (1715), amely a „Nagy az Isten” fordulattal kezdődik. 1717-ben lett clermonti püspök, 

1718-ban szentelték fel. Példás püspök volt, rendszeresen látogatta a rá bízott plébániákat, 

évente egyházmegyei szinódust tartott. 1719-ben lett tagja a francia akadémiának. Prédikációi 

példaértékűek, elsősorban az emberi kedélyt szólítják meg és gyakorlati-morális szempon-

tokra vannak kihegyezve. Művei számos kiadást értek meg, 9 kötetnyi prédikációját halála 

után adták ki (Párizs, 1745.), életművét gyűjteményes kötetben a XIX. században többször 

megjelentették. Prédikációit más nyelvekre is lefordították, magyarul Szalay Sándor, szatmári 

székesegyházi szónok Massillon nyomán adott ki szentbeszédeket. Pallas XII., 393.; bbk 

XVI., 1002-1004.
126 Dobos az M. – utalást ugyanúgy a cím mellé, a prédikáció fejlécébe helyezte, mint a következő 

prédikációban, ahol egyúttal kiírta: Massilon után. A 310. számú kézirat címében található II. 

jelölés utalás arra, hogy itt sorozatról van szó, amelynek az első darabját ugyanúgy Massilon 

után készítette el. 
127 Az úrvacsorára utalás későbbi betoldás, a tinta megegyezik az 1854-es ceglédi dátumozás 

tintájával. 
128 A Tótfalu helység megnevezése autográf, de utólagos bejegyzés, a tinta megegyezik a későbbi, 

ceglédi beírás írásképével és tintájával. Feltételezhetően Dobos utólagosan egészítette ki a 



Szetey Szabolcs

• 488 •

310. Köz[önséges] Penit[entialis] II. Massilon * után 1839. Textus: Jn 5,3. 1839. 

október 17. Óbuda. Elhangzott még: 1850. október 20. Pécel. Továbbá el-

hangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. október 19. [az elsővel együtt] 

összevonva. {Megjegyzés} A prédikációban számtalan helyen piros ceru-

zás, szekundér, más kéz általi aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, 

–) találhatóak.

311. I. Advent. 1839. Textus: Józs 24,14-15. 1839. december 1. Óbuda. Elhang-

zott még: 1848. szeptember 17. Pécel és 1851. november 30. (feltételezhe-

tően Pécel), 1855. december 16. Cegléd és 1873. december 7. (feltételezhe-

tően Cegléd) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

1869. december 3.

312. Examen előtti beszéd. 1839. (feltételezhetően Óbuda) Textus nincs. {Meg-

jegyzés} A kézirat ugyanolyan kisméretű ív papírra készült, mint a 87. 

számú dokumentum ágendaszövegei. Valójában ez is szertartási beszéd. 

313. 1., Közöns[éges] Naáman 1840. Textus: 2Kir 5,1. 1840. január 29. Óbuda. 

{Megjegyzés} A következő, 314. számú prédikáció számozása, címe, tex-

tusa, elhangzási ideje alapján megalapozottan feltételezhető, hogy ez a 

prédikáció is Chatelain * után íródott.

314. 2., Naáman – 1840. Textus: 2Kir 5,2-8. 1840. február 18. Óbuda. D. J. mk. 

– Chatelain129 * után Franc[iából].

korábbi dátumot, és nem emlékezett pontosan, hogy 1852 márciusában még nem volt tótfalui 

lelkész, ahová áprilisban került. 
129 Chatelain, Henri Abraham (vezetékneve helyesírása franciául: Châtelain; névhasználat holland 

kontextusban általában: Henrik Chatelain; Párizs, 1684. február 22. – Amszterdam, 1743. 

május 9.) protestáns-református gyökerű családból származott. Az apa, Zacharie Chatelain 

(† 1723) gyermekeit az evangéliumi hitben nevelte. A Nantes-i Ediktum eltörlése után (1685) a 

család Hollandiába menekült, 1686-ban Amsteldamban (Amsterdam korábbi neve) telepedtek 

le. H. Chatelain itt végezte iskoláit, híres mestertől tanulta az ékesszólást. 1703-ban Eloquentie 

Laus (Az ékesszólás dicsérete) címmel – mintegy addigi tanulmányai lezárásaként – tartott 

nyilvános előadást, amely szónoki képességeinek első híres bizonyítéka. Ugyanebben az évben 

Leidenbe ment, hogy fi lozófi át tanuljon, ugyanitt 1704-től teológiát hallgatott. Az 1708-ban 

Gaudában tartott vels (francia ajkú, valdens) zsinat proponensei közé tartozott, ahol képes-

ségeivel kitűnt. 1709-ben Angliába ment, itt kb. egy évig működött, de prédikációi által már 

ekkor hírnévre tett szert. 1710 telén pár hétre visszatért Hollandiába, majd újból Angliába 

ment, ahol két londoni gyülekezet egymással való versengésbe fogva lelkészéül szerette volna 

hívni. 1711 őszén tartotta a St. Martin Orgas gyülekezetben beköszönő beszédét a 2Móz 3,12b 

alapján. 1721-ben a hágai gyülekezet hívta meg lelkészének, majd 1727-ben az amszterdami, 

ahol beköszönő beszédét 1728 februárjában a 2Kor 4,1 alapján tartotta (adatok Chatelain 

1749 oldalszám nélküli előszava alapján). A család neve az 1705-1720 között Amszterdamban 

megjelent hét kötetes Atlas Historique kiadása miatt is híres (2. kiadás: 1732.), amit az apa és 

fi ai (Henri és ifj . Zacharie Chatelain) közösen adtak ki, aki egyébként testvérbátyja francia 

és holland nyelvű prédikációs köteteinek kiadásában is közreműködött (a francia kötet címe: 

Sermons sur divers textes de l’Ecriture Sainte, par Henri Chatelain, pasteur de l’eglise walonne 

d’Amsterdam. Amsterdam, Chez Z. Chatelain & Fils, M. DCC. LX.; a francia nyelvű kötet 
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315. Böjti. 1840. Textus: Mt 6,16. 1840. március 8. Óbuda. D. J. mk. M. *. El-

hangzott még: 1857. március 1. és 1861. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1870. március 5., Máthé Elek Dunavecse, 

1904. március 20.

316. 1., Közöns[éges] 1840. Textus: Jn 5,39. 1840. március 26. Óbuda. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1872. november, Mát-

hé Elek Dunavecse, 1904. július 3. és 1910. szeptember 11. {Megjegyzés} 

A kézirat számozása, címe, textusa, valamint elhangzási ideje alapján 

megalapozottan feltételezhető, hogy ennek a prédikációnak a folytatása 

a 322. számú homília. A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, 

más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

317. Halotti beszéd, Tek[intetes] Toth Lipcsei Pajor Gáspár fölött Sz[ent] Endrén 

Tavasz utó [május] 29ik 1840.130 Textus nincs. {Megjegyzés} A prédikáció 

végén egy vers található, feltételezhetően Dobos írta: A’ sírnál: Fú a’ halál 

sírból jövő szele / Meg mozdul a’ koporsó födele / a’ gyász sereg / mozdítja 

meg. / Egy sír felé mozog halk csöndesen / utána jaj sóhajt keservesen /’s míg 

a’ kar énekel / Egy sírhoz érnek el / Le száll fenékre a’ gyász koporsó / Még 

egyszer hallik a’ bútsú jaj szó! - / ’s a’ sír felett / csönd, béke lett. Óbudán D. 

J. mk. – ki dolgozás idő: huszonnégy óra. –131

318. 1., Judica. 1840. inkáb Palmarum132.133 Textus: Mt 26,17-18. 1840. április 

2. Óbuda. Elhangzott még: 1851. Pécel, 1857. Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Máthé Elek Dunavecse, 1900. április 8. {Megjegyzés} A kézirat első 

lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) 

található: S. J.

319. Husvéti – 1840. Textus: Lk 24,5-6. 1840. április 19. Pomáz. {Megjegyzés} 

A kézirat első lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel 

(monogram?) található: S. J.

320. 3., Közöns[éges]. Naáman 1840. Textus: 2Kir 5,13-16. 1840. március 2. 

Óbuda. D. J. mk. – Chatelain *.

halála után 1775-ben Lausanne-ban újból megjelent). H. Chatelain Angliában és Hollandiában 

francia ajkú (vallon) protestáns-református menekült gyülekezetek prédikátoraként működött.
130 A RL A/797. számú (sziget)monostori anyakönyvben (mikrofi lm) található meg a temetés 

bejegyzése. 1840. május 29. (temetve június 1-én): „Te[kin]t[e]tes nemes Toth Liptsei Pajor 

Gáspár Úr. 74. Eszt. Guta ütés. Predikatio, Oratio”. Szentendre 1859-ig Szigetmonostor fíliája 

volt, vö. RL A 1/i II. kötet, 323.
131 A prédikáció személyes vonatkozásához lásd a 251. számú temetési beszédhez fűzött 

megjegyzést.
132 A virágvasárnapi utalás későbbi, saját kezű betoldás. 
133 A vasárnapok latin elnevezésének használata XIX. századi református kontextusban 

különlegesnek, ha nem egyedülállónak minősül. 
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321. Tavaszi. 1840. Textus: 1Móz 1,12. 1840. május 3. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1845. május 4. Kömlőd, 1853. május 22. Tótfalu. Továb-

bá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. május 4. {Megjegyzés} 

A kézirat első oldalán a korábbi Naámánról szóló prédikációsorozat ne-

gyedik darabja kezdődik (cím, évszám, sorszám, textus: 4., Naámán 1840. 

II. kir. V. 18. 19.), amit Dobos saját kézzel áthúzott. A kézirat első lapjának 

tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: 

S. J.

322. 2., Közöns[éges] 1840. Textus: Jn 5,39. 1840. május 12. Óbuda. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1873. március, Máthé 

Elek Dunavecse, 1904. július 10. 

323. 1840 A’ tékozló fi ú. I. Textus: Lk 15,11-13. Ó Budán Jun. 27. 1840. D. J. mk. 

–Chat[elain] *. El mondtam Marc. 15. 1841. (feltételezhetően Óbuda)134 

Elhangzott még: 1851. március Pécel, 1857. április 26. Cegléd.135

324. Géházi 1840. I. Textus: 2Kir 5,20-24. 1840. július 6. Óbuda. Elhangzott 

még: 1856. július 23. Cegléd. {Megjegyzés} A kézirat végén a következő 

piros ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés olvasható: régi francz[iá]

ból * igy jó, furcsa.136 A prédikációban számtalan helyen piros ceruzás, sze-

kundér, más kéz általi aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, –) találhatóak.

325. Geházi. 1840. II. Textus: 2Kir 5,25-27. 1840. július 26. Óbuda. Elhangzott 

még: 1856. július Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció alatt színes ceruzával 

ez olvasható: L[ásd] az 1sőt *.

326. Közönséges. 1840. Textus: Jób 26,14. 1840. augusztus 23. Óbuda. Elhang-

zott még: 1856. augusztus 2. Cegléd. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának 

tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: 

S. J.

327. Közöns[éges] 1840. [I.] Textus: Lk 4,23. 1840. őszhó [október] 12. Óbuda. 

D. J. mk. Bourdalonë137 * után Franciabol, más kéz később tintával hoz-

134 A tékozló fi ú példázatáról írt prédikációsorozat többi darabjának első elhangzása alapján 

úgy értelmezem, hogy Dobos János ezt az első prédikációt 1840 júniusában írta, de 1841 

márciusában mondta el ténylegesen (először). 
135 A soron következő prédikációk a RL C/20 4. számú dobozában találhatóak.
136 Dobos 1840-ben készítette el a Naamánról szóló prédikációkat (313., 314., 320.), valamint a 

tékozló fi úról szóló homília-sorozat írását is ebben az évben kezdte el (323.). A témaválasztás, 

a Naamán-történetekkel való tartalmi összefüggés, valamint Dobos , X-XI. saját előszava 

alapján („Azonban a régibb modorban kidolgozott homiliák, például Ábrahám, Naamán, a 

tékozlófi u sat. mellyeknek eredeti vonásai százados régiségből *) [*) Chatelaine, Saurin, Huet sat.] 

emelkednek ki, véleményem szerint a legkeresztyénebbek és így legtökélyesebbek […]) alapos 

indokkal feltételezhetjük, hogy mind a két prédikáció külföldi minta adaptációja (Chatelain?). 
137 Bourdalone (vagy: Bourdaloue), Louis (Bourges, 1632. augusztus 20. – Párizs, 1704. május 

13.) francia jezsuita és prédikátor, „a királyok prédikátora és a prédikátorok királya”. Előkelő 
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zátoldotta: forditva. Elhangzott még: 1852. február 8. (feltételezhetően 

Pécel), 1862. október 12. (feltételezhetően Cegléd) Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1872. {Megjegyzés} A kézirat első 

lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) 

található: S. J.

328. Folytatás. II. Textus: Lk 4,23. 1840. őszhó [október] 18. Óbuda. D. J. mk. 

Bourdalone * után Franciabol alkalmazva. – {Megjegyzés} A kézirat első 

lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) 

található: S. J.138

329. Adventi. 1840. Textus: Lk 2,1-7. 1840. 2ik adv[ent; december 6.]. Óbuda. D. 

J. mk. Chatelaine * után. Elhangzott még: 1866. Cegléd és 1876. (feltéte-

lezhetően Cegléd)

330. Adventi 1840. Textus: Lk 2,4-5. 1840. 3. Advent [december 13.]. Óbuda. 

Elhangzott még: 1866. Cegléd.

331. Öreg Zsigmond Jósef. 66. éves ember felett. 1840. Textus: Mk 13,37. 1840. 

[november 5. Óbuda]139 {Megjegyzés} A prédikáció alatt ez olvasható: A’ 

sírnál. Kapornai János 62. év felesége Horváth Erzsébet 37. éves házas. András 

felesége Pap Juliána. Juliána férje Török Sándor. Erzsébet férje Koczó Mihály. 

A kézirat eléggé szakadt.

332. Farsangi. 1841. 3. Textus: Lk 16,22-23. 1841. február 14. Óbuda. D. J. – 

Bourdalone * után. Elhangzott még: 1858. március 14. Cegléd.

francia családból származott, 16 esztendős korában belépett a jezsuita rendbe. Bourges-ban 

fi lozófi át és morálteológiát tanított, 1669-ben XIV. Lajos adventi és böjti prédikátorává lett. 

A Nantes-i Ediktum eltörlése (1685) után a király Montpellier-be küldte, hogy prédikációi 

által térítse meg a hugenottákat. A küldetést mértékletesen és bölcsen hajtotta végre. Kegyes, 

alázatos ember volt. Felebaráti szeretetét és lelkigondozói képességét az utolsó években a 

szegényeknek, kórházban és fogságban lévőknek szentelte. Bourdalone a francia katolikus pré-

dikálás voltaképpeni reformátora, a francia klasszicista prédikálás legjelentősebb képviselője. 

Beszédeiben tanítani és meggyőzni akart, de tetszést kelteni soha. Érvet érvre halmozott és 

logikai következetességgel törekedett céljai felé; felvett tárgyához annyira hű, hogy szónoklatai 

az egységnek remek példái, és remek erejük nem az egyes részletek költői voltában, hanem a 

gondolatok pazar termékenységében rejlik; ismétlődésekbe sohasem bocsátkozott, még akkor 

sem, ha egy és ugyanazon tárgyról négyszer szólt is. Több, mint 15 kötetnyi prédikációit kü-

lönféle kiadásokban nem életében, hanem a XIX. és a XX. században is kiadták. Szent-Gály 

Ágoston fordításában prédikációiból magyar nyelven is megjelent több kötet Tisztelendő Páter 

Bourdaloue Lajosnak […] prédikátziói […] címmel (Pest, 1814-15.). Pallas III., 592.; bbk I., 719.
138 A 327. és 328. számú prédikációk kéziratai a korábbi ceruzaszámos rendszerezéskor nem kaptak 

külön-külön sorszámot, mivel az anyagot rendező személy feltehetőleg a Folytatás kifejezést 

úgy értelmezte, hogy a lap elfogyott, és Dobos tovább folytatta a prédikációt, de a datálás 

alapján is megállapítható, hogy két egymást követő alkalommal elhangzott két prédikációról 

van szó. 
139 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1840. 

november 4. (temetve 5-én): „Öreg Zsigmond Jósef Pócs Megyerröl 66. év. In láz Tanítással”.
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333. Közöns[éges] Farsangi. 1841. 4. Textus: 2Kor 11,3. 1841. február 21. Óbuda. 

D. J. Marezoll * után. Elhangzott még: 1851. március 8. Pécel. 

334. Böjtben. 1841. – 5. Textus: Jn 11,43. 1841. február 28. Óbuda. D. J. 

Bourdalone * után. Elhangzott még: 1853. február 13. Tótfalu. Továbbá 

elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. február 28. {Megjegyzés} A 

prédikációban számtalan helyen piros ceruzás, szekundér, más kéz általi 

aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

335. II. A tékozló fi ú. 1841. Textus: Lk 15,14-16. 1841. március 28. Óbuda. D. J. 

mk. Chatelaine * után Franc[iából]. Elhangzott még: 1851. Pécel.

336. Husvéti. 1841. Textus: 2Tim 1,10. 1841. Husvétkor [április 11.] Óbuda. D. J. 

mk. sietve. {Megjegyzés} A kézirat elején, a cím alatt textusként a Jn 17,24-

et találjuk, amit Dobos áthúzott, azaz megváltoztatta a textust. {Megjegy-

zés} A kézirat első lapjának bal sarkában ez olvasható: D….d. 1891 – Kfsk.

337. A Pesti föiskola ügyében 1841.140 Textus: Jób 35,11. 1841. május 9. Óbuda. 

Elhangzott még: 1851. augusztus 10. Pécel.141

338. III. A tékozló fi ú. – 1841. Textus: Lk 15,17-18. 1841. július 4. Óbuda. D. J. 

mk. Chatelaine * Franc[iából]. Elhangzott még: 1851. Pécel, 1857. augusz-

tus Cegléd.

339. Közönséges. 1841. Textus: Fil 1,9-10. 1841. augusztus 30. Óbuda. D. J. mk. 

Reinhard. * után. {Megjegyzés} A kézirat első lapjának bal sarkában ez 

olvasható: D….d. 1891 Kfsk.

340. Közönséges. 1841. Textus: Róm 12,2. 1841. szeptember 12. Óbuda. Elhang-

zott még: 1850. november 23. Pécel, 1861. augusztus Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1903. február 8. és 1908. novem-

ber 8.

341. Közönséges. 1841. Textus: Mt 12,46-50. 1841. október 24. D. J. O Budán mk. 

Saurin *. Elhangzott még: 1849. május Pécel, 1856. szeptember 14. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1907. november 24. és 

1909. november 7. 

342. Közönséges. 1841. Textus: Zsid 3,13. 1841. november 14. Óbuda. D. J. mk. 

Müslin142 *. Elhangzott még: 1846. október 18. Pécel, 1859. július 3. Cegléd. 

140 A Budapesti Teológiai Akadémia (ma Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 

Kar) felállításával kapcsolatos a prédikáció, ugyanis 1840-ben a konventi ülés eldönti, hogy 

Pesten kell főiskolát létesíteni az evangélikusokkal közösen, és ezért gyűjtéseket is szerveztek 

a gyülekezetekben, mindezt addig kívánták tenni, amíg az evangélikus egyház nem jelenti ki 

egyesülési szándékát. Ez azonban kudarcba fulladt. Csekey , -. 
141 Ekkora már nemcsak a teológia felállítása került szóba, hanem mellette még egy tanítóképző 

intézet felállítása is, amelyhez azonban szintén gyűjtést kellett rendezni, ezért hangozhatott 

el újra ez a prédikáció Pécelen is. Csekey , -.  
142 Musculus (vagy: Müslin, Mäuslin), Wolfgang (Dusanus), (Dieuze, 1497. szeptember 8. – Bern, 
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Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. január. 

Máthé Elek Dunavecse, 1907. május 26. {Megjegyzés} Leírtam Máthé.

343. Újévi. 1841. [1.] Textus: Zsolt 39,6. 1841. Télhó [január] 1. Óbuda. Továb-

bá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. január 3. {Megjegyzés} 

A 348. számú prédikáció számozása, címe, textusa, elhangzási ideje alap-

ján megalapozottan feltételezhető, hogy ez a prédikáció is Chatelain * 

után íródott.

344. Tauf formular. Textus nincs. {Megjegyzés} A kézirat ugyanolyan kismé-

retű ívpapírra készült, mint a 87. számú dokumentum ágendaszövegei. 

A kézirat egy németnyelvű keresztelési szertartás, amely egy keresztelési 

beszéddel kezdődik, egy imádsággal folytatódik, két keresztelői kérdés 

után maga a keresztelés formulája következik, és egy áldással fejező-

dik be. Ezt követi a forrás megjelölése, ekként: Kirchen Agende für die 

Evangelischen Gemeinden des Österreichischen Kaiserstaats. v. KK. Consitrio 

R.C. in Wien – 1829. Heubner. Glaatz *.143 A német nyelvű felirat mellett 

szekundér, más kéz általi ceruzaszámos évszám olvasható: 1842-1844.

1563. augusztus 30.) német reformátor. Szegény körülmények közül származott, apja lota-

ringiai kádármester volt. 15 éves korában belépett a lixheimi (Pfalz) bencés kolostorba, ahol 

teológiát kezdett tanulni, zenével és orgonálással is foglalkozott. 1527-ben a lutheri tanokkal 

való szimpatizálása miatt kilépett a rendből, Strasbourgba ment és megnősült. Itt takácsként 

dolgozott, később a környék reformációjának ügyét karolta fel, Dorlisheimban és a strasbourgi 

székesegyházban látott el kisegítő feladatokat. 1531-től augsburgi lelkész, 1536-ban a witten-

bergi konkordátum kidolgozásában, majd később 1540-1541-ben a wormsi és regensburgi 

gyűléseken vett részt. 1548-ban az interim miatt feladta augsburgi lelkészi szolgálatát, majd 

rövid zürichi, bázeli tartózkodás után 1549-ben berni teológiai tanár lett. A zwingliánus és 

lutheránus irány között (pl. úrvacsoratan), valamint a zürichi és genfi  eltérő álláspontok kö-

zött Bullingerrel együtt sikeresen közvetített. Jelentős irodalmi műve a Loci communes (Basel, 

1560.), és több jelentős kommentárja jelent meg egyes bibliai könyvekhez. A korszak híres 

egzegétája és énekszöveg-írója volt. Pallas XII., 863.; bbk VI., 381-383. Meg kell említenünk, 

hogy a korszakból ismerünk még egy hasonló nevű személyiséget: Musculus (vagy: Meusel), 

Andreas (1514-1581) német reformátor. bbk VI., 380-381. Azonban a két reformátor eredeti 

német neve eltér, Dobos Müslinre hivatkozik. 
143 A Dobos János által forrásként megjelölt istentiszteleti rendtartás (ágenda) Jakob Glatz 

utolsó nagy műve, amit 1829-ben Kirchen-Agende für die evangelischen Gemeinden des 

Oesterreichischen Kaiserstaates címmel adott ki (KA 1829), ez valójában a régebb óta hasz-

nálatban lévő szertartáskönyv átdolgozása. Schwarz 2009, 21. Dobos a nevezett ágendában 

található negyedik keresztelési formát (Viertes Formular) egészen pontosan követi, magát a 

szertartási cselekményt – mivel a negyedik visszamutat az elsőre – az első alapján írja le. 

A kezdő köszöntésen (2Kor 13,13) annyi változtatást eszközöl, hogy az Atya Isten szeretetével 

(Die Liebe Gottes des Vaters) kezdi a szertartást. További eltérés még, hogy a kéziratos ágenda 

harmadik oldalának közepén mintegy 10 soros szövegtöbblet van a német nyelvű mintához 

képest. Ebben a betoldásban arról van szó, hogy Isten mindenütt jelen van, az egyházban lévők 

kötelessége az újszülöttek megkereszteltetése, mivel Istent nem csupán a Garizim-hegyen 

imádják, és Jézus is magához hívja a kicsinyeket, kezeit fejükre teszi és megáldja őket, mivel 

Ilyeneké a mennyeknek országa. Az egyszerűbb mondatszerkezetekből, valamint a helyesírásból 
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345. Kedves Gyermek felett. Budán. Marc. 4. 1842. [Óbuda]144 Textus: Jób 1,21. 

{Megjegyzés} A prédikáció melletti baloldalon, azaz a Tauf formular után 

egy kisgyermek búcsúztató olvasható német és magyar nyelven.

346. Kereszteléskor. Apr. 12. 1842. Textus nincs. [Óbuda]145 {Megjegyzés} A pré-

dikáció végén egy áldás található: Az Isten, ki téged anyád méhében alkotott 

őrizzen téged hogy néki élhess. – Vigyázzon ő reád az élet bizonytalan ösvé-

nyein, szent lelke szárnyai alatt mondja néked hogy te az ő fi ja vagy kiben meg 

nyugodt – az Isten kihez menendő vagy őrizzen hogy néki halhass az Isten a 

ki örökké él örökké boldog adjon örök életet ámen.

347. Egy jó de szerencsétlen nö felett. 1844. Febr. 4. [Óbuda]146 Textus: 1Pt 3,3.147 

{Megjegyzés} A kisméretű füzet hátulján számadási feljegyzések találha-

tóak.

348. 1841. 2. – Textus: Zsolt 39,6. 1841. Télhó [január] 3. Óbuda. D. J. mk. – 

Ch[atelain * után]. Elhangzott még: 1852. január (feltételezhetően Pécel) 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1904. január 3.

349. Superintendens Báthory Gábor148 felett. Apr. 24. 1842. Textus: Mal 2,6-7. 

arra lehet következtetni, hogy ez a rövid rész talán egy Dobos János által készített betoldás. 

Utána visszatér az eredeti német szöveghez, azt pontosan követi, az imádságra való felszólítás 

egy gondolati egységgel rövidebb Dobosnál, ugyanis nem csupán tisztelettel és félelemmel 

(mit Ehrfurcht) való imádságra hív a német szöveg, hanem gyermeki bizalommal (und [mit] 

kindlicher Zuverſicht) való hódolatra is. Ezek után a Glatz-ágenda ajánlása szerint az első 

szertartási szövegjavaslathoz csatolt imádságot másolja le saját rendtartásához alkalmazva, 

ugyanis Dobosnál ezt az imádságot nem követi a Miatyánk, a keresztszülők megszólítása és 

az Apostoli Hitvallás sem. A Kirchen-Agende szerinti első két kérdést leírja (szándéknyilat-

kozat és ígéret kivétele), de a harmadikat, a bűnöknek és az istentelen cselekedeteknek való 

ellentmondást (abrenuntiatio – eredetileg a gonosznak való ellentmondás, vö. Berger 2008, 

234-237.) már nem. Dobosnál a mintául szolgáló szöveghez képest hiányzik a gyermek nevének 

megkérdezése, a keresztség kiszolgáltatásának formulája azonban szó szerint megegyezik az 

eredetivel, végül a felkínált áldások közül a harmadikat választja. KA 1829, 155-156., 146-148.
144 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1842. 

március 2. (temetve 3-án): „Árÿ György fi ja Kálmán 10. hó. Fejvizkórság. Imádsággal”.
145 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1842. 

március 19. (keresztelve április 12-én): „Ns. Jeszenszky Péter, Storch Ersébeth [fi a] Geiza. Kereszt 

atyák anyák Forster György és neje. Gr. Teleky László. Polgár Mihály. Palocsay Anna k[ereszt] 

a[nya]”.
146 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1844. február 

3. (temetve 4-én): „N[emes] Kónya Jósef neje Molnár Julána 42. év. Tüdövész. Bucsúztatóval”. 
147 A 344., 345., 346. és 347. prédikáció/beszéd egy összefűzött lapon található.
148 Id. Báthori Gábor (Solt, 1755. január 26. – Nagykőrös, 1842. február 12.) református püspök. 

Solton kezdte iskoláit. 1768-tól Kecskeméten, 1775 tavaszától Debrecenben tanult, ahol 1782-

től tanító, majd 1785-től senior volt. 1786-ban külföldre ment, és október 21-én a marburgi 

egyetemre iratkozott be. Miután rövid idő alatt Németország és Svájc több egyetemét is 

meglátogatta, visszatérve hazájába 1789-ben tassi, 1792 tavaszán dunapataji, 1796 júniusában 

pesti pap lett. A pesti egyházmegye 1805-ben esperessé, a dunamelléki egyházkerület 1796-

ban aljegyzővé, 1808-ban főjegyzővé választotta, ami a püspöki címre tette várományossá, így 
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1842. április 24.149 Óbuda. {Megjegyzés} A prédikációban található egy kü-

lön papíron: Alkalmazás Polgár Mihály150 Superintendens felett Czegléden. 

Jun. 25. 1854. A Polgár Mihály felett elhangzott gyászbeszéd és alkal-

maztatás ugyanolyan egyházkerület-szerte elrendelt megemlékezés volt,151 

mint Báthori Gábor esetében, amelyből arra következtethetünk, hogy ez 

a prédikáció másodszor is elhangzott ezzel az alkalmaztatással. A lap 

szélére egy név van írva: Major Krisztina.152 A papír hátulján pedig Báthori 

Gábor temetési prédikációjának vázlata található: 1. Igazság törvénye volt 

szájában 2. Álnokság ajkaiban nem találtatott 3. Békességben egyenességben 

járt én velem 4. Sokakat megtérített az álnokságból 5. Az ő ajkai örözték a 

tudományt, tőle kérdeztek törvényt.

350. Halotti beszéd. Superintendens Néh. Báthory Gábor felett. Pesten Jul. 17. 

1842. Textus nélkül. 1842. július 17. Pest.153 {Megjegyzés} A beszéd alatt 

1814-ben minden újabb választás nélkül foglalta el a püspöki széket. 1805-ben országgyűlési 

lelkészséget is viselt. Az ő működése alatt épült meg a pesti református templom 1830-

ban (Kálvin tér). A papmarasztás régi szokását megszüntette, 1816–1819 között nevezetes 

egyházlátogatást végzett. 1838-ban lemondott a pesti lelkészségről és Nagykőrösre költözött 

fi ához, aki kőrösi lelkész volt, haláláig innen igazgatta az egyházkerületet. A göttingeni egyetem 

1817-ben teológiai doktorátust adományozott neki. A nagyváradi Biblia 1805-i pesti kiadása az 

ő javításaival látott napvilágot. Több prédikációja és gyászbeszéde jelent meg nyomtatásban, 

két kötetes temetési prédikációs gyűjteménye (Emlékezet kövekkel megrakott temető kert, 1820 

és 1821) ezek nagy részét tartalmazza. Számos munkája és prédikációja kéziratban maradt 

fenn. Zoványi , . 
149 RL A/1.a 7. kötet 718-719. Az 1842. március 13-án tartott egyházkerületi kis gyűlés rendelése 

szerint: „A’ Gyászistentiszteletet illetőleg: az 1835ki Márt[ius] 15kénn Pestenn tartott Kerületi 

Kis gyülés Jegyző könyvének 2k száma alatt már elhatároztatván, hogy a’ meg halálozott Fő 

Gondnokok, és Superintendensek utólsó tisztelete a’ Kerület minden Egyházaiban meg tartassék: 

annál fogva kör levél által minél előbb hírül fog adatni, hogy az elhunyt Fő Pásztor gyász tisztelete 

ahoz alkalmazandó emlék beszéddel, ’s az emlitett határozathoz képpest két megelőző naponn 

harangok meg húzásával ezen Egyházkerület minden közönsége által f[olyó] e[sztendő] Aprilis 

24kénn eső vasárnap dél előtt lészen megtartandó.”
150 Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782. december 24. – Kecskemét, 1854. május 9.) református 

püspök. Tanulmányait szülővárosában, majd 1795-től Debrecenben végezte, ahol 1805-től 

tanítói, 1808-tól seniori tisztet viselt. A következő évben külföldre ment, három szemesztert 

Göttingenben, egyet több német és holland egyetem meglátogatásával töltött. 1811-től 

Hódmezővásárhelyen, 1819-től pedig Kecskeméten lelkészkedett. Itteni működésének már 

első évében tanácsbíróvá és aljegyzővé választotta a dunamelléki egyházkerület, 1827-ben a 

kecskeméti egyházmegye esperese lett. 1836-ban egyházkerületi főjegyzővé választották, ezért 

lemondott az esperesi hivatalról. 1846-ban hosszas viszálykodás után a püspöki állást foglalta 

el. Zoványi , .
151 Vö. pl. a Koncz Imre kéziratos hagyatékában található Halotti emlék beszéd F.t. Polgár Mihály 

Superintendens Úr requiemén [1]854. Jun 25. Foktőn (textus: 4Móz 20,29) RL C/45, sorszám 

nélkül.
152 A név nem mást takar, mint Polgár Mihály feleségét.
153 RL A/1.a 7. kötet 731. Az Egyházkerületi Közgyűlés 1842. július 19. napján rendelték el, hogy: 

„E’ folyo Julius hava 17kénn Püspök F. T. idösbb Báthory Gabor Urnak a’ Pesti Egyház részéről 
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ez olvasható: Jegyzés. Itt levél érkezett hogy ne oratióra hanem predikatióra 

készüljek, ennél fogva más irányban kell újra dolgozni, ha idö lész ezt is ki-

dolgozom.– Dobos. A beszédben található egy másik papír, amelyre ez van 

írva: Pesti alkalmazás Jul. 17. 1842.154

351. Köz[önséges] 1842. Kik a boldogok Jézus szerént. Textus: Mt 5,1-11. 1842. 

augusztus 14. Óbuda. Elhangzott még: 1849. május 5. Pécel, 1853. március 

6. Tótfalu, 1854. szeptember 16. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé 

Elek Dunavecse, 1901. szeptember 22., szabadon és 1907. november 17.

352. Közöns[éges] 1842. Iö. Textus: Lk 16,15. 1842. november 13. Óbuda. El-

hangzott még: 1848. november 6. Pécel, 1856. április 13. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1872. március. {Meg-

jegyzés} A prédikáció után ez olvasható: folytatása következik. A következő, 

353. számú prédikáció számozása, címe, textusa, elhangzási ideje alapján 

megalapozottan feltételezhető, hogy ez a prédikáció is Huet * után íródott.

353. Közönséges. 1842. 2ik. Textus: Lk 16,15. 1842. november 14. Óbuda. D. J. 

mk. kidolgozva Huet155 * után Franciáb[ól]. Elhangzott még: 1856. április 

20. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

az E[gyház] Kerűleti Fő Tanátssal egyetemben a’ Pesti Ref. templomban tartott végtisztelet 

alkalmával Ó Budai lelkész Úr, ’s jelenleg kerűleti al-Jegyző Dobos Jánosnak alkalmat ki meritő 

Halotti beszéde köz kölcségen 1000. példányban ki nyomatni rendeltetett.”
154 A Báthori Gábor dunamelléki szuperintendens fölött elhangzott, e jegyzékben 349-350. számon 

szereplő kéziratos gyászbeszéd és oráció a Mal 2,6-7 textus magyarázataként összevont, erősen 

átdolgozott formában jelent meg nyomtatásban (lásd 131. számon). 
155 Huet (vagy: Huetius), Pierre Daniel (Caen, 1630. február 8. – Párizs, 1721. január 26.) francia 

tudós, fi lozófus, apologéta. Huet a Caen-i jezsuita kollégiumban született és ott nevelkedett. 

Pályafutása akkor kezdődött, amikor 1662-ben a Tudományos Akadémiát megalapította, en-

nek elöljárójaként XIV. Lajostól haláláig éves fi zetést kapott. 1670-ben P. D. Huet és J. B. 

Bossuet megkapta a „Dauphin [= Franciaország trónörököse – a szerző] nevelője” címet. 1674-

ben a Francia Akadémia tagja lett, majd 1678-ban a királyi udvarban végzett oktatói tevé-

kenysége jutalmaként megkapta Aulnay apátságát, miután csupán két évvel azelőtt szentelték 

pappá. 1685-ben Soissions püspökévé választották, ezt a tisztséget azonban nem fogadta el, 

hanem ehelyett 1692-ben Averanches püspöke lett, 1699-ben Fontenay apátságát is megkapta 

püspöksége mellé. 1701-ben visszavonult, és ezután Párizsban intenzíven különféle tanul-

mányoknak szentelte életét. Huet Descartes és a racionalizmus eltökélt ellenfele, valamint a 

kijelentéshit védelmezője volt, mivel az igazság mindig egy magasabb lény, létező, valamint 

ennek közvetítői (papok, próféták és jósok) által lett nyilvánvalóvá. Az egyik legjelentősebb 

művében, a Demonstratio evangelica címűben a bibliai igazságok matematikai bizonyítását 

kísérelte meg. Ezen kívül azt a tézist is képviselte, hogy a pogány vallások Mózes írásain, tehát 

a Szentíráson mint az igazság egyedüli kinyilatkoztatásán alapulnak. Huet szerint az az igaz, 

amit a mindenkori időben és azután is igaznak tartanak, és ami a könyvekben meg van írva. 

Ezek a megfontolások a maga korában nagy feltűnést keltettek, és egyesekben a római egyház 

és a protestáns egyházak újbóli egyesülésének reményét ébresztették fel. Másik nagy műve a 

15 éves munkával elkészített Origenis Commentaria, amely az egyházatya összes görög nyelven 

írt kommentárjának teljes latin nyelvű fordítását tartalmazza. BBK II., 1126-1128.
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1872. március. {Megjegyzés} A prédikáció címe mellé Dobos saját kézzel, 

egyidejűleg a következőt írta: orátionak is beillik. 

354. Adventi 1842. Textus: Mal 4,2. 1842. december 4. Óbuda. Mestrezat156 * 

Után D. J. mk. Elhangzott még: 1860. Cegléd. 

355. Adventi 1842. Textus: Ézs 9,2. 1842. december 17. Óbuda. D. J. mk. 

Mestrezat * után Fr[anciából]. Elhangzott még: 1845. Pécel. {Megjegyzés} 

A prédikáció pontjai: 1. Az első fok, maga az idő mellyben Jézus született 

2. Második foka az igazság napja felkelésének 3. Harmadik foka az igazság 

napja emelkedésének 4. Negyedik foka az igazság napja feltámadásának 5. 

Feltettzik az igazság fényes napja. A prédikáció után ez olvasható: Jó lenne 

így kidolgozni: 3-ik Fok a reformáció 4-ik A Jelen 5-ik Az ítélet vagy egy akol 

egy pásztor. 

356. Közöns[éges] 1842. Homilia. Textus: Lk 16,8. 1842. Óbuda. D. J. mk. 

Jortin157 * után. Elhangzott még: 1854. október 14. Cegléd. {Megjegyzés} 

A prédikáció után ez olvasható: folytatjuk!

357. Közöns[éges]. Homilia 2. – 1842. Textus: Lk 16,8. 1842. (feltételezhetően) 

156 Mestrezat, Jean (vagy: Johann, John; Genf, 1592. – Párizs, 1657. május) párizsi protestáns 

lelkész. Saumurban végezte teológiai tanulmányait, professzoraira olyan hatást gyakorolt 

tézisei bemutatásakor, hogy rögtön felajánlották neki a fi lozófi ai tanszéket. A lelkipásztori 

hivatás miatt visszautasította az ajánlatot, és a párizsi egyház lelkipásztori állását fogadta el. 

A Zsidókhoz írt levél alapján írt elhíresült prédikációit, valamint más kiváló írásait csak halála 

után adták ki. Mint tanult és ékesszóló lelkész sokat vitázott a római egyház képviselőivel, egy 

ilyen alkalommal olyan lelkesedéssel érvelt, hogy Richelieu bíboros Mestrezat vállára tette a 

kezét és ezt mondta a jelenlévőknek: „Ez a legmerészebb lelkész Franciaországban.” Prédikációi 

konklúziói azt mutatják, hogy jól ismerte a klasszikus szónoklattant: applikálja a szöveget, a 

szöveg tanítói, doktrinális értelmét vázolja, vigasztal, bátorít, int, de mindig közvetlenül és 

méltósággal. Beszédeiben nincs semmi fölösleges tetszetősség. A kor hugenotta igehirdetése 

tudatosan szakított az ellenreformáció népszerű barokk retorikájával. Mestrezat prédikációit 

kettősség jellemzi: az ortodox tanítás és az életszentség hangsúlyozása. M’Crie 1850, 322.; 

Old 2002, 441-444. 
157 Jortin, John (London, 1698. október 23. – London, 1770. szeptember 5.) angol hittudós, pré-

dikátor, egyháztörténész. Francia hugenotta menekült család leszármazottja; apja Renatus 

Jortin Bretagne-ban született, 1687 táján ment át Angliába, ahol kormányzati szolgálatba 

állt. J. Jortin bakkalaureátusi fokozatát 1718-ban, mesterfokozatát 1722-ben szerezte meg. 

Londonban telepedett le, ahol számos kápolnában működött prédikátorként. 1730-ban pub-

likálta Four Sermons on the Truth of the Christian Religion (Négy prédikáció a keresztyén igaz-

ságról) című művét, amelyet 1746-ban kibővítve adott ki (Discourses concerning the Truth of 

the Christian Religion). 1755-ben a hittudományok doktora lett. 1751-ben jelent meg Remarks 

upon Ecclesiastical History című egyháztörténeti könyvének első kötete, amit 1752-1773-ig 

további négy kötet (halála után, 1773-ban kettő) követett. Számos műve jelent meg a klasszikus 

(latin) irodalom tárgykörében is. 1758-ban jelent meg Life of Erasmus (Erasmus élete), 1760-ban 

Remarks upon the Works of Erasmus című műve. 1764-ben London főesperesévé (archidiakónus) 

nevezik ki. 1770. augusztus 27-én tüdő rendellenesség lépett fel nála, ennek következében 

hunyt el 1770. szeptember 5-én. Végakarata szerint szolgálati helyén, a kensingtoni új temp-

lomban (Nyugat-London) temették el, sírköve saját maga által megfogalmazott latin nyelvű 
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Óbuda. {Megjegyzés} A prédikáció befejezetlen. A megelőző, 356. számú 

prédikáció számozása, címe, textusa, elhangzási ideje alapján megalapo-

zottan feltételezhető, hogy ez a prédikáció is Jortin * után íródott.

358. Husvéti 1843. Textus: 2Pt 3,13. 1843. április 16. Óbuda. D. J. Müslin * után. 

Elhangzott még: 1856. és 1861. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1888. április 1. {Megjegyzés} A kézirat első lap-

jának jobb sarkában ez olvasható: D….d. 1891 – Kfsk.

359. Közönséges 1843. Homilia. Textus: 1Móz 22,1-14. 1843. augusztus 6. Óbu-

da. D. J. mk. Huet * után Francz[iából].

360. Bünbánati. Textus: Jer 13,23. 1843. augusztus 20. D. J. mk. Ó Budán Müslin 

* után. Elhangzott még: 1846. augusztus és 1851. szeptember 7. Pécel, 

1856. augusztus 17. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1871. május, Máthé Elek Dunavecse, 1905. október 22.

361. Köz[önséges]. Úrvacsorája elötti 1843. Textus: Jer 6,16. 1843. november 

13. Óbuda. D. J. mk. Müslin * után. Elhangzott még: 1847. május 17. Pécel. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1880. október, 

Máthé Elek Dunavecse, 1901. október 20.

362. Adventi 1843. Textus: Lk 24,36. 1843. december 9. Óbuda. D. J. mk. + *. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. decem-

ber, Máthé Elek Dunavecse, 1906. december 16.

363. Karácsony napja elötti vasárnap. 1843. Textus: Lk 15,10. 1843. 4ik advent –

karácsony napja elötti vasárnapon [december 24.] O Budán. D. J. mk. Müslin 

*. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1871., Máthé 

Elek Dunavecse, 1899. december 24. és 1905. december 24.

364. Ns Török Sámuel felett 40. éves. Textus: 2Kor 9,6. [1843. július 13. Óbu-

da.]158 {Megjegyzés} A prédikáció eredetileg egy pünkösti prédikációnak 

készült, melynek textusa a Mt 9,37-38 lett volna, felirata: Pünkösti 1843. 

A prédikáció azonban 6 sor után megszakad és át lett húzva, alatta pedig 

Török Sámuel temetési prédikációja kezdődik. 

365. Pap Istvánné [Pákozdi Lidia] fölött 1844. Jan. 30 Pómázon. Textus: Jer 

30,13-14. [1844. január 30. Pomáz.]159

felirata így hangzik: JOANNES JORTIN / Mortalis esse desiit / Anno Salutis 1770, / Ætatis 

72. BCB II., 52-54.
158 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1843. 

július 12. (temetve 13-án): „Ns. Török Sámuel 41. év. Gyöngülés. Tanitással”. Mint kitűnik, az 

anyakönyvi bejegyzés és a gyászbeszéd kézirata eltérő adatot tartalmaz az elhunyt életkorára 

vonatkozólag. 
159 A prédikációban található megjegyzés szerint: „Pákozdy Lidia, született Tök helyiségében – Pap 

Istvánnal kötött házassága ide hozta öt helységünkben, négy férjei között az utolsó Tóth György 

most koporsója felett bánkódik”. A RL A/765. számú pomázi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 
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366. Farsangi 1844. Textus: Jn 2,1-2. 1844. február 11. Óbuda. D. J. mk. Krause *. 

Elhangzott még: 1862. január 5. Cegléd és 1865. (feltételezhetően Cegléd) 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1881. február 

5., Máthé Elek Dunavecse, 1899. január 15. és 1907.

367. Examen elötti 1844. Textus: Lk 2,52. 1844. március 10. Óbuda. Elhangzott 

még: 1860. április Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1881. február, Máthé Elek Dunavecse, 1907. szeptember 15. 

{Megjegyzés} A prédikáció címe mellett szekundér, más kéz általi, ceruzás 

bejegyzés található: inkább iskola megnyitáskor.

368. Gróf Széki Teleki László160 özvegye Báró Mészáros Johanna asszony fölött, 

Szirákon Mart. 15. 1844. Textus: Lk 8,2-3. 1844. március 15. Szirák.161 

{Megyjegyzés} A pesti egyház (Kálvin tér) halotti anyakönyvéből a halál-

esetre és a temetésre nézve részletesebb adatokat lehet megtudni.162

369. Virág vasár napi 1844. Textus: Mt 27,22-23. 1844. március 31. Óbuda. D. 

(kiegészítés a szerzőtől). 1844. január 28. (temetve 30-án): „Toth György felesége szül: Pákozdi 

Lidia 55 év. Tüdö gyuladás. Tanítás és bucsuztato”. Érdekes, hogy Dobos nem az elhunyt utolsó 

asszonynevét írta fel a gyászbeszéd elejére.
160 Teleki László gróf (III.) (Szirák, 1764. szeptember 8. – Pest, 1821. március 24.) Somogy vármegye 

főispáni helytartója. Magántanítók felügyelete alatt, majd a marosvásárhelyi kollégiumban 

igen gondos nevelésben részesült. Apja mellett nagy hatást gyakorolt rá Cornides Dániel. 1783-

ban külföldre ment, Göttingenben másfél évet tanult, majd beutazta Németországot, Angliát, 

Franciaországot, Hollandiát és Svájcot. 1787-ben házasságot kötött Teleki Mária grófnővel, 

Teleki Ádám gróf és Wesselényi Mária leányával. 1791-ben királyi kamarás, 1792-ben az 

erdélyi királyi tábla bírája lett, és időközben az 1790-es országgyűlés követévé és a kolozsvári 

református kollégium gondnokává választották. Apja halála után, 1796-ban Magyarországra 

költözött. 1800-ban második házasságra lépett Szoboszlai Mészáros János báró altábornagy 

leányával, Johannával. 1802-ben a dunamelléki egyházkerület főgondnokává választották, és 

1803-ban a pesti királyi tábla bírája lett. Pallas XVI., .
161 A RL C/20 1. számú dobozában megtalálható az a levél, amelyben felkérik Dobos Jánost, hogy 

végezze el a szolgálatot. „Pest, 1844. március 12dik. Nagy Tiszteletű Lelkész Úr! Méltóságos Gróf 

Teleki László özvegye Báró Mészáros Johanna Asszony ma reggel negyed fél órakor elhúnyt. Hideg 

tetemei ho[l]nap dél után 5. órakor koporsóba tétetvén innen Szirákra fognak vitetni, hol folyó hó 

15dikén egyházi szertartással sírboltba letétetnék. Méltóságos Széki Gróf Teleki Sámuel Úr Egyházi 

Fő Gondnok Tisztelendő Urat általam arra kéri: méltóztassék az Egyházi beszéd tartást Szirákon 

az Evangelicusok egyházában magára vállalni; ho[l]nap dél után a’ Grófi  Pomázi lovakon Pestre 

jőni; onnan Inspector Bende Úrral Szirákra menni, hol csütörtökön is készületre időt ’s csendes 

alkalmat vehet magának. A’ Sziráki Evangelicus Lelkész Urat szintén megkértem, hogy oratiot 

mondani szíveskedjék. Szombaton március 16dikán fogna Tisztelendő Úr visszajöhetni. Méltósága 

iránt midőn becses válaszát ezen expressus által kikérém, álhatatos tisztelettel vagyok Tisztelendő 

Úrnak alázatos szolgája: Kóczán Jósef.”
162 A RL A/619. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1844. március 12-én 

halt meg (temetve 13-án) „Özv. Széki Gróf Teleki Lászlóné született Báró Mészáros Johanna Ő 

M[é]l[tósá]ga 61 éves mellvízkór. Beszéddel. Koporsóba tétel után Szirákra vitetett a’ nemzetségi 

sirboltba - - Gyásztisztelet tartatott Pesten Mart[ius] 24-dikén.”
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J. mk. Krause * után.163 Elhangzott még: 1857. Cegléd. Továbbá elhang-

zott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1872., Máthé Elek Dunavecse, 

1906. április 8. és 1910. március 27. {Megjegyzés} Szekundér, idegen kéz 

tintával több változtatást eszközölt a prédikáció feliratában, fejlécadata-

iban, valamint a prédikáció végére odaírta Dobos János nevét. A címet 

ekként javította: Virág urnapi beszéd. A kézirat első oldalának bal felső sar-

kába ezt írta: Jézus szenvedéseinek okai multb hajdan és ma. A prédikáció 

címe mellé ceruzás, szekundér, harmadik kéz odaírta: inkább nagypénteki. 

A kézirat utolsó oldalának alján feltehetőleg Dobos László ceruzás meg-

jegyzését találjuk: Az alkalmazott részekre fi gyelj, ’s kiadhatod. 

370. Áldozói, vagy164 Pünköst elötti vasárnap. Textus: Mt 28,20. 1844. május 18. 

Óbuda. D. J. mk. Müslinböl *. Elhangzott még: 1848. június 1. Pécel, 1855. 

és 1858. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1876. május 27., Máthé Elek Dunavecse, 1910. május 8. {Megjegyzés} 

A prédikáció utáni oldalon ez olvasható: Isten lelke szállta meg a bajnokokat 

– ki tagadná – s midőn ti – – kinek lelke szállt meg titeket – ? {Megjegyzés} 

A kézirat első lapjának bal sarkában ez olvasható: D….d. 1891 – Kfsk.

371. Új kenyér. Textus: 1Krón 21,22. 1844. augusztus 18. Óbuda. Elhangzott 

még: 1846. augusztus 9. Pécel, 1854. augusztus 20. Cegléd. Továbbá el-

hangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1874. augusztus. {Meg-

jegyzés} A kézirat első lapjának bal sarkában ez olvasható: D….d. 1891. 

Kfsk.

372. Búcsúzó predikaczió 1844. Textus: Lk 9,61. 1844. szeptember 29. Óbuda. 

{Megjegyzés} A prédikáción belül található egy külön lap, melyre ez van 

írva: Pómázra vonatkozólag.165 A kézirat első lapjának tetején a következő 

tintás autográf szöveg olvasható: Ez impurumot visszavárom, mert ez az 

eredeti. D. J. mk.

373. Tek[intetes] Konkoly Lajosné fölött, ki husvétra viradóra halt meg. 1845. 

Kömlödön. Textus: Mt 28,1. 1845. március 27. Kömlőd.166 {Megjegyzés} 

Tartalmaz halotti beszédet a háznál és a sírnál. A kézirat hátuljára ez van 

163 Szekundér, idegen kéz tintával később a Krause után autográf bejegyzést áthúzta, de nagy 

valószínűséggel rekonstruálható az eredeti szöveg. 
164 Az íráskép alapján feltételezhető, hogy a prédikáció eredeti címe a szerző szándéka szerint 

Pünköst elötti vasárnap volt, amit ugyanaz a kéz, ugyanazzal a tintával a sor fölött a jelenlegi 

formára egészített ki. 
165 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv elején található bejegyzés (mikrofi lm) szerint: „Az O 

Budai Reformáta Ekklésiához affi  liáltatott Pomáz MDCCLXXXIII dik Esztendőben. Májusnak 

30dik napján”. A további feljegyzésekből megtudhatjuk, hogy az első istentiszteletet Pomázon 

Túrós Péter óbudai lelkész 1783. október 12-én tartotta, melynek textusa Ef 5,1-2 volt.
166 KRE 3, 379. szerint: meghalt 1845. „Mart. 23. Néh. Tek. Konkoly Lajos Úr özvegye, született 

Horváth Juliána asszony. – 61. éves. szélhüdés. –”. 
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írva: Halotti beszédek. Néh. Tek. Nemes Ko Th ege Konkoly Lajos úr özvegye 

szül. Tek. Nemes Horváth Juliána asszony koporsója fölött mondá Kömlödön 

apr.167 1845. Dobos János.168

374. Búcsú – Kömlödröl. Egyúttal. Beköszöntő beszéd. Péczelen. 1845. Dobos Já-

nos mk. Textus: Jer 20,8-9. 1845. [szeptember 14. és 21.]169 {Megjegyzés} 

A kézirat második oldalán a következő autográf bejegyzéseket talál-

juk: Beköszöntő Text. 1. Kor. 4.1. [ige, megkezdett mondat]; Alapige Ezek. 

XLVII. 1-9. [alapige áthúzva]; [Ez] 13,5 Nem hágtatok fel a törésekre, sem 

törvényt nem csináltatok az Izrael háza körül, hogy megállnátok a harczon. 

A prédikációban található egy másik papír, amelyen a következő feliratú 

szövegeket találjuk: Búcsúzó alkalmazás Kömlődről, valamint Beköszöntő 

alkalmazás Péczelen. Ugyanezen a lapon található feltehetőleg a kömlődi 

búcsúprédikáció vége imádsággal. 

375. Tavaszi – és köz[önséges]. Textus: Jn 4,8-10. 1834. április 27. Pomáz. D. J. 

+ *. Elhangzott még: 1846. május 3. Pécel, 1854. május 25. Cegléd.

376. Halotti beszéd 1847.170 Jul. 24. Pomázon özv. Takách Erzsébet fölött. Textus: 

Ézs 49,25. 1847. július 24. Pomáz.171 {Megjegyzés} A textus után ez olvas-

ható: Lk 10,42 – a boldogult kívánságára.

167 Egyértelműen elírás, a prédikáció elején már kiderül, hogy a temetés március 27-én volt.
168 A prédikáció teljes változata (a teljes templomi beszéddel együtt) másolatban megtalálható a 

tatabányai Komárom-Esztergom Megyei József Attila Megyei Könyvtár (JAMK) kézirattárában 

250 D 71 jelzet alatt (lásd a β jelzetű másolatot). Ezúton köszönöm a könyvtár munkatársainak, 

hogy a kéziratot kérésemre elektronikus könyvtárukba felvették és interneten elérhetővé 

tették. 
169 A kömlődi búcsúzó prédikáció és a péceli beköszöntő prédikáció datálásának problémáját lásd 

az életrajz megfelelő helyén.
170 A címet saját kézzel a szerző később egészítette ki. 
171 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv (mikrofi lm) tartalmazza a bejegyzést a temetést 

végző lelkész megnevezése nélkül. 1847. július 21. (temetve 24-én): „Ns Takách Er’sébeth 56 

év. Gége sorvadás. Tanítás, búcsuztató”. Dobos János ekkor már nem volt óbudai lelkész. A 

prédikációban erre találunk is személyes utalást: „Közel három éve már hogy e szenthelyen 

mellyen ismét állok könnyezve vettem búcsút az élöktöl, könnyezve vettem búcsút reményimtől, s 

imé most a holttak hivnak vissza engemet, hogy ismét könnyezve szollaljak meg fölöttök és meghalt 

reményeim fölött! ugy van édes hallgatóim nékem már egyéb hivatalom közöttetek nincs nem lehet 

mint halottaitoknak temetése, vissza vissza jövök hozzátok mint a mult idöknek emléke s minthogy 

én e szenthelyre – s reátok nézve meghaltam már, megjelenek közöttetek a halottakkal, s ebben a 

társaságban rá ismertek viszont szavamra, ráismertek a töletek elköltözöttre! Itt állok, itt vagyok 

hát viszont közöttetek, a mult idők emlékezete mint egy halottat kisérő sereg vonul el lelkem előt, 

nyomaimat keresem itt mint az útas midőn elvesztett jószágáért keresve visszafordulva nyomait 

találgatja a porban, előttem egy koporsó s e koporsó körül lélekben látom felemelkedni a földböl 

a sirokbol mind azon koporsókat mellyeket hajdan véletek együtt kisértem, mellyek fölött sokszor 

véletek együtt sírtam, véletek együtt temettem el, én elköltözött itt állok ez elköltözöttek koporsói 

között”. 
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377. 2. Coquerell172 *. Az ember, szemközt a természettel. Textus: Zsolt 8,4-6. 

1849. július 15. Pécel. Elhangzott még: 1870. Cegléd. {Megjegyzés} A kéz-

irat hátulján ceruzás, szekundér, más kéz általi megjegyzés olvasható: Szép 

és czélszerű szöveg természeti magyarázatra. K[…].173 Alatt ugyanez a kéz 

tintával a következőket írta: Szép, és czélszerű szöveg – nézetem szerint köny-

nyen átalakítható oly egyházi beszéddé, mint a milyet jelzék a pr[otestáns] 

lapban. Kisértese meg [értsd: kísérelje meg] kedves Úröcsém, v[a]gy derék 

atyja. A kézirat első oldalán a textus mellett a következő ceruzás, szekun-

dér, más kéz általi bejegyzés (monogram?) olvasható: + HL. 

378. II. Az ember dicsösége a természettel szemközt. II. Textus: Zsolt 8,5-6. 1849. 

augusztus 10. Pécel. Elhangzott még: 1858. július 18. Cegléd. {Megjegy-

zés} A kézirat első oldalának bal sarkában tintával autográf bejegyzés 

található: Coquerel *. A prédikáció után a következő tintás, szekundér, 

más kéz általi bejegyzést találjuk: Kimondott nézetemhez alkalmazva ebből 

is észszerű jeles erkölcsi templomi beszédlesz [sic!], kifejtve előbb, mi az az 

angyal, megfelel é képzelet, v[a]gy mondjuk lénynek a valóság – Kifejtve, ha 

lehet ennek létét, hatását, befolyásat, vegyük hasonlatba az emberrel, ekkor 

tűnik ki mennyiben v[a]gyunk mi kissebbek emb[e]rek az angyaloknál – E 

viszonyból erkölcsi kötelezettségünk. K[…].174

379. A vallás eszméjének végtelen nagysága. Textus: Jak 2,19. 1849. augusztus 

27. Pécel. {Megjegyzés} A kézirat első oldalának bal sarkában tintával au-

tográf bejegyzés található: I. Coquerel *.

380. 1850. Erkölcsi szabályok Isten,– ember szerint. Textus: Mt 15,9. Coquerell * 

172 Coquerel, Athanase Laurent Charles (Párizs, 1795. augusztus 25. – Párizs, 1868. január 10.) 

francia református teológus. Montaubanban tanult, 1818-ban Amsterdamban, 1830-ban Pá-

rizsban lett lelkész. 1847-1851 között az alkotmányozó nemzetgyűlés tagja. Kiváló prédikátor 

volt, a franciaországi liberális protestantizmus vezéralakjai közé tartozott. Prédikációi több 

kötetben jelentek meg. 

 Vagy: fi a, Coquerel, Athanase Josué (Amsterdam, 1820. június 6. – Fismes, 1875. július 24.) re-

formátus teológus. 1839-43 között Genfben és Strasbourgban tanult, majd Nîmes-ben, később 

Párizsban segédprédikátor, 1850-től párizsi református lelkész. 1864-ben szabadelvű teológiai 

irányvonala miatt az ortodox konzisztórium elmozdította hivatalából. Ezután „szabadúszó” 

prédikátorként és publicistaként működött Franciaországon kívül Svájcban, Angliában és 

Hollandiában. Az ifj . Coquerel is kiváló prédikátor volt, válogatott prédikációi több kötetben 

jelentek meg. Magyarul megjelent Hetesy Viktor fordításában A gazdag és szegény találkozása. 

Három prédikáció (Kecskemét, 1870.) című kötet. Pallas IV., 514.; bbk I., 1123-1124.
173 A 3-4 tagú kézjegy további betűit egyértelműen nem lehet beazonosítani. A Ráday Levéltár 

Kálmán Farkas-hagyatékában található kéziratok írásképe alapján (vö. RL C/41) egyértelműen 

megállapítható, hogy ez a kézjegy is (mint a Kfsk.), valamint a kapcsolódó megjegyzések 

Kálmán Farkastól származnak. Ugyanez az aláírás és íráskép található a 377., 378., 402., 409. 

számú prédikációk végén. 
174 A feloldást lásd a 377. számú prédikációnál.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 503 •

után Octob. 28. 1850. D. J. Péczelen. Elhangzott még: 1870. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. április.

381. I. Ti vagytok a föld sava. 1850. Textus: Mt 5,13. 1850. november 5. Pécel. 

Elhangzott még: 1861. Cegléd. {Megjegyzés} Leirtam s elmondtam Szalk 

Sz M 1887 Nov. DL. A prédikáció végén autográf feljegyzés olvasható: Foly-

tatása következik. 

382. II. Ti vagytok a föld sava. 1850. Textus: Mt 5,13. 1850. november 10. Pécel. 

{Megjegyzés} Leirtam Dobos L. Szalk Sz M. 1887 Nov. A kézirat első lapja 

kissé sérült, feltehetőleg a viaszpecsét ráhelyezésekor a lap meggyulladt. 

383. Kovács Sigmond Úr felett. Péczelen Sept. 14 1851. Textus: Róm 14,7. 1851. 

szeptember 15. Pécel.175

384. XXVik Úr napja. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. kérdések. A’ Sákramentomokrol. 

1851. november 23. Pécel. {Megjegyzés} A prédikáció feliratában Dobos 

saját kézzel, tintával javította a kátékérdések számát (45-48. helyett lett 

65-68.). A kézirat első lapjának jobb felső sarkában a következő jeleket 

találjuk: + + +. –, az írásképből és a tintából arra lehet következtetni, 

hogy ez a bejegyzés 1851-ben keletkezett. A kézirat papírja, az íráskép 

és a tinta arra utal, hogy ez a kátémagyarázat feltehetőleg akkor készült, 

amikor 1829-1831. között Dobos Óbudán magyarázta a kátékérdéseket. 

Mindebből következik, hogy az 1851 novemberi elhangzás második el-

hangzásként értelmezhető. 

385. Templom Szenteléskor. Sz. Endrén Jun. 1. 1852. Textus: Zsolt 48,10. 1852. 

június 1. Szentendre. {Megjegyzés} A templomszentelési beszéd első négy 

oldalának írásképe egyöntetű, az ötödik oldalon későbbi autográf kézírás-

sal kiegészítéseket találunk, amiből arra lehet következtetni, hogy a szent-

endrei beszédet Dobos később, egy másik hasonló alkalommal esetlegesen 

kibővítve újból felhasználta és elmondta. Az oldal közepén gondolatje-

lek után a következő sorrendi feljegyzést találjuk: Salamon. – Szentelése. 

Papolás [értsd: prédikáció/prédikálás] – Ur asztala. Ker[esztelés]. Esketés 

– Ima – Nép megáldása. – Az eredeti szentendrei prédikációból kiderül, 

hogy tulajdonképpen imaházról van szó:176 […] Ki hitte volna Sz[ent] End-

175 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1851. szeptember 13. (temetve 15-én): 

„Tek[intetes] Kovásznai Kovács Sigmond. 72. év. Has menés. Tanítás”.
176 Az imaházra vonatkozó adatot támasztja alá Szász Károly püspök 1893-as vizitációs naplója, 

vö. RL A 1/i II. kötet, 323. Vö. Sedivi , . „1835-ig még saját helyisége sem volt 

az egyháznak, hol egy hol más helyen tartatott az iskola és istentisztelet, először a hivek 

valamelyikénél, de miután ez több visszálkodásra szolgáltatott alkalmat, egyház béreltetett ki 

e czélra: azonban ez is csak a terhet és vele a bajt is növelte, mert a különben is szegény egyház 

a lakbért nem birta megfi zetni, s igy történt, hogy a ház tulajdonosa az egyháznak minden 

ingóságait lefoglalta s a házbér fejében elvitte (köztök volt a persely is). – E szomorú esetet s 
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rei ref[ormátus] gyülekezet, hogy a sziklás domb mellyen kis egyházad falai 

díszesen állnak Jákob köve legyen valaha, mellyen a mult századok pusztitó 

vihara közt lerombolt Sz[ent] Endrei ref[ormátus] egyház falai ismét fel-

álljanak, mint egy régi halomnak csontai177 a föltámadás napján? Ugy van 

Isten megilleté a köveket megilleté e régi halotti csontait s fölépült belölük e 

kis ház mellynek homlokfaláról nagy neve sugárzik le. Áll e kis egyház Isten 

kegyelméböl, áll nehány lelkes adakozó jótékonysága, elöljáróitok szorgalma, 

és ten178 fáradozástok, áldozatitok után. Vártátok Isten irgalmát templo-

motok közepette, s ima megadta néktek az örömöt, van saját, van tulajdon 

templomtok nem nagy, nem fényes, nem emelkednek magas oszlopzatok, 

mellyeknek vállán roppant ivezetek nyugodjanak; de azért Istennek háza ez 

is és a mennyek kapuja, hol ha ketten vagy hárman együt lésztek itt lész maga 

Jézus is közöttetek. – Ezért ma öröminnepe van e kis egyháznak, s ez örömnek 

élénk kifejezéseit olvasom én most le mindegyikötök arczárol várástok, sok 

éves várástok teljesedve van Isten templomában – s épen ezért nem tudok 

másrol szóllni mint e gyülekezetnek templomszentelési öröméröl, mellyet 

mostani beszédemmel vezetni, szabályozni, és nemesitni akarok. 

I. Öröme lehet e gyülekezetnek azért hogy a helybeli több díszes más 

ker[esztyén] templomok sorában végre a magyar ref[ormátus] hiveknek is 

épült egy imaháza, nem ugyan olly nagyszerű olly költséges mint a többi 

ker[esztyén] atyafi ak templomai, de azért számotokhoz szegénységtekhez 

képest elég tisztességes. A mi templomaink, mint egész kül istenitiszteletünk 

egyszerű igénytelen; ragyogó külfényt, messzi tündöklő nagyságot egyházaink 

nem mutatnak, nem azért pedig mintha népünkben az ehhez megkivántató 

áldozatkészség és buzgóság hiányzanának, hanem azért mert egyszerű 

cultusunk egy ponton se bírja, egy ponton se használhatja a puszta szem-

re és külérzékekre számított nagyszerűséget. Nálunk nagyszerű templom, 

nagyszerű istenitisztelet nincs nem lehet, nálunk csak maga az Isten nagy, 

csak evangyeliomi tanításunk magas felséges, magunk templomaink egyszerű 

tisztaságban állunk leborulva Isten előt, kárpitunk melly a szentek szentit 

elfödi az ég és keblünk vallásos szent érzelmei.

az egyház nyomorultan tengődő állását szivére vévén n. t. Konta Beniamin sz[iget] monostori 

lelkész úr, a nt. Tractualis gyülésen folyamodványt nyujtott be az egyház nevében, hol is több 

nemeslelkü adakozók jóltevőségéből 500 váltó forint gyült a sz[ent] endrei egyház részére, 

s nyujtatott segédkéz, hogy a most is imaház s iskolahelyül szolgáló épület 800 váltó frtért 

megvétessék. Az egész épület két szobából s egy kacsárnyából állott; a nagyobbik szoba egész 

1852-ig iskola és imaházul szolgált; ekkor a kacsárnya alakittatott s Pajor Titus úr fáradozása 

s több jóltevők segedelmével rendes imaházul s ugyanez évben fel is szenteltetett.”
177 Értsd: csontjai.
178 Értsd: saját.
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Ezért nem egészben helyes örömötök, ha ne talán annak örülnétek ma, 

hogy régi kis templomotok ajtaját becsukva, ez új diszesebbet nyithattátok 

meg, ez gyermekes öröm volna, melly magának új öltönyében jobban tettzik 

mint az avuloban. Itt is csak az az Isten van a ki volt a másikban, nem a 

templom maga teszi a templomot Isten házává, hanem az Isten kinek házává 

szenteltetik, az evangyeliom, melly benne predikáltatik, s végre a hallgatók 

kik a templomot megtöltik. S ha ti az ó templomban ott nem hagytátok az 

ó embert, hanem minden hibáival együtt ide az új templomba hoztátok az 

új ember helyett, ha itt is csak azok maradtok kik amott voltatok: ugy ezen 

örömtöknek igaz alapja nincs. Az se lehet mai örömötök alapja hogy az itteni 

templomok sorában áll a tiétek is. – Mind azon templomok mellyek e tiszte-

letre méltó város falain belöl állnak az egy igaz Istennek házai mint a tiétek, 

azoknak oltárin szint azon Istennek nyujtatnak bé hála áldozatok, kit ti a 

hajlékban lélekben és igazságban imádtok: szint azon evangyeliom hirdettetik 

melly nálatok; szint azon szentek egysége van mindegyikben melly van itt a 

Jézus nevében és szárnyai alatt. Ne tévelyegjetek, eljött az idő mellyben Isten 

nem csak a Sionon és a Garizim hegyén imádtatik, eljött az idő mellyben az 

ő háza minden népek házának neveztetik.

Minek örülhettek hát ma, azt kérditek tőlem. Édesen örülhettek annak, 

hogy ez új egyház törvényes tulajdonotok Isten és emberek előt, hogy ollyan 

időkben éltek mellynek szelid törvénye oltalma alatt fölépülhetett egyhá-

zatok, s a mit ti Istennek építétek,179 azt magatokénak szabad mondani az 

emberek előt is. A Jézus szelíd lelke kinyitogatá a ker[esztyén] egyházak aj-

taját mind, s e különböző templomokban mind keresztyének mind atyánkfi -

ai gyülnek össze, kik titeket testvéreikké fogadtak, titeket szeretnek segítnek, 

örülhettek azon hogy mind ezen templomok a ti templomtokkal együtt egy 

akol, mellynek egy pásztora a szerető Jézus, kinek szárnyai alá egybegyültünk 

mind, mint a fi astyúk szárnyai alá gyülnek annak fi ai. – Örülhettek azon, 

hogy istenitisztelettek nem csak szabadabb, hanem rendezettebb boldogítóbb 

lehet mint vala az előt. Itt ez új házban, mint mikor a gazda új hajlékot épített 

a régi helyébe jobb bizonyosabb helye van mindennek a mi a házhoz tartozik. 

Itt mint egy családtagok mind együtt lehettek bizalmasan. Öregek, ifj ak, gyer-

mekek, gazdák cselédek együtt járulhattok a közösgazda a Jézus asztalához 

a szeretet édes közele itt szoros[a]bbra vonul körületek s itt  közelebb estek 

egymáshoz mint testvérek, mint ugyan azon mennyei atyának gyermekei.

Örömötök lehet ma annak látásában hogy Isten munkátokat sikerrel ál-

dotta meg s be van végezve a munka, melly annyi ideig akadozott ahhoz nem 

179 Értsd: építettétek. 
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értő kezek között, mellynek nehézségei haladták sok ideig erötöket s buzgal-

matokat. Örülhettek a becsületnek melly a végzett munkárol rátok visszahá-

rul, - ugy van, szép becsület, ha kis vagyonkánk valami részén az egyház és 

oskolák virágzását vehetjük meg, ez jele annak hogy mi szent vallást szeretünk, 

jele annak hogy a közjóra annyit a mennyit áldozni akarunk van. És itt ezt 

megmutatátok, számtalan akadály volt útatokban és soknak közületek erejére 

esett ezeknek legyőzése, ám de épen a munka és küzdések után esik jól meg-

pihenni a bevégzésnél, épen ez az a mi becsületire válik e kis gyülekezetnek, e 

gyülekezetben kivált azoknak, kik kezöket a közmunkánál össze nem dugták, 

s nem várva azt hogy e kövek maguktol mozduljanak, nem másoktol várták 

azt a mi az ő részük volt, mit tenni csak az ő kötelességök lehetett. Öröm-

tök lehet hogy Isten könyörgésteket meghallgatva, ma a bevégzett munkára 

felirhatjátok a próféta szavait: Mind eddig segítségünkre volt az Úr.180 […]

386. Czegléden. 1855. Jul. 28 Szücs Péter Úr fi a Sigmond fölött 2 ½ éves. Meghalt 

Cholerában. Textus nincs. 1855. július 28. Cegléd.181 {Megjegyzés} Egy 

vers is olvasható a prédikáció mellett Dobos későbbi kézírásával: Menj 

kedves fi ú! Jézus maga szólít neveden / Igaz, kedves szülöid boldogsága füg-

gött élteden / De Isten úgy kívánja, menj! / Föld párnádon aludj, pihenj! / 

Menj! Fönn az égben megtalálod mit föld nem adhatott / Égben nyílik her-

vadatlan virágod mit nyújt véd angyalod / Ott ragyog a mennyei vár dicső 

fényben, / az angyalok tábora vár mit késnél is? Ámen. A későbbi keletkezés 

arra enged következtetni, hogy a prédikációt Dobos később esetlegesen 

felhasználhatta. 

387. Czegléden. Aug. 15. 1855 Kecskeméti lelkész Tiszt. Mihó László182 felett al-

kalmazás, ki Czegléden út közben cholerában elhalt, neje után 5. napra.183 

Textus: Ruth 1,16. 1855. augusztus 15. Cegléd.184 {Megjegyzés} A prédiká-

180 Vö. 1Sám 7,12.
181 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1855. július 28. (temetve 29-én): 

„Szücs Péter ügyvéd és Szegedi [a keresztnév helye ki van hagyva] fi uk ’Sigmond 2 ½ év cholera”.
182 Mihó László (Kiskunhalas, 1817. – Cegléd, 1855. augusztus 14.) református lelkész. 

Kiskunhalason kezdett tanulni. A felsőbb osztályokat Debrecenben végezte, azután külföldre 

ment és a bécsi protestáns teológia hallgatója lett. Hazájába visszatérve 1841-től több helyen 

káplánkodott, utoljára Kecskeméten, ahol 1848-ban visszaállították kedvéért a másik lelkészi 

állást, amelyre meg is választották. Cegléden halt meg, ahol látogatóban járt. Zoványi , 

. A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1855. augusztus 14. (temetve 

15-én): „Tisztelendő Mihó László úr kecskeméti reform. pap. Néh[ai] Miskolczi Teréz férje. 38. év. 

cholera. Dobos r[endes] l[elkész]. Megjegyzés: útközben betegedett meg”.
183 A RL A/. számú kecskeméti anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1855. augusztus 10. (temetve 

11-én): „Tisztelendő Mihó László Úr Lelkész neje sz. Miskolczi Teréz asszony. 20 év. Epemirigy. 

Filó s. l.”.
184 A 175. számú, nyomtatásban megjelent beszédek nem tartalmazzák ezt a kéziratos prédikációt. 

Az egyik egy imádság, melyet Filó János kecskeméti segédlelkész mondott el Mihó Lászlóné 
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ció után még ez olvasható: 38. év 1. év. hitess[ég]185 Miskolczi Th eréz Mihó 

László fi a. – Miskolczi István annya él – Horvát Susána. – 7 évet Pap.186 

388. Marton Juliána 19. éves hajadon felett. Tótfaluban. Ki Pesten szolgálván 

szerencsétlenül a Dunába halt. Jan. 12. 1853. Textus: Zsolt 69,2-3. 1853. 

február 19. Tótfalu.187 {Megjegyzés} A kézirat első lapjának tetején ceru-

zás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) található: S. J.

389. 1853.188 Juhász Mihály emlékezetére ki Fejértemplomnál a Dunába halt. Tex-

tus: Jak 4,13-14. Elhangzott még: Czegléden Balása Gergely fölött ki vélet-

lenül megégett szőllőjében. 1854. október 18. Cegléd189 Továbbá elhangzott 

még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. szeptember 14. mint predikátió.

390. 1854. Bucsúzó beszéd Tótfalubol. Beköszöntö Czegléden. Textus: 1Kor 16,9. 

1854. április 30. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció hátulján a követke-

zőket olvassuk: Egy nagy kapu sat. – E nagy kapun bemenve, lehet becsukó-

dik hátam mögött, csendeſségem, boldogságom, s megelégedésem kis ajtaja, 

melly számomra ez előt két évvel nyílt meg közöttetek. Meglehet a nagy mezőt 

mellyre sorsom hiv, öszre hajló éltem puszta mezöje leend, mellyen több virág 

temetésén, Kecskeméten. A második egy síribeszéd, melyet Konta Lajos ceglédi segédlelkész 

mondott el Mihó László temetésén, Cegléden. A harmadik Dobos János 1855. október 28-án 

a kecskeméti templomban Mihó László végtisztessége alkalmával tartott prédikációja. IGy 

.
185 Egy évig tartó házasságukra utaló kifejezés, ahogyan erre Dobos a gyászbeszéd elején ekként 

utal is: „Nem sok idő mulva egy éve leend hogy boldog menyasszonyodhoz kisértelek…”
186 A 385., 386. és 387. prédikáció egy összefűzött lapon található.
187 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyvben (mikrofi lm) a halott nincs feljegyezve, ennek az 

az oka, hogy az 1853. január 12-én Dunába fulladt személyről egy vasárnapi istentisztelet 

keretében emlékeztek meg. A prédikáció így kezdődik: „Nem vasárnapi rendes istenitiszteletünk 

sora az egyedül a miért most e házba felgyültünk egy váratlan, egy igen szomorú halálozás híre 

üté meg másodszor már ez esztendőben füleinket, az elsönek sirját legalább látta gyermeke […]. 

E másodiknak kiáltását nem hallottuk, bucsú szavait kétségbeesett reménykedéseit elnyelték a 

fagyos hullámok. […]”.
188 A temetési beszéd végéből kiderül, hogy Juhász Mihály és Bozóki Lídia a haláleset előtt fél 

évvel kötött házasságot. A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint özvegy (!) 

Juhász Mihály 24 éves (első felesége neve: Barta Erzsébet) és néhai Tóth Ferenc özvegye, Bozóki 

Lídia 24 éves 1852. január 24-én házasodott össze. A halál körülményeivel kapcsolatban a 

következőket találjuk a gyászbeszéd elején: „Egy mozdulat, egy vigyázatlan lépes, s az ember […] 

lemerül a halál örvényébe, és sírját idegen földön találja meg. […]”. Fehértemplom (Weisskirchen) 

város Temes vármegyében, a Néra folyó mellett található, 1869-ben 8284 lakosa volt. A város 

lakosságának túlnyomó többsége római katolikus, görög keleti vallású, a lutheránusok, refor-

mátusok és zsidók létszáma kb. 300-500 fő között mozgott. Számos állami hivatal működött a 

rendezett tanácsú városban. A várost a XVIII. század elején német telepesek alapították, akik 

később elhagyták a települést, majd szerb és román bevándorlók telepedtek le itt. RNL VII., 

260-261.
189 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1854. 

október 17. (temetve 19-én): „Balássa Gergely földmiv[es] Sziládi Zsuzsanna férje. 33 év. A 

szöllöben meg égve halva találtatott”. 
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termeni nem fog mellyen életem fája hajdan eleven zöld leveleit lehullani 

látom látom a lehullott levelekkel játtzani a halál hideg szelét, meg lehet, e 

nagy kapu nagyobb veszteségekre nagyobb szenvedésekre nyit, mint a mennyi 

örömöt eddigi nyugtalan életem és pályám adhatott. Mit várhatok én már az 

évektöl, mellyek még rövid életemböl hátra lehetnek, ha az eddiginek is java 

csak baj és nyomorúság volt, millyenek lésznek és lehetnek az évek mellyek 

azt befejezik? – Annyit tudok, hogy a két év melyet közöttetek töltöttem, né-

kem rövidnek tettzett, s a mi nékem ezt röviddé tette a szeretet volt, mellyet 

töletek elöször kértem, s a mit ti nékem meg is adtatok. – E szeretetet kérem 

sat. – Lehetnek kik nékem e szeretetet nem adták, nem adhatták meglehet 

ön vétkem miatt, ezekkel is tettem legalább annyi jót, hogy elválásom nékiek 

fájdalmat nem okoz. Lelépek hát ezennel a helyröl hova ez elöt két évvel fel-

állva akkor, azt hittem. sat. – de nékem sorsom pihenő helyt nem ad, mennem 

kell mindaddig mig megtalálom valahol a helyet hol életem alkonyán majd 

megpihenek. – A két év emlékét szívembe zárva mégyek, s ha viſſzatekintve 

rátok látom, mit adtatok nékem szívesen, a kenyértöl fogva a legutósó szem 

gyümölcsig – látom gyermekeiteket, látom az özvegyeket, - hallom lélekben 

a buzgóság szavát melly e szent helyen imáimat kísérte, sat.

391. Ör[eg] Göbölös István felett. Tótfaluban. 1852. Textus: Zsolt 91,16. 1852. 

[május 6.] Tótfalu.190 Elhangzott még: ör[eg] Szabó Mihály felett Tótfalu-

ban. 1854. 75. éves. 1854. [január 8.] Tótfalu191 {Megjegyzés} Dobos saját 

kézzel a temetési beszéd feliratát a második elhangzásadataival javította 

és egészítette ki. 

392. Két rokon ifj ú halott fölött a Temetöben N[agy] Pénteken. 1855. Textus: 2Tim 

2,11. 1855. [március 31.]192 Cegléd.

393. 1. Bünbánati Imák. {Megjegyzés} A kisméretű füzet 5 reggeli és 5 esti 

imát tartalmaz. Elképzelhető, hogy az úrvacsorát előkészítő bűnbána-

ti (poenitentialis) héten mondott könyörgésekről van szó. A kézirat első 

oldalának jobb sarkában ceruzás, szekundér, más kéz általi évszámot ol-

vashatunk: 1855.

394. 2., Bűnbánati ima. {Megjegyzés} A kisméretű füzet elején 1 reggeli és 1 esti 

imádságot találunk, majd ezután a következő autográf felirat következik: 

190 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1852. május 

4. (temetve 6-án): „Öreg Göbölös István földmívelö 89. év. Vénség”.
191 A RL A/803. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1854. január 

7. (temetve 8-án): „Öreg Szabó Mihál földmív. 75. év. Marasmus senilis”.
192 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). A 77/1855. 

számú bejegyzésnél két temetés van megnevezve egy sorszám alatt. 1855. március 30. 

(temették őket 31-én): „Kovács Mihály és Jónás Susána leányuk Juliána 7 1/
3
 éves senyvkor” és 

„Bólya Sámuel, Zila Juliána f[ia] Sámuel 7 év tüdölobb”. 
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Vallomások Csapások, vagy félelmes idők sullya alatt. Szkárosi István régi 

kézirata után 1736. esztendőböl, és igy az imádkozás korszakábol. Dobos 

János. – ez a gyűjtemény 6 reggeli és 6 esti imádságot tartalmaz, amit 

autográf datálás zár le: Jul. 11. 1855. D. J. (feltételezhetően Cegléd). Ezután 

újabb imádságok címlapját találjuk: Hétköznap reggeli Imák. Első hét. – a 

gyűjtemény a hétfő reggeli imádság és utófohász, valamint a kedd reggeli, 

félbemaradt imádság után megszakad.193

395. Gyermekszülésben meghalt nő Tót Jósefné [Dávid Mária]194 felett. Czegléden 

Jul. 27. 1856. Textus: Hós 6,1. 1856. július 27. Cegléd. {Megjegyzés} 

A prédikációt egy Dobos kezeírásával írt vers követi, amely tartalmilag e 

temetéssel hozható összefüggésbe.

396. Seres Jósef. 25. éves ifj ú felett. Aug. 21. 1857. Textus nincs. 1857. augusztus 

21. Cegléd.195 {Megjegyzés} A kézirat címét ceruzás, szekundér más kéz 

általi bejegyzés megváltoztatta: Ima előtt 25. éves ifj ú felett. A kéziratban 

több ceruzás áthúzás található.196 

397. Sirbeszéd Ocsai Susána 10. éves leány felett Jan. 21. 1857. Textus nincs. 1857. 

január 21. Cegléd.197

398. Bő aratás idején. 1857. Textus: Zsolt 50,14. 1857. július 14. Cegléd.

399. Szemere Pálné198 asszony felett. Péczelen. Jun. 14. 1858. Textus nincs. 1858. 

június 14. Pécel.199

400. Communió után. 1858. Textus: Róm 12,11. 1858. november 15. Cegléd. 

{Megjegyzés} A kézirat hátulján ceruzával ez olvasható: Boldog Ünneplést! 

Török mk. (Török Pál aláírása). A prédikáció fedlapján egy pecsét találha-

tó, melyre ez van nyomva: PESTH 18/11, ezen kívül egy sérült viaszpecsét, 

amely Töröké, ez arra utal, hogy postán küldhette vissza Török Dobosnak 

a prédikációt. 

193 A 394. számú levéltári egység két kisméretű, de tartalmilag összefüggő füzetből áll.
194 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1856. július 

26. (temetve 28-án): „Tót Jósef neje Dávid Mária 35. év vérfolyás”.
195 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1857. 

augusztus 20. (temetve 21-én): „Seres Jósef és Farkas Judit f[ia] Jósef 25 év tüdövész”.
196 A 395. és 396. prédikáció és búcsúztató egy összefűzött lapon található.
197 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1857. január 20. (temetve 22-én) 

„Ócsai Ferencz, Kernács Susána l[eánya] Susána 10 év. Hagymáz”.
198 Szemere Pálnak két felesége volt. Az első Szemere Krisztina, akivel 1814-ben kötött házasságot. 

Szemere Krisztina Képlaki Vilma írói álnéven számos mesét és verset írt, fi atalon 1828-ban 

hunyt el. Szemere Pál 1829-ben elvette második feleségét özv. Fáy Józsefné Csoma Borbálát, 

őt temette el Dobos 1858-ban. Kerényi , .
199 A RL A/762. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1858. június 

12. (temetve 14-én): „Tek. Szemere Pál földbirtokos Ur neje, született Csoma Borbála asszony 65. 

év. Korgyengeség. Péczel köztemető melletti Fáÿ család sirboltja. N.t. Kiss Lajos gyömrei és Dobos 

János ceglédi lelkészek”.
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401. Adventi 1840. Textus: Lk 2,6-7. 1858. december 1. Czegléden kidolgozva 

Dobos mk. {Megjegyzés} Dobos a prédikációt ténylegesen 1840-ben kezdte 

el írni, de csak 1858-ban fejezte be és mondta el, ahogyan ezt az íráskép 

is megmutatja.

402. 1859. Nyári. Textus: 1Pt 5,7. 1859. július 9. Cegléd. Dobos János. mk. 

Cellérier200 * után. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1867., Máthé Elek Dunavecse, 1898. július 9. {Megjegyzés} A kézirat 

első lapjának bal sarkában ez olvasható: D….d. 1891. Kfsk. Az autográf 

cím fölött ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés található: Kenesei. 

A prédikáció után tintás, szekundér, más kéz által írt megjegyzés talál-

ható, ami teljesen össze van fi rkálva, ezért nem olvasható, csak a mögötte 

lévő monogram: K[…].201 

403. A föld termékenysége. 1859. Textus: 5Móz 16,15. 1859. július 20. Cegléd. 

Dobos János mk. Cellérier * után. Elhangzott még: 1878. (feltételezhető-

en Cegléd) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

1864. {Megjegyzés} Leírtam. [Máthé]. Ceruzás, más kéz általi, szekundér 

címadás található az eredeti cím mellett: Újkenyér. Az autográf cím mel-

lett, a textus fölött ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés található: 

Kenesei.

404. 1860. Leányok confi rmátiója alkalmával. Textus: Lk 10,3. 1860. május 26. 

Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció után egy tanítás előtti imádság talál-

ható.

405. 1862. Textus: Péld 6,19. 1862. január 10. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1866. augusztus, Máthé Elek Dunave-

cse, 1908. június 21. {Megjegyzés} Tintás, szekundér, más kéz általi cím 

a kézirat tetején: A háborúság szerzés. A kézirat utolsó oldalán autográf 

feljegyzés olvasható: Vari! [sic!] redde mihi legiones!202

200 Cellerier, Jean Isaac Samuel (Crans, 1753. – Genf, 1844.), református lelkész. Cellerier Genfben 

tanult, és 1783-tól egészen 1814-es nyugdíjazásáig a Genf melletti Satigny lelkészeként műkö-

dött. Mély kegyessége és ragyogó igehirdetői talentuma miatt annak a vallásos mozgalomnak 

a középpontja lett, amely Genfben az ún. Réveil-hoz vezetett. Habár szigorú ortodox volt, 

Cellerier a genfi  egyházi irányzatok keserves harcaiban csak érintőlegesen vett részt. Több 

prédikációs kötete jelent meg nyomtatásban. BBK I., 965. 
201 A feloldást lásd a 377. számú prédikációnál.
202 A Dobos János által idézett latin, közmondásszerű mondat, általában „Vare, Vare, redde mihi 

legiones meas!” (Varus, Varus, add vissza légióimat!) formában él a köztudatban. A fordulat 

Gaius Tranquillus Suetonius Kr.u. I. századi római történetíró, retorika tanár és Hadrianus 

császár titkára egyik művére vezethető vissza, aki a De vita Caesarum 8 könyvből álló so-

rozatban az első 12 császár életrajzát írta meg. Az Isteni Augustusról írt mű 23. fejezetében 

található a következő mondat: „Quintili Vare, legiones redde!”. A teutoburgi csatában (Kr.u. 9) a 

germánok 3 római légiót semmisítettek meg, ekkor a Germániában lévő légiók vezére Publius 

Quintilius Varus volt. A vereség Varus kapzsiságára, valamint stratégiai hibájára vezethető 
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406. 1862. Textus: Mt 12,37. 1862. január 18. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Dobos László Szalkszentmárton, 1867. augusztus 3. {Megjegyzés} Az ere-

deti, autográf cím csupán az évszám volt, amit tintás, szekundér, más 

kéz általi címadással egészítettek ki az évszám áthúzása után: Beszédünk 

szerint ítéltetünk meg. 

407. Communió elöt. 1862. Textus: Zsolt 84,4. 1862. augusztus 2. Cegléd. Dobos 

János mk. Cellerie *.203 

408. Az okos vénség. 1862. Textus: 2Sám 19,32-39. 1862. szeptember 6. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1869.

409. Istenröl. 1862. Textus: 2Móz 5,2. 1862. október 28. Cegléd. Dobos János 

Cellerie. * ut[án]. {Megjegyzés} A kézirat hátulján tintás, más kéz általi, 

szekundér bejegyzés található: Talán itt szépen, és egyszerű felfogáshoz al-

kalmazva lehet világositani „ Isten és „ ember eszmét = s e kettőt összekötni. 

Igy talán lehetne természettani erköltsi predikatióvá alkotni K[…].204

410. II. Gamáliel 1862. Textus: ApCsel 5,38-39. 1862. december 3. Cegléd. 

411. Karácsonykor. 1862. Textus: Róm 8,32. 1862. december 22. Cegléd. Továb-

bá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1901. december 25. és 1908. 

december 25.

412. A kor divatos babonái 1863. Textus: Ézs 8,19. 1863. július 15. Cegléd. Dobos 

János mk. M. s. *.

413. Mikeás esküje. 1863. Textus: 1Kir 22,24. 1863. május 24. Cegléd.205

414. Bálám 1863. Textus: 4Móz 23,10. 1863. augusztus 29. Cegléd. M. *. To-

vábbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. október. 

{Megjegyzés} A prédikáció címe mellett autográf, későbbi kiegészítést 

olvasunk lehet halotti – hirtelen halál esetén. 

415. Cím nélkül. Textus: 2Sám 12,7. 1863. szeptember 3. Cegléd.206 Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. március 15. {Meg-

jegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz áthúzta.207

vissza, ugyanis a római vezér nem gondolta, hogy a germánok ütőképes hadsereggel rendelkez-

nek. A csata és a légiók megsemmisülése után Varus kardjába dőlve öngyilkosságot követett el, 

fejét a germánok levágták. A hagyomány szerint Augustus a fenti mondatot azután mondta, 

miután értesült a római haderő vereségéről, számára hihetetlennek tűnt a veszteség. Vö. RNL 

XVII., 201-202.; RNL XIX., 34.
203 A külföldi forrás megjelölése autográf, piros ceruzás, későbbi bejegyzés. 
204 A feloldást lásd a 377. számú prédikációnál.
205 A 412. és 413. prédikáció egy összefűzött lapon található, azonban meg kell jegyezni, hogy 

a papír egyértelműen rosszul van összehajtva. Ez nem csupán a prédikációk időrendjéből 

következtethető, hanem az ív papírból is.
206 Ez a prédikáció „A lelkiismeret elaltatása s ébredése” címmel nyomtatásban megjelent: Dobos 

1885, 220-226. [46.]
207 A 414. és 415. prédikáció egy összefűzött lapon található.



Szetey Szabolcs

• 512 •

416. A keresztyén vigasztaló 1863. Textus: 1Th essz 5,14. 1863. november 7. Ceg-

léd. {Megjegyzés} A kézirat első oldalának bal felső sarkában ez olvasható: 

D…d. 1891. Kfsk.

417. 1863. Textus: Gal 6,9. 1863. (feltételezhetően Cegléd) {Megjegyzés} A pré-

dikáció befejezetlen.

418. 1864. Gyógyulásom után[,] lehet halotti. Textus: Lk 21,34-36. 1864. január 

23.208 Cegléd. {Megjegyzés} Dobos a prédikációban a következőképpen 

utal a címben feltüntettekre: Vigyázzatok, hogy nagy hirtelen meg ne lepjen 

az a nap! – Micsoda nap lehet ez, miről Jézus itt említést tesz, és micsoda 

veszély lehet az miről Jézus híveit ezen a napon féltheti? – Engedjétek meg 

nekem, ki a mult napokban olly közel láttam azt a napot és veszélyt, hogy 

én feleljek meg erre a nehéz kérdésre, épen most, mikor egy nehéz veszélyes 

útrol megtérve, először köszöntlek titeket ebben az esztendőben hadd beszél-

jek valamit erről a naprol, mellyet útamban olly közel láttam. […] A veszély, 

mitől mindnyájunkat megóvni kíván, nem egyéb ennél, hogy minket ez a nap 

valahogy meg ne lepjen, és mi meg ne állhassunk ő előtte. Vagy talán nincs 

sem[m]i veszély? dehogy nincs, hiszem [sic!] megtörtént, rajtam is, rajtatok 

is; és ez igen nagy veszély, mert a legtöbb esetben, mint gyógyulás, nincs me-

nekülés. […] És mikor az ember magát is közöttük találja [t. i. a társada-

lomban], mikor az ember maga is együtt járja velök a bolondját, nem csuda 

e ha megrémül mikor közeledni látja halála napját, mint én is láttam? […] 

„Míg árnyék, és fátyolképek után futottam, elhomályosodék szemeim előt az 

idvesség csillaga, melly az Égből ragyogott útam felett, én nem láttam, mert 

nem gondoltam vele; és jött az éj, mellyen túl dolgozni nem lehetett, az iszo-

nyú sötét éj, mellyen túl többé, idő nincs. – Mire fordítottam az időt melly 

nekem engedve volt,? alig tudnám megmondani, hogy mire. Hasztalan világi 

gondok, múló örömök, s ezeknek nyomán egy sereg vétek kisérték egész földi 

életemet; mint egy zúgó raj ugy szállta meg lelkemet a sok csalárd képzelő-

dés, onnét ismét tovaröpülve, és ismét más zöld ágat keresve. Azt gondoltam 

hogy majd lesz annak is ideje és nem lesz késő, a végső dolgokrol gondolkozni. 

Idvességem komoly munkáját, ifj uságom idejéről, érett, majd érett koromrol 

vénségemre halasztottam, vénségemről betegágyamra, betegágyamrol a ha-

lál kétes órájára, és íme halálom napja, mint egy háló körülfogott, és kötelei 

között hiába vergődőm” – Ezek azok a sötét gondolatok, mellyek között az 

élet a halál örvényébe merül, mint a hajó elmerül a sötét hullámok között, 

208 Az 1864. február 14-én tartott tanácsülésének jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: 

„Főt[isztelen]dő úr örömét fejezvén ki azon, hogy sulyos betegsége miatt hosszas ki maradása után 

– az egyház Tanácsban ismét elfoglalhatja […]”. RL D/77. A ceglédi református egyháztanácsi 

jegyzőkönyvek 1855-1869. 
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ezek azok a gondolatok mellyek az ember lelkét elborítják, ezek azok a képek 

mellyek lelkem, és egykor lelketek előt felmerülnek a halál országához közel. 

Ah de ezek a sötét képek és gondolatok nem sokára eltűntek mind a nehéz 

harcz alatt kifáradt lélek előt. A szeretet és remény sugárai mind eloszlaták 

a homályt, melly a jövőt eltakarta. Engedjétek meg hát nekem, hogy az ember 

fi ja, vagy halálunk elérkezése napját más színekkel rajzoljam, s meg mond-

jam, hogy halálunk órája a nyugalomnak és örökboldogságnak kezdete, hogy 

a szeretet és remény sugárai egy boldog alkonnyá aranyozhatják életünk végét. 

419. Nagypénteki. 1864. Textus: Lk 22,44. 1864. február 24.209 Cegléd. Dobos 

János mk. M – s. *. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. 

március 28.

420. Szegények a Jézus helyén. 1864. Textus: Mt 25,37-40. 1864. február 13. 

Cegléd. Dobos János. mk. M . . s. *.210

421. Örömök az Úr asztalánál 1864. Textus: Zsolt 42,3. 1864. augusztus 10. 

Cegléd. Dobos János mk. Cellerie * után. félig. Továbbá elhangzott még: 

Máthé Elek Dunavecse, 1899. november 5. {Megjegyzés} A prédikáció után 

egy Könyörgés aratás alatt található.

422. Confi rmatiókor. Textus: 2Pt 3,18. D. n. Továbbá elhangzott még: Dobos 

László Szalkszentmárton, 1864. {Megjegyzés} A prédikáció után a konfi r-

mációi szertartás további elemeit találhatjuk: 3 bibliai ige (2Tim 2,15; Péld 

20,4; Péld 31,30), könyörgés, konfi rmációi kérdések és áldás. A kézirat első 

lapjának tetején ceruzás, szekundér, más kéz általi betűjel (monogram?) 

található: S. J. A kézirat első oldalán található ceruzás, szekundér, más kéz 

általi évszám (1864) egyértelműen tévedés, a kézirat papírja, az íráskép és 

a tinta arra utal, hogy ez a prédikáció az 1830-as évek elején kellett hogy 

keletkezzen, autográf datálás nem található a kéziraton.

423. Pünköst. 1865. Textus: Jn 14,26. 1865. június 2. Cegléd. Dobos János mk. 

Reguis. * Voix.211 Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

209 A prédikáció címe és datálása között nehezen követhető az összefüggés, mivel 1864. március 

25-én volt Nagypéntek. Február 24-e ebben az évben a nagyböjti időszakba esett. 
210 A 419. és 420. prédikáció egy összefűzött lapon található, azonban meg kell jegyezni, hogy 

a papír egyértelműen rosszul van összehajtva. Ez nem csupán a prédikációk időrendjéből 

következtethető, hanem az ív papírból is.
211 Réguis, François-Léon (1725-1787/1789) abbé, plébános az egykori Auxerre egyházmegye, 

Gap és Lisieux prédikátora. Életéről nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, halálozási évét is 

eltérően adják meg forrásaink. La voix du pasteur, ou discours familiers d’un curé à ses paroissiens 

pour tous les dimanches de l’ année című prédikációs kötetei hat kötetben 1766-1773 között 

jelentek meg Párizsban. Prédikációit Párizsban és Genfben még a XIX. században is újból 

kiadták. Az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira írt homíliagyűjteményében kora számos er-

kölcsi-társadalmi kérdésével markáns hangnemben foglalkozott, ami a korszakban, a XVIII. 

század második felében felerősödő igényekkel találkozott. A pásztor hangja családias, bizalmas 
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ton, 1873. {Megjegyzés} A prédikációban található két szakadt papír, ezek 

egy másik prédikáció kéziratából kitépett darabok.212

424. Köz[önséges] lehet halotti. 1865. Textus: Mt 9,22. 1865. augusztus 24. 

Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1866. 

július, Máthé Elek Dunavecse, 1902. június 29. {Megjegyzés} A kézirat 

hátulján Jób 10,15-öt találjuk textusmegjelöléssel leírva.

425. 1865. A rágalmazás. Textus: Lk 11,16. 1865. augusztus 18. Cegléd. Továb-

bá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. november 7. 

{Megjegyzés} A prédikáció első és utolsó oldalán a datalást tintás, sze-

kundér, más kéz áthúzta.

426. A ker[esztyén] vallás a Nép vallása. 1865. Textus: Mt 4,25. 1865. augusztus 

25. Cegléd. {Megjegyzés} A kézirat első oldalának bal felső sarkában ez 

olvasható: D…d. 1891. Kfsk.

427. Nyáron 1865. Az Isten igéje. Textus: Lk 8,11. 1865. július 8. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1870. július, változtatva, 

Máthé Elek Dunavecse, 1903. augusztus 29. és 1910. július 10. {Megjegy-

zés} A prédikáció szerkezetileg I-IV. pontból áll, a III. pont mellett auto-

gráf bejegyzést találunk: Második tanitás. A kéziratból nem lehet egyér-

telműen megállapítani, hogy Dobos János ezzel a saját kezű bejegyzéssel 

arra gondolt-e, hogy a prédikáció második nagyobb gondolati köre itt veszi 

kezdetét, vagy esetlegesen két részben mondta el ezt a prédikációt. Erre 

vonatkozólag konkrét adatunk nincs. 

428. Penitentiális. A javulni nem akaró imádkozó 1865. Textus: Mt 8,1-2. 1865. 

július 22. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1866. július 21.

429. Sok tanitásnak kevés láttatja 1865. Textus: Jn 16,4. 1865. július 27. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1902. június 8-22.213

430. 1865. Új kényéri Communió alkalmával. A magukat excusáló vendégek. Tex-

tus: Lk 14,17. 1865. július 29. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé 

Elek Dunavecse, 1903. {Megjegyzés} A kézirat első oldalának bal felső 

beszédek formájában tanította plébániája híveit, valamint olvasóit, ahogyan erre kötetei ál-

landó címe is mutat. Prédikációit megjelenésük után nem sokkal lefordították és kiadták pl. 

olasz és spanyol nyelven. Német nyelvterületen Die Stimme des Hirten; vertraute Reden eines 

Pfarrherrn an seine Pfarrkinder, auf alle Sonntage im Jahre; von Hrn. Reguis, der Zeit Pfarrherrn 

des Kirchsprengels zu Gap; aus dem Französischen übersetzt (megjelenés helye és ideje pl.: Lipcse, 

1769.; Bécs, 1774.; Köln, 1776.; Regensburg, 1845.) címmel adták ki homíliáit, mint kitűnik, 

még a XIX. században is. Beck 1997, 67., 100.; dbc 1838, 764.; Dinet 1999, 686.; Meusel 

1805, 493-494.
212 Egyértelműen be tudtam azonosítani, hogy a két szakadt papír a 45. számú prédikációból 

származik, és újból egyesítettem.
213 Között vagy ezen a két napon? Esetleg két részben mondta el?
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sarkában ez olvasható: D…d. 1891. Kfsk. Az autográf cím alatt ceruzás, 

szekundér, más kéz általi bejegyzés található: Kenesei. Szintén a kézirat 

bal felső sarkában kék ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés látható: 

szük terméskor.

431. A betegségek. 1865. Köz[önséges] halotti. Textus: Mt 9,2. 1865. szeptember 

12. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció hátulján autográf feljegyzésként a 

Zsolt 102,4214 verse olvasható. Az eredeti prédikáció II. pontja mellett a 

következő autográf, kék ceruzás, későbbi bejegyzést találjuk: 1867. maj. 10. 

[Cegléd] Osgyáni Mih[ály] felett–.215 Ugyanitt a margón tintás, autográf, 

egykorú széljegyzet formájában szerepel a Solt. 102 – 4., ami megegye-

zik a kézirat hátulján található textusjelzéssel (Solt. CII. 4.). Mindebből 

valószínűsíthető, hogy az 1865-ben írt prédikáció 1867-ben másodszor, 

részlegesen újból elhangzott. 

432. A gondviselés. 1865. I. Textus: Mt 15,33. 1865. szeptember 18. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1888. április.

433. Az Isten gondot visel. 1865. – II. Textus: Mt 15,33. 1865. szeptember 22. 

Cegléd. {Megjegyzés} L[e]i[rtam] Szalk Sz Márton 1888 april DL.

434. Készület a számadáshoz. 1865. Köz[önséges] halotti. Textus: Lk 16,1-3. 

1865. szeptember 28. Cegléd.

435. Szüreti communió. 1865. Textus: Préd 9,9-11. 1865. november 4. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. novem-

ber 1. {Megjegyzés} A prédikáció címe mellett piros ceruzás, szekundér, 

más kéz általi bejegyzés olvasható: nem, ugyanez a kéz a prédikáció eredeti 

címét áthúzta, valamint kék ceruzával a textus mellé bejegyezte: farsang. 

436. Az Úrnapja. 1866. Textus: Mt 22,35-37. 1866. január 17. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1867. november. {Meg-

jegyzés} A prédikáció hátulján áthúzva a Zsolt 84,11216 olvasható. A pré-

dikáció datálását szekundér, más kéz áthúzta.

437. A lelkipásztori hivatal aggodalmai. 1866. Textus: Jn 16,21. 1866. február 

6. Cegléd. Dobos János mk. Reguis. * után. {Megjegyzés} A prédikáció da-

tálását szekundér, más kéz áthúzta, feltehetőleg ez a kéz írta be a külföldi 

szerző nevéhez az után kiegészítést.

438. Fáy György217 felett Pécelen. 1873. Márt. 23. Textus: Jer 6,4. [1873. március 

214 „Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs.”
215 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1867. május 

9. (temetve 10-én): „Osgyáni Mihaly. Maroczik Márta férje. 74. eves. agyg[y]ulás”.
216 „Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, 

mint a bűnösök sátraiban lakni.”
217 Fáy György (Pécel, 1799. október 15. – Pécel, 1873. március 19.) megyei főszolgabíró, ezen kívül 
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22. Pécel]218 {Megjegyzés} A prédikáció végén ez olvasható: Fáy György a 

mult század utósó évében születve a két századdali érintkezés megada egész 

életed irányját […]219 

439. Orvos Csurgai László esketése alkalmával. 1866. Maj. 12. Textus nincs. 

1866. május 12. [Cegléd]220 

440. Egy hitehagyott nejű 41 éves221 ember Szente Mihály222 búcsúja nejétől, Mol-

nár223 Erzsébettől.224 Tótfaluban, megmaradt egy lap régi papíron.225 – Le-

írom: A boldogultnak neve: Szente János élt 41 évet, házaséletet 17. Neje, és 

nem neje, Molnár Erzsébet. Istené az ítélet, és én most mint bíró nem állok fel 

közöttetek. Ki látta a számtalan apró de egymást keserítő körülményt, mely 

kezdetben meghütté a szeretet, utóbb az engesztelhetetlen gyülölet lángját 

gyujtá, melly megemészté mindkettőtök becsületét és boldogságát? A boldo-

gulton teljesedett az Írás szava, a kiknek feleségök van ugy tartsák mint ha 

nem volna. Neki kevés szava lehet hozzád, ő meghalt. A gyülölet lángja a 

sírban kialszik, és a hideg föld kiszíjja a szív égető fájdalmát. Majd ha egy-

kor eszedbe jutna férjed, ki neked csak olyan férjed volt mint volt a samarjai 

nőnek férje, és lelked benső mérlegén megmérnéd, a megtört eskü iszonyú 

sullját, majd ha tennen lelked vádjai téged üldöznének, s az irgalom széke 

előtt megköveznének mint hajdan a Jézus elébe menekült nőt: legyen bírád 

Jézus, az igaz Bíró!.. És férjedért, kit, beteg levén meg nem látogattál, kinek 

1830-tól 1846-ig a Péceli Református Egyházközség főgondnoka volt. Galgóczy , . és 

.; Fáy 1996, 62.
218 A RL A/762. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1873. március 

19. (temetve 22-én): „Tek[intetes] Fáÿ György földbirtokos. 73 és ½ év. Tüdő szélhüdés. Péczeli 

köztemető Mart[ius] 22. Főtiszt. Dobos János ceglédi Gönczi Benő gödöllői és Illés Dániel péczeli 

lelkészek”.
219 Hét üres oldal után egy csonka oldal található, melyet követ egy negyed oldalas, feltételezhetően 

egyháztörténeti feljegyzés (feltehetőleg eredetileg ez volt az ív papír első oldala). Alatta 

aláhúzva ez olvasható: A magyar protestans egyház legelső és legrégibb ’Sinatai. 
220 A RL A/638. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1866. május 

12.: „Csurgai Mihály Huszár Mária f[ia] László orvos [és] Borka János Szelecki Ersébet leánya 

Rozália […, Tanúk:] Szabó Lajos, Nyútó Pál”.
221 A temetési anyakönyv bejegyzése szerint (lásd lentebb): 46 éves. 
222 Téves. Helyesen: János. 
223 A feleség vezetékneve feltételezhetően téves. Helyesen: Miklós. A RL A/802. számú tótfalui 

anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1837. február 13-án „Szente János özvegy hazasságra lépett Neh. 

Cseh János özvegyével Perc v. Miklos Ersébettel”. 
224 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1853. július 8. (temetve 9-én) 

„Szente János zsellér 46 év. Vízkór. Máchik András [tanító]. feleség elhagyta”.
225 A Dobos János kézírásával vezetett halotti anyakönyv bejegyzése szerint (lásd fentebb) a 

temetési szolgálatot a helyi tanító végezte. Az adatok pontatlansága, a szöveg másodlagos 

keletkezésének (leírás) körülménye összefüggésében a búcsúztató intenciójával számos kérdést 

vet fel. 
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haldokló szemét nem fogtad be; férjedért, kinek nevére gyermeket is szültél, de 

a gyermek az iszonyú viszonyoknál fogva, apját, apjának nem fogadta. Férje-

dért, ne halld amaz iszonyú ítéletet: Beteg voltam, nem látogattál meg, éhező 

voltam, ennem nem adtál, kértelek, meg nem hallgattál, meg bocsátottál: 

én sem bocsátok meg! … + Ilyen apró alkalmazás, több ezernél elhányatott, 

Dobos.226

441. A Föld bujdosás helye. 1866. Lehet halotti.227 Textus: Zsid 11,13-14. 1866. jú-

nius 18. Cegléd. Elhangzott még: 1867. január 6. (feltételezhetően Cegléd), 

1878. szeptember 29. (feltételezhetően Cegléd) {Megjegyzés} A prédikáció 

datálását szekundér, más kéz áthúzta. 

442. Utazók vagyunk. 2. 1866. Textus: 1Krón 29,25. 1866. június 22. Cegléd. 

Elhangzott még: 1867. január 13. (feltételezhetően Cegléd) {Megjegyzés} 

A prédikáció datálását szekundér, más kéz áthúzta, feltehetőleg ez a kéz 

írta be a prédikáció címe mellé a következő megjegyzést: folytatás. 

443. I. Az Úr útai. 1866. ínséges, rendkívüli sulyos időben – aszály, fagy, háború, 

német, muszka, horvát sat.228 Textus: Ez 18,29. 1866. június 27. Cegléd. 

Elhangzott még: 1870. (feltételezhetően Cegléd) 

444. Az Úrnak útai 1866. 2. Gonosz idök!229 Textus: Ez 18,29. 1866. június 29. 

Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció alatt autográf bejegyzés olvasható: 2ik 

Textus. Dániel. IX. 8. 9. Oh Uram! nekünk orcánk pirulása, a mi királyaink-

nak, fejedelmeinknek, és a mi atyáinknak, a mi urunk Istenünké az igazság 

és a botsánat! – Ezt az igeszakaszt a prédikáció harmadik pontjában ma-

gyarázza Dobos.

445. A bűnösök irányjába. 1866. Textus: Lk 15,1-3. 1866. július 27. Cegléd. 

446. Az ima. 1866.230 Textus: Mt 17,1-2. 1866. október 7. Cegléd. Továbbá el-

hangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. szeptember 26. 

{Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz áthúzta, feltehe-

tőleg ugyanez a kéz a prédikáció címét képező autográf, áthúzott datálást 

újból kiegészítette: 1866. A prédikáció fejlécében a következő ceruzás, 

szekundér, más kéz általi bejegyzést találjuk: Jó néznem 899 nov.

447. Az ima. 2. Textus: Jak 5,17-18. 1866. október 31. Cegléd. Továbbá elhang-

zott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. október. {Megjegyzés} 

226 A 438., 439. és 440. prédikáció egy összefűzött lapon található, azonban meg kell jegyezni, 

hogy a papír egyértelműen rosszul van összehajtva. Ez nem csupán a prédikációk időrendjéből 

következtethető, hanem az ív papírból is. A kézirat ugyanolyan kisméretű ív papírra készült, 

mint a 87. számú dokumentum ágendaszövegei.
227 A cím kiegészítése későbbi autográf bejegyzés.
228 A prédikáció címében található évszám mögötti kiegészítés autográf, későbbi bejegyzés.
229 A prédikáció címében található évszám mögötti kiegészítés autográf, későbbi bejegyzés.
230 Az évszám autográf, zöld ceruzás bejegyzés.
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A prédikáció datálását szekundér, más kéz áthúzta, feltehetőleg ez a kéz 

írta be a prédikáció címe mellé a következő megjegyzést: folytatás.

448. 1866. Textus: Mt 6,33. 1866. november 22. Cegléd. Elhangzott még: 1870. 

Cegléd. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1906. szeptem-

ber 15. {Megjegyzés} Leir[tam] SzalkSzM 1881. nov. 19. DL. A prédikáció 

után a Józs 24,23-24-et231 idézi Dobos. 

449. Ne halasszad naprol napra Megtérésed sokára. 1866. Textus: Lk 7,14 és Lk 

15,18.232 1866. december 5. Cegléd. Elhangzott még: 1880. augusztus 15. 

(feltételezhetően Cegléd) Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1893. január. {Megjegyzés} Leírtam Máthé. A prédikáció 

datálását szekundér, más kéz áthúzta.

450. Commúnió elöt. 1866. – lehet karácsonyi.233 Textus: Mt 21,5. 1866. (felté-

telezhetően Cegléd) {Megjegyzés} A prédikáció befejezetlen, a III. pont 

után hirtelen megszakad. 

451. Készület az itéletre 1867. Textus: Lk 21,36. 1867. február 12. Cegléd. To-

vábbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1869. május 9.

452. Advent. 1867. Textus: Ez 36,20. 1867. november 21. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1868. {Megjegyzés} 

A prédikáció datálása után a következő autográf bejegyzést olvashatjuk: 

folytatása 2. advent. Ez az említett prédikáció a levéltári hagyatékban nem 

lelhető fel. A prédikáció datálását a rendelkezésre álló információk alapján 

nem lehet értelmezni, 1867-ben Advent I. vasárnapja december 1-re esett.

453. Cím nélkül. Textus: Mt 5,22. 1868. február 7. Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1870. május. {Megjegyzés} Az ív 

papíron a Mt 13,12 alapján Újévi 1867. című prédikáció exordiumát olvas-

hatjuk, amit a szerző saját kézzel áthúzott, majd cím nélkül új textussal 

következik a jelen prédikáció. A prédikáció datálását szekundér, más kéz 

áthúzta.

454. Közönséges. 1868. földrengés után.234 Textus: 1Móz 19,17. 1868. június 26. 

Cegléd.

231 „Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda 

szíveteket az Úrnak, Izráel Istenének! A nép így felelt Józsuénak: Az Urat, a mi Istenünket 

fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk.”
232 Szokatlan módon két textust találunk e prédikációnál, de tulajdonképpen egyikről sem beszél. 
233 A cím kiegészítése későbbi autográf bejegyzés.
234 A Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya V. 42-c. 1317/1868. számú közigazgatási feljegy-

zés alatt eredetileg a szakirodalomban jászberényi földrengésnek nevezett 1868-as földrengés 

által okozott ceglédi károkról való jelentés került be a városi levéltárba. Az iratot – sajnos – 

időközben kiselejtezték. A földrengés 1868 júniusában kezdődött Jászberényben, a rengések 

december végén szűntek meg. 
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455. A keresztség Sákramentoma. 1868. Textus: Mt 28,19. 1868. július 9. Cegléd. 

456. Homilia. Az eset. 1868. Textus: 1Móz 3,7-24. 1868. augusztus 1. Cegléd. 

457. Advent elötti Úrnap. 1868. lehet utósó advent.235 Textus: Mt 23,37-39. 1868. 

december 7. Cegléd. Dobos János Gerack236 * után. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1888. {Megjegyzés} Az Adventi 

elötti Úrnap címadás és a prédikáció datálása a rendelkezésre álló infor-

mációk alapján nem értelmezhető, 1868. december 7. Advent II. és III. 

vasárnapja közé esett. 

458. Tatai Mihály [1813-1870237] Ó Kécskei reform. lelkész felett. Máj. 31. 1870.238 

Textus: 2Kor 12,2-4. 1870. május 31. Ókécske. {Megjegyzés} A prédikáció 

235 A cím kiegészítése későbbi autográf bejegyzés.
236 Gerok, Friedrich Karl (von) (Vaihingen, 1815. január 30. – Stuttgart, 1890. január 14.) német 

költő és lutheránus teológus. Lelkészgyerekként született, majd a stuttgarti gimnáziumban 

tanult, egyik tanára, G. Schwab felébresztette benne a költői vágyat. 1832-től Tübingenben 

tanult teológiát, 1837-ben apja segédlelkésze lett Stuttgartban, 1844-től böblinegeni, 1849-

től stuttgarti diakónus. 1852-1862 között archidiakónus és a városi körzet dékánja, 1868-tól 

főudvari prédikátor és konzisztóriumi tag. Gerok kimagasló képességű prédikátor és a XIX. 

század második felének legtöbbet olvasott vallásos lírikusa volt. Költeményei nem alkalmasak 

gyülekezeti éneklésre, ezért közülük csak kevés került be a gyülekezeti énekeskönyvekbe. Több 

kötet prédikáció jelent meg tőle, amelyeket költeményeivel együtt több nyelvre le is fordítot-

tak. Vallásos költeményei közül magyar nyelvre is többet lefordítottak, Kovács Lajos Egyházi 

beszédeket (Pest, 1860.) írt Gerok után. Pallas VII., 952.; bbk II., 226-227.
237 A tiszakécskei református templom néhány éve készített gránit emléktábláján Tatai Mihály 

szolgálati ideje a következőképpen van feltüntetve: 1848-1888. Az adat a 458. számú temetési 

beszéd és a 133. számú nyomtatásban megjelent változat, valamint az ókécskei matrikula 

vonatkozó adatai alapján alapos revízióra szorul. 
238 A RL A/808. számú ókécskei anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1870. május 31. (temetve június 

1-én): „Tiszteletes Tatay Mihály, ó kécskei lelkész úr. Széll Terézia férje. 57 [éves]. Szélhűdés. 

Somogyi Sándor rector, Ft. Dobos János czeglédi lelkész, Tiszt. Miskolczi Sz. Jozsef várkonyi lelk., 

Tömösközi s.lelk”.

A RL C/20 1. számú dobozában megtalálható az a levél, amelyben felkérik Dobos Jánost, 

hogy végezze el a szolgálatot. „Mélyen tisztelt Főtisztelendő Úr! Tisztelendő Tatay Mihály úr neje 

és gyermekei, mélyen gyászbaborult szívvel jelentik azon ujabb és gyászos csapást, mely szeretett 

férje, illetőleg édes atyjuk, Tisztelendő Tatay Mihály-ó kécskei lelkész úr, hosszas és kínos szen-

vedés után történt szomorú halálában sujtotta külömben is gyászoló családjukat. Egyszersmind 

támaszkodva az idvezült és Főtisztelendő úr között főnnállott baráti viszonyra; azon benső ohajtást 

kívánják kifejezni, miszerint legjobban esne e szomorú helyzetben, ha Főtisztelendő Úr lenne szíves 

- az elhunyt és annak gyászos családja iránti részvétből- az idvezült hamvai főlőtt, a végső tisztesség 

alkalmával egy alkalmi predikácziót tartani. És ha csak lehető, ha csak elháríthatatlan akadályok 

nem gátolják Főtisztelendő urat – kéri az egész család, s annak nevében alázatosan kérem én is, 

méltóztassék egyesített kérelmünket becses fi gyelmére méltatni és telyesíteni. Jelen levelünket vívő 

személy – helységünk bírája elfogja szállítani Főtisztelendő urat. A temetési szertartást következő-

leg állapítottuk meg; Főtisztelendő ur lesz szíves predikácziót tartani a templomban; Miskolczi úr, 

a várkonyi lelkész oratiot és alulírott sírbeszédet a temetőben. Midőn e gyászos hírt és a szomorú 

felek ohajtását az illetők megbízásábol Főtisztelendő urnak tudomására hozom, azon ismételt, 

alázatos kérelemmel zárom be gyásztudósításomat – miszerint, ha csak lehetséges, szíveskedjék 

kérésünknek helyet adni, és betölteni, s még ezen a kocsin ki jönni Kécskére – alkalmas helyiségről 
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kéziratához csatolva másik ív papíron megtalálható Tatai Mihály életraj-

za:239 Ez életrajz ismerése240 nélkül a közlött halotti beszéd, alig lehet érthe-

tő. Közlöm pedig ezt nem annyira amaz egyszerü [halotti] beszéd kedviért 

hanem kivált egy [ismeretlen] ember [kedve] ért, kinek csendes magányban 

lefolyt salyátságos élete és munkássága, tőlünk követeli, hogy emlékezete 

fenmaradjon. 

Ez az ember Tatai Mihály Ó Kécskei volt241 református lelkész 1846tol, 

1870[. május hó utójá]ig. Született Hegyköz Szentmiklóson Bihar megyé-

ben242 attya odavaló ref[ormátus] lelkész Tatai András, a mi Andrásunk-

nak is attya, édesannya Fazekas Susána, a híres Fazekas Mihály243 [unoka-] 

nővére, szület[ett] 1813. Nov[ember] havában. 

Gyermek életéből, miként mindegyik gyermek életéből, alig említhetünk 

valami érdekest, még kevesebbet olyat mit jövöje Horoskopjának244 lehetne 

mondani. [Mély vallásos érzelmű] édes annya betegeskedve töltötte életé-

nek végső éveit, a több évekig tartott betegség rendszerént május hó végével 

enyhülvén, mikor a beteg ablaka alatti ró[z]sabokor nyílt s a beteg nő ágyára 

gondoskodand Ó-Kécskén 1870. máj. 30án Főtisztelendő úrnak a temetkezés történik: jun. I.ső d.u. 

2órakor alázatos szolgája Tömösközi.”
239 Nyomtatásban is megjelent (lásd 133. számon). Az alábbiakban a kéziratot és annak 

nyomtatásban megjelent változatát összevetettem és együttesen közlöm. A nyomtatásban 

megjelent szöveg többletét [ ] között nem dőlten szedve adom közre.
240 A nyomtatásban megjelent szövegben az ismerése szó helyett az olvasása szó szerepel.
241 A szó a kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból. 
242 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
243 Fazekas Mihály (Debrecen, 1766. január 6. – Debrecen, 1828. február 23.) költő, botanikus, 

főhadnagy és városi pénztárnok. Iskoláit szülővárosában kezdte meg; 1779-ben befejezte a 

gimnázium VI. osztályát. 1781. április 20-án aláírta a törvényeket (subscribált), ezzel egy-

úttal a felsőbb iskola hallgatói közé lépett. Azonban a fi ú valami oknál fogva összezördült 

tanáraival és 1782. április 16-án beállott a 84. lovas ezredbe önkéntes közlegénynek; ott volt 

századával a török háborúban; de nem vett részt az egész hadjáratban; Fazekas részt vett a 

francia háborúban is és a Rajnánál harcolt, és ekkor rövid idő múlva főhadnagyi rangot nyert. 

Később nyugalomba vonult és szülővárosába tért vissza, ahol a mezei gazdálkodásnak élt, vala-

mint városi és kollégiumi pénztárnokként működött. Különösen szerette a botanikát, emellett 

verselgetett.A füvészetre két sógora Földi János és Diószegi Sámuel buzdították. 1807-ben 

egyházi gondnokká is megválasztották. A debreceni körnek is tagja volt; Csokonai csaknem 

mindennapos volt Fazekas házánál és Kazinczyval jó barátságban élt és vele levelezett. Ka-

zinczy, Csokonai munkáinak kiadásánál Fazekast választotta maga mellé szerkesztő társul; 

az ebből keletkezett Arkadia-pörben, mely a Hazai és Külföldi Tudósításokban évekig tartott, 

a debreceni közvéleményt Fazekas képviselte és ő harcolt a lapban Kazinczy ellen, habár név-

telenül. Utolsó éveiben nagyon betegeskedett, a katonaság okozta csúzos bántalmakhoz még 

makacs gyomorbaj is járult. Meghalt 1828. február 23-án Debrecenben. Budai Ézsaiás mondott 

fölötte gyászbeszédet. Szinnyei III., 226-228. 
244 Értsd: horoszkópjának. A nyomtatásban megjelent szövegben a horoskopjának szó helyett a 

prognostikonjának szó szerepel.
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borult.245 A ró[z]sabokor kiszáradtával, a szegény anya is elhalt [, és az anya 

elhaltával a rózsabokor is kiszáradt]. 

Ez a halál eset mélyen hatott a nagyon246 érzékeny, élénk képzelődésű fi ú 

kedélyére, [miként maga beszélte] mihelyt szemeit lehunyta annyánál volt 

vele játtzott vele beszélt, vele tanult, [még pedig] annyira [élénken] hogy 

eleinte alig tudta megkülönböztetni álmában él é, vagy ébren s ha rajta áll, 

örömestebb él álmaiban [anyjával], mint ébren [anya nélkül]. Nemcsak, 

hanem, - mint maga beszélte nekem komolyan - voltak esték éber életében, 

mellyeknek alkony sugáraiban, tisztán kivehetőleg látta az anya egész alak-

ját, melly karját tárva felé lebegett. Az e féléket a tudomány a képzelődő 

tehetség betegségének mondja, bár Tatai azt mondá hogy ő nem talált kü-

lönbséget a való és a láttzó között, beteg se volt. Maga a fi ú se hitte, hogy az, a 

mit szemeivel látott az anya lehetett volna. Hogy mi lehetett? azt nem tudja. 

Ez a mit írok olyan Legenda természetű azonban mindez. 

Később a Debreceni [fő] iskola növendéke lett, iskolai évei épen arra az 

időre esnek, mikor a delejes,247 vagy inkáb lunatikus248 Bíro [nevű ifj u] a nagy 

hírű Zilahi debreceni orvos felügyelete alatt [gyógyult.] járta, mint szokás 

mondani, a bolondját.249 Tény annyi, hogy az említett Bíró, egykor delejes 

álmában fi gyelmezteté orvosát egy másik betegre. Ez a másik beteg, bár ak-

kor még a delejesség nem járta, volt az iskolai tanya egészen más részében 

lakott250 Tatai Mihály, kinek betegségét ugy jelezte Bíró, hogy az egészen más 

nemű és természetű az övénél, erre azonban akkor senki nem ügyelt.251 

Igen középszerű tudományos készülettel kikerülvén a főiskolábol, taní-

tói éveit végezvén, kecskeméti káplánkodása után lett 1846.ban Ó Kécskén 

lelkész. Itt élt ő a holttisza egyik magasabb partján, gondtalan falusi életet 

keveset gondolva252 a világgal az emberekkel, egyedül hivatalos körében mu-

tatva életjelt. 

245 Az utolsó két szó a kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
246 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
247 Delejes, értsd: mágneses.
248 Lunatikus, azaz holdkóros – alvás közben olyan cselekedeteket végez valaki, amiről azt 

feltételezzük, hogy ébren van.
249 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
250 A mondat eddigi része a kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
251 Vö. HF , . „1834 végén a debreceni ref. főiskolában egyszerre három tanulón mutatkoztak 

ily kórjelenségek. Kettő az ágyban maradva énekelt, leckézett, szónoklatokat tartott; a harmadik, 

mint a holdkórság ritka példánya, az akkori »Társalkodóban« gyakran leírva és ismertetve lőn. 

Ez utóbbit, mint kórállapotában ő maga javaslá: lovaglás, fekete kávéba csöpögtetett citromlé, és 

tisztes hölgyekkel való társalgás gyógyítá ki bajából. – Különös volt, hogy midőn egyik kortársa 

megakarná látogatni az alvó holdkórost, ez ellene tiltakozott mondván: »T. M. most jön a kapuban, 

ne eresszék hozzám, nem türhetem.«”. 
252 A nyomtatásban megjelent szövegben a gondolva szó helyett a törődve szó szerepel. 
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Hogy lelkészsége első éveiben esze járt, és sok theologiai kérdés felett gon-

dolkozott, bizonyítja tulajdon vallomása, melly szerént a kétkedések sok és 

nagy ostromai után, hite, az 1849ki események[en] megtört, és lelkészi pá-

lyája [fölött az ég] elborult. 

Egy alkalommal 1853.ban Kecskeméten megfordulván, ő is jelen volt egy 

háznál hol az akkori, könnyen érthető, szoros időkben, szokás szerént, de-

lejeztek, a kis fa háromszög mozgott, és bötüket szedett, híreket hordott a 

bujdosókrol, és a jó Isten tudja, hogy mikről. Mihály rossz kedvében, kinevet-

te, [kigunyolta,] sőt kiszidta az egész babonás mesterséget, és kihivólag illeté 

a háromszöget, mellyet az asztalhoz szögezhetni vagy nyomhatni gondolt 

öt újjával [hogy tovább ne mozogjon]; de a háromszög megindult ment, 

Mihály mindhiába kapaszkodván bele mind az öt körmével,253 maga szed-

vén ki maga ellen az ítéletet melly így szóllt: Nehéz neked az ösztön ellen 

rugódoznod.254 

Egyszer, s mindenkorra, legyen itt megmondva, hogy én tényeket, [való-

sággal] megtörtént dolgokat írok le szárazon, nagyítás, kicsinyítés nélkül, 

ovakodván még attol is hogy a magam ítéletét kimondjam felettök.255 Min-

denki lássa olvassa szemeivel, azután keresse ki a szempontot honnét eze-

ket nézi bírálja, nekem mindegy, akár a tudomány csillag tornyábol, akár 

a babona sötét pincéjéböl, mit se gondolva még azzal is ha valaki engem 

ítélne meg még pedig inquisitori alakban azért hogy nehány embernél ilyen 

badarságokkal alkalmatlankodom. Lucianus256 arany szamarárol, a ki 

Mint a villanyszikra rázta össze Mihály idegeit ez az intés, és ő e pillanat 

hatása után egészen a delej, miként maga mondá, a fadelej hatalmába 

esett. 

253 A Mihály szótól kezdve eddig a részig a kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
254 Vö. ApCsel 9,5
255 A nyomtatásban megjelent szövegben a kimondjam felettök rész helyett a latba vessem rész 

szerepel.
256 Lucianus (görögösen: Lukianos; kb. Kr.u. 125-180) a szíriai Samosatából származó görög író, 

a „görög Voltaire”. Elhagyta kőfaragást, megtanult görögül és rétorrá képezte ki magát. Ügy-

védkedett, majd vándorútra indult, az akkori világban népes gyülekezetek előtt ragyogtatta 

ékesszólását. Ezek után fi lozófi ával kezdett el foglalkozni, a platóni dialógusok formájában 

nyilatkozott meg sziporkázó szelleme. Később Egyiptomban hivatalt vállalt, és császári tiszt-

viselőként fejezte be életét. 82 műve van, ezek részint deklamációk, részint dialógusok, amelyek 

színes jelenetek által rajzolják meg az élet vásárját, a társadalmi fonákságokat, gúnyolják a 

léha fi lozófusokat, részben pedig egyes embereket állítanak pellengérre. Meztelen érzékiség 

nyilvánul meg a hetéra-dialógusokban. Talán ő írta meg az első regényt Lukios vagy a szamár 

címen, melynek tárgya csaknem teljesen azonos Apuleius Arany szamaráéval. RNL XIII., 44.
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Magam láttam olvastam később, azokat a darabokba tört257 soli loquiumo-

kat258 irtódzásokat, szelidüléseket, mellyeken át egész organismusa átido-

mult egy olly salyát delejezés műszerévé, melly a maga nemében szokatlan 

sőt eddig hallatlan volt. Ez átidomulás egy terhes betegség lefolyásával volt 

egybekötve, t. i. a lábak és az abdomen259 alrészei nagyrészben elvesztették 

’songosságukat,260 ugy hogy ezeknek a részeknek szélhüdésétől261 lehetett 

tartani. 

Ekkor [e kórállapotban] jelenté magát elöször a delej a jobb kéz salyátságos 

rándulásában [mely azután rendesen signálta] hogy közleni valója van, ő 

felvette a bötü mutatót, és ezután maga az ekként felfegyverzett kézfej és 

alkar teljesíté a betűszedést,262 mi megtörtént a következő módon. Egy vastag 

kéreglapra [vagy bőrlapra] írt bötük és számjegyek felett nyugodt a kéz, a 

három ujj közzé fogott famutatóval, ha volt mit közleni a delejnek, meg-

rándult a kar, és szemmel alig kisérhető sebességgel kanyarogva az ábécé 

felett, mutogatá egyenként egymásután [néha vártatva] a leirandó bötüket, 

mindegyik befejezett értelmes mondat végénél hatalmas ököl ütésben álla-

podva meg. 

Illyen módon az első parancsolat ez lett: Beteg vagy, de [most] nem halsz 

meg, még élsz legalább nyolc esztendőt, most263 meggyógyulsz, holnap kezdő-

dik gyógyításod. Mihály békén várt, más nap hajnalban karjában feszülést 

érezve, a darabfa után nyúlt, mellynek bötűi fi gyelmezteték: hogy gyógyítása 

kezdödik, alig hogy ez megtörtént, karja elkezdett szemmel alig kisérhető 

sebességgel testének minden része felett mozogni, ez így tartott három nap 

egymásután, ugyanazon időben, reggelenként egy óra negyedik.264 

Három [kifárasztó] mütét[t]el után nyilatkoztatá a delej, Mihály meg-

halt annya nevében,265 hogy a cura be van fejezve. És valóban Mihály, a 

mint én mind ezeknek lélekismeretesen végére jártam, nem ugyan teljesen 

meggyógyulva, hanem megerősődve kelt fel beteg ágyábol, és végezheti napi 

foglalkozásait. 

257 A nyomtatásban megjelent szövegben a tört szó helyett a szakgatott szó szerepel.
258 Soliloquio (olasz): magában beszélés, monológ. 
259 Abdomen: altest, has. 
260 Értsd: zsongosságukat – azaz mozgásképességüket. 
261 A nyomtatásban megjelent szövegben a szélhüdésétől szó helyett a megbénulásától szó szerepel.
262 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
263 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
264 Értsd: hajnali negyed egyig. 
265 A Mihály szótól kezdve eddig a részig az eredeti kézirat többlete.
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Ezután [csakhamar] vette a másik parancsot266: Irjad! Mihály ujja közzé 

fogva fapennáját irt, vagy szedte a bötüket, csodálatos267 várakozások között 

[fogalma sem lévén az irandók felől]. 

Ceglédre költözvén 1854.ben épen [nagy] munkája közben látogatám meg 

Mihályt268 Ó Kécskén, láttam, [miként látták kivülem számosan, mert 

munkájából titkot nem csinált,] fi gyelemmel kísértem, többször magam 

kapdostam el a szedett betüket aztán az öklözés után olvastam, a hat hét, és 

több sorra terjeszkedő [hosszabb rövidebb] mondatokat, mellyekböl sürüdött 

azután egy sajátságos magyar Th eosophia,269 mellynek rövid szövege, és mag-

va, egy 60-70 írott ivnyi Th argumot270 emel és voncol271 maga után. 

266 A nyomtatásban megjelent szövegben a parancsot szó helyett a rendeletet szó szerepel.
267 A nyomtatásban megjelent szövegben a csodálatos szó helyett a feszült szó szerepel.
268 A nyomtatásban megjelent szövegben a Mihályt szó helyett a Tatait szó szerepel.
269 Teozófi a, azaz isten-bölcselet, a teozófusok szerint még jelenti azt is, hogy isteni bölcsesség. 

Tágabb értelemben teozófi ának nevezhető minden olyan valláserkölcsi gondolatrendszer, 

amely anélkül, hogy vallás akarna lenni, Istennel és az embereknek Istenhez való viszonyával 

foglalkozik. Ebben az értelemben teozófi a pl. Böhme fi lozófi ája is. Szorosabb értelemben a 

teozófi a fogalma alatt főleg a brahmán, buddhisztikus és gnosztikus elemekre felépülő vallás-

erkölcsi tanításokat és azok átültetését értjük (pl. H. Blavatszkij és tanítványi köre). A teozófi a 

szerint Isten benne van a mindenségben, ő a végtelen egység, az ő diff erenciálódása minden 

egyéni lét. A világ Isten gondolatainak és akaratának megnyilvánulása. Az istenség gondolata-

inak megnyilvánulása fokozatosan hét síkon keresztül történik (fentről lefelé a síkok: szellem, 

éltető lélek, magasabb öntudat, egyéniség, emberi értelem, lelki test, éterikus). E síkoknak meg-

felelően hétféle világ van, és ugyanennyi részből áll az ember is. A felsőbb síkok immanensek 

az alsóbbakban. Sarkalatos tanítása a teozófi ának még a reinkarnáció, azaz az egyéni lelkeknek 

az evolúció hosszú időszakában tapasztalatok szerzése végett való számtalan újjászületése és 

a karma, amely az újjászületés jó vagy rossz körülményeit az előző életekhez képest automa-

tikusan meghatározza. A teozófi a etikája az általános testvéri szereteten nyugszik, elvárja az 

egymásért való önzetlen, jutalom várása nélküli áldozatkészséget. A legfőbb tökéletességre 

irányuló elmélkedés és „lelkigyakorlatok” célja, hogy a teozófus minél hamarabb kiemelkedjen 

a négy alsóbb síkból. RNL XVIII., 167-168.
270 Az arám targum szó fordítást jelent. A targum az Ószövetség könyveinek régi, zsidó lefordítása 

arám nyelvre. Ezt a fordítást a szükség hozta magával. A Krisztus születése előtti századokban 

a perzsák által használt birodalmi arám nyelv egyre jobban háttérbe szorította a héber 

nyelvet. A zsinagógai istentiszteleteken a héber nyelven olvasott bibliai szövegeket egyre 

kevesebben értették. Ezért a héber nyelvű bibliai szöveget le kellett fordítani arámra, hogy az 

istentiszteleten részt vevők megérthessék. Ezeket a fordításokat nem volt szabad leírni és így 

felolvasni, hanem a héber nyelvű szöveg elhangzása után az arám fordítást szabadon kellett 

előadni. Ezek nem egyszerű fordítások voltak csupán, hanem egyúttal magyarázatok is. KBL 

II., .
271 Értsd: vonszol.
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Ez a theosophiai  munka sok helyen merészebb,  vi lágosabb, 

[a mi több,]  eredet ibb,  Bömnél , 272 k it  Baader, 273 Schel l ing , 274 

272 Böhme, Jakob (Görlitz melletti Altseidenberg, 1575. – 1624. november 17.) a miszticizmus és 

a teozófi a egyik legnevezetesebb képviselője. Nehezen tanul meg írni és olvasni, majd cipész-

inasnak adták. Megtanulta a mesterséget, de kitűnt jámborságával és ábrándos, fantasztikus 

természetével. A mesteremberek szokása szerint vándorútra kelt, ekkor ismerkedett meg a 

misztikusok és a teozófusok gondolataival. Sok belső küzdelem után hét napig tartó ekszta-

tikus állapotba merült nem egészen 19 évesen. 1594-ben mester lett, Görlitzben telepedett 

le, feleségül vette az egyik hentes lányát. Több ízben voltak látomásai, 1612-ben megírta első 

művét (A hajnali pirosság fölkeltében). Görlitz főplébánosa eltiltotta az írástól, ehhez hét évig 

tartotta is magát. 1619-ben felhagyott foglalkozásával, 1624-ig mintegy huszonnégy művet 

és 74 teozófi kus levelet írt. Személye és művei körül egy külön kör keletkezett (Böhmisták), de 

követői voltak Angliában (pl. Pordage, Brumley, J. Leade) és Franciaországban (pl. Saint-Mar-

tin) is. A XVIII. században Fr. X. Baader és a romantikusok újra felelevenítették emlékezetét, 

Schlegel, Schelling, Hegel sokat átvett és tanult tőle. Böhme rendszerének alapgondolata az, 

hogy Isten a kezdete, lényege és vége minden dolognak. A teremtésben Isten saját magát szülte 

meg, saját tevékenységét hozta nyilvánosságra. Isten magára nézve misztérium, nem jó és nem 

rossz, nincsen sem akarata, sem vágya, nem ismeri a kínt, a kéjt, nem szeret és nem gyűlöl. Is-

ten minden és semmi egyben. Az istenségben van egy ellentét, a sötét, tagadó elv, mely örökké 

világossággá magasztosul. Böhme szerint Istennek istenire és istentelenre való szétválása és 

a kettőnek az észismeretben való egyesítése folytán lesz az ember igazán emberré. A teremtés 

és a rossz keletkezése Isten belső fejlődésére nézve éppúgy szükséges, mint az emberi termé-

szetnek testre és lélekre való válása, az igaz bűnös hajlandóságra való átmenetele. Az egyén 

fejlődése ismétlődik meg a teremtés folyamatában, mely maga nem egyéb, mint az istenség 

belső fejlődésének szükséges mozzanata. RNL III., 650.
273 Baader, Franz Xaver von (München, 1765. március 27. – München, 1841. május 23.) német 

katolikus teológus. Fiatal korában orvosi tudományokkal, természettannal és bányászattal 

foglalkozott és Münchenben bányászati hivatalt is viselt. Majd később teljesen a bölcsészeti 

tudományoknak szentelte magát, különösen misztikus fi lozófi ával, fi zikával és teológiával 

foglalkozott. Nagy tisztelője volt Böhmnek, Aquinói Szent Tamásnak, és főtörekvése az volt, 

hogy a hittitkokat az ésszel megértesse és ekképpen azokat a természetes igazságok módjára 

bebizonyítsa. E téves irány sok hibás állításra vezette őt. 1826-ban az újonnan alapított 

müncheni egyetemen az elméleti teológia tanárává nevezték ki, de e tisztében Baader nem 

maradhatott meg, mert 1838-ban egy miniszteri rendelet a világiaknak eltiltotta vallási 

előadások tartását. Pallas II., .
274 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (von) (Leonberg, [Württemberg] 1775. január 27. – 

Bad Ragaz 1854. december 20.) német spekulatív fi lozófus. Már 16 éves korában a tübingai 

teológiai szemináriumba lépett, ahol fi lológiával és fi lozófi ával is foglalkozott. 1796-ban 

Lipcsébe ment, ahol két évet természettudományi és matematikai tanulmányoknak szentelt. 

1798-ban Goethe közbenjárására rendkívüli tanárnak hívták meg Jenába, ahol 5 évet töltött. 

Itt közelebbi kapcsolatra lépett Goethével, Schillerrel, valamint Fichtével, a két Schlegel 

testvérrel, a német romantikus iskola akkori vezetőivel. Szerelmes lett Schlegel feleségébe. A 12 

évvel idősebb nő elhagyta második férjét, Schlegelt és 1803-ban feleségül ment Schellinghez, 

akivel hat évig, haláláig boldogan élt. Schelling Würzburgba ment tanárnak, majd 1806-ban 

Münchenben a művészeti akadémia igazgatója lett. Innen 1820-ban ismét egyetemi tanárnak 

ment Erlangenbe, majd az egyetem áthelyezésével ismét a bajor fővárosba került 1827-ben. A 

nagy német fi lozófusok közt ő volt az egyetlen, akit a Magyar Tudományos Akadémia 1834. 

november 8-án tagjai közé választott. Az első időszakban különösen Fichte és Spinoza hatott 

Schellingre, később Platón és az új-platonikusok, valamint Bruno és Böhme. Ezek hatása alatt 
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Hegel275 annyira magasztaltak, [és alapul nyomtak a német bölcsészet 

alá.] eredetibb az 1803. [ban] meghalt Sz[ent] Martinnél,276 ki mai napig 

a Franciák philosophe inconna-je,277 miként Mihályt278 is annak, ismeret-

lennek nevezhetjük magyarul. E munka nálam is megvan [eredeti kézirat-

ban], egygyes töredékei megvannak279 többhelyen. Vannak Mihálynak280 sok 

eredeti levelei, mellyek a munka megtermését korszakonként kísérték, és a 

mellyekben olvashatok a genetistikus vallomások [és leplezetlen aggodal-

mai]. Vannak részemről sok kísérletek mellyekben a tünemény legmélyebb 

forrásáig akartam lejutni, honnét aztán egy másfelől érkezett salyátságos 

áradat ismét a felszínre vetett rendesen.281 

Már ez a közel tizenkét év alatt készült salyát nyelvü és logikáju282 munka, 

legalább annyit érdemel, hogy tudjuk létezését.283 

mindinkább misztikus lett, és saját korábbi rendszerét negatívnak és racionálisnak gondolta, 

Hegel halála után pozitív fi lozófi át igyekszik művelni. Későbbi műveiben a katolicizmus és 

protestantizmus ellentétének kiegyenlítését egy felsőbb rangú keresztény vallásban hirdeti. 

Filozófi ai működésének e második szakasza kisebb hatást fejtett ki, mint az első. Schellingnek 

számos híve és követője volt, Hegel és Schleiermacher is tőle indultak ki. Pallas XIV., -. 
275 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (Stuttgart, 1770. augusztus 27. – Berlin, 1831. november 14.) 

német fi lozófus. A stuttgarti gimnázium bevégzése után a tübingeni teológiai intézetben a 

teológiát és fi lozófi át 1788-tól 1793-ig hallgatta; azután 1800-ig házi tanító volt Bernben és 

Frankfurtban. Az 1808-dik év vége felé Nürnbergben főgimnáziumi rektori állást foglalt el, 

majd 1816-ban Heidelbergben lett egyetemi tanár. Már 1818-ban miniszteri közvetítés folytán 

a berlini egyetemen foglalt el állást, ahol haláláig működött, számos tanítványt gyűjtött maga 

köré. Összes műveit előadásainak szövegeivel együtt kiadták tanítványai 18 kötetben 1832-41 

között. Pallas VIII., -. 
276 Saint-Martin, Louis Claude, Marquis de (Amboise, 1743. január 18. – Châtillon melletti 

Aulnay, 1803. október 14.) francia fi lozófus. Böhme és Swedenborg írásainak tanulmányozása 

egészen a misztikus teozófi ára vezette. RNL XVI., 480.
277 Ami annyit jelent: ismeretlen fi lozófusa.
278 A nyomtatásban megjelent szövegben a Mihályt szó helyett a Tatait szó szerepel.
279 A nyomtatásban megjelent szövegben a megvannak szó helyett a meglehetnek szó szerepel.
280 A nyomtatásban megjelent szövegben a Mihályt szó helyett a Tatait szó szerepel.
281 Az egész mondat a kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
282 A nyomtatásban megjelent szövegben a logikáju szó helyett a gondolatjárásu szó szerepel.
283 Vö. HF , . „1856-ban ceglédi ref. lelkész t. Dobos János urnál látogatóban lévén, mint 

természeti ritkasággal, egy delejkóros író munkájával ismertetett meg. Az író t. Tatai Mihály 

ókécskei ref. lelkész úr, ugyanaz, kiről 1834-ből Debrecenből imént emlékeztünk. Hogy a kopogtató 

szellemek, holdkórosak, s egyéb szellembetegek öntudatlanul egész mondatokat leírnak, rövid 

beszédeket (a szokottnál emelkedettebb gondolatokkal,) tartanak: erre vannak példák; de hogy 

egy ember öntudatán kívül, ismeretlen szellem ösztönéből, mintegy új mennyei jelenéseket írjon, 

azaz nem is mennyei jelenéseket, minőket akárhány forrólázban szenvedő szelleme a képzeletben 

játszik, s tarka délibábként föltüntet: de egy logikailag összefüggő egészet, a legnehezebb alaptételek 

okszerű föloldását egész rendszeres munkában évek alatt egybeszerkesszen: ez engem meglepett, 

mint e rendkívüli eset bizonyosan mindenkit is megfogott volna lepni.

 Az író: lelkész; tehát a szellem, mely t. Tatai Mihály úr által működött, őt időnként írásra 

késztetve, a szellem mondom, mely a munkát áthatja, tükrözi némileg az író jellemét, lévén a mű 
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egyik részében theologiai, másban physikai irányú. A theologiai rész a hittan némely elveit fejtegeti, 

átát-csapva a metaphysicumokba; de a dogma misteriumaiba (sz. háromság titka, föltámadás,) 

nem avatkozik; mind a mellett több nehéz tételen is könnyen átsiklik, s néhol alaposan keresztül 

hat. Physicuma leginkább a világ alakulását tárgyazza, az atomok rendszere nyomán. Néhol igen 

furcsa műszavakat használ. Sajnos hogy a nyáczá-n kívül, mely az atomokat összetartja, egyébre 

nem emlékezem. Az irály általában mindenütt, néhol a próféták ihletettségeig emelkedett.

Az egész munka címe: »A fadelejben nyilatkozó isteni erő csudatüneményei.« Az előszó rövid 

tartalma, mennyire emlékezem, ide megy ki:»Isten az emberiségnek időnként ennek korához képest 

nyilatkozik. Mózes által az emberiséghez, mint még gyermekhez, de a Jézus által, mint már ifj uhoz 

nyilatkozott. A jelen emberiség már férfi kort ért, tehát isten jelenleg az emberiségnek mint érett 

férfi unak nyilatkozik – a fadelej által, nem azért, hogy Jézus tanait eltörölje s ujakkal pótolja: azok 

örökké maradandók, hanem hogy a tanokat uj öltönyben mutassa föl az emberiségnek; az eddigi 

öltönyök e tanokon már elavultak, miként az ért koru férfi u testéhez nem illő az ifj ukor ruházata.«

Sajnálom, hogy e különös szellem művéből mind az irályra, mind a gondolat menetére nézve 

példányokat nem mutathatok föl. 1856-ban csinálták (tudjuk) a concordátumot, s az absolutismus 

ez időben ülte fénykorát; ilyes gondolatokat közzétenni akkor nem lehete, s ha t. lelkész úr delejkóros 

állapota s túlvilági szellemekkeli közlekedése köztudomásra jut: még őt is csendőrök fogták volna 

őrizni, mint a ráczalmási magneticus álmú leányt.

Dobos János úr, ki a szellem sugalta művet t. Tatai úr kéziratáról lemásolta, többszöri kérel-

memet, hogy ezen műnek kitűnőbb helyét, mondatait, most, miután szabadabb világban élünk, 

köztudomásra juttatás végett közölné velem, válasz nélkül hagyta. – A tény mindenesetre meg-

érdemli, hogy mint hazai, s lélektani ritkaság, mint tudtomra egyetlen rendszeres mű, mely a 

rendkívüli lélekállapot szüleménye, ha csak létezésében is megismertessék.

A műveit külföldön e munka, kivált Amerikában, rendkívüli sansatiót fogna előidézni, s ha 

ott Smith balga koholmányai a mormonok vallásfelekezetét hozták létre: ezen mű bizonyosan egy 

másik hitfelekezetnek adandott lételt. – E szellem a nagy mindenséget egy ülő ember alakjában 

képzelteti, melynek tagjai volnának a nap és a csillagok milliói. És azt mondja: miszerint Ame-

rikában egy hasonvéleményű ember, (megnevezi még a lakát is,) ez állítást kiadandó művében 

támogatja. Érdekes volna végére járni.

Szemtanúk után igen érdekes látvány: miképen működék a szellem Tatai M. úr által. A de-

lejkóros jobb keze megrándult. Előkapott egy szál gyufát, s ezzel egy az asztalon levő könyvben a 

bőtükön összevissza kopogtatott. Azután tollat fogván, írt egy mondatot. A mondat végeztével, 

a gyufával megint szerteszélylyel kúszált a bőtük közt, s a mely bötüket a könyvben kiböködött, 

azokat a következő mondatban ismét leírta. Így ment ez tovább, midőn egy negyed, néha két óra 

mulva a szellem működni megszűnt, s az író ismét magába tért. Ha például e mondat fordulna 

elő a szellem dictandójában: »Az isten félelme a bölcsesség kezdete«: a delejkóros e betűket elébb 

a könyvben gyufával megszurkálta, azután leirta volna. Mind az irály, mind a helyesirás ellen, 

kivált kezdetben, hibák fordulván elő, Tatai megkérdé szellemét, (mert utóbb, egy évi kórállapota 

után, ő maga is működésbe tudta hozni szellemét,) hogy lehet-é a hibákon változtatni? »miért ne? 

– válaszolt a szellem – a forrás is tisztán bugyog elő a földből, azután vegyülnek belé tisztátlan 

elemek: én is tisztán ömlöm beléd, de rajtad keresztül vegyülnek közém tisztátlan elemek, melyek 

e hibákat okozzák«.

A mennyire tudom, Tatai úr e kórállapotba 1855-ben jutott, s még 1858-ban sem épült ki 

belőle. A theologiai részben az irály és kifejezés erélyesb; a későbbi kosmológiai részben a szellem 

mintha lankadna. Mahomet koránjának első szuráiban is lángok lobognak, az utóbbiaknak csak 

parázs pislog.

Mikép közlekedtek vele a túlvilági szellemek, s mikép közlekedett ő a magáéval: mondok rá 

egy példát. Megrándul jobbja, s az írásban nevén szólíttatik. Kérdi: »ki vagy?« - »N. N.« (egy ko-

rábbi tanuló társa, kinek 20 év óta hirét se hallotta.) »Hol vagy?« - »A napban.« - »Hogy jutottál 

oda?« - »Főbe lőttem magam.« - »Miért?« - »Világi jobblét reményében vallásomat változtattam. 
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Az 1868. öszutolján284 látogatám meg utószor, már ekkor a delej forrása 

kiapadt, s a kéz melly ki tudja honnan másolta285 telegramjait, már akkor 

’sibbadva286 csüggött a ’sellyeszék287 karján. 

Halála elöt öt nappal halt meg hirtelen288 kedves leánya Th eréz. Hinni 

nem akarta hogy meghalt, miután ezt is el kellett hinnie, megnémult, többet 

az élökhöz nem szóllt, de szemei a magasban kerestek valakit, kivel lelke 

kimondhatatlan289 fohászai között beszélt, azután meghalt csendesen, a leg-

kisebb panasz290 vagy fájdalom anyagi291 fájdalom [, vergődés] nélkül. Ezen 

beszéd tetején ez olvasható: Lamartin.292

459. 1870.293 Idvesség Jézus által 1. Úrvacs[ora] után. Textus: 1Tim 1,15. 1870. 

augusztus 31. Cegléd. {Megjegyzés} A következő, 460. számú prédikáció 

Néhány év mulva atyám meghalt; temetésére mentem; ott ezt énekelték: pályám megfutottam, 

hitem megtartottam, add meg uram, a mit vártam. Az ének szavai: hogy én hitem meg nem tar-

tottam, anyira meghatottak, hogy még az nap főbe lőttem magam.« - Utána jártak a dolognak, s 

valóban ugy történt. Az illetők csak az öngyilkolás indokát nem tudták.

1856 tél végén egy barátja száll meg Tatainál, mint látogató. Lefekvéskor a vendég látta, mikép 

ágya lábánál a ruhaszekrény tetején egy süveg cukor állt. Hajnalban zörrenés ébreszti föl a vendé-

get és házi gazdát. Gyertyát gyujtnak: látják hogy a süveg cukor a földön hever. - »Tudakozd meg 

szellemedet barátom, - mond a vendég, - hogyan történt ez?« A válasz az lőn: »épen most Olasz-

ország déli részében nagy földrengés volt;« - melyet egy pár hét mulva a lapok akkor csakugyan 

igazoltak. Annak ingása dönté le a süvegcukrot”. 
284 Értsd: ősz végén. A nyomtatásban megjelent szövegben az öszutolján szó helyett az ősz elején 

szó szerepel.
285 A nyomtatásban megjelent szövegben a másolta szó helyett a szedte szó szerepel.
286 Értsd: zsibbadva.
287 Értsd: zselyeszék.
288 A nyomtatásban megjelent szövegben a hirtelen szó helyett a véletlenül szó szerepel.
289 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
290 A kézirat többlete, hiányzik a nyomtatott változatból.
291 A nyomtatásban megjelent szövegben az anyagi szó helyett a minden szó szerepel.
292 Lamartine, Alphonse Marie Louis de Prat de (Mâcon, 1790. október 21. - Passy, 1869. március 

1.) francia költő és államférfi ú. 1820-ban megjelent munkája (Méditations poétiques) miatt 

hirtelen hírnévre tett szert. A Chateaubriand által megkezdett katolizáló esztétikai irányt 

követte; elmélkedéseiben mélyen érző szív melankóliájának borúja sötétlik és az istenhivő 

áhítatos lélek vallásos hangja csendül. A természetről fejtett gyönyörű képei, stílusának 

színessége, nyelvének gyöngéd bája még emelték azt a hatást, amelyet e költeményei az 

akkoriban a szentimentalizmus felé hajló francia kedélyekre gyakoroltak. Irodalmi sikerei 

révén került az udvarhoz, amely előbb nápolyi, majd londoni és végül fi renzei követségi 

titkárként alkalmazta. A februári forradalom (1848) után az ideiglenes kormány tagja és 

külügyminiszter lett. Nagy népszerűségnek örvendett és egyszerre tíz kerület választotta meg 

képviselővé az alkotmányozó nemzetgyűlésbe, amely aztán a végrehajtó bizottság tagjává 

választotta. A júniusi zavarok alkalmával elvesztette befolyását és népszerűségét.. Lamartine 

Magyarországon is nagyon olvasott író volt a maga korában, és egyes íróinkra, pl. Eötvös József 

báróra közvetlen hatással is volt. Pallas XI., -.
293 A cím kiegészítése későbbi autográf bejegyzés.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 529 •

számozása, címe, textusa, elhangzási ideje alapján megalapozottan felté-

telezhető, hogy ez a prédikáció is Chatelain * után íródott.

460. 1870.294 Jézus általi üdv, természete hasznai 2. Textus: 1Tim 1,15. 1870. 

szeptember 15. Cegléd. Dobos János Chatelain * után. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1892. február, Máthé Elek Duna-

vecse, 1902. március 9. és 1910. május 1.

461. Istent szeretni. 1871. Textus: Lk 10,27. 1871. december 20. Cegléd. {Meg-

jegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz áthúzta, feltehetőleg 

ez a kéz írta be a kézirat első oldalának aljára kék ceruzával: Ki van nyo-

matva.295

462. 1872. Istenneli viszonyunk, Communió alkalmával. Textus: 1Jn 1,7. 1872. 

június 29. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció után a következő autográf 

bejegyzés olvasható: folytatása, következik. A folytatás kézirata nem talál-

ható a hagyatékban, elképzelhető, hogy Dobos nem készítette el. 

463. 1875. Pünkösti homilia. Textus: ApCsel 2,1-4. 1875. május 16. (feltételez-

hetően Cegléd) {Megjegyzés} Szalk Sz Marton 1883. l. i Dobos L.

464. Sept. 3. 1878. {Megjegyzés} A kisméretű ív papíron magánjellegű vissza-

emlékezés szövegét olvashatjuk, ekként: Huszonnégy éve múlt ma épen, 

hogy az akkori Kecskeméten székelő Horvát nevű Kreishauptman296 elébe 

voltam idézve, 1854. szeptember 3. napja. Fejemet tenyerembe hajtva, mint 

hajdan egy próféta az elszáradt lugas alatt, elgondoltam sokat, és elszomo-

rodtam a dolgok miatt melyek történtek, nem láttam túl a sötét borulaton, 

egy csillagsugár se mosolygott árva fejemre, hazám nemzetem magam utat 

vesztve tapogattam hogy merre tartsak. Akkor egy könyv akadt kezembe 

melynek utósó levelein kisírtam, kipihentem magamat. Most ismét tenyerem-

be hajlott ősz fejem, ismét elgondolkoztam; ismét kezembe akadt a könyv a 

jóslatszerű könyv, és meggyújtva a mécsest, ismét olvastam 24. év után, ol-

vassa más is! Lehet hogy másnak, sokaknak van rá szüksége nehéz időkben. 

I. Gyász. A gondviselés élet melegével érleli a dolgokat, az eseményeket, az 

embereket. Hogy egy ócska világ elsül[l]yedjen, ahhoz elég annyi hogy az egye-

temes élet nagy Napja tetőpontja felé hágjon és rávesse sugárait az ócska 

intézményekre, előítéletekre, törvényekre, és szokásokra. Ezek a sugárok 

felgyujtják felemésztik a multat. A gondviselés világít, ez szemmel látható; 

de egyúttal emészt, ez a titkok titka. Csöndes folytonos működéssel, a minek 

hajolnia kell meghajtja a minek vénülnie kell megvéníti. A kasztok, a törvény-

könyvek a vallások ráncait gyüremléseit elsimítja elvasalja. Ez az ellenállás 

294 A cím kiegészítése későbbi autográf bejegyzés.
295 A prédikáció az általam fellelhető kötetekben és folyóiratokban nem található meg.
296 Kreishauptman: Körzeti főember. 
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vagy elévülés, magától érkezik, alatta fakad az újélet csírája. Halk bomlás. 

Nem látható mély repedezések ezer meg ezerfelé ágazva őrlik porrá belöl. 

A százados alakulásokat melyeket a külkéreg borít, és íme a szúette ócska 

szerkezet bomlik vagy bomol, mindegy! Az egész építmény nyiladozik, megdől. 

Egyik kő nem marad a másikon, legalább egyik a másikat nem fekszi meg. 

Érkezzék ilyenkor a for[r]adalmak valamelyik óriása, emelje föl öklét, és meg-

rendül alapjában az ócska csonka torony. Megtörtént ez már egyszer, mikor 

egy Danton297 öklözése megrendíté Európát. Megtörtént ez 1848-ban. A vén 

hűbéres, monárkás,298 pápás Európa, melyet az 1815. [év] vérrel összevákolt, 

megrendült. E[z] hiányzott Danton… romba nem dőlt! áll mainapiglan. 

Mondják mai napig a szószátyárok hogy az az 1848 egy lázongó örvény volt 

az emberiség vagy a vén Európa alatt; nem igaz! A multnak szagos hullája 

volt kinyútóztatva Európa fölött, mint van ma is, 1848 ban egy nagy sírt299 

ástak ennek a büzhödt hullának hogy bele vessék. Ezt a sírt keresztelték el 

örvénynek, mélységes örvénynek. Ezernyolcszáz negyvennyolcban mindenki 

a múlt[t]al tartott, mindenki ebből a hullábol táplálkozott, közelről látta ezt 

a gödröt. Nemcsak a trónokon guggoló királyok, nemcsak a süveges bíborno-

kok, a nyaktilók árnyékában delelő bírák, a harci méneken ágaskodó [z]

soldosok morogtak; hanem minden, a ki a veszendő miat[t] érdekelve volt; 

minden, a ki valami társas koncon élősködött, a ki valami visszaélést 

abusust300 haszonbérelt, minden hazugságőr, minden babonabérlő, a ki zsák-

mányolt, uzsoráskodott hazudozott, pedert, a ki hazug fonttal mért, hitvány 

marhát árult, csalt, egész addig a bibliacsavaróig301; a félkér [sic!] kalmártól 

fogva a gazpapig, a számvakarótól fogva, a csodákkal kupeckedőig, mind, 

addig a [z]sidó bankárig ki pápista körmökkel rühelődzött, a püspökig ki [z]

sidósan kovásztalankodott; a multnak minden embere összedugta fejét, és 

remegett. Ezt a tátongó gödröt, hova temetkeznie kellett volna minden ámí-

tásnak minden kincsnek melyet századok aggattak az emberre, ezt a gödröt, 

ezt az árkot be kellet[t] húzni minden áron; kő, szikla darabokat hordva, be 

kellett falazni, s a rakáskő tetejére fel kellet[t] állítni az akasztófát, melyre 

felhúzzák a legnagyobb latort, az igazságot. Rögtön ítéletet tartottak minden 

szabadulás emancipáció felett, hogy végkép visszafojtsák az emberiség 

magasrafeszítő erejét. A vállalat nagyszerű a maga nemében… Húsz nemze-

dék nagy munkáját lerombolni, a tizenkilencedik századot sarkon fogva be-

297 Danton, Georges Jacques (Arcis sur Aube, 1759. október 28. – Párizs, 1794. április 5.) a francia 

forradalom egyik kimagasló alakja.
298 Értsd: monarchiás.
299 Dobos lábjegyzetbe ezt a két variánst írja még: sírgödröt, sírvermet.
300 Abusus (latin): visszaélés.
301 Dobos a szó fölé ezt írta: bibliahamisítóig.
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leölni három egész századot, a tizenhatodik, tizenhetedik, tizennyócadik 

századot vagyis belefojtani Luthert,302 Kártért,303 Voltaire304 s benök a vallás, 

a bölcsészet, a társadalom szabad bírálatát; Európa szerte elgázolni a sza-

badgondolat roppant vegetatióját, a szálfán kezdve a kaszálóig! Szentelt víz-

be mártani a kancsukát s azzal verni végig Európa hátát; spanyolhont a déli, 

oroszhont az északi sarokba szorítni hogy szuszogni se tudjon; feltámasztni 

men[n]yit csak lehet az inqvisitióbol, s megölni men[n]yit csak lehet a józan-

észből; elbutitni a fi atalságot, elbaromítni a jövőt; az eszmék auto daféja305 

körül sütkérezni, odaállítni a világot hogy melegedjék a tűz mellett melyben 

az igazságot pörkölik; felforgatni a szószékeket, elhallgattatni a sajtócsikorgást, 

a könyveket a beszédet a zajt, a zúgást, a morajt a suttogást; csöndet csinálni; 

elnyomni a gondolatot már a bötűszedök fi ókjában az ólom bötükben, a kő-

nyomatokban, a képekben, a színpadon, a bohóc bolondistók szájában, az 

iskolamester asztalfi ókjában, a házaló bőröndjében; hit, törvény, Isten helyett, 

anyagi érdeket adni mindenkinek; mondogatni szépen a földnépének: Egyetek, 

ne járjon eszetek; kiszedni az agyvelőt, és a hasba zárni, eltörölni minden 

egyéni kezdeményezést, helyi életet, nemzeti szárnycsattogást semmivé tenni 

302 Martin Luther (Eisleben, 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.)
303 Az említett személy valószínűleg Blessed William Carter (1548-1584) angol katolikus nyom-

dász, aki később kiadott művei miatt mártír halált halt.
304 Voltaire eredeti nevén François-Marie Arouet (Párizs, 1694. november 21. – Párizs, 1778. 

május 30.)
305 Autodafé (spanyol auto de fé, portugál. autoda-fé, latin. actus fi dei). A spanyol és portugál 

inkvizíció által eretnekség miatt halálra ítéltekkel való ünnepélyes körmenet, illetőleg a 

halálos ítélet végrehajtása volt. Kezdetben az Autodafé az ítéletnek nyilvános, ünnepélyes 

felolvasását jelentette ugyan, de amelynek közvetlen következménye mindig a kivégzés volt. 

Az ünnepélyes ítélet-kihirdetést gyakran későbbre halasztották, hogy az egyház diadalmát 

valamelyik nagy ünnepnapon az áldozatok nagy számának kivégzésével demonstrálják. 

A kivégzésre ítélt eretnekekkel rendszerint Pünkösd és Advent között, leginkább Mindenszentek 

ünnepén tartották meg a körmenetet. Napfelkeltekor megkondult a főtemplom nagy harangja, 

amikor is a nép nagy tömegekben tódult, hogy szemtanúja legyen a látványosságnak, egyúttal 

azt hitték, hogy az Autodafé puszta megszemlélése érdemszerző cselekedet Isten előtt. Az 

ünnepélyességet emelte, hogy az Autodafén megjelent a király fényes udvartartásával. A menet 

elején a dominikánus rend képviselői mentek az inkvizíció zászlajával. Utánuk a megtértek, 

bűnbánók meneteltek, majd mezítlábasan, szűk ruhában, hegyes sipkában a halálra ítélt 

eretnekek. Mögöttük a megszökött eretnekek képmásait vitték. A templomban az elítéltek 

kioltott gyertyát tartva hallgatták végig a halálos ítéletet, majd visszavitték őket a börtönbe. 

Ha az eretnekek visszavonták és megtagadták eretnekségüket, enyhítésképpen csak kötéllel 

fojtották meg őket, ellenkező esetben máglyán égették meg őket. E tömeges kivégzéseket 1481-

től tartották meg, a legnagyobb méretű Autodafé 1680-ban, II. Károly spanyol király uralkodása 

alatt volt Madridban. Az utolsó Autodafékat a XVIII. század végén rendezték, ekkor már a 

kivégzések nem nyilvánosan mentek végbe. Az 1834-ben közzétett hivatalos jelentések szerint 

Spanyolországban 1481. és 1808. között 34658 embert végeztek ki nyilvánosan vagy titokban 

és 288214-et ítéltek életfogytig való börtönre vagy küldtek gályarabságra. Pallas II., -. 
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a nemzetek hasonmását, mit Sionnak neveznek; a darabokba tépett népek 

közül kiírtani a nemzetiséget az alkotmányos népek közül az alkotmányt 

Franciaországból a köztársaságot a szabadságot mindenünnél a hol csak van! 

Szóval: kalodába vetni a haladást! Ez vala a terv, melyet nem gondolt senki, 

követett minden. De hát maga ez az eszme, ez a szűkítésnek, általános szorí-

tásnak fanyar eszméje, hol vette magát? Ki mondhatná ezt meg? Benne volt 

a légben, a múlt idők nyugati hajlatán jelent meg, világított, utat tört magá-

nak minden irányban: mintha lidérce, Machiavel[li]306 sírjából gyúlt volna 

ki. II. 1848. Vannak az emberiség történelmében helyek, hol úgy tetszik hogy 

az emberiség mindegyik vén démona, XII. Lajos,307 II. Filep,308 Medicis Ka-

ta,309 Alba, Torquemada,310 II. Ferdinand311 találkoznak, Kolonics asztalt 

terít, ők egy szögletben külön ülve tanácskoznak. Néz az ember és keresgél az 

ujabb korban, és a régi colossusok helyén idétleneket talál. Hol egy álba her-

ceget képzelt talál egy Schwarzenberget,312 Torquemada helyett egy Hayna-

ut.313 Az ócska európai despotizmus indul ezekkel az apró emberekkel és ha-

lad épen ugy mint az utazó N[agy] Péter314 „Fogd be – kiáltá rekedt hangon 

– fogd be, a mit találsz ha nincs tatár ló, lesz szamár elég”. A mindent meg-

szorítás kedviért keskeny, sötét, tekervényes utat kellet[t] választani, és ugy 

lett, nehány a ki becsavarodott, tudta hogy mit csinál. Azok, akiket az 1848 

megrémített és egyesített leltek szókat315 melyeket fen[n]hangon kiáltottak, 

ezek a hangos szók vallás, család, tulajdon, veszély fenyegeti őket, ezeket meg 

kell menteni a s[z]ocializmus a comunismus réme kergette a tömeget, s rohant 

érdekei után. Elsőben szövetkeztek, azután sorakoztak, utób támadtak. 

A tömeg különböző elemekből sűrüdött.316 A tulajdonos beállt, mert jövedel-

me csökkent a paraszt, mert füstpénzét már befi zette; az olyan a ki Istent se 

hitt, szükségesnek látta a vallást megmenteni, mert kénytelen volt lovait el-

adogatni. Szolgálatra kész lett a megherélt nagy tömeg. Megnyomorítottak 

306 Machiavelli, Niccoló (1469-1527)
307 XII. Lajos (Blois, 1462. június 27. – Párizs, 1515. január 1.) 
308 II. (Mosolytalan) Fülöp spanyol király (Valladolid; 1527. május 21. – El Escorial; 1598. szep-

tember 13.)
309 Medici Katalin/Catherine de Médicis (Firenze, 1519. április 13. – Blois, 1589. január 5.)
310 Torquemada Tamás/Tomás de Torquemada prior de Santa Cruz (Valladolid, 1420. – Ávila, 1498. 

szeptember 16.)
311 II. Ferdinánd (Graz, 1578. július 9. – Bécs, 1637. február 15.)
312 Az említett személy Felix Ludwig Johann, Fürst zu Schwarzenberg (Böhmisch-Krumau, 1800. 

október 2. – Bécs, 1852. április 5.) 
313 Báró Julius Jacob von Haynau (Kassel, 1786. október 14. – Bécs, 1853. március 14.)
314 Valószínűleg ez nem lehet más, mint I. (Nagy) Péter teljes nevén Pjotr Alekszejevics Romanov 

(Moszkva, 1672. június 9. – Szentpétervár, 1725. február 8.)
315 Valószínűleg itt szófelcserélés történhetett, helyesen így lenne: szókat leltek.
316 Értsd: sűrűsödött. 



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 533 •

mindent megszorították a törvényt, az egyleteket a törvényszékeket a rend-

őrséget, Lombardiában kard[d]al. Nápolyban gályarabsággal, magyarhonban 

akasztófával. Csakhogy ismét lebunkózzák az értelmiséget a szellemet, ezt a 

szökött szolgát, csakhogy megmentsék a multat, és a mult hogy mult[t]á ne 

legyen, hogy akadályozzák a jövő megszületését; csakhogy legyezzék a kirá-

lyokat, a hatalmasokat, a kiváltságokat, a dúsgazdagokat, bankárokat, min-

den eszköz jó igaz törvényes lön. Az új erköltstanbol csaplazókat farkasfogókat 

készítettek a szabadság ellen, melyeket kirakott Ferdinand Palermóban, 

Antonelli317 Rómában, Schwarzenberg majlandban318 Pesten, később Párizs-

ban az államcsín emberei, ezek az állam ordasai. III. 1878.319 A XIX. század 

fi születe.320 Volt egy nép a több népek között, melly az elnyomott családoknak 

báttya volt mindnyájának, ki olyan volt az emberiség tribuszában321 mint a 

Próféta hajdan Izrael népe között. Ez a nép volt kezdeményezője minden 

emberi mozgalomnak. Ez a nép megindult, szólt, vezényelt: jertek! és a többi 

indult utána mind, mint megtestesülése az evangyéliomi testvériségnek, 

tanítá a népek testvériségét. Beszélt íróinak költészeinek bölcseinek hangján 

nyelvén, ezeknek beszéde kiment az írás szava szerint, mind a világ végeig 

hogy mint tüzesnyelv égjen minden népek homlokán. Előlült az értelmiség 

terített asztalánál mint hajdan a megváltó az apostolok utósó vacsorájakor, 

az életnek kenyerét megszaporítá a pusztákon bujdosók számára. Egykoron 

nyílttengeren meglepte a vihar, és ő száraz lábbal járt a hullámok fölött, 

bíztatva a megrémült népeket, mondván: mit féltek kicsinyhitűek? A forra-

dalmak általa felkorbácsolt habjai, lábaihoz simulva, az elnyelés helyett, 

dicsőítették. A szenvedő, beteg, nyavalyás népek körül fogták; az egyik sántí-

tott, mert az inquisitiók lábára vert bék[ly]ói megbénították. Ő szólt: kelj fel, 

és járj, és a sánta lábra állva járt. A másik világtalan volt, mert a vén romai 

pápásság reactio hájogot, farkashájogot fútt szemevilágára; ő szólt, mondván: 

Láss! És a világtalannak megnyíltak szemei, és látott. – Hányjátok el man-

kóitokat, hevedereiteket, a sok babonát balvéleményt, emeljétek magasra 

fejeteket, ne hagyjátok jogaitokat nézzetek az Égre, Istenre a jövő, a tietek! 

Népek! Ti bélpoklosok vagytok, bélpoklotok a tudatlanság! Kórságosok vagy-

317 Antonelli, Giacomo (? 1806. április 2. – ? 1876. november 6.)
318 Értsd: Milánóban. 
319 A datálás későbbi, autográf bejegyzés.
320 Értsd: feszülete. Ennek a visszaemlékezésnek ez az utolsó részlete később megjelent nyomatásban 

is: Dobos , -. A végére ezt írta Dobos: „Szegény hazám! lesz-e helyed, oda ereszt-e 

szomszédod a feltámadás sirjához? Ez a kép Victor Hugo albumából van kimetélve.” Azonban, 

hogy ez pontosan melyik album lehet, sajnos nem beazonosítható. 
321 Tribus (latin): a régi rómaiaknál az államnak egy része, szemben az egésszel. Pallas XVI., 

.
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tok, kórságtok a hitetlenség, nincs egy is közületek, kinek homlokán ott ne 

volna a fenevad béllege, és ne viselné a despotismus kékjeit érdemjeleit, ne 

pengetné sarkantyútarajait. Keljetek fel tépjétek el a gonosznak, a Beliál fi a-

inak köt[e]leit, én megszabadítlak meggyógyítlak. Az egész földkerekségen 

felzendült a meggyógyult megerősödött népek hálája. Így látogatta meg ne-

gyednapra Lázárt a lengyel halottat, kezét felemelve kiáltott: Teneked mon-

dom Lázár kelj fel! És a halott Lengyelország felkelt. Ezt a népet az avult idők 

emberei gyűlölték, tekervényes ösvényeken kopott utakon megkerülték, hurkot 

vetettek nyakába, lefogták, megkötözték.322 Hét éve mult már hogy a világ 

odacsődült a vesztőhelyre. És nézi hogy mit csinálnak a német hóhérok. Hét 

éve mult már hogy az avult idők emberei, az írástudók farizeusok 

publikánusok, a papifejedelmek a császárok az emberi nem szeme láttára 

feszítik a keresztre, hét éve már hogy huzzák a kötelet, mit átvetettek az 

akasztófán, melyre a népek megváltóját a francia népet hozzák. Hét éve hogy 

a német csőcselék kiö[l]tötte nyelvét és mulatja magát a felhuzottnak 

kapállódzásain. – Harminc éve, adták el harminc pénzen, egy kutyapecérnek 

a kutyapecér megnyuzta és most bőrével a német sisakra húzzák.323 Az egyik 

támasztja [a] keresztet, a másik szeget üt bele. Falloux324 töviskoronát nyom 

322 A nyomtatásban megjelent változatban itt még a következőket találjuk: „Azután hátára tették 

a keresztet, melyet magával vitettek ki a gyalázat dombjára; ott ismét nyakába varrták, a kiket 

lerázott magáról: a királyokat, a kik tépett köntösén megosztoztak.” Dobos , .
323 E szövegrész fölött áthúzva a következő olvasható: „Jertek, lássátok, az európai kálváriát a 

berlini kupaktanácsot. Egyik emeli a keresztet, a másiknak kezében a fejes szegek, a harmadiknak 

a kalapácsnyele”. Berlini kongresszus (1878. június 1. – július 13.): Az európai nagyhatalmak 

konferenciája a balkáni kérdésről. Célja Oroszország balkáni pozícióinak gyengítése, a 

San-Stefano-i békeszerződés módosítása. Elismerte Bulgária önállóságát, de csökkentette 

területét (Makedónia és Kelet-Rumélia török igazgatása alatt maradt). Oroszország megkapta 

Besszarábiát, Anglia Ciprust, Ausztria-Magyarország pedig ellenőrzése alá vonhatta Bosznia-

Hercegovinát. A kongresszuson nagy szerepet játszott gr. Andrássy Gyula, Ausztria-

Magyarország külügyminisztere. Bebesi-Turi , .
324 Falloux, Frédéric-Alfred-Pierre comte de (Angers, 1811. május 7. – Angers, 1886. január 6.) 

francia történetíró, konzervatív államférfi . A család a Bourbonok iránt tanúsított hűség mi-

att előbb nemesi, majd 1830-ban grófi  rangot kapott. Falloux szigorú vallásos nevelésben 

részesült. 1846-tól képviselőként működött, erőteljesen védelmezte a tanítási szabadságot, az 

egyház érdekében elismerte az 1848. évi új kormányt, valamint tagja volt az alkotmányozó 

nemzetgyűlésnek. Napóleon alatt 1848 decemberében oktatási miniszter lett, ez időben alkotta 

meg a híres klerikális tanügyi törvényjavaslatot, tisztségéről 1849 októberében lemondott. 

A politikai események miatt visszavonultan élt, kizárólag birtokaival foglalkozott. A francia 

akadémia 1856-ban tagjai közé választotta, 1871-ben újra a nemzetgyűlés tagja lett, ahol saját 

elvei mellett újra fellépett, azonban az abszolút monarchia alapítását szorgalmazó király-

pártiakkal konfl iktusba került. Bátyja, Frédéric de Falloux du Coudray (1807-1884) a római 

kúriában töltött be hivatalokat, IX. Piusz pápa 1877-ben bíborossá kreálta. Pallas VI., 681.
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fejére, Montalembert325 ecetes méreggel itatja és Bonaparte Lajos326 a sete 

nyomorult katona oldalba döfi , a német ostromló sereg gúnyja között felkiált: 

Eli Eli lamma sabaktáni! Vége van! A Francia nép meghalt. A nagy sír meg-

nyílt, a berlini congressus követ gördít a koporsó szájára! A harmadnap évek-

re nyult már, de a koporsóba nyujtoztatott halott megmozdult, szemei nyíl-

nak, a nyíláson élet sugár fényözön árad, a népek csoportoznak a feltámadás 

nagy innepére, a sisakos koporsó őr remeg. Az északi fejér medve felállt há-

tulsó lábaira és kínjában fujtogatja a kit előlutol talál […] 

465. 1878. – Ismerkedés Jézussal. Textus: Lk 2,33. 1878. november 11. Cegléd. 

Dobos. Réguis * – pápistás munkájábol.

466. Advent. 1878. Az Isten szeret minket. Textus: Jn 16,27. 1878. (feltételezhető-

en Cegléd) {Megjegyzés} A prédikáció befejezetlen, a III. pont kifejtésekor 

egy mondat közepén megszakad a kézirat.

467. Szabó Károly volt ceglédi lelkész emlékére, meghalt Fülöpszállásán august. 

19. 1880.327 Textus: Fil 1. 1880. (feltételezhetően Cegléd) {Megjegyzés} 

A prédikáció, temetési emlékbeszéd után életrajz található: Néh[ai] n[agy] 

t[iszteletű] Szabó Károly úr ezzel a századdal egy évben született, ezzel a szá-

zaddal együtt élt, megérte meglátta a nagy és nevezetes történéseket, melyeket 

századunk méhében hordott és annak idejében világra hozott, egy volt ő is 

amaz örökké nevezetes férfi ak közzül kik erős akarattal tettek, küzdöttek szen-

vedtek a nehéz időkben mikor édes hazánk sorsa felett a kocka elvettetett, és 

élethalálra kellett küzdeni, élni vagy halni kellet vele vagy és mellette. Iskoláit 

végezte a Debreceni hírneves collegiumban, honét jeles készülettel a N[agy] 

Szalontai Egyházba ment és a közép iskola vezetését vállalta el. Arany János 

az első magyar épicus328 költész ebből az iskolából került ki. A szelíd lelkületű 

ifj ú [Szabó Károly] a papi pályára érezve benső hivatást bár a világi pályán 

szép jövö nyílt elöte vallásos édes any[j]a akarata szerént Istennek és az Egy-

háznak szentelte életét. Hivatalos lelkészi szolgálatát a sziget szentmiklósi329 

egyházban kezdte. On[n]ét a ceglédi népes és virágzó gyülekezetbe hivatott 

325 Montalembert, Charles Forbes René de (London, 1810. március 18 – Párizs, 1870. március 13.)
326 Louis Bonaparte eredeti olasz nevén Luigi Buonaparte, magyarul Bonaparte Lajos (Ajaccio, 

1778. szeptember 2. – Livorno, Itália, 1846. július 25.)
327 A RL A/668. számú fülöpszállási anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1880. augusztus 17. (temetve 

20-án): „Nagytiszteletű Szabó Károly úr, volt czeglédi lelkész, egyház kerületi tanácsbíró, Péter 

Anna asszony férje, 80 év, aggkór, Eötvös Sándor lelkész és Pap G. segédlelkész”.
328 Értsd: epikus
329 A helység fölé ezt írta Dobos: Halas, azaz Kiskunhalas. Valószínűség szerint Szabó Károly itt 

kezdhette meg lelkészi működését – esetleg mint rektor –, és innen ment Szigetmonostorra, 

majd Ceglédre. 



Szetey Szabolcs

• 536 •

meg, hol az 1832. május 20kán330 keresztelte Balla Sámuel fi ját Ferencet.331 

Az első pár: özv[egy] Varga Mihály, özvegy Ungvári Sándorné� – első halott a 

86. éves Ványi András.332 1832. évtől fogva, 1834ig terjedt földi boldogságának 

aranykora. E két év alatt érkezett meg házához a nő, kinek hűsége és szeretete 

kísérte öt mind halálig a tűzön, a börtön rettentésein át, egészen a vallatások 

kínpadjáig mindenüt kísérte nejének kitartó szeretete. Kísérte az élet legszélső 

határáig, hol a kebeléről lehajtott fejét letette a porba, a sír párnájára hogy 

pihenjen csendesen. A nő Péter Anna asszony volt, ki most ott ül özvegyen 

férje koporsójánál várva mint hajdan a sz[ent] asszonyok hogy jöne valaki 

a ki a nehéz követ a koporsórol elgörditné s megmutatná a helyet, a hova 

nem sokára őtet is elteszik. A két boldog esztendő után bezárodott utánuk 

az élet paradicsomának ajtaja az 1834. évi tűzvész333 mely Istennek házát 

leégette, leégette az ő boldogságuk hajlékát is, és mint az angyal hajdan oda 

állt lángpallosával a paradicsom ajtajába hogy őket oda soha többé vissza 

ne bocsátná. Nemis tértek soha többé vissza az elmult szép napok, jöttek a 

sok gondnak, és munkának nehéz napjai egyik kezében a műszerrel, másik 

kezében a bibliával, ott láttátok őt erős vállait oszlopul adni az emelkedő 

épület alá és mint Sámsont vállain emelni sarkukba az Isten házának kapuit. 

Menyi aggodalom, és gond, mikor a nép beleunva a munkába az áldozatokba, 

megvonta fi llérjeit, megvonta kezének munkáját, mint a seregtől elhagyott 

vezér, egyedül maradt a munka téren a bevégzett munkánál övé a dicsőség, 

a bevégezetlen munkáért ötet illeti a szemrehányás. Tizennyolc esztendeig 

tartott már a fárasztó munka, mikor érkezett a nagy vihar mely elállította 

házunkban a közéletet, megállította mint az óramutatót az ő egyházi életét 

és munkáságát. Az a benső közel viszony, melyben állott Kosút [sic!] családja 

a ceglédi reform[átus] paplakkal, nem maradhatott fi gyelem nélkül, és mikor 

a kormányzó édes annya és neje többször választották pihenő helyül a ceglédi 

egyszerű paplakot, már ez elegendő ok volt arra, hogy gyanússá tegye, magát 

a házat, és ezért a hasonszenvezésért334meg ne büntesse a ház gazdáját. Ne 

keressük az árulót, ne kérdezzük ki volt az a ki őt az új épületi inquisitiónak 

330 A RL A/635. számú ceglédi anyakönyvben (mikrofi lm) a következő bejegyzést találjuk: „Szabó 

Károly Prédikátor kezdette folytatni 20a May”.
331 A RL A/635. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint Szabó Károly első keresztelési 

szolgálatát 1832. május 11-én végezte, amikor „Vajkó István Tar Mária Susána” nevű leányát, 

valamint „Balla Sámuel Bodány Ersébet Ferentz” nevű fi át keresztelte. 
332 A RL A/638. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint Szabó Károly első prédikációs 

temetésének adatai megegyeznek a fentiekkel. Az első halotti anyakönyvi bejegyzés a 

következő: „Ledétzi András f[ia] Sándor 9 eszt. Epehideg[ség] Könyörgés[sel]”.
333 Erre az eseményre emlékezik Dobos is egyik prédikációjában 1859. május 29-én, Cegléden, 

ami megjelent nyomtatásban Dobos , -. lásd 172.
334 Értsd: rokonszenvezés.
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feljelentette, elég nagy politikai bűn volt akkor az, ha valakit a nagy hazafi  

szeretett vagy kitüntetett, a hazafi ság a hazaszeretet egy volt a legnagyobb 

polgári bűnök között, mely megbélyegezte az embert, és halálra ítélte a haza-

fi t. A számüzöttek meszszi bujdostak a tengereken túl, vagy idegen nemzetek 

között keresték a mindenapi kenyeret, ezeket utol nem érhetvén, a hazátlanok 

után végre azokra került a sor kik benszorultak és nem menekülhettek. Ezek 

közül egy volt ő is, sötét éjel lepték meg a békés hajlékot feldúlták fészkét, a 

jajgató nő karjai, és a rémült nép kebeléről vitték el halálra, azután hosszú 

fogságra. Hat esztendeig tartott a fogság nehéz ideje, kegyelem utján végre 

hazajött, a mindenét áldozott hű nő kebelére, igazság […].

468. Nyugalom. Halott felett. Textus: Jel 14,13. D. n. {Megjegyzés} A befejezetlen 

beszédből kiderül, hogy a halott egy 83 éves nő volt. 

469. Arany Jánosnál.335 1882. Novemb[er].336 Textus nincs. 1882. (feltételezhe-

tően Cegléd) {Megjegyzés} Halotti orációhoz hasonlító emlékbeszéd.337 

470. Áldozói. 1875. Textus: Jn 16,6-7. 1875. (feltételezhetően Cegléd) {Megjegy-

zés} A prédikáció befejezetlen, az I. pont után megszakad.338

471. Az eset. – folytatás. 1868. Textus: 1Móz 3,7-20. 1868. (feltételezhetően Ceg-

léd) {Megjegyzés} A prédikáció befejezetlen, de címe, textusa és datálása 

alapján feltételezhető, hogy a 456. számú prédikáció folytatásáról van szó.

472. Halottiak. Totfaluban. 1852. I. Sz[ámú]. Öreg halott felett. Textus: Mt 20,8. 

1852. Tótfalu {Megjegyzés} A prédikáció töredékes. Úgy tűnik, hogy ez a 

lap egy gyűjtemény első oldalát képezte.339

473. Posonban 1848. Mart. 26. Textus: Eszt 5,11-13. 1848. Pozsony {Megjegy-

zés} Ez az egyetlen fennmaradt, autográf országgyűlési prédikáció, amely 

azonban sajnos befejezetlen (összesen 1 oldal). A prédikáció dátálása 

megegyezik Dobos utolsó és nyomtatásban megjelent (130.) országgyű-

lési beszédének dátumával. Feltételezhető, hogy az autográf írását kezdte 

el korábban, de valamilyen oknál fogva megváltoztatta a textust, másik 

beszédet írt, amely kézirata azonban nem maradt fenn. 

474. Prédikáció és síri búcsúztatás, töredék. {Megjegyzés} Az alábbi adato-

kat lehet a lehúzások alól kivenni: 1844. augusztus 22. Óbuda. [Váradi 

335 Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.)
336 A RL C/20 4. számú dobozában található utolsó (rendezett) prédikáció.
337 A 468. és 469. számú beszédek egy összefűzött lapon találhatóak.
338 A RL C/20 4. számú dobozban található Rendezetlen, vegyes prédikációk elnevezésű mappa 

anyaga e prédikációval kezdődik.
339 Nem lehet beazonosítani. Dobos János első tótfalui temetési szolgálatát a „vénségben” elhunyt 

Csuka István felett végezte (vö. 97. számú prédikáció). 



Szetey Szabolcs

• 538 •

István];340 Tótfalu Bán János felett 1852. [december 7.]341 Ez a töredék a 

Debrecenben található LIX. számú kézirat utolsó oldala. 

475. Dienes Károly fölött. hirtelen halt Sz. Endrén Febr. 23. 1844.342 Textus nincs. 

1844. február [27.] Szentendre. {Megjegyzés} A beszéd egy teljes halotti 

oráció. A kézirat végén egy későbbi, autográf másik dátum található: 1849. 

május, amiből arra következtethetünk, hogy a jelen beszéd másodszor 

is elhangzott.343 Az elhunyt édesanyja Tóthlipcsei Pajor Anna. A Pajor 

családhoz Dobos János barátsággal kötődött. Lásd továbbá az 501. számú 

búcsúztatót. 

476. Búcsú szók Tóbi [Boros]344 István volt Fóthi lelkész felett.345 Textus nincs. 

1843. július 4. Fót. {Megjegyzés} A kézirat egy teljes halotti oráció, amit 

egyértelműen Dobos János készített. A szekundér, más kéz általi cím-

hez a lap alján a következő megjegyzés olvasható: A predikáczió elveszett. 

A kutatás jelen állása szerint (lásd anyakönyvi bejegyzés) nem tudjuk, 

hogy a temetési prédikációt Dobos mondta vagy más környékbeli lelkész.

477. Gyászbeszéd egy asszony fölött, töredék. [Fitos Julianna felett] 1843. 

augusztus 25. Óbuda.346 Elhangzott még: özv. Szabó Mihályné felett 

Tótf[alu]347 [1853. február 10.],348 Czegléden, Ocsai András felett, [1854.] 

máj. 1[0.349 Cegléd],350 özv. Ungvári Jósefné 75. évet élt nő felett. d[e]tt[o]. 

340 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1844. 

augusztus 20. (temetve 22-én): „Váradi István 43. év. Idegláz. Tanítással”. Ez volt Dobos János 

utolsó óbudai temetési szolgálata, a következő bejegyzést már utóda, Illés Dániel írta.
341 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1852. 

december 6. (temetve 7-én): „Bán János falu révésze 31. év. Vérköpés”.
342 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1844. február 23. (temetve 27-én): 

„Táblai ügyvéd, Tek[intetes] Haraszti Dienes Károly. 30 év. Guta ütés. Sz. Endrén tanítással”. 
343 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) alapján nem lehet beazonosítani, mivel 1849 

májusában Pécelen hét temetés volt. 
344 A RL A/666. számú fóti anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1843. július 

2. (temetve 4-én): „T[iszteletes] Tobi Boros István lelkipászt[or] 60 év gutaüt[és] Predik[atio] és 

oratio”. 
345 A cím az elhunyt Dobos kézírásával feljegyzett és más kéz által kihúzott életrajzi adatai után, 

az oráció előtt tintás, szekundér, más kéz általi bejegyzés. 
346 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1843. 

augusztus 24. (temetve 25-én): „Fitos Juliána Tothfalubol. 87. év. Vénség. Enekszóval”. 
347 Sérült papír.
348 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1853. 

február 9. (temetve 10-én): „Néh. f. Szabó Mih. Özvegye Sípos Klara. 67 év. Vénség. Podagra”. 

A podagra lábköszvényt jelent. 
349 Sérült papír, az adat a RL A/639. számú ceglédi halotti anyakönyv (mikrofi lm) alapján 

rekonstruálható.
350 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1854. május 

8. (temetve 10-én): „Öreg Ócsai András földmives. Lesi Susána férje. 62 év. Szélhüdés. Dobos János 

r[endes] l[elkész]”. 
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[1854. október 16. Cegléd]351 {Megjegyzés} A prédikáció utolsó lapja ma-

radt fenn, ami nagy valószínűséggel a Debrecenben található XXX. számú 

prédikáció utolsó lapja.

478. Fay. Kriszt[ina] kis asszony felett. Textus: Bír 11,35. 1830. október 15. Po-

máz {Megjegyzés} A prédikáció vége hiányzott, de később megtaláltam az 

utolsó oldalt a rendezetlen, vegyes prédikációk mappában és egyesítettem 

a két dokumentumot. Az utolsó oldalon ez áll: Halotti beszéd melly Tekin-

tetes Fai Fáy Krisztina ki[s] asszony felett mondódott a’ Pomázi Helv. Vallás 

tételt tartó gyülekezet elött. Octob. 15iki 1830.352 

479. Gyászbeszéd özvegy Nemes Péterné felett. Textus nincs. [1842. április 3. 

Óbuda]353 {Megjegyzés} Az elhunyt a 138. számú prédikációban szereplő 

Nemes Péter óbudai presbiter felesége, a búcsúztatóból kiderül, hogy az 

asszony 10 év özvegység után hunyt el. A kis méretű papíron található 

beszéd valójában búcsúztató és síri beszéd. 

480. Új E[szte]ndei. Textus: Préd 9,13. D.n. (feltételezhetően Óbuda 1832?354) 

descripsit. Joh[annes] Dobos opus. Rev[erendi] D[omi]ni Kolmár355 *.356 El-

hangzott még: 1837. április 9. (feltételezhetően Óbuda), Ó év utolsó va-

351 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1854. 

október 14. (temetve 16-án): „Özv. Ungvári Jósefné szül Göz Ersébet 75. év. aggkór. Dobos”.
352 Fáy Krisztina (?, 1810 – Pomáz, 1830. október 15). Fáy 1996, 67.
353 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1842. április 

2. (temetve 3-án): „özv. Nemes Péterné Szabó Ersébeth. 84. év. Gyöngyülés. Tanítással”.
354 A Kolmár-kötet megjelenésének éve, valamint Dobos János fennmaradt prédikációi, a 

kézírás, az 1837-es második elmondás alapján arra lehet következtetni, hogy ez az igehirdetés 

esetlegesen 1832-ben hangozhatott el.
355 Kolmár József (Kiskunhalas, 1769. augusztus 29. – Komárom, 1835. november 24.) református 

esperes. Tanulmányait Dömsödön, 1778-tól Kecskeméten, 1786 tavaszától Debrecenben, 1787-

től Sopronban, 1788 nyarától újra Debrecenben végezte és ez utóbbi helyen 1792-től tanító 

volt. Egy év múlva rektor lett Derecskén, ahonnan 1795 tavaszán külföldre ment és előbb a 

jénai, azután a göttingeni egyetemen gyarapította ismereteit. 1796-ban tért haza, és először 

helyettes, majd rendes lelkész volt Dunapatajon, ahonnan 1812-ben Kecskemétre hívták, de 

miután I. Ferenc megsemmisítette az elődjére fegyelmi úton kimondott hivatalvesztést, 1813-

ban kénytelen volt onnan távozni. Ekkor aztán Komáromban foglalta el az egyik lelkészi állást. 

Részt vett az 1821–1822. évi generális konventen, és 1822 augusztusában esperessé választotta 

a komáromi egyházmegye. Kora híres prédikátora volt, több prédikációja nyomtatásban is 

megjelent. Zoványi , .
356 Kolmár József nyomtatásban megjelent „Tehet-é, és mennyit tehet ember a’ maga sorsára?” 

(Textus: Préd 9,13) című újévi prédikációjának leírásáról van szó (Kolmár 1831, 93-102.). Dobos 

János nem vette át az eredeti prédikáció címét, de a nyomtatott változatot követi. Az előtte 

fekvő igehirdetést néhány szócserével, esetlegesen mondatok rövidítésével vagy kihagyásával 

írta le. A prédikáció első feléből elhagyott egy teljes bekezdést, valamint a legvégéről az 1813-

1814. évek kontextusában értelmezendő és felsorolt (történelmi) eseményekre való utalást, 

ami Kolmár prédikációjának eredeti Sitz im Lebenje volt. A Dobos-adaptáció nem tartalmaz 

eltérő és/vagy önálló gondolatokat, gondolategységeket. 
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sárnap [december 27.] Péczel. 1846. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek 

Dunavecse, 1906. január 1. {Megjegyzés} Az ív papíron Dobos a Lk 2,11 

alapján Karátsonyi Tanítást kezdett el írni, de csak a textus papírra veté-

séig jutott, amit áthúzott. A prédikáció címe felett a következő ceruzás, 

más kéz általi, szekundér bejegyzés olvasható: év utolsó vas[árnap]i.

481. Köz – halotti. Textus: Zsid 2,15. D. n. {Megjegyzés} A kézírásból és a kétféle 

tintából az következtethető, hogy Dobos először egy közönséges prédi-

kációt kezdett el írni a fenti textus alapján, majd az ötödik oldalon ez a 

beszéd abbamaradt, amit később folytatott, így lett egyúttal halotti pré-

dikációvá. Az írásképből és a papír alapján megállapítható, hogy a beszéd 

az 1830-as évek első feléből származik.

482. Személyes hangú síri búcsúztatás egy barát felett. Textus nincs. D. n. 

{Megjegyzés} A papír és az íráskép alapján feltételezhető, hogy a kézirat 

az 1850-es években keletkezett.

483. Síri búcsúztatás feltehetőleg egy orvos gyermeke felett, töredék. {Megjegy-

zés} Közülünk sokaknak visszaadtad te Isten segedelme és tudományod sege-

delmével kedveseinket, én nőmet más gyermeket, más férjét – sat – köszönheti 

neked nincs ház mellynek küszöbétöl a halál angyalát el nem tiltottad volna, 

ön házad ajtaját nem birtad bezárni előtte, mások betegeit meggyógyitád, s 

ön gyermeked elhalt szemeid elöt a nélkül hogy rajta segithettél volna! Most 

ránk vetvén szemeidet, kéred tőlünk vissza a gyermeket, gyermekeink helyébe 

kiknek életét te mentéd meg – annyit megorvosolt általad megszabaditott 

beteg helyébe, csak egyet csak fi adat kérnéd – és mi nem adhatjuk meg néked 

őt […]. A másik oldalon öreg Kecskés István357 halott hozzátartozóinak 

felsorolása. Öreg Kecskés István élt 79. évet. Fia: Kecskés István fel[esége] 

Szente Mária, két cselédével. Leánya: Kecskés Juliána férje Bogdáni Füstös 

János – cselédivel. Kecskés Ferenczné egész háznépe. Dombó Szabó Mihály. 

Csereklye András. Bajcsi János – komái szomszédi sat. Az utolsó lapon egy 

5 pontos prédikáció váza olvasható: 1. Más helységek példái 2. Katona = 

nemzetőr 3. Mutassuk meg a király pecsétes levelét 4. Király akarata ellen 5. 

Legelő – urak javát védik csak – hát nincs nekünk Helyhezetünk – magunk-

nak is mit védünk – szabadságunk házunk – vallásunk. Meglátásom szerint 

akár egy Eszter könyve alapján elmondott prédikáció váza is lehet.

484. Temetési beszéd, töredék. D. n. {Megjegyzés} A szövegből kiderül, hogy 

egy 21 éves, nőtlen férfi ről van szó, aki a Kubinyi család alkalmazásában 

állt. A papír és az íráskép alapján feltételezhető, hogy a kézirat az 1830-as 

évek második felében keletkezett. A lap másik oldalán egy 1847. január 1-én 

357 Valószínűsíthető, hogy a 73. és 483. számú prédikáció és síri búcsúztató a névazonosság okán 

összetartozott. 
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Pécelen datált újévi beszéd olvasható: Mint az álom sat. – ez legyen hozzátok 

új évi köszöntésem k[edves] hal[l]gat[ók] a mult esztendőt elnyelte már ama 

nagy éjszaka, mellynek kebelében földünk századai sötéten borulnak egymásra, 

mint egy nagy épület omladékai. Mult esztendőnk mint egy álom ugy leng már 

emlékezetünk előt[t], s ez új esztendei életünk is csak álom csak tünemény. – De 

azért meglehet nagy munkákra, nagy szenvedésekre leszünk felszollítva ennek 

napjaiban, mellyek ébren létünk minden erejét minden eszméletét megkívánják, 

meglehet szükséget éhséget, vagy még nagyobb gonoszokat érünk ennek napja-

iban, mellyeknek elmúlásáért hiába esedezünk, meglehet országunk jó fejedel-

me, hiába épít, mint hajdan Dávid Ornánnak szérűjén oltárt népe életéért, 

és nemzetünk boldogságáért, mert a nép elhull a halál angyalának fegyvere 

alatt, s a közboldogítás szent hivatala hűtlen kezekre bizatik, ezért szálljon 

könyörgésünk ma egekre a fejedelemért, hogy országunk boldog esztendőt érjen 

szelíd uralkodása alatt. Szóljon könyörgésünk a kormányzó férfi akért, kiknek 

kezében a fejedelem szíve, hogy áldozatokkal és nem tekintetökkel nyerjék meg 

a nemzet szeretetét és bizodalmát. Emeljünk egekre buzgó könyörgést a nemzet 

vén[e]iért tanácsos férfi aiért kik meglehet ez esztendőben felgyülnek a magyar 

Jerusalembe tanácskozni358 nemzetünk boldogsága felett – hogy, tekintélynek, 

hatalomnak, érdeknek el ne árulják nemzetünk főkincsét, s midőn a nép bol-

dogításáért gyülnek fel, annak vére árát irtódzanak felvenni. Emeljünk buzgó 

könyörgést édes hazánkért e szükség és nyomorúság esztendejének első napján, 

mint az álom röpüljenek el feje felett a szomorú napok, s az Úrnak orczája for-

duljon vigasztalva reája. Kövér gabona fejeket és áldott kévéket lássanak határa-

in lakosai, és idegen nemzetek hozzák el kincsöket ennek lábaihoz. Könyörögjünk 

Jesus egyházáért , hogy ama nagy pásztor vezérlete alatt a nép kies mezőkön 

legeltessék, hogy Jesus késöbbi tanítványi elhigyék, hogy bár az oltárrol kell él-

niük, de azért nem az a pásztor ki nyír hanem a ki életét adja a juhokért. – az 

oskolákért! - - - helységünkért, ekklesiánkért – a pártfogó kegyes földesuraságért.

485. Síri beszéd, feltehetőleg kisgyermek fölött. D. n. {Megjegyzés} Verset tar-

talmazó befejezetlen beszéd. 

486. Temetési beszéd, töredék. Textus ismeretlen. [Kotzka Andrásné Mészá-

ros Zsuzsanna, 1830. július 9. Óbuda]359 Elhangzott még: 1848. december 

28. [Pécel]360 özv. Szabó Andrásné szül. Jakab Sára 71. éves. {Megjegyzés} 

358 Utalás az 1847. november 12. – 1848. március 3. között tartott Pozsonyi országgyűlésre, 

amelyet a történelem utolsó rendi gyűlésnek nevez, ahol Dobos János volt az országgyűlés 

prédikátora. 
359 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1830. július 

7. (temetve 9-én): „Néh. Kotzka András felesége Mészáros Susánna 62 Eszt. Száradás. Tanitással”.
360 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1848. 

december 27. (temetve 28-án): „özv. Szabó Andrásné Jakab Sára. 71 év. Aszkór. Tanítás[sal]”.
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A másfél oldalnyi szöveg első fele korai kézírás, a temetést a búcsúztatás 

adataiból lehetett megállapítani. A második, 1848-as elhangzáskor Dobos 

feljegyezte az elhunyt nevét és a búcsúzókat. 

487. XL. Úr-Napja. CV. CVI. CVII. kérdés – Ne ölj! {Megjegyzés} A prédikáció 

végén a következő autográf bejegyzés olvasható: tökélletlen. újra. A kézirat 

elején ceruzás, más kéz általi, szekundér bejegyzés olvasható: 1830. A pa-

pír és az íráskép alapján megállapítható, hogy a kézirat valóban az 1830-as 

évek elején keletkezett, amikor Dobos a Heidelbergi Káté kérdéseit először 

végigmagyarázta. 

488. A’ félénkség Ammon *. Textus: Mt 8,23-27. [?] május 12. Óbuda Elhang-

zott még: 1848. július 23. Pécel. Alkalmazva rögtön – cholera közelgetés 

– Ráczjárás. Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1908. 

szeptem ber 20. {Megjegyzés} L. i. Szalk Sz Marton 1888 Dobos Lászlo. 

A prédikáció címe mellett a következő ceruzás, más kéz általi, szekundér 

bejegyzés olvasható: 1831 v[agy] után. A papír és a kézírás alapján felté-

telezhetően a prédikáció inkább az 1830-as évek végén vagy az 1840-es 

évek elején keletkezett. 

489. XXVIik Úr Napja. LXIX. LXX. LXXI. A’ keresztség. [1829.?] [augusztus 2. 

Óbuda] {Megjegyzés} A prédikáció címe mellett a következő ceruzás, 

más kéz általi, szekundér bejegyzés olvasható: 1831 (v[agy] után). A pa-

pír és a kézírás alapján, valamint az 1829-1831 között elmondott ká-

témagyarázat-sorozat alapján feltétlezhető, hogy ez a kátémagyarázat 

1829-ben keletkezett. A kézirat végén a következő tintás, más kéz általi, 

szekundér bejegyzés olvasható: O Budán d. 2o Aug. A kézírás alapján 

feltételezhető, hogy a datálást Dobos János apja, Dobos István írta a 

kézírat végére. Kérdés, hogy a bejegyzés azért készült-e, mert esetleg 

valamilyen okból kifolyólag a Dobos János által készített prédikációt 

édesapja mondta el.

490. Prédikáció, töredék. 1843. augusztus 12. Óbuda. Elhangzott még: 1848. 

augusztus 13. Pécel, 1853. július 22. Tótfalu, 1859. (feltételezhetően Ceg-

léd) {Megjegyzés} Az ív papír első lapja feltételezhetően hiányzik, a fenn-

maradt kéziratból, valamint a datálásból arra lehet következtetni, hogy ez 

egy aratási igehirdetés lehetett. A textust nem lehet egyértelműen megál-

lapítani, esetlegesen a Mt 9,37-38 vagy Lk 10,2 lehetett. 

491. Temetési beszéd, töredék. [1831. Pomáz?] {Megjegyzés} A kéziratból ki-

derül, hogy az elhunyt Kapornai István (Dukkony Lídia férje) presbiter 

volt, kit a’ rémitő ragadó nyavalja közzülünk ki ragadt. Ebből az adatból, 

valamint a papírból és a kézírásból arra lehet következtetni, hogy a te-

metési beszéd az 1831-es kolerajárvány idején keletkezett. A név alapján, 
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valamint az óbudai anyakönyv átvizsgálása után feltételezhető, hogy az 

elhunyt pomázi illetőségű volt. A kézirat utolsó oldala maradt fenn.

492. Magánföljegyzés. Datálatlan. Számolnom kellvén kiküldetésünkröl és 

gyülési faradozásainkrol, ha igen rövid akarnék lenni megmondhatnám eljá-

rásunk egész rövid historiáját ime két szóban – oda mentünk – viſſzajöttünk. 

Azonban ugy tartom nem lész érdektelen dolog, egy két vonást mutatni fel 

a közelébbi komáromi gyülésböl, melly véleményem szerint közelröl érdekli 

e[gyház] megyénket. 

1. A püspök szentelés. – Ott valánk a püspökszentelést megelözött és kö-

vetett nagy demonstratiókon, és ösmerve ez egyh[áz]megye szellemét nem 

lehete szivem méllyéböl fel nem sohajtanom ama szokatlan puscisticus szinen 

melly ezen püspök szentelési czerimoniák fölött elömlött. Még eddig szür[t] 

vala templomunk és egyházunk, minden e féle faragott képektöl, püspökünk, 

bar hatás köre nagy volt, de azt csak alkalmazá mint velünk egyenlő mint 

collegánk, mióta u[gyanis] t[udni] i[llik] v[ala] – püspökeink egyiptom husos 

fazékai után magasra tartják orrukat, s az irás az evangyeliom ellenére, melly 

még a mester a rabbi czimet is sokallja nagyságos czimek után ásitoznak, 

azota megérkezett a pompás, a fegyver közötti kilenczes szentelés, és ha igy 

megy meg fognak komárom szellemében érkezni a képek, az oltárok és a 

puscismusnak a catholicismusnak minden satanica pompája. – Látám mint 

örült gyermekesen az egyház ama zöld ágaknak és csecs[e]becsének mellyel 

utái a puscismusnak behintve valának, és ezt látva felsohajtottam, - mert a 

csecs[e]becsért függetlenségünket adók. 

2. A föjegyzö válaſztás – inditvány tétetett vele – hogy egyházi hivatalnok 

két hivatalt egy testben ne viselheſsen és az inditvány mint igen korszerű 

elfogadtatott, és más nap az esperesi kar által, mint jól meg nem fontolt, 

vagy mondjuk ki jól nem számitott agyon veretett, az ütők és verők sorában 

ott vala szerencsém látni nagy tiſzt[eletű] helyettes esp[eres] urat is. – Fi-

gyelmeztetés Balira361 nézve. – Ki kétszer erősité hogy föjegyzövé n[em] lész. 

– Most elválasztatott. –

3. A komáromi fö oskola, mellette küzdöttünk függetlenül kivivta 

gyözelmét, s midön a madarat meg fogtuk, engedelmet kértünk hogy 

361 Bali Mihály (Igar, 1791. április 10. – ? 1876. május 7.) református lelkész. Tanult Csajágon, 

1803-tól Pápán, ahol 1814-ben végezte a teológiát. Miután két évig tanítással foglalkozott a 

gimnáziumban, Szilasbalhásra ment rektornak, 1819-től pedig egy évet Pozsonyban töltött 

„német szón”. A következő évben külföldre ment és fél évig Bécsben, fél évig Tübingenben 

gyarapította teológiai ismereteit. 1821-ben káplán lett Fülén, 1824-ben lelkész Csőszön. Innen 

1828-ban Kálozra ment és 1839-ben a mezőföldi egyházmegye esperessé választotta. 1843-

tól Polgárdiban volt lelkész. 1845-től 1857-ig egyházkerületi főjegyzőséget is viselt. 1861-ben 

lemondott az esperességről, majd 1873-ban a lelkészségről is. Zoványi 1977, 40. 



Szetey Szabolcs

• 544 •

pecsenyéjét megeheſsük. –Szomorú dolog törvény oltalma alul kimenni és 

kegyelem utát válaſztani. 

4. Képviselet. Felhozták Komáromba a szerencsétlen gyermeket felhozták 

kereſztelésre, s ott maguk a keresztapák szeretetböl úgy megszorongatták hogy 

kishiján kiadá lelkét kezeik között, kivált a n[agy] t[iszteletű] esperes urak 

mindent elkövettek hogy veſzett nevét költsék. Felkerült a mi képviseleti állá-

sunk is, s azon ürügy alatt hogy minket nem ekklésiák hanem csak képviseleti 

gyülés választott elszedték alólunk az állást, és kis hiján lebillentünk róla, 

csak a szerencsének köſzönhetjük hogy el nem küldtek, de az hogy képviselők 

vagyunk elősmerve csakugyan nem volt. 

Ilyen állásban, harmadnapra odahagyám a gyüléshelyét, nem akarván 

egy megye választását s a képviseletet személyemben pelengérre vagy csuff á 

tenni. –  

Ez alkalommal két gyülési keserves tapasztalásrol van szerencsém szá-

molni, vagy tán háromrol is. 1. A tractualis jegyzökönyv, mellybe leginkább 

megvethetjük vala lábunkat, ha ugy készül el mint végezve volt, s a nékünk 

végzésileg küldött j[egyző]könyvi utasításban meg van irva miként lett 

válaſztatásunk megerősítése. – Ez nem történt. Melly ha megtörtént volna 

most elég oka lenne a megyének felszóllalni a kerületnek ilyen forma avat-

kozásai ellen. 2. – Jegyző könyvben nem lévén e tárgy természetesen csak 

amugy véletlenül egy tiſztelt úrnak viſzketeges mondása után jött szőnyegre 

és monda után[a] hogy ily tetemesen meg lön sértve a megye joga ez sére-

lem. – 3. A képviselő és tiſztviselő közötti nagy különbség. – A hiſzemben 

vannak még most is egyházunkban hogy a megyei tiſztviselők, képviselők is, 

s tiſztviselökké válaſztatván az esperes és gondnok egy testben képviselők. 

– Sehol jobban meg n[em] tettzett a kettő közötti különbség mint a komá-

romi gyülésen – mi mint képviselők a megye utasitása szerént pártolank 

a képviseletet, a tisztviselő nem. – Mi mint képviselők az utasitás szavait 

mondtuk, a tiſztviselő, annyira nem a megye szellemében szólt, hogy a megye 

végzéseit mellyek elnöksége alatt hozattak maga segitett megbuktatni. Igenis 

ott harczolt n[agy]t[iszteletű] úr ama férfi ak között kik megyénk végzései 

ellen vitáztak, – ezt tennie szabad nem volt, fi gyelmeztetem a[z] e[gyház] 

megyét. {Megjegyzés} Ezen adatok, valamint Dobos János Török Pálhoz 

írt levelének részlete alapján (RL C/93 621: Főjegyzőnek – a hírek szerént 

– nagy többséggel Bali esperes választatik, nem tudván a tuladunai ordó 

hova lenni, megválasztja ez embert hogy Nagy Mihállyal kezet fogva minden 

mozgást lekötözzenek) beazonosítható, hogy ez a beszámoló valószínűleg 

egy 1845-ös komáromi gyűlésről való, amikor Dobos János kömlődi lel-

kész volt.
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493. Temetési beszéd, töredék. 1835. március 2. (feltételezhetően Óbuda362) 

{Megjegyzés} A kéziratból kiderül, hogy az elhunyt neve Kertész János 

volt, aki a Bihar vármegyei Sámson helységben született. Amikor Ko-

márom felől jött megbetegedett, majd hosszas vergődés után az óbudai 

ispotályban363 halt meg 67 esztendős korában. A fennmaradt beszédtöre-

dékből arra lehet következtetni, hogy a textus Lk 16,19-31 volt. A kézirat 

utolsó oldala maradt fenn.

494. Két búcsúztató egy lapon, a lap két oldalán. Monori András 61. eszt. [1847. 

június 6. Pécel],364 Bajcsi András 78. éves d.n.

495. Temetési búcsúztató. [Dömsödi Hajós Sámuel ny. tanító Csapó Juliána 

férje. 1883. július 10. Cegléd]365 {Megjegyzés} A kézirat egy 1882. decem-

ber 21-én keltezett nyomtatvány üres részére íródott. A halott azonosítása 

a búcsúztatóban található utalás alapján volt lehetséges, valamint ekkor 

Dobos János már igen ritkán, általában évente néhányszor temetett: Rit-

kulni kezdenek egyházunkba a’ férfi ak, kiket maga az egyház nevelt a maga, 

és az oskola számára, hogy a vallást a tudományal egybekötve, neveljék a 

népet Isten Országa számára .. Ujabb időben az iskolai tanítás csak nem 

teljesen levetkezte egyháziasságát […] Ő született tanító volt és ő tanítni tu-

dott mindent, érthetövé tette a legujabb tanrendszer érthetetlenségeit. […]

496. Bútsúzó Predikatzió. Textus: Jób 14,14. D. n. (feltételezhetően Lovasberény) 

{Megjegyzés} A papír, a kézírás, valamint a prédikáció tartalma alapján 

beazonosítható, hogy ez Dobos János lovasberényi búcsúprédikációja.366 

497. Temetési beszéd, töredék. [Nemes Tóth Józsefné született Nemes Pálfy 

Krisztina]367 1844. november 22. Kömlőd. Textus nincs. {Megjegyzés} Ez 

a töredék a Debrecenben található LX. számú kézirat utolsó oldala.

498. Gyermek koporsójánál Zárszó. {Megjegyzés} Öt búcsúvers gyermek ko-

porsója fölött. A papír és a kézirat alapján megállapítható, hogy a kézirat 

késői, Dobos János ceglédi szolgálati idejéből származik. 

499. Temetési beszéd egy csecsemő felett. Hely, idő, név ismeretlen. 

362 Nem szerepel az óbudai anyakönyvben. 
363 „Korszakunkban kórházat minden nagyobb város tartott már fenn; több helyen állítottak a 

vármegyék és működtettek szerzetesrendek (főleg az irgalmasrendi). Ezek általában kis, 10-20 

ággyal rendelkező intézmények voltak. A középkori ispotályokhoz hasonlóan a betegek mellett 

magukra maradt szegény öregek ápolásával is foglalkoztak.” MT , .
364 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1847. június 

4. (temetve 6-án): „Monori András 62 év. Vízkór”.
365 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1883. július 

8. (temetve 10-én): „Dömsödi Hajós Sámuel nyug. tanító Csapó Juliána férje 73 év. Elme baj”.
366 Dobos János lovasberényi rektorságára vonatkozólag vö. Dobos 1885, 20-21.
367 KRE 3, 378. szerint (kiegészítés a szerzőtől). Meghalt 1844. „Nov. 21. Nemes Tóth Jósefné született 

Nemes Pálfy Krisztina – 27. év. Szülés”.
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500. Temetési beszéd, részlet Nemes Patay Jánosné Kováts Rebeka ifj ú asszony 

felett. Jan. 17. 1839. [Óbuda].368 {Megjegyzés} Alatta egy későbbi datálatlan, 

tintás, autográf bejegyzés található: Tarjányi János Visnyó.

501. Síri beszéd, részlet. Hely, idő, név ismeretlen. {Megjegyzés} A kéziratból 

kiderül, hogy a halott egy fi atalon elhunyt ügyvéd, akit Dobos barátjának 

nevez. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a 475. számú temetési 

beszéd és ez a síri beszéd összetartozik, egy és ugyanazon személy teme-

tésekor hangoztak el. 

502. Török Jósef 54. [éves felett] Hely, idő ismeretlen. {Megjegyzés} Az elhunyt 

31 éven keresztül Sóvári Éva férje volt, elhunyt folyó hó 16. napján, három 

gyermeket (János, Sándor és Erzsébet) hagyott maga után. 

503. Temetési beszéd, töredék. Hely, idő, név ismeretlen. {Megjegyzés} A kéz-

iratból kiderül, hogy a beszéd egy idős nő és anya felett hangzott el. A papír 

és a kézírás alapján megállapítható, hogy a búcsúztató az óbudai szolgálati 

években keletkezett.

504. Temetési beszédek, töredék. {Megjegyzés} I. Szenvedő nö fi ja felett. 1858 

(feltételezhetően Cegléd); II. Egy idős ember felett. A papír és a kézírás 

alapján megállapítható, hogy a kézirat a ceglédi szolgálati idő alatt készült. 

505. Isó Mihály felett. Meghalt torokrákban. Sok szenvedés után, a textust maga 

választotta. Textus: Ézs 38,12-14. Hely, idő ismeretlen. {Megjegyzés} 

A prédikáció befejezetlen.

506. Köz[önséges] Tanit[ás]. Textus: Jak 3,2. {Megjegyzés} A prédikáció befe-

jezetlen. A papír és a kézírás alapján arra lehet következtetni, hogy ez a 

prédikáció az 1830-as évek elején íródott.

507. Temetési beszéd Felső Vattay Bertalan 29 éves számvevői segéd fölött, 

töredék. [1841. május 20. Pomáz]369

508. Hierarchia a Protestans Magyar Egyházban. {Megjegyzés} Az írás megje-

lent a PEIL I (1842/1) 1842. április 7. 4-7. oldal, valamint PEIL I (1842/2) 

1842. április 14. 13-17. oldal. Dobos munkája az év legjobb cikke lett, 

erről a következő tudósítást találjuk: A’ Prot. Egyházi ’s Isk. Lap 1842-dik 

évi folyamában megjelent legjobb czikknek, a’ kihirdetett 12½ arany jutal-

mat odaítélő, beküldött szavazatok f hó 23-dikán, nagys. Schedius Lajos370 

368 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1839. január 

16. (temetve 17-én): „Kovács Rebeka N. Patay Jánosné. 26. év. Tüdö vész. Tanitással”.
369 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1841. május 

18. (temetve 20-án): „Tttes Vattay Bertalan ur. 29 év. Vérhányás. Tanítás”. Az anyakönyv nem 

tartalmazza a szolgálatot végző lelkész nevét. 
370 Schedius Lajos János (Győr, 1768. december 20. – Pest, 1847. november 12.) evangélikus egye-

temi tanár. 1782-ig Győrben, majd Pozsonyban, 1787-től Sopronban tanult. 1788-tól három 

éven keresztül a göttingeni egyetemet látogatta. 1792-től a pesti egyetem rendes tanára, itt 
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kir. tan., Fényes Elek371 és Fogarassy János372 urak’ jelenlétőkben felszámítat-

ván: a’ díj legtöbb szavazatot nyert Dobos János, ó-budai ref lelkész urnak 

kiadatni rendeltetett. Lapunk’ közelebbi számában e’ tárgyra nézve, részletes 

előterjesztést adandunk egyszersmind a’ f. évi Lap’ legjobb czikke’ irójának, 

mint mult évi lapunk’ első számában jelentők, a’ nemes lelkű névtelen díjazó’ 

kegyéből, szinte [sic!] 12½ arany jutalmat ígérünk ’s hirdetünk. Pesten, mart. 

25-ikén 1843. Szerkesztőség.373 

509. A polgári, az alkotmányos élet legszebb jutalmát, a közbizalom koronáját te-

szem fejedre, a ceglédi választónép nevében, melynek megbízása folytán mégy 

elfoglalni helyedet a magyar törvényhozó testület házában, aeropagoszában. 

Sokan lesznek ott kik beleszólnak a közügyek nehézkes megrángatott kérdé-

seibe. – Lesznek hallgató ebek az írás szerént kik nem fognak ugatni, lesznek 

ludak kik nem fognak gágogni a magyar capitol körül ólálkodó tolvajokra, 

– lesznek kik fark csóválva szükölnek a latrok előt[t] kik megásták nemzetünk –

védfalait. – Te kik közé állsz, kik közé viszed képünket hogy azt viseljed, mi 

nem adunk utasításul egyebet hanem hogy állj azok közé kik nemzetünk 

független önállását, törvényhozását, véderejét, pénzét, életét, nyelvét, arany-

bányáit védik – menj ál[l]j azok közé, kik ama nagy német vontatóhajó után 

kötött nemzeti létünk haladásunk kötelét oldozgatják, lobogóját fejtik a 

világ négy sarka felé drotoztatni ne engedd Sz[ent] István ragyogó koroná-

ját. {Megjegyzés} Dobos János beszéde egy megválasztott országgyűlési 

szerzett bölcsészdoktori címet. 1831-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, 

1841-től a Kisfaludy Társaság tagja, 1842-től alelnöke. Fontos szerepet játszott a pesti evan-

gélikus egyház, valamint gimnázium felállításában. Több műve jelent meg nyomtatásban. 

Zoványi 1977, 528.
371 Fényes Elek (Csokaj, 1807. július 7. – Újpest, 1876. július 23.) statisztikus, földrajzi író. 

A gimnáziumot a debreceni kollégiumban végezte, majd bölcseletet tanult Nagyváradon, jogot 

Pozsonyban. 1828-ban ügyvéd lett, majd a pozsonyi országgyűléseken követként volt jelen. Itt 

szembesült azzal, hogy az országgyűlési követek nem ismerik az országot. 1835-ben Pesten 

telepedett le, ahol a sajtóban és a gazdasági, illetve az ipari egyesületek életében jelentős 

szerepet játszott. Érdemei és első nagy statisztikai munkája elismeréséül a Magyar Tudományos 

Akadémia már 1837-ben levelező taggá választotta. Az 1848-as kormánytól belügyminiszteri 

tanácsosi címet kapott, valamint az országos statisztikai hivatal megszervezésének feladatát 

kapta. Fogságba került, majd később szerény körülmények között élt Újpesten. 1858-ban az 

MTA rendes tagjai közé választotta, de tisztségét nem foglalta el. RNL VII., 388.
372 Fogarasi János (alsóviszti; Felsőkázsmárk, 1801. április 17. – Budapest, 1878. január 10.) jog-

tudós, nyelvész. 1814-1823 között Sárospatakon tanult, majd nevelősködött. 1827-től jogi fel-

adatokat látott el, 1829-től ügyvéd. 1848-től István főherceg, nádor titkára, majd májustól 

Kossuth pénzügyminisztériumában tanácsos. Egy ideig visszavonultan élt, majd 1850-től bírói 

hivatalt vállalt, 1863-től a hétszemélyes tábla, 1869-től a Kúria legfőbb ítélőszéki bírája. 1838-

tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1841-től rendes tagja. Jogi művei és irodalmi 

alkotásai mellett nyelvészeti munkái bírnak jelentőséggel. RNL VII., 611.
373 PEIL , .
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képviselőhöz a ceglédi szolgálati időből. A beszéd hátulján egy tintás, 

szekundér, más kéz általi nyugta található 1878-ból Herczeg János nevére. 

510. A’ Pesti Refor[mátus] Gyülekezetbe mikor a’ harangok leg először meg 

szóllaltak. Textus: ApCsel 2,46-47. [1833. november]374 {Megjegyzés} 

A prédikáció befejezetlen. A hátulján ez olvasható: NB. Ez a’ félbe áló mun-

ka a’ Püspök szavára vasárnap csötörtököt mondott, az az: rajtam veszett. 

– az ament meg nem érte. – A pesti egyház jegyzőkönyve megvilágítja 

az új harangok felavatásának körülményeit, de pontosan nem lehet tud-

ni, hogy Dobos János miként hozható kapcsolatba ezzel az eseménnyel. 

A kutatás jelen állása szerint – források hiányában – azt lehet feltételezni, 

hogy Dobos Jánost és Dobos Józsefet valamiként összekeverték, további 

információval nem rendelkezünk arról, hogy végülis ki prédikált.

511. Vasárnap délelötti tanítást megelőző [imádságok – 20 db]. Vasárnap, 

délelötti tanítás után [imádságok – 3 db, befejezetlen] 

512. Halotti Praeponenda [imádság]. {Megjegyzés} Ezzel a halotti imádsággal 

egybe hajtva található egy temetési beszéd részlete, amely Kovács István-

né Bajkai Erzsébet 41 éves asszony felett hangzott el. Hely, idő ismeretlen.

513. Síri beszéd [özv. Kállai Andrásné Szabó Juliána 50. esztendős felett]. Tex-

tus ismeretlen. [1841. november 27. Pomáz]375 Elhangzott még: 1847. már-

cius 9. [Pécel]376 özv. Kiss Jánosné Hornyos Erzsébet 73. esztendős felett. 

514. Temetési beszéd, töredék. {Megjegyzés} A beszédrészlet és a nyomta-

tásban megjelent 180. számú prédikáció alapján beazonosítható, hogy 

374 RL D/7 3. kötet 33.: „1833dik Esztendei October 20ik napján Eklésiánk Fő Curátora Tettes Szántói 

Szabó Jósef Úr Elölülése alatt tartott Eklésia Gyűlésben határoztatott. 1.ör Hogy a’ már 19a Octobris 

meg öntőtt, és rövid időn elkészülendő Harangok a’ jővő November hónapnak 10.ik napjára 

huzatassanak meg először az Isteni tiszteletre való Gyülés jeladására. – Kilentzed fél órakor fog 

meg huzodni, a’ leg nagyobb Harang, huzódik szinte egy fertályig; ekkor egy kevés pihenés, és szünet 

után mind a’ három Harangok szóllanak, és kilentz órakor kezdődik a’ Magyar Éneklés; – tartatni 

fog Magyar Predikátio. – Ennek vége lévén ismét meg szóllalnak a’ Harangok. – Tizen egyed fél 

órakor jel adatik a’ Templomba való egybe gyűlésre a’ Németeknek, ’s ismét Éneklés ’s Predikátio 

fog tartódni. 

2.or Eklésiai Gyűlés érdemes Tagja Izelin Úr meg kérettetik az eránt, hogy a’ Német Predikátió 

tartása végett kérje meg Tisztelendő Kollár Urat. – 

3.or Tisztelendő Superintendens Úr, fájdalmúnkra változó egésséggel lévén, és az Solemnis 

napon tartandó predikállás terhe alúl való felszabadítását; a’ maga megkíméllése  tekintetiből, 

az Elöljárók Fő Tiszt Urtól ezennel kikérvén – az eránt tették a’ Fő Tiszt. Superintendens Urat 

fi gyelmetessé, hogy méltóztatná a’ maga Consensusát Nagy Tiszt. Dobos Jósef Patai Predikátor 

Urnak, ezen solennitás elvégzésére való meghivására kinyilatkoztatni, és meg egyezését fellyebb 

tisztelt Dobos Jósef Urra, – mint a’ kit ezen Eklésia Gyülés Tagjai kívánnának – meg adni.”
375 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1841. 

november 26. (temetve 27-én): „Kállai Andrásné 50 év. Szúrás. Tanítás”. 
376 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1847. március 

7. (temetve 9-én): „özv Kis Jánosné Hornyos Erse[beth] 73 év. Vénség. Tanítás[sal]”.
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a temetési beszédben szereplő lelkész Konta Benjámin, a monostori re-

formátus gyülekezet lelkésze volt,377 akit 1841. április 1-én Monostoron 

temettek el.378 Az elhunyt 20 évig volt monostori pap, egyúttal egyház-

megyei tanácsnoki tisztséget is viselt, valószínűleg rokonságban állt Pap 

Mihály lovasberényi lelkésszel, akit Dobos a prédikáció áthúzott részében 

Ipa N. T. In. Pap Mihályként szólít meg. A kézirattöredék végén tintás, 

más kéz általi, szekundér bejegyzés található: 2. Tóth lipcsei Pajor Gás-

pár orvos és törvény tudor felett, Maj 29. 1840. Szt Endrén. Lásd 9dik lapon. 

Feltehetőleg a jelen töredék Dobos másodlagosan összeállított temetési 

beszédgyűjteményének részét képezte. A kézirat egy oldala Debrecenben 

található (lásd XXV. szám alatt). 

515. Temetési imádság, részlet. {Megjegyzés} Két oldal, a papír és a kézírás 

alapján feltételezhető, hogy a kézirat a ceglédi kései években keletkezhetett. 

516. Óévi beszéd 1833., részlet. Textus ismeretlen. 1833. [december 31.] (felté-

telezhetően Óbuda) {Megjegyzés} A prédikáció ezzel a fordulattal ér véget: 

’S a’ meg elégedést, csendesen váró szivet, vigyük által a’ Jövö esztendőbe 

is – Amen.

517. Temetési prédikáció [Török János379 58 esztendős református lelkész felett, 

1847. június 7. Rákoscsaba], töredék. {Megjegyzés} Török János 20 évig 

volt a gyülekezet lelkésze, a beszédből kiderül, hogy korábban a nyugha-

tatlan és papkínzó gyöngyösi gyülekezet lelkészeként szolgált. A töredék 

csupán egyetlen, szakadt, hiányos lap, amely a méret, a papírminőség 

és a kézírás alapján egyértelműen beazonosítható, hogy ez eredetileg a 

jelenleg Debrecenben található XXIII. számú temetési beszéd 5-6. oldala 

vagy harmadik lapja volt. 

518. Az önn esméret. Textus: 2Sám 12,7. 1832. június 24. D. J. mk. Y. – *. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1846. február 22. Pécel, 1859. május 

14. Cegléd.380 

377 Almanak , . „Monostor L[elki] P[ásztor]: Konta Benjámin”.
378 A RL A/797. számú (sziget)monostori anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 

1841. március 28. (temetve április 1-én): „T. T. és Nemes Konta Benjámin Predikator 48. eszt. Vér 

gyúladás. Predikalt T. T. Török Pál Pesti[,] Oratiot mondott T. T. Dobos Janos O Budai Pred[ikátor] 

Urak”. 
379 A RL C/93 1. doboz anyaga alapján (életrajzi egyezőségek) beazonosítható, hogy Török János 

(aki feltehetőleg Török Pál nagybátyja volt) rákoscsabai lelkész volt és ott is halt meg 1847. 

június 5-én. Vö. Szánthó , ., -. „1827 május 28-tól, tehát ez a huszonnegyedik pap 

gondozza a gyülekezetet s vezeti anyagi ügyeiben is. […] Mindezek elvégzése után, mikor már 

az előbbi években nejét és fi át is eltemette, meghalt a nemes gondolkozásu és fáradhatatlan 

lelkipásztor 58 éves korában 1847 junius 5-én. Itt van eltemetve.” 
380 A prédikáció kéziratát 2009. november 26-án emeltem át a RL C/144. számú gyűjteményből 

a RL C/20 4. számú dobozába. 
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519. A’ reformatió hasznai. Textus: Ef 5,8. 1835. június 21. Óbuda. D. J. + *. 

Továbbá elhangzott még: Szalk Sz Márton ref[orma]tio in[n]epén. 1866 

néhol változtatva és bővitve DL., Máthé Elek Dunavecse, 1901. november 

3. és 1910. október 30.381

520. Temetési beszéd, töredék.382 [Néhai Tekintetes Pálff y Károly özvegye, szü-

letett Pázmándy Ágnes felett]. Textus nincs. [1845. augusztus Kömlőd]383 

{Megjegyzés} A kézirat utolsó oldala maradt fenn.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Debreceni 

Nagykönyvtárában R 1246 szám alatt található 

prédikációk jegyzéke

I. Karátsoni. Textus: Lk 2,13-14. 1829. december 23. (feltételezhető-

en Óbuda) Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1899. 

decem ber 25.384 {Megjegyzés} A prédikáció alatt a következő ceruzás, 

más kéz általi, szekundér bejegyzés olvasható (feltehetőleg S. Szabó 

Józseftől): Dobos János hagyatékából. A kéziratban több ceruzás ja-

vítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való meg-

jelentetéssel hozható összefüggésbe.

II. Köz[önséges] tanit[ás]. Textus: Zsolt 118,22. 1830. február 5. (felté-

telezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1836. május (feltételezhetően 

szintén Óbuda), 1851. október 18. Pécel, 1852. június 20. Tótfalu, 

1856. július 13. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1865. július, Máthé Elek Dunavecse, 1904. június 12.

III. Közönséges. Textus: Jer 8,7. 1830. július 30. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1851. november 9. (feltételezhetően Pécel), 1852. 

381 A prédikáció kéziratát 2010. szeptember 30-án választottam szét a 218. számú prédikációtól, 

ekkor emeltem át e helyre. A két kézirat lapjai teljesen össze voltak keveredve, amit a kutatás 

későbbi fázisában észleltem.
382 A dokumentum a 229. számú halotti búcsúztató kéziratával volt egyesítve, azonban a papír, 

a leírás ideje, a tartalom teljesen különbözik. A fentiek miatt 2010. szeptember 30-án a 

két kéziratot különválasztottam, a betétlapot e helyre, a vegyes és rendezetlen iratok közé 

helyeztem át. 
383 KRE 3, 380. szerint (kiegészítés a szerzőtől). Meghalt 1845. „Aug. 28. Néh. tek. Pálff y Károly Úr 

özvegye született Pázmándy Agnes asszony. 51. év. Vérfolyás”.
384 Ez az első prédikáció, ami a Tiszántúli Református Egyházkerület Debreceni Nagykönyvtárának 

R1246-os számú jegyzékében található. A 61 prédikációt magában foglaló papírborításon a kö-

vetkező olvasható: „Dobos Jánosnak előbb óbudai, majd czeglédi református lelkésznek, a hirneves 

egyházi szónoknak több nyomtatásban megjelent egyházi beszéde eredeti kéziratban. A debreceni 

református Kollégium anyakönyvtárának adományozta S. Szabó József a Kollégium tanára”.
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augusztus 1. [Tótfalu] Rácz László vén bünös halott felett,385 1855. 

június 17. Cegléden Cholera [idején]. Továbbá elhangzott még: Do-

bos László Szalkszentmárton, 1866. november. {Megjegyzés} A pré-

dikáció címe mellett a következő tintás, szekundér, más kéz általi 

bejegyzést találjuk: Átalkodottság. Lehet halotti megrögzött bünös fe-

lett. A kézirat végén egy későbbi, autográf úrvacsorai alkalmaztatás 

olvasható.

IV. Sémei. Textus: 2Sám 19,21. 1831. június 26. (feltételezhetően Óbuda) 

Elhangzott még: 1857. február 1. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció 

címe mellett a következő ceruzás, más kéz általi, szekundér bejegy-

zés olvasható: Sémei hálátlansága. A kéziratban több tintás javítás, 

áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való megjelente-

téssel hozható összefüggésbe.

V. Szüreti úr vatsorára ’s Te Deum a’ cholera el multával. Textus: 2Móz 

15,26 és Jn 3,14-15. 1831. október 31. (feltételezhetően Óbuda) 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1873. 

novem ber 2. {Megjegyzés} A prédikáció alatt a következő tintás, au-

tográf bejegyzés olvasható: Tibi Deo laus.386

VI. Böjti és Közönséges. Textus: Mt 11,28-29. 1832. április 8. D. J. S. * 

(feltételezhetően Óbuda) Elhangzott még: 1846. március 1. Pécel. 

Továbbá elhangzott még: Máthé Elek Dunavecse, 1897. február 19. 

{Megjegyzés} A prédikáció jobb felső sarkában tintás, autográf utalás 

található: Róma 5,1.387

VII. Halotti. Ns. Török Mihály – 35. eszt. ember felett útonn halt meg – 

szerentsétlenül. Textus: 1Móz 25,32. 1834. december 4. Óbuda.388 

{Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával 

áthúzta, a címet áthúzással a következőképpen változtatta meg: 35. 

eszt. ember felett. Ki útonn halt meg – szerentsétlenül. A kéziratban 

több ceruzás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomta-

tásban való megjelentetéssel hozható összefüggésbe.

VIII. Virág vasárnap. Textus: Mt 21,9. 1834. március 23. Óbuda. Elhang-

zott még: 1838. április 8. (feltételezhetően szintén Óbuda), 1846. 

385 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1852. július 

31. (temetve augusztus 1-én): „Rácz László 83 év. Hasmenés. Tason lakott 28. évig. Halni haza 

jött”.
386 Jelentése: Hála legyen Istennek.
387 „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus 

által.”
388 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint is. 1834. december 2. (temetve 4-én): 

„Ns Török Mihálj 35. eszt. Esés. Tanítás”. 
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április 5. Pécel. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1866. {Megjegyzés} A kézirat hátsó lapján későbbi, tintás, 

autográf bejegyzés olvasható: Kozma Mihály – Déllö mellett. 

IX. Virág Vasárnap előt. Textus: Lk 18,31-32. 1836. március 20. Óbuda. 

Elhangzott még: 1853. Tótfalu. {Megjegyzés} Leirtam Kiliti 1863. DL. 

A prédikáció eredeti textusa Zsolt 17,1-3 volt, amit Dobos saját kézzel 

áthúzott. A prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a követke-

zőképpen változtatta meg: Virág Vasárnapi. A kéziratban több tin-

tás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való 

megjelentetéssel hozható összefüggésbe.

X. Karácsonyi 1837. Textus: Jn 12,46. 1837. december 25. Óbuda. D. J. 

mk. Marczollbol. – *.389 Elhangzott még: 1857. Cegléd.

XI. Farsangi 1837. Textus: 2Pt 1,6. 1837. január 22. Óbuda. D. J. Glaatz 

* után. Elhangzott még: 1841. január 31. (feltételezhetően szintén 

Óbuda), 1845. január 26. Kömlőd, 1846. január 10. Pécel. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865., Máthé Elek 

Dunavecse, 1904. január 17. Az autográf cím mellett, a textus fölött 

ceruzás, szekundér, más kéz általi bejegyzés található: Kenesei.

XII. Pünkösti 1838. Textus: Jn 14,26. 1838. június 3. Óbuda. D. J. – Rőhr * 

után. Elhangzott még: 1857. Cegléd. {Megjegyzés} Cz[e]gl[é]d 1859. 

DL. leirtam. A prédikáció címe mellett ceruzás, szekundér, más kéz 

általi új cím, ill. címkiegészítés található: Jézus vallása. A prédiká-

cióban számtalan helyen piros ceruzás, szekundér, más kéz általi 

aláhúzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak.

XIII. I. Advent 1838. Textus: Gal 4,4-5. 1838. december 2. + * D. J. Ó Budán. 

Elhangzott még: 1845. Pécel és 1851. (feltételezhetően Pécel), 1853. 

Tótfalu. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 

1867. {Megjegyzés} A prédikáció után ceruzás, szekundér, más kéz 

általi bejegyzés található: Predigten-entwürfe in Sturmischer manier390 

389 A kéziratban fennmaradt és nyomtatásban megjelent (73.) prédikáció J. G. Marezoll 1787-

ben nyomtatásban megjelent Jézus, az emberi boldogság helyreállítója (Jesus der Wiederhersteller 

der menschlichen Glückseligkeit) című karácsonyi beszédének adaptációja (Marezoll 1787, 

257-280.). Dobos nem vette át az eredeti címet, a prédikáció felvezetése eltér a német mintától, 

ennek a végén ugyan idézi Marezoll címét és főtételét, de ő inkább a textus, valamint a német 

szerző által is használt Világossága lőn Jézus a világnak gondolatot hangsúlyozza, erre fűzi fel az 

ünnepi prédikáció négy átvett pontját is. A Dobos János által készített karácsonyi igehirdetés 

nem követi szolgai módon az eredetit, szószerinti átvételnek vagy egyszerű fordításnak sem 

mondható, hanem a német előzmény kissé rövidített, gondolatmenetében az eredeti mentén 

orientálódó alkotás, adaptáció.
390 A nyomtatásban megjelent 57., 71. (kiadói megjegyzésként: 56.), valamint a debreceni Dobos-

gyűjteményben található XIII. és XXII. számú prédikációknál feltüntetett forrásmegjelölés 
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*. A prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a következőképpen 

változtatta meg: Advent. 

XIV.  Köz[önséges] 1838. Textus: Zsolt 119,92. 1838. április 29. Óbuda. 

Elhangzott még: 1855. április 15. Cegléd. Továbbá elhangzott még: 

Máthé Elek Dunavecse, 1902. november 23. {Megjegyzés} A prédi-

kációban számtalan helyen ceruzás, szekundér, más kéz általi alá-

húzások és lapszéli jelzések (pl. +, !, ?, –) találhatóak. A prédikáció 

címét ceruzás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta 

meg: Szenvedések enyhítése. 

XV. Egy láthatatlan világgali összeköttetésünk 1838. Reinhard * után. Lehet 

Húsvéti. Textus: Fil 3,20. 1838. december 6. Óbuda. 

XVI. Tóth lipcsei Pajor Gáspár, orvos és Törvénytudor felett. Maj. 29. 1840. 

Textus: nincs. {Megjegyzés} A kézirat hiányos, a szekundér, későb-

bi, tintás számozásból arra lehet következtetni, hogy a kéziratból 3 

(Predigten-Entwürfe in Sturm’scher Manier) több XIX. századi kiadványsorozatra utalhat. 

(1) Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Evangelien auf alle Sonn- und Festtage des Jahres 

in Sturmscher Manier, ausgezogen aus den völlig ausgearbeiteten Predigtsammlungen der 

vorzüglichsten deutschen Kanzelredner. Vier Jahrgänge. Neue Aufl age (Leipzig, 1803-5.). Az 1803 

és 1805 között négy folyamban megjelent kiadvány a kor legkiválóbb német prédikátorainak 

(pl. Ammon, Löffl  er, Marezoll, Reinhard, Ribbeck, Rosenmüller, Sander, Zollikofer) az egyházi 

év vasár- és ünnepnapjain elmondott, teljesen kidolgozott beszédeinek kivonatát, ill. vázát 

közli – ahogyan erre a teljes cím is utal – 8-10 oldalon. A prédikációk a „kor igényeihez” vannak 

igazítva, praktikusak. (2) 1801 és 1805 között jelent meg az apostoli levelekből (epistolákból) 

vett szakaszok 4-6 oldalnyi terjedelmű prédikációvázlatait tartalmazó folyóirat J. J. B. Trinius 

kiadásában, amelynek szintén hasonló címe volt (Predigtentwürfe über die gewöhnlichen 

Episteln auf alle Sonn- und Festtage des Jahrs, in Sturmscher Manier, ausgezogen aus den völlig 

ausgearbeiteten Predigtsammlungen der vorzüglichsten deutschen Kanzelredner. Vier Jahrgänge. 

Neue Aufl age. Leipzig, 1801-5.) Meg kell még említenünk, hogy 1806-ban és 1808-ban 

Görlitzben a korábbi kiadvány folytatásaként (Neue Predigtentwürfe über die gewöhnlichen 

Evangelien… címmel) újabb folyamok jelentek meg, részben a fent említett prédikátorok 

igehirdetéseinek kivonataival, ezek azonban már csak általában 4 oldalasak (vö. részletesebben: 

Fuhrmann 1821, 282-283.; 322-323.). (3) Predigtentwürfe in Sturmscher Manier über die neuen 

Pericopen, welche im Jahre 1810 statt der gewöhnlichen Fest- und Sonntagsevangelien bei dem 

evangel[ischen] Gottesdienst in den Kön[iglich-]Sächs[ischen] Landen öff entlich erklärt werden 

sollen; bearbeitet nach den Predigtsammlungen der vorzüglichsten deutschen Kanzelredner, 

vom Vers der Predigtentwürfe über die Evangelien und Episteln in Sturmscher Manier. Zwei 

Abtheilungen (1. kötet: Leipzig, 1810., 2. kötet: Leipzig, 1811.), melyekben az 1810-ben kiadott új 

szászországi perikóparend evangéliumainak és epistoláinak neves német prédikátorok teljesen 

kidolgozott prédikációiból vett vázlatos magyarázatai, prédikáció-kivonatok találhatóak 

(vö. Fuhrmann 1821, 291.). A címben szereplő in Sturmscher (vagy olykor: Sturmischer) 

Manier (Sturm modorában) kifejezés félreérthető, ugyanis az nem viharos modorban (azaz kb. 

szerkesztetlenül vagy előadási stílusmegjelölésként) értelemben veendő, hanem utalás a műfaj 

klasszikusára, C. C. Sturmra, aki Predigtentwürfe über die Evangelien von den Hamburgischen 

Hauptpastoren (8 évfolyam, Hamburg, 1779-1786.) címmel korábban nagy hatású folyóiratot 

adott ki (vö. Fuhrmann 1821, 277.). Az 56. prédikációnál a kiadó megjegyzi, hogy lipcsei 

kiadványról van szó, nem hamburgiról.
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lap hiányzik. Az itt hiányosan megtalálható személyes hangvételű 

megjegyzést teljes terjedelemben közli a nyomtatásban megjelent 

változat: Egyuttal szabadságot veszek magamnak egyszer s minden-

korra megmondani, mik e kényes és igen nehéz tárgy körüli nézeteim.

Ki, mint én is, több éveken át tartott halotti beszédeket, szomorú 

szívvel meggyőződhetett arról, hogy legszebb, legszerencsésebben alkal-

mazott halotti beszédeink, magáig az ugynevezett applicatióig vagy a 

geneologia – nálunk gelególia – felolvasásigi többnyire hálátlan munkák 

mind, csak itt kezd igazán ébredezni, a hallgatók fi gyelme, és ha itt nem 

találjuk el a nép nyelvét, a nép szivéhez az el nem talált bucsúztatóra 

ráhervad egész beszédünk, lett legyen az a legügyesebben kidolgozott 

munka. Én megvallom, mindig leginkább féltem beszédem ezen részétől. 

Ha valahol, itt kell népünk ízlését nemesbítni, itt nem szabad trivialis 

rikatásokhoz folyamodni, és a szószék alatt ülő preufi kák,391 vén sira-

tók szivacsát nagyon szorongatnunk. Nagyon tetszünk magunknak, ha 

beszédünk indít, és könyeket ont. Mihez nem folyamodott már itt az 

eff ectusokat kereső, kivált fi atalabb egyházi szónok, sokszor maga lágyul 

el és sír keservesen, ugy, hogy nem tudja az ember, a publicum valjon 

a halottat síratja-e, vagy a nyavalygó szónokot. Ha ez nem használna, 

versekhez folyamodik és tizenkét lábon igyekszik megindítni a szív érzel-

meit, mint a fl agellans392 csattanó rimekkel ostorozza a kebel fájdalmát, 

mignem mindegyik ütés és csattanás után patakzik a köny, és a bánat 

gyönyörrel uszkál a könytengerben. Ismét leszáll a holtak országába, 

felbontja a sírokat, az anyjákat odasírja rég elköltözött gyermekök sír-

jához, a fi akkal felbontja jó anyjuk koporsóját, letépi a síri virágokat, ha 

virág nincs, letépi a füvet, az urticát, magyarosan csalánt, s mindaddig 

csápol velök, mignem sír minden, kinek valaha halottja volt. Az eff ectus 

megvan, mi áron? 

Sok helyeken betanult modora van a halott-síratásnak, a koporsóra 

boruló nő keservén sokszor az ember elkomolyodik, a csendes fájdalom, 

sokszor a komoly férfi unak arczán végig folyó néma könyei akaratlanul 

megindítják az embert, ilyen komoly szívrázó hangokat szeretnék én 

hallani, és nem olyanokat, milyeneket jut eszembe egy bucsúztatóban 

halottam:

391 Præfi ca (magyar írásmóddal prefi ka) jelentése sirató asszony, akit megfogadtak, hogy temetésen 

sírjon. Finály 1884, 1584. Jókai Mór Erdély aranykora (Pest, 1852.) című regényében (XI. 

Sange Moarte) a következő mondatot találjuk: „Egy halottas ház előtt ül ledőlt korinthi oszlop 

kapitáléján a legvénebb vénasszony, a prefi ka, megfi zetett jajgatással siratva a benn holtan 

fekvő fi atal hajadont.”
392 A kifejezés magyarázatához lásd a XLV. számú prédikációnál található lábjegyzetet.
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Mélyen hallgatsz te már kiáltó Susánna,

Az égben megszólalsz, kiáltva: Hosánna stb.

Én egyszer megkérdeztem egy funerátor393 embert, hogy ugyan mi 

lenne nagyobb kár, ha a prédikátiót feledném otthon, vagy a genelógiát? 

Már akkor, mondja a funerátor, inkább csak a prédikátió maradjon el. 

Jegyzés. Szerző ez észrevételét 1862. évben irá.394 

XVII. Halotti Sóvári Sófi . 17. éves hajadon felett. Textus: Mt 9,24. [1841.395 

november 29. Pomáz]396 {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, sze-

kundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: 17 éves hajadon 

felett. A kéziratban több ceruzás és tintás javítás, áthúzás, kiegészítés 

található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel hozható ösz-

szefüggésbe.

XVIII. Halotti N. Kónya Jánosné [Dukkony Sófi a]397 47. éves asszony felett. Tex-

tus: Jer 45,3. 1841. szeptember 29. Óbuda. {Megjegyzés} A prédikáció 

címét tintás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: 

Középidejű családanya felett. A kéziratban több tintás javítás, áthú-

zás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel 

hozható összefüggésbe.

XIX. Közönséges. 1841. Textus: Jn 17,25. 1841. november 7. D. J. O Budán – 

Müslin *. Elhangzott még: 1845. május 18. Kömlőd, 1846. május 17. 

Pécel, 1854. november 12. Cegléd, 1870. Cegléd. Továbbá elhangzott 

393 Funerátor (a latin funus, azaz temetés kifejezésből) temetésrendező. A funerátor olyan népi 

tisztségviselő, aki a temetések körül alkalmilag vagy rendszeresen eljár, tevékenykedik. Kisebb 

helyeken a funerátor esetenként más és más is lehet, feladatát tiszteletből, esetleg ajándékért 

látja el. Nagyobb alföldi településeken kialakult a hivatásos funerátor tisztsége is, aki fi zetsé-

gért (vagy állandósult természetbeni juttatásért) látta el feladatát. Tevékenységük a haláleset 

hivatalos bejelentéséből, anyakönyveztetéséből, a temetési eszközök, felszerelések beszerzé-

séből, ill. biztosításából, a felravatalozásból, a temetés megszervezéséből és lebonyolításából 

állt. Tiszte a hivatalos bejelentéssel kezdődik, és a sír beföldelése után a megjelenteknek való 

köszönetmondással fejeződik be. A funerátor tevékenységének két legfontosabb mozzanata 

a temetés jó rendjének (pl. a gyászolók nemek és rokonsági fok szerint való ültetése stb.) 

biztosítása, és az ún. életirat elkészítése. Az életirat a temetést végző pap számára az elhunyt 

életrajzát, családi körülményeit rögzíti hagyományos keretek, állandósult kifejezési formák 

között. Nemesi, főnemesi temetéseken közreműködő funerátorokról a XVII-XVIII. századból 

vannak adatok. Parasztok körében a XIX-XX. századból elsősorban az Alföldről, közelebbről 

a Tiszántúlról, leginkább református vallású helységekből ismert. MNL II., 231.
394 Dobos , -.
395 A nyomtatásban megjelent prédikációnak a dátuma viszont 1840. 
396 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1841. 

november 27. (temetve 29-én): „Sovári Sófi a hajadon 19 év hat honap. Száraz betegség. Tanítás, 

búcsúztató”. 
397 A RL A/630. számú óbudai anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1841. 

szeptember 27. (temetve 29-én): „N. Kónya János felesége Dukkony Sófi a. 47. év. Inláz. Tanítás[sal]”.
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még: Dobos László Szalkszentmárton, 1865. február, Máthé Elek Du-

navecse, 1905. november 12. {Megjegyzés} Leírtam Máthé.

XX. Újévi 1843. Textus: 1Kor 7,31. 1843. január 1. Óbuda. Elhangzott 

még: 1852. Pécel, 20. év mulva Cegléden. 1872. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1870. Változtatva ’s toldva. 

XXI. 1843. Sept. 2a. Tek[intetes] Apostol Jósef,398 Fö mélt[óságú] Gróf Széki 

Teleky Jósef. Pomázi joszága ügyelnöke fölött. 35 éves.399 Textus: Zsolt 

39,10. 1843. szeptember 2. Pomáz. {Megjegyzés} A prédikáció címét 

tintás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Ifi ú 

Család apa felett. A kéziratban több ceruzás és tintás javítás, áthú-

zás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel 

hozható összefüggésbe.

XXII. Nagypénteki 1844. Textus: Jn 10,18. 1844. április 5. Óbuda. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1873. {Megjegy-

zés} A prédikáció után tintás, szekundér, más kéz általi bejegyzés 

található: Predigten entwürfe in Sturmischer manier Leipzig *.

XXIII. Tiszt[eletes] Török János csabai lelkész fölött. 58. éves. 1847. Jun. 5. Tex-

tus: Fil 1,21-24. R. csabán Jun. 7. 1847. Dobos János.400 {Megjegyzés} A 

prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a következőképpen vál-

toztatta meg: Tiszt. Török János Rákos csabai lelkész fölött. A kézirat-

ban több ceruzás és tintás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a 

nyomtatásban való megjelentetéssel hozható összefüggésbe. A kézirat 

négy lapból állt, a legutolsó lap második oldala üres. A harmadik lap 

(5-6. oldal) hiányzik, amely a Budapesten található 517. számú tétel.

XXIV. Boros Bénjamin. 12. éves tanuló fölött. Posony. Dec. 5. 1847. Textus: 

1Móz 44,22. 1847. december 5. Pozsony. {Megjegyzés} A prédikáció 

címét tintás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: 

12. éves tanuló fölött. A kéziratban több tintás javítás, áthúzás, kiegé-

szítés található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel hozható 

összefüggésbe.

XXV. Halotti beszéd. Poson. 1848. Néh[ai] Tek[intetes] Tunyogi Korda Lő-

rincz, Szathmár megye első Alispánya. Orsz[ág] gyülési követ emlékére. 

398 A RL A/765. számú pomázi anyakönyv (mikrofi lm) szerint Apostol József és Maresch Hermine 

házasságkötése 1842. január 12-én történt, az egyik násznagy Dobos János volt.
399 A temetés bejegyzését a RL A/765. számú pomázi halotti anyakönyv (mikrofi lm) tartalmazza, 

de a felvétel gyakorlatilag olvashatatlan. 
400 A RL A/767. számú rákoscsabai anyakönyv (mikrofi lm) szerint is. 1847. június 5. (temetve 

7-én): „Tiszt. lelkipásztor Török János. 58 éves. Patécs. Predik[atio] és oratio”. A halál okaként 

megadott Patécs ( febris petechailis) lázas betegség következtében a testen megjelenő vörös vagy 

kékes foltokkal együttjáró betegség. Vö. PEIL , -.
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Textus: 1Kir 2,1-2. {Megjegyzés} A prédikáció befejezetlen. Az ív 

papírban a szekundér, tintás, más kéz általi 5-6. oldalszámú lap 

eredetileg nem képezte részét a kéziratnak, ez – tartalma alapján – 

református lelkész temetésére készült. A töredékben szereplő nevek 

és adatok alapján nagy bizonyossággal állítható, hogy ez a lap a Bu-

dapesten található 514. számú prédikáció-töredék része volt (Konta 

Benjámin temetése). 

XXVI. Halotti. Pozson. 1848. Néh[ai] Tek[intetes] Tunyogi Korda Lörincz, 

Szathmár megye első alispánya orsz[ág] gyül[ési] követ fölött. Textus: 

Jn 16,33. 1848. Pozsony. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, 

szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Néh[ai] 

Tek[intetes] Tunyogi Korda Lörincz, Szathmár megye első alispánya 

orsz[ág] gyül[ési] követ fölött. A kéziratban több tintás javítás, áthú-

zás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel 

hozható összefüggésbe. 

XXVII. Karácsonkor. 1850. Textus: Lk 2,15-16. 1850. december 24. Pécel. 

Elhangzott még: 1859. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció címét ce-

ruzás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Kis 

kezdet, nagy eredmények. – Karácsonykor. A prédikáció alatt a követ-

kező ceruzás, más kéz általi, szekundér bejegyzés olvasható (feltehe-

tőleg S. Szabó Józseftől): Dobos János hagyatékából. A kéziratban több 

ceruzás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban 

való megjelentetéssel hozható összefüggésbe. A kézirat hátulján a 

következő tintás, autográf bejegyzés olvasható: 49-50-51. évek – 9. 

darab – a többi nints meg – pedig írtam sokat. 

XXVIII. Ns. Seres Sámuel városi tanácsnok, volt bíró egyh[ázi] gondnok sat. fe-

lett. 61. éves. Textus: 1Sám 3,4. 1854. szeptember 1. Cegléd.401 {Meg-

jegyzés} A prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a következő-

képpen változtatta meg: Ns. Seres Sámuel, Czeglédi városi tanácsnok, 

volt bíró egyh[ázi] gondnok felett. 61. éves. A kéziratban több tintás 

javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való meg-

jelentetéssel hozható összefüggésbe.

XXIX. Nagy Sándor 63 éves Presbyter fölött. 1856. Maj. Textus: Mt 8,26. 

1856. május [19.] Cegléd.402 {Megjegyzés} A prédikáció címét tin-

401 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1854. 

augusztus 30. (temetve szeptember 1-én): „Ns Patai Seres Sámuel Csizmadia Judit férje városi 

tanácsnok. 61. év. idegláz”. 
402 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1856. május 

17. (temetve 19-én): „Nagy Sándor földm[űves] Váróczi Susána férje. 63. év kiszorult sérv”.
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tás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Egy 60 

éves család apa ’s buzgó presbyter felett. A kéziratban több ceruzás 

és tintás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban 

való megjelentetéssel hozható összefüggésbe. A kézirat hátulján egy 

másik temetési prédikáció kezdődik el: Osgyáni Mihály 17 éves ifj ú 

felett. [1856. június 13. Cegléd]403 Textus: JSir 3,44. A prédikáció 

befejezetlen. 

XXX. Öreg Fitus Jósefné 87. éves asszony felett, töredék. Textus: Zsolt 39,8. 

[1843. augusztus 25. Óbuda] {Megjegyzés} A prédikáció címét tin-

tás, szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: 87. éves 

kegyes özvegy asszony felett. A kéziratban több tintás javítás, áthúzás, 

kiegészítés található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel hoz-

ható összefüggésbe. Feltételezhető, hogy a prédikáció utolsó oldala 

a Budapesten található 477. számú töredék.

XXXI. Öreg Varga Mihály Gondnok felett. 1858. Textus: Gal 6,9. 1858. [már-

cius 22. Cegléd]404 {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekun-

dér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Buzgó egyházi gond-

nok felett. 

XXXII. Ifj ú Gróf Ráday Pál405 neje, Wartensleben Klára Grófnő koporsójánál. 

1852. [1853. március 17.]406 Textus nincs. {Megjegyzés} A kézirat 

végén Dobos a következőket jegyzi meg: Ez, ugy nevezett, halotti 

oratiónak föhibája, magában a tárgyválasztásban rejlik. Ezt maga 

szerző érezte, mikor választott tárgya kedviért olly hidegen kellet a 

koporsótol távoznia a hideg okokért, mellyekkel tárgyát kiokoskodá. 

Jut eszébe magának a szerzőnek hogy beszéd közben viszásan tettzett 

403 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1856. június 

11. (temetve 13-án): „Osgyáni István, Farkas Judith, f[ia] Mihály. 17. év. Tüdővész. Dobos r. l.”.
404 A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1858. 

március 21. (temetve 22-én): „Varga Mihály Gondnok. Bóbis Susána férje. 68 év vizkór”. 
405 Ráday (IV.) Pál (1830-1879). Ráday Pál 1860-ban a Péceli Református Egyházközség főgondnoka 

volt. Galgóczy , . Ráday Pál első felesége Wartensleben Klára volt, aki korán elhunyt 

gyermekszülés közben. Nem sokkal több, mint egy évet voltak házasok, Dobos János eskette 

őket. A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől): 1852. 

május 1.: „Grof Ráday Pál 21. év. [és] Grof Wartensleben leánya Klára 19. év. [Tanúk:] Báró 

Podmaniczky Andor [és] Földváry Károly. Copulálva Farkasdon”.

Ráday Pál második felesége Nagy Zsuzsanna volt, akitől három gyermeke született: Ráday 

(V.) Pál 1861-1888; Ráday (III.) István 1867-1907; Ráday (III.) András 1875-1908. Az adatokat 

a Ráday Könyvtárban található Ráday genealógiáról írtam le.
406 Az 1852 évszám téves a kéziraton. A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint 

(kiegészítés a szerzőtől). 1853. március 15. (temetve 17-én): „Gróf Rádai Pálné Gr. Wartensleben 

Klára 20. év. Gyermek szűlés. Kis Lajos és Dobos János lelkészek”. Kis Lajos ebben az időben 

gyömrői lelkész volt.
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neki ez a műtétel, és ilyeti hasonló esetekben, mindannyiszor orvosnak 

képzelé magát, ki hideg éles képel anatomizál hidegen. 

Sokszor megörül az ember a talált vezéreszmének, nehány ragyogó gon-

dolatot lát körüle repkedni, azt hiszi hogy majd ezeknek kisugárzásán 

még többre is talál, azonban csalatkozik, minél tovább halad, minél 

bellebb ássa a megtalált eret, annál keskenyebb annál vékonyabb, utó-

jára elfogy. Ezért talán legczélszerűbb volna itt a franczia fényes emlék-

beszédek természetét követve, mint Tiszt[eletes] Tatai András407 úr is 

szokta oratióiban, mint a fáklya hordó mindig a koporsó mellett menni 

mindig felé csóválni a tömjén serpenyőt; de ki talál mindig olly koporsót, 

melly mellet huzamosan mehet az ember: egy ifj ú egy szűz, egy igényte-

len ember életéből hol vesz az ember egy egész orátióba való anyagot? 

Az Erdélyi egyházi irodalom talán legtöbb halotti oratiót tud felmutatni, 

mert talán legtöbb magyar protestáns nagy temetője Erdély, és talán 

azért is, mert az Erdélyi egyházi szónokok kiválolag kedvellik szónokla-

taikat tudományos elmefuttatásokkal secularizálni. Többnyire polgári 

és női erények panorámái. Őket nem mindenben tanácsos követni a 

kezdő egyházi szónoknak, nem kivált abban: hogy mint lehet czimeket 

osztogatni, családfákat faragni, és a mustármagnyi erényt egy nagy 

élőfává növelni, ’s ágaira ültetni sorba a fi akat és unokákat. stb. Véle-

ményem szerint, bár szabadabb mező nyíljék a halotti orátiók mint a 

predikácziók előt; bár a beszédtárgy választásnál ne legyen az ember 

szorosan…” Szerző ezen észrevételt 1858-ba tevé, de bevégzése elveszett. 

Kiadó!

XXXIII. Az egyszerű embernek bölcsessége. 1859. Textus: Zsolt 119,130. 1859. 

október 15. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, 

más kéz tintával áthúzta.

XXXIV. A resignatio. 1859. – lehet halotti. Textus: Jób 1,21. 1859. szeptember 

407 Tatai András (Hegyközszentmiklós, 1803. november 24. – Kecskemét, 1873. április 20.) 

református tanár. Hegyközszentmiklóson kezdett tanulni. Ezt Debrecenben folytatta, ahol 1818-

ban kezdett a felsőbb tanulmányokhoz, és 1826-tól köztanító, 1828 őszén senior lett. Miután 

1829 tavaszától a pesti és bécsi egyetemen összesen fél évet töltött, 1829 őszén a göttingeni 

egyetem hallgatói közé lépett. Hazatérte után egy évig Hajdúszoboszlón káplánkodott, 1831 

tavaszán pedig kecskeméti tanár lett, és mint ilyen 1850-től teológiai tanszéket töltött be. 1856-

ban a pesti teológiai akadémiához ment át tanárnak, de két év múltán visszatért Kecskemétre, 

ahol 1860-tól a gimnáziumban működött haláláig. A dunamelléki egyházkerületnek 1832-

től tanácsbírája, 1849-től egyszersmind pénztárnoka volt. Tanári működése közben gyakran 

változtak tantárgyai, ezért írói munkálkodása is többirányú. Egyházi tárgyú művei a Török 

és Székács által szerkesztett Egyházi beszédek között és a Protestáns lelkészi tárban, illetve a 

Fördős-féle Kecskeméti lelkészi tárban, valamint külön kiadványokban jelentek meg. Zoványi 

, .
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10. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekundér, más 

kéz a következőképpen változtatta meg: A resignatió. Köz halotti. 

A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta. A kéz-

iratban több tintás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a 

nyomtatásban való megjelentetéssel hozható összefüggésbe.

XXXV. Az özvegyasszony fi llérje 1862. Textus: Mk 12,41-44. 1862. augusztus 

16. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1866. {Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz 

tintával áthúzta. A kéziratban több tintás javítás, áthúzás, kiegé-

szítés található, ami a nyomtatásban való megjelentetéssel hozható 

összefüggésbe.

XXXVI. Újévi. 1862. Textus: Jób 2,10. 1862. január 1. Cegléd. 

XXXVII. Önámitás 1862. Textus: Péld 14,12. 1862. július 19. Cegléd. Továbbá 

elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1864. augusztus. 

{Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával át-

húzta.

XXXVIII. Adventkor. 1862. Textus: Lk 1,68-69. 1862. november 29. Cegléden. D. 

J. mk. Cellerie *. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszent-

márton, 1880. december. 

XXXIX. A tévelygések uralma. 1863. Textus: Jer 2,11. 1863. július 31. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1867. au-

gusztus 14. Kibővítve. 

XL. Áron hallgat vala. 1863. Textus: 3Móz 10,4. 1863. Cegléd.408 

XLI. 2. Tanitás. Egyik halotti, másik Homilia. Textus: 2Kir 4,27. 1864. jú-

nius 16. Cegléd. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekundér, 

más kéz a következőképpen változtatta meg: Gyermek felett. A pré-

dikáció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta. A kéziratban 

több ceruzás és tintás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a 

nyomtatásban való megjelentetéssel hozható összefüggésbe.

XLII. Béke. 1865. I. advent. Textus: Jn 20,21. 1865. december 2. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1869.

XLIII. Ellenségeink 1865. Textus: Mt 18,35. 1865. november 11. Cegléd. 

Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmárton, 1867. 

november. {Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz 

tintával áthúzta.

XLIV. 1865. Köz[önséges] halotti. A ker. ember halála. Textus: 2Tim 4,7-8. 

1865. július 4. Cegléd. Dobos János mk. Cellerie * után. {Megjegyzés} 

408 A XXXIX. és XL. számú prédikáció egy összefűzött ív papíron található.
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A prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a következőképpen 

változtatta meg: Köz[önséges] halotti. A ker. ember halála. A prédi-

káció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta. A kéziratban 

több tintás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatás-

ban való megjelentetéssel hozható összefüggésbe.

XLV. Az élet szenvedései 2. 1865. Textus: 2Kor 11,30. 1865. október 24. 

Cegléd. Elhangzott még: 1880. március 15. (feltételezhetően Ceg-

léd) {Megjegyzés} A prédikáció után a következő tintás, autográf 

bejegyzés olvasható: a fl agellánsok hitvallása vagy vallomása.409 

A prédikáció hátulján a Jn 16,33410 található. A prédikáció címe elé 

tintás, szekundér, más kéz bejegyezte: Folytatás. A prédikáció datá-

lását szekundér, más kéz tintával áthúzta. 

XLVI. Virágvasárnapi 1866. közönséges. Textus: Zak 9,9 és Mt 21,5. 1866. 

március 11. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1869.

XLVII. Husvéti 1866. Lehet halotti. [I.] Textus: Lk 23,43. 1866. március 29. 

Cegléd. Dobos János – Coquerel-böl *. {Megjegyzés} Szalk Sz Marton 

DL l[e]i[rtam].

XLVIII. Az élet szenvedései [1]. Textus: Jn 16,20. 1865. október 13. Cegléd. 

{Megjegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával 

áthúzta.

XLIX. Idvességünk ellenségei. 1866. 2. Tanításban. Textus: Mt 8,24. 1866. 

május 11. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalk-

szentmárton, 1882. január 22. {Megjegyzés} Sz. Gy.411 kézírásával az 

első prédikáció utolsó előtti oldalának lapszélén ez olvasható: Ettől 

kevésben különböző refl exiókat abstrahálgatott Kiss Ádám,412 ime „Az 

409 Flagellánsok, azaz önostorozók; elnevezésük a latin fl agellum (ostor) szóból ered. A XIII. szá-

zad közepén keletkezett vezeklők társaságát illetjük ezzel a névvel, amelynek tagjai elkövetett 

bűneik elégtételéül 33 vagy 34 napi kötelezettségvállalásként testüket ostorozták. Az első ilyen 

társaság Perugiában keletkezett (1260). Itáliából átment a szokás Németországba, Lengyelor-

szágba és Franciaországba. A vezeklés kiváltó okai között szerepeltek különféle (testi) bajok 

(pl. betegségek, éhség, fekete halál). Az egyház nem helyeselte a vezeklésnek ezt a módját, VI. 

Kelemen pápa 1349-ben elrendelte, hogy a fejedelmek és püspökök ne tűrjék meg a vezeklő 

társaságokat, vezetőiket – főként ha szerzetesek – fogják el. A fogságok és pénzbüntetések 

miatt az ilyetén vezeklési kedv alig három év alatt lelohadt. Az utolsó fl agelláns társaság 1501-

ben vonult Olaszországból Németországba, de öt év múlva feloszlott. RNL VII., 569.
410 „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúsá-

gotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”
411 Az itt található monogramot az eddig fellelhető adatok alapján nem lehet feloldani. 
412 Kiss Ádám (Garam-Kis-Sarló, 1795. december 25. – Dad, 1838. augusztus 19.) református 

lelkész. Tanult szülőföldjén, 1805-től Hódmezővásárhelyen, 1810-től Debrecenben, 1816-tól 

Pápán, ahol azután köztanító volt. 1819-ben akadémiai rektornak ment Ószőnyre, ahonnan 
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ember az erény fényétől elkábúl, – valósága alatt lerogyik; az örömtől 

megrészegszik; a bútól meghervad; a pihenésben elpúhúl; a bőségben 

elbízza magát; a szükségben kétségbeesik. A prédikáció datálását sze-

kundér, más kéz tintával áthúzta.

L. Folytatás. Harc ellenségeinkkel. 1866. Textus: Mt 13,28. 1866. június 

14. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1882. január. {Megjegyzés} A prédikáció után ez olvasható: Tö-

mörítő szemlélés, intuitív értelem, mélységet és magasságokat megjárt 

genius eléggé megért gyümölcse e beszéd. Mélyen hatott reám. Sz. Gy. 

A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta.

LI. Húsvét után 1866. II. Textus: Lk 23,43. 1866. április 7. Cegléd. Do-

bos János Coquerel-böl *. {Megjegyzés} Leirtam Szalk Sz Marton 1883 

Martius DL.

LII. Az alamisna. 1868. Textus: Jn 6,11. 1868. február 13. Cegléd. {Meg-

jegyzés} A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta.

LIII. Kazinczy Gáborné született Fáy Emilia413 urnö felett. Textus: Mt 19,27. 

1868. július 10. Cegléd.414 {Megjegyzés} A prédikáció után tintás, 

szekundér, más kéz általi bejegyzés található: Péczelen 1868. [július 

11.]415 A prédikáció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta. 

A kéziratban több tintás javítás, áthúzás, kiegészítés található, ami a 

nyomtatásban való megjelentetéssel hozható összefüggésbe.

LIV. Közönséges. 1868. Gerock * után. Textus: ApCsel 24,25. 1868. június 

30. Cegléd. Továbbá elhangzott még: Dobos László Szalkszentmár-

ton, 1873. június. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekundér, 

más kéz a következőképpen változtatta meg: Üres kifogások. A prédi-

káció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta.

LV. Nyári Pál416 felett. 1871. apr. 24. Nyáregyházán. {Megjegyzés} A kéz-

1822-ben külföldi egyetemek látogatására indult, melyek közül a jenain és göttingenin egy-egy 

szemesztert töltött. 1823-ban apja mellett szülőfalujában segédlelkész, 1824-ben csepi, 1827-

ben dadi lelkész lett. Nagyhírű, kitűnő prédikátor volt, több prédikációja, ill. műve jelent meg 

nyomtatásban. Zoványi , . 
413 Fáy Emíliát (Pécel, 1822. április 26. – Pécel, 1868. július 9.) 1838 novemberében Kazinczy 

Gábor, az Ifj ú Magyarország írócsoportjának szellemi vezetője vette nőül, Kazinczy Ferencnek 

unokaöccse. Kerényi , . Fáy 1996, 60. halálozási dátumként 1868 áprilisát adja meg. 
414 Dobos János a gyászbeszédet Cegléden írta meg, majd másnap Pécelen mondta el.
415 A RL A/762. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1868. július 

9. (temetve 11-én): „Fáji Fáÿ Emilia földbirtokos nő. [született] Gömör megye Királyi [lakott] 

Péczelen 11. sz. 46. év. Szív túl [?] N. t. Dobos János ceglédi és Illés Dániel péczeli lelkészek”.
416 Nyáry Pál (Nyáregyháza, 1806. december 12. – Pest, 1871. április 21.) politikus. Tanulmányait 

református iskolákban, többek közt Debrecenben végezte kitűnő eredménnyel, tanulmányai 

befejezése után az ügyvédi pályára lépett. 1836-ban Pest vármegye főjegyzője és 1845-ben 

Szentkirályi Móric első alispán mellett második alispánja, végül első alispánja és 1848-ban 
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irat feltehetőleg töredék, amire a feliratból (2. A sirnál) is lehet kö-

vetkeztetni. A kézirat végén a következő tintás, autográf bejegyzés 

olvasható: E beszédröl azt mondá egyszerűen a Pesti napló,417 hogy 

ez a politikával veszödött. – Oh! vanas hominum mentes!418 Dobos.419 

A beszéd utáni következő oldalon ez olvasható: Ezt az eredeti kézira-

tot, visszavárom. igy a mint van. Dobos. 

LVI. 1872. Textus: Mt 11,5. 1872. június 7. Cegléd. {Megjegyzés} Szalk Sz 

M. 1883 Jan. leir[tam]. {Megjegyzés} A prédikáció datálását szekun-

dér, más kéz tintával áthúzta.

országgyűlési képviselője lett. Jelentősebb politikai szereplése 1845-től kezdődött, amikor 

alispáni rangra lépett, és a megyei szabadelvű párt egyik vezértagja lett. Az 1848-ban 

alispánként a forrongó, felfegyverzett fővárosban ő volt a rend fő fenntartója. A képviselőházba 

választották, az 1848. szeptember 11-én megalkotott honvédelmi bizottságnak Nyáry 

is egyik legerélyesebb és legmunkásabb tagja lett. A honvédelmi bizottmányban ő volt a 

cím nélküli belügyminiszter, akihez a hazai összes törvényhatóság utasításért, tanácsért, 

segélyért bizalommal fordulhatott. A Debrecenbe áttett országgyűlésen Nyáry nagy szerepet 

játszott, Kossuth politikájától azonban mind inkább eltért. Az április 14-iki függetlenségi 

nyilatkozatot nem helyeselte, bár nem is szólalt fel ellene a debreceni nagytemplomban tartott 

gyűlésen, mivel tisztában volt azzal, hogy annak elfogadását nem gátolhatja meg. A világosi 

fegyverletétel után őt is elfogták. Tíz évi várfogságra ítélték, amelyből hét évet a csehországi 

Josephstadtban töltött le. Miután az általános amnesztia alkalmával kiszabadult a fogságból, 

visszavonulva élt. Mindenkor erős és bátor védője volt a protestáns vallásszabadságnak és 

függetlenségnek, ostorozója a hierarchikus törekvéseknek. 1860-ban újból politikai színtérre 

lépett, de hamarosan megmutatkozott, hogy az 1848 óta eltelt események nagyon megviselték. 

Egyre inkább elkedvetlenedett és nehezen viselte kedvelt eszméinek, a régi vármegyének 

bukását; érezte erejének, hatásának, befolyásának hanyatlását. 1867-ben már nem fogadta 

el a pestvármegyei alispánságot. A közélet emberének elkedvetlenedéséhez hozzá járult a 

börtönben töltött hét év, több mostoha gazdasági esztendő hátrányai, eladósodása, melyet 

váratlan csapások és nem személyes hibái okozták. 1871. április 21-én reggel, a Duna parti 

Stein-ház negyedik emeletéről leugorva, öngyilkos lett. A szörnyű esemény rémhírként járta 

át az egész országot. Pallas XIII., -.
417 „A koporsót aztán kivitték az udvarra, Nyáry Pál háza mögé, a hol Dobos kőrösi [sic!] ref[ormátus] 

pap mondott beszédet. A tiszteletes ur, igen tapintatlanul, a koporsónál politikai beszédet mondott, 

oly annyira minden vallási vonatkozás nélkül, hogy még Mi Atyánkot is elfelejtett mondani. Ez volt 

az egyetlen dissonáns vonás e szomoru gyász-ünnepélyen, melylyel pártkülönbség nélkül a hazafi ak 

adóztak az elköltözött hű hazafi  emlékezetének”. PN 1871, 2. 
418 A Dobos János által idézett latin szólás Titus Lucretius Carus (kb. Kr.e. 97-55) De rerum natura 

című tanító költeményének második könyvéből (II, 14) származik. Eredetileg így hangzik: „o 

miseras hominum mentes, o pectora caeca!” (oh nyomorult emberi gondolatok, oh vak szívek!). 

Lucretius 1866, 83. Dobos mondata így értelmezendő: oh hiábavaló/haszontalan emberi gon-

dolatok, oh vak szívek!
419 „A Fördős Lajos szerkesztése alatt megjelenő Kecskeméti lelkészi Tárból, mely a gyakorlati 

lelkészethez tartozó munkák gyűjteménye, a harmadik kötet jelent meg Filó Lajos nagykőrösi 

lelkész arczképével. […] A kötet gyöngye Dobos János sírbeszéde Nyáry Pál felett, klasszikai becsű 

mű, a szív melegével, s a lélek teljességgel [sic!]; és nem képzelhetjük, hová tették műérzéköket 

némely hírlaptudósítók, mikor e beszédben (annak idejében) valami megrovandót találtak akár 

politikai, akár egyéb tekintetben”. VÚ 1871, 309.
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LVII. 1872. Textus: Mt 20,6. 1872. június 11. Cegléd. Továbbá elhangzott 

még: Dobos László Szalkszentmárton, 1875. június némileg változ-

tatva és toldva. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekundér, 

más kéz a következőképpen változtatta meg: Dolgoznunk kell. A pré-

dikáció datálását szekundér, más kéz tintával áthúzta. 

LVIII. Öreg Szabó Jánosné 70. éves asszony felett. Textus: Péld 16,31. [1846. 

november 30. Pécel]420 {Megjegyzés} A prédikáció befejezetlen. 

A prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a következőképpen 

változtatta meg: 70. éves asszony felett. A kéziratban több tintás javí-

tás, áthúzás, kiegészítés található, ami a nyomtatásban való megje-

lentetéssel hozható összefüggésbe.

LIX. Váradi István 43. éves halott fölött. Textus: Jn 13,7. [1844. augusztus 

22. Óbuda]. {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, szekundér, más 

kéz a következőképpen változtatta meg: Közép idejű család apa felett. 

A kézirat utolsó lapja a Budapesten található 474. számú tétel. 

LX. Halotti. – 27. éves nő Nemes Tóth Jósefné fölött. Kömlödön Nov[ember] 

22. 1844. Textus: 2Kir 19,3. 1844. november 22. Kömlőd. {Megjegy-

zés} A prédikáció címét tintás, szekundér, más kéz a következőkép-

pen változtatta meg: Gyermekágyban meghalt ifi u anya felett. A kéz-

irat utolsó lapja a Budapesten található 497. számú tétel.

LXI. Öreg Debreczeni János 67. éves Tótfaluban. Textus: 1Kor 15,55-57 és 

Jób 6,4. [1853. február 26.]421 {Megjegyzés} A prédikáció címét tintás, 

szekundér, más kéz a következőképpen változtatta meg: Hosszasan 

szenvedett felett.422

LXII. Életrajz – Autobiográfi a. [1885. június Cegléd.]423

420 A RL A/761. számú péceli anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1846. 

november 29. (temetve 30-án): „Öreg Szabó Jánosné 73 év. folytonos láz. Tanítás[sal]”.
421 A RL A/802. számú tótfalui anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). 1853. 

február 24. (temetve 26-án): „Öreg Debreczeni János földmíves 67. év. Here vízkór”.
422 Az autográf Dobos-prédikációk után található még egy igehirdetés „Irt-e Jézus” címmel (tex-

tus: 2Kor 3,3). Datálatlan. A prédikáció nem Dobos keze írása, a címe szokatlan, a papír és az 

íráskép alapján a prédikáció feltételezhetően S. Szabó Józsefé.
423 Két helyen is leközölték Dobos János ezen írását. Dobos , -.; Dobos /II, -.
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További kéziratban megtalálható prédikációk jegyzéke

α) RL C/93 20. doboz424 10. számú dokumentum: Török Pál 25. éves jubileuma. 

1864. Pesten Aug. 28. Textus: 1Kor 16,9. 1864. augusztus 24. Pesten elmondva. 

Dobos mk.425

424 Török Pál keltezetlen levelek és írói hagyaték.
425 A PEIL , 1168-1170 (1864. szeptember 4.) tudósítása szerint: „Török Pál ref. püspök 

jubilaeuma. A pesti ev. ref. egyházközségnek aug. 28-án szívemelő ünnepélye volt. Főt. Török 

Pál superintendensnek, mint pesti lelkésznek 25 éves jubilaeumát ünnepelte. Az ünnepély 

a templomban 10 órakor vette kezdetét rendes isteni tisztelet alakjában; az egyházközség 

gyűléstermében folytattatott, s díszlakomával fejeztetett be, »Európa« termeiben. 

A templomban ft. Dobos János ceglédi lelkész tartott lelkes beszédet, melynek minden szava 

szívből vala merítve, s a szeretet és hálás elismerés érzetével hatotta át a jelenvoltak kebleit. Távol 

tartózkodék a lelkesült pap hivataltársának s barátjának minden tulzó magasztalásától, de nem 

tartózkodott kitűnő; még a rosz akarat által is el nem vitázható érdemeinek elősorolásában. 

Dobos beszéde után egy énekszak elzengése után Török Pál lépett a szószékre. * (Főt. Török 

Pál superintendens és Dobos János urak beszédeit ha lehet közölni fogjuk. Megjegyzés: 

Erre azonban sajnos nem került sor) Hogy lelke mélyében meg van hatva, az egész lényén 

látható, s főkép első szavainak hangján észrevehető vala. Beszédének bevezetése köszönet 

volt a Mindenhatóhoz, a ki ezen napot megengedé érnie, s köszönet azokhoz, a kik neki ezt az 

örömet készítették. A miket az előbbi szónok az ő dicséretére, az ő érdemeiként elősorolt, szép 

formákban egybefoglalva sorban elhárítá magától, és tulajdonítá a Gondviselésnek, a pesti ref. 

egyházi község fáradhatlan buzgalmu presbyteriumának, »melylyel öröm együtt működni« 

a lelkes, mívelt egyházközségnek, – tulajdonítá a magyarhoni ref. superindententiáknak, 

egyházaknak és egyes jótevőknek. Kiváltképen meghatók valának szónoklatának végszavai, 

midőn ezeket mondá: »Nem sok időm van tehát hátra, és én meghalok. Meghalok és akkor 

– feledjetek el: de ne engedjétek megfogyatkozni a jót, mit együtt szerzettünk! ne engedjétek 

összeomlani az építményeket, melyeket együtt alkottunk! – Meghalok, és akkor – feledjetek 

el engemet; de kegyes szemekkel tekintsetek árváimra!« Ezen atyai s protestans lelkiatyai 

ajkakról mintegy véletlenül leperdült szavak számtalan forró könyüt idéztek elő a hallgatók 

szemeiből. A templomi ünnepély után a jubilált szeretett lelkiatyát az egyházközség előljárói 

és számos előkelő tagja a gyülésteremben kiséré fel, hol a zöld asztalon egy nagy ezüst billikom 

vala felállítva; melynek a mai nap emlékére történt ünnepélyes átadásával Jókai Mór lévén 

megbízva, ez virágos, költői beszédjében üdvözölte Török Pált először mint huszonöt éves 

lelkészt, azután mint huszonöt éves protestans lelkészt, végre mint huszonöt éves magyar 

protestans lelkészt. Gyönyörű beszédét következő szavakkal végezte be: »Fogadd kezeinkből 

ez örömnap emlékére, számos tisztelőid megbizásából e kelyhet, mint hitünk jelvényét. 

Adjon az ég napokat a te napjaidhoz, s az Úr, ki megjutalmazza az atyák erényeit a fi akban, 

hozza el rád az ezüst menyegző után, a sz. hivatal aranymenyegzőjét is, melylyel ősz atyádat 

megjutalmazá. Mind azon áldást, melyet ez idő alatt te osztottál ki másoknak, teljesítse rajtad 

viszont az Isten az időben és az örökkévalóságban.« Ezen általános lelkesedéssel fogadott 

beszédre az ünnepelt superintendens úr a baráti és családias bizalmasság szeretetreméltó 

modorában felelt, érzékeny, velős beszéddel. Majd Kecskemét négy tagu küldöttsége élén nt. 

Főrdős Lajos úr üdvözlé a kecskeméti egyházközség nevében, ezt nyomban követvén nt. Filó 

Lajos úr Kőrös részéről. Ezek után főt. Székács Pál [sic!] [Elírás, mert ez nem Székács Pál, 

hanem csak Székács József lehet] superintendens lépett közelebb a jubilálthoz, s »nem ugyan 

mint képviselője vagy küldöttje azon egyháznak, melyet egyébiránt mindenütt és mindenkor 

szeret képviselni« – hanem kiválólag mint barát, s egykoru bajtárs a magyar protestans egyházi 
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β) JAMK 250 D 71: Dobos János halotti beszéde néhai tekintetes nemes Konkoly 

Th ege Lajos úr özvegye, született tekintetes nemes Horváth Julianna asszony felett. 

1845. március 27. Kömlőd. {Megjegyzés} A kézirat nem autográf, hanem a 373. 

számú prédikáció más kéz általi másolata. A másolat 4. oldalának alsó részén 

található egy megjegyzés, amely egyértelműen beazonosítható, hogy Dobos 

János kézírása. A kézirat érdekessége még, hogy az eredetihez képest többletet 

tartalmaz.

γ) DREK K 0.1092/20/17: Újévi tanítás. Textus: 2Kor 5,17. [1848. január Po-

zsony] {Megjegyzés} A kézirat nem autográf, hanem a 257. számú, eredetileg 

a pozsonyi országgyűlésen elhangzott prédikáció Szabó Lajos által készített 

másolatával teljesen megegyző, szóösszevonásos rövidítésekben bővelkedő 

(kontrakció) másik másolat. A másoló személye ismeretlen, a kézirat végén 

harmadik kéz ceruzával a következő beazonosítást jegyezte fel: Dobos János, 

czeglédi lelkész. A kutatás jelen állása szerint nem lehet eldönteni, hogy ez a má-

solat az általunk nem ismert eredeti példányról vagy Szabó Lajos másolatáról 

készült-e. A prédikáció Pozsonyban hangzott el, ez a másolat erre vonatkozó 

küzdelmek mezején, szokott ékesszólásával üdvözölte Török Pált, a ki baráti hangulattal 

mondott válaszában egyebek között »olyan egyességet kívánt a két protestans felekezet 

között is, a milyen barátság közöttük létezik.« Megjelent Kis-Ujszállás részéről is, – melynek 

egyházában kezdette meg Török Pál lelkipásztori pályafutását – két érdemes férfi u, Illés János 

és Kaszás István urak, kiket nemcsak az ünnepelt pesti lelkész, hanem a pesti egyházközség 

jelen volt tagjai is szíves szeretettel fogadának, s mint örömmel látott vendégeket, és szeretett 

testvérek képviselőit megéljenzének. Most előlépett a pesti ev. reform. német leány-egyház 

község presbyteriuma, a skót missio tagjaival egyesülten, kiknek nevében t. König Rudolf 

lelkész mondá el német nyelven az üdvözlő s szerencsekívánó beszédet, melyben különösen 

ki valának Török Pál azon érdemei emelve, a miket a skót missio sikeres eljárásának 

elősegélésében szerzett. A német üdvözlést a megtisztelt pesti református pap szintén német 

nyelven köszönte meg; válogatott szavakból font beszédébe beleszőtte azon szívbeli óhajtását, 

vajha minél előbb megérhetné a pesti ref. német egyházközség önálló egyházzá alakulhatását. 

A háznál végbe ment ünnepélyesség kellemetes befejezéséül, egy bepecsételt levél megjelenése 

szolgált, melyben Ács Károly e nap emlékéül 500 ftnyi iskolai alapítványt küldött. Délutáni 

egy óra tájban befejeztetvén a szónoklatos ünnepélyességek, legvégül következett – a minek 

elmaradását ily alkalmakkal a bevett ősi szokás meg sem engedné – a kedvderítő, szívviditó 

lakoma, mely »Európa« termeiben rendeztetett 80 teritékre, s mely derült kedvvel, s jeles 

áldomás-köszöntésekkel füszerezve folyt le. Az értékes ezüst billikom, melyet a pesti ref. 

egyházközség Török Pálnak 25 éves pesti papsága emlékeül átnyujtott, a község egyik tagjának 

Cseh Pál ezüstmives polgártársunknak gyönyörű műve; a kehely fődője tetején kitünő gonddal 

és sikkerrel készített cserkoszoru diszeleg, aranyozott lapot fogva körül, melynek egyik 

oldalán: »Török Pál« a másikon: »1864 kisasszony hó 28-án« olvasható. A billikom derekén 

levő sima lapba a következő chronosticon van vésve: EMLéküL negyeD éVszázas páLyára 

a hÍVek TIszteLetük kInCsét nyujtják át Itt e kehelyben. A billikom alsó része az egésztől 

külön váló megfordított kerek tálca alaku, melyre mint egy talapzatára állítva képez fődőjével 

egy egészet. Ezen talap alá rejtett a hívek gondos jóakarata becses értékű adományt a szép 

számu családdal megáldott jubilált lelkiatya számára. S ez volt oka annak, a min talán többen 

felakadtak, hogy a billikom félig kinyitott tokjában adatott át. (A. H.)” 
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utalást nem tartalmaz, a végső megjegyzésből arra következtethetünk, hogy a 

másolat készítésekor Dobos már ceglédi lelkész volt. 

δ) DREK K 0.1092/20/25: Hallgassátok a profetákat. Textus: Lk 16,30-31. 

[1831. január 8. (feltételezhetően Óbuda)] {Megjegyzés} A 74. számú autográf 

kézirat más kéz általi, átdolgozott, néhol rövidített, néhol kiegészített másolata. 

A kézirat végén az autográfhoz képest a következő fontos megjegyzéseket, ill. 

kiegészítést találhatjuk: Yorik426 * után 1830. Dobos János. Az eredeti kézirat 

nem tartalmaz utalást arra, hogy ez a prédikáció külföldi adaptáció, valamint 

eltérést fedezhetünk fel a datálások között is. Mindez úgy oldható fel, hogy a 

másolatot készítő személy esetlegesen a Dobos-prédikáció első leírását és nem 

a tisztázatát ismerte. Lehetséges, hogy Dobos 1830 végén írta le a prédikációt, 

majd az elmondásra és a tisztázat elkészítésére 1831 januárjában került sor. 

A datálás alatt újabb datálásokat találunk a másoló keze által, amelyek újabb 

elmondásra utalnak: 1889. ápr. 4., ill. 1889. ápr. 22. A pápai könyvtár kézirattári 

katalógusa szerint az első dátum előtt Tárkány szerepel,427 az olvasat esetleg le-

hetséges, de nem bizonyos. Szerepel ugyanitt még egy név, amely beazonosítása 

és egyértelmű kiolvasása nem lehetséges. A kézírás nagyfokú rokonságot mutat 

azzal az írásképpel, amellyel a 377., 378., 402., 409. számú autográf kéziratokon 

K[…]428 által írt megjegyzések formájában találkozunk. 

426 Sterne, Laurence (Clonmel, 1713. november 24. – London, 1768. március 18.) angol elbeszélő, 

anglikán lelkész, írói neve Yorick. Apai ágon, Richard Sterne yorki érsek dédunokája. Gyermek- 

és ifj úkorát rendkívül viszontagságos körülmények között töltötte. A cambridge-i Jesus College 

hallgatója lett alapfokú tanulmányai után, ahol fi lozófi át, klasszika fi lológiát és teológiát hall-

gatott. 1737 januárjában Bachelor of Arts fokozatot szerzett, ugyanebben az évben diakónussá, 

majd 1738-ban lelkésszé szentelték. 1740-ben Magister Artium fokozatot szerzett, életvitele 

nem a vidéki lelkészek életvitelére hasonlított, számos szórakozásnak szentelte idejét Yorkban, 

ennek ellenére hivatalát mégis lelkiismeretesen látta el. 1760 májusában jelent első prédiká-

ciós kötete: Th e Sermons of Mr. Yorick (Parson Yorick Tristam Shandy című regényének egyik 

karaktere, aki magát a Hamletben szereplő Yorick utódjának tartotta). 1766-ban és 1769-ben 

újabb kötetek jelentek meg, ezeket gyorsan németre fordították. bbk XX., 1370-1432.; Pallas 

XV., 209.
427 Szabó 1987, 183.
428 A feloldást lásd a 377. számú prédikációnál.
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II. MELLÉKLET

DOBOS JÁNOS NYOMTATÁSBAN MEGJELENT 

PRÉDIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE

A prédikáció címe Textus Megjegyzés

Dobos János: Egyházi beszédek. Első füzet. A földművelő, házánál és házán kivül. 

Pest, 1860.

1. Uj évi kivánatok Zsolt 118,26 ---

2.
I. A tél, vagy a háziélet évszaka a 

földmivelő életében
Préd 3,1 ---

3.

II. A háziélet kötelességeit ha-

nyagoló földmivelő ember bol-

dogtalansága

Péld 24,27 ---

4. I. A párosélet 1Móz 2,18 ---

5.
II. A párosélet boldogságának 

feltételei
1Móz 2,18 ---

6. A rendetlenség a ház veszedelme Péld 11,29 ---

7. A munka törvénye Jn 6,27 ---

8. A gazdák 1859. A cselédek Jn 4,53 1859.

9.
A fényűzés, mint csapás a föld-

mivelő házán
Lk 7,25 ---

10. 1858. A földmives 1Móz 2,15 1858.

11.
A mezei élet elémozdítva a ke-

gyességet
1Móz 24,63 ---1

12.
A tavasz méltósága. Az ember 

méltatlansága
Zsolt 8,5 ---

13. Nagyhéti. 1859. Jn 19,31-35 1859.

14. 1859. Confi rmatio alkalmával
1Tim 6,13-

14
1859.

15.
Nagypénteki 1859. A kereszten 

megszidalmazott Idvezitő
Mt 27,39-43 1859.

16. Húsvétkor 1859. Mt 28,6 1859.

17. 1858. A teremtés czélja 1Móz 1,1 1858.

18. 1858. A teremtés czélja 1Móz 1,26 1858.

19.
I. 1858. Isten az Evangyeliom 

szerint
Jn 1,18 1858.

20. 1858. 1Tim 3,16 1858.

21.
II. Az Isten, az Evangyéliom 

szerint. 1858. 
Jn 1,18 1858.
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A prédikáció címe Textus Megjegyzés

22.

Áldozoi 1859, vagy áldozó utáni 

úrnapján a tanitványokat vigasz-

taló Jézus

Jn 16,6-7 1859.

23.
Pünkösdi. 1859. A szentlélek 

ajándéki
ApCsel 2,38 1859.

24. 1858. Mt 6,34 1858.

Dobos János egyházi beszédei. Első kötet. Közönséges vasárnapi tanítások. 

Az ujabb 1850-1880. közötti korszakból. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1885.

25.
I. Az emberi szenvedélyek és vé-

lemények hatalma a vallás felett
2Móz 32,1 1863.

26.
II. Az emberi szenvedélyek és vé-

lemények hatalma a vallás felett 
2Móz 32,1 1863.

27. Istent szeretni Lk 10,27 1871. [december 20.]

28. Az apostoli hit Zsid 11,1 1859.

29. Az egyszerű emberek bölcsesége
Zsolt 

119,130
1859. [október 15.]

30. A tűzpróbák Dán 3,17-18 1863.

31. Az Isten félelme 1Móz 42,18 1863.

32. A tévelygések uralma Jer 2,11 1863. [július 31.]

33. Áron hallgatása
3Móz 10,6.4 

(sic!)
1863.

34.
Boldog, ki Jézusban meg nem 

botránkozik
Mt 11,6 1872.

35. Az özvegyasszony fi llérje Mk 12,41-44 1862. [augusztus 16.]

36. Az alamizsna Jn 6,11 1868. [február 13.]

37. I. Az élet szenvedései Jn 16,20 1865. [október 13.]

38. II. Az élet szenvedései  2Kor 11,30 1865. [október 24.]

39. I. Idvességünk ellenségei Mt 8,24 1866. [május 11.]

40. II. Harcz ellenségeinkkel Mt 13,28 [1866. június 14.]

41. I. A czivilisatió vallás híján 1Kir 10,27 [1859. Coquerel]2

42. II. A vallásos czivilisatió 1Kir 10,27 1859. Coquerell után

43. Üres kifogások ApCsel 24,25 1868. [június 30.] Gerok után

44. A munka törvénye 1Móz 3,19 1863.

45. Dolgoznunk kell Mt 20,6 1872. [június 11.]

46.
A lelkiismeret elaltatása s éb-

redése
2Sám 12,7 1863. [szeptember 3.]

47. Önámítás Péld 14,12 1862. [július 19.]

48. Ellenségeink Mt 18,35 1865. [november 11.]
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Dobos János egyházi beszédei. Második kötet. Ünnepi tanítások. Részben különféle kútfor-

rások nyomán. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1886.

49. Bemenet az uj évbe. 1866. Zsolt 121,8 1866.

50. Uj évi. 1843. 1Kor 7,31 1843. [január 1.]

51. Új évi Ézs 43,18-19 [1835. január 1.]

52. Új évi. 1862. Jób 2,10 1862. [január 1.]

53. Virágvasárnapi
Zak 9,9; Mt 

21,5
1866. [március 11.]

54. Virágvasárnapi Lk 18,31-32 1836. [március 20.]

55. Virágvasárnapi Mt 21,9 1834. [március 23.]

56. Nagypénteki Jn 10,18

1844. [április 5.] Kútfő: 

„Predigten-Entwürfe in 

Sturm’scher Manier. Leipzig.” 

Kiadó

57. Nagypénteki Mt 26,66
1834. Magazin für Prediger. 

Predigt-Entwürfe

58. Husvéti Jn 20,19-21 1863.

59. I. Husvéti Lk 23,43 1866. [március 29.] Coquerell-ből

60. II. Husvéti vagy Husvét után Lk 23,43 1866. [április 7.] Coquerell-ből

61. Husvéti Jn 14,19 1831.

62. Áldozó csütörtöki Zsolt 110,1 1844. Müslin után

63. Áldozó csütörtöki Mk 16,19 1840. Sander3 után

64. Áldozó csütörtöki Zsid 13,14 1839. Schott után

65. Jézus vallása (Pünkösti) Jn 14,26 1838. [június 3.] Röhr után

66. Pünkösti Jn 14,26 1865. [június 2.] Reguis után

67. Pünkösti homilia
ApCsel 

2,1-4
1875. [május 16.]

68. I-ső Adventi Jn 20,21 1865. [december 2.]

69. I. Adventi Zsid 13,8 1850. Coquerell után

70. II. Adventi Zsid 13,8 1850. Coquerell után

71. Adventi Gal 4,4-5
1838. [december 2.] Predigten-

Entwürfe in Sturm’scher Manier

72. Ádventi Lk 1,68-69
1862. [november 29.] Cellerie 

után

73. Karácsoni Jn 12,46
1837. [december 25.] Marczell 

után

74. Karácsoni Zsid 1,1 1841.4

75. Karácsoni Lk 2,8-11 1861.
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76. Év utolsó vasárnapján Mt 24,35 1866.

77.
Az 1865. év utolsó napján. Ki-

menet az ó évből
Zsolt 121 1865.

Dobos János egyházi beszédei. Harmadik kötet. Közönséges népszerű vasárnapi tanítások. 

A régibb 1830-1850. közötti korszakból. Részben különféle kutforrások nyomán. Kiadta: 

Dobos László. Budapest, 1886.

78.

A Krisztus nem puszta erkölcs-

tanitó, hanem megváltó, köz-

benjáró (Husvét után)

Jn 10,12-15 1831.

79. A lelkiismeret nagy hatalma
1Móz 42,21-

22
1836. Blair után

80.
Meg kell látnunk s becsülnünk 

másokon a jót
Mt 20,15 1839.

81.

A másokkal való jóltevő mun-

kásság adja meg életünk igaz 

becsét

Mt 25,35-

36.34
1836.

82. Felix
ApCsel 

24,26
1832.

83. Sémei 2Sám 19,21 1831. [június 26.]

84. I. Főbotránkozás Mt 18,7 1840. Chatelain után

85. II. Főbotránkozás Mt 18,7 1840. Chatelain után

86. A közhasznú élet Róm 12,6-8 1831. V. B. után

87. I. A talentumok Mt 25,14-30 1835.

88. II. A talentumok Mt 25,14-30 1835.

89. Szerencsétlen időjárásokra 1Th essz 3,3 1834. Reinhard után bővitve

90.
Az embernek nincs miért ke-

vélykedni jóságában
Lk 18,18-19 1830.

91. A kölcsön Lk 6,38 1830.

92. A tékozló Péld 21,20

1834. „Magazin für Prediger” 

czimű predikáczió-vázlatokból. 

Kiadó

93. A házi békeség Lk 11,17

1831. „Magazin für Prediger” 

czimű predikáczió-vázlatokból 

kidolgozva

94. A kevélység Lk 14,10-11 1833.

95. Az alázatosság Mt 11,29 1833.

96. Az irigység Jak 3,16 1832.

97.
Átalkodottság. Lehet bűnbánati, 

közönséges
Jer 8,7

1830. [július 30.] Mondatott 

1852. R. L vén megrögzött bűnös 

felett
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98.
A babona és igaz hit egymással 

vetélkedve

ApCsel 

16,16-18
1832. Schmalz után

99.
Az isteni büntető és jutalmazó 

igazság
Zsolt 37,5-6 1838.

100.
I. Micsoda készülettel kell a 

templomba jönni
Mt 4,4 1839. Ó-Budán Masillon

101.
II. Mint kell hallgatni a temp-

lomban
Ézs 55,1-3 1839. Masillon után

102. Sok dolgokban megesünk Jak 3,2 1831.

103.
Nem vehetjük szószerint I. Ján. 

III. 9. versét
1Jn 3,9 1842. Saurin után

104.

Mire kell vigyáznunk, hogy mi 

és házunk népe az Urat tisztel-

jük (Lehet farsangi)

Józs 24,15 1844.

105. A szenvedések haszna Zsid 12,11
1831. Ó-Budán, mikor a cholera 

kiütött

Dobos János egyházi beszédei. Negyedik kötet. Halotti beszédek. Részben különféle 

kútforrások nyomán. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1886.

106. A resignatió. Köz. halotti Jób 1,21 1859. [szeptember 10.]

107. Köz. halotti Zsolt 39,10 1865.

108.
Köz. halotti (Leginkább gyermek 

vagy ifi ú felett)
1Móz 37,35 1859.

109. Köz. halotti. A ker. ember halála 2Tim 4,7-8 1865. [július 4.] Cellerie után

110. Gyermek felett 2Kir 4,27 1864. [június 16.]

111. 12 éves tanuló fölött 1Móz 44,22

1847. [december 5.] Mondatott 

Pozsonyban Boros Benjamin 

felett

112. 17 éves hajadon felett Mt 9,24 1840. [1841. november 29.]

113. Középidejű családanya felett Jer 45,3 1841. [szeptember 29.]

114. Ifj u családapa felett Zsolt 39,10

1843. [szeptember 2.] Mondatott 

Pomázon, Apostol József, gróf 

Teleky József jószágigazgatója 

felett

115.
Aratás előtt halotti. Egy 35 éves 

ember felett
Jn 4,35 ---

116. Középidejű családapa felett Jn 13,7 1844. [augusztus 22.] 

117.
Gyermekágyban meghalt ifj ú 

anya fölött
2Kir 19,3 [1844. november 22.]

118.
35 esztendős ember felett, ki 

úton halt meg szerencsétlenül
1Móz 25,32 1834. [december 4.]
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119. Hosszasan szenvedett öreg felett Jób 6,4 1853. [február 26.]

120.
Egy 60 éves családapa s buzgó 

presbyter felett!
Mt 8,26 1856. [május 19.]

121. 70 éves asszony felett Péld 16,31 [1846. november 30.]

122.
87 éves kegyes özvegyasszony 

felett
Zsolt 39,8 1843. [augusztus 25.]

123. Buzgó egyházi gondnok felett Gal 6,9 [1858. március 22.]

124.

Seres Sámuel, Czegléd-városi 

tanácsnok, volt biró, egyh. gond-

nok felett. 61 éves

1Sám 3,4 1854. [szeptember 1.]

125.

Néh. Tunyogi Korda Lőrincz, 

Szatmár megye első alispánja, 

orsz. gyül. követ fölött

Jn 16,33 1848. Pozsony

126.
Kazinczy Gáborné, született Fáy 

Emilia urnő felett
Mt 19,27 1868. [július 11.] Péczelen

127.
Török János rákos-csabai lelkész 

fölött
Fil 1,21-24 1847. [június 7.]

128.

Az Isten emberének belső küz-

delmei. Néh. Szilády László 

halasi lelkész felett5

Jer 20,7-9 1862. [június 9.]6

Dobos János: Halotti beszéd Stromszki Adolf, 49. zászlóalji hadnagy fölött, 

ki az 1849. évi april 21. Rákosi csatában kapott sebe következtében meghalt Péczelen má-

jus 10. Pest, 1849.7

129. JSir 1,16 1849. április 21.

Dobos János országgyűlési reform. lelkésznek utósó egyházi beszéde, az 1848-ik évi

országgyűlés alatt. Pozsonyban márczius 26-kán. Pozsony, 1848.

130. Ézs 14,3.7 1848. március 26.

Gyászemlék néhai Báthory Gábor Dunamelléki Superintendens, és a Pesti Ref. Egyház 

lelkésze koporsója felett. Állítá Dobos János Ó-Budai ref. lelkész az egyházkerületi gyász-

ünnep alkalmával Pesten julius 17-dikén MDCCCXLII. Kecskemét, 1842.

131. Mal 2,6-7 1842. július 17.

Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. A Kecs-

keméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt szerkeszti 

Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Első füzet. Pest, 1870.

132.

Nem lehet az édes anya 

könyeinél édesebb de egyúttal 

keserűbb köny ebben az életben 

(Fia után bánatában elhalt anya 

fölött. 1866. Töredék.)

JSir 1,16 1866.
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Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. A Kecs-

keméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt szerkeszti 

Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Második füzet. Pest, 1870.

133.
Tatai Mihály ó-kécskei reform. 

lelkész emlékére
2Kor 12,2-4 1870. május 31.

Evangyéliomi Lelkészi Tár Gyászesetekre. Predikácziók, gyászbeszédek, imák, háznál, 

templomban, sírnál. Szerkeszti és kiadja: Czelder Márton, elébb hittérítő, jelenleg felső-

bányai lelkész. Első kötet. Nagybánya, 1883.

134. Az ifj u álma
1Móz 37,5-

10
---

Török Pál: Egyházi beszédek. II. kötet. Szerzőik: Többen. Pest, 1845.

135.
Természet elleni életmód veszé-

lyei (Farsangi beszéd)
Lk 15,16

[1845.] Dobos János, volt óbudai, 

most kömlődi ref. lelkész.8

136.
A’ mag ’s igének négyféle földe 

(Nyári vasárnapon)
Mt 13,3-9 ---

137.
A’ keresztyénség befolyása külső 

jóllétünkre (Adventvasárnapon)
Ézs 60,1-4

--- [Herzlieb]9

138.
A’ nagy emberek (István király 

emlékére)
Ez 45,16

[1834. augusztus 20.] Mondatott 

a’ pesti evang. egyházban.

Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debreczeni 

kollégiumi tanár. IV. kötet. Debreczen, 1906.

139. Szenvedések enyhítése, haszna Zsolt 119,92
1838. április 29. Ó-Buda Dobos 

János hagyatékából

140. Nem ismerjük az Istent! Jn 17,25
1841. november 7. Ó-Buda Do-

bos János hagyatékából [Müslin]

141. A sorsunkkal való megelégedés Zsolt 118,22
1830. február 5. Dobos János 

hagyatékából

142. Önmérséklés (Farsangi) 2Pt 1,6
1837. január 22. Ó-Buda Glatz 

után Dobos János hagyatékából

143.
A Jézus által találunk nyugo-

dalmat
Mt 11,28-29

1832. április 8. Dobos János 

hagyatékából [S.]

Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debreczeni 

kollégiumi tanár. V. kötet. Debreczen, 1907.

144.
Főorvosaink és orvosságaink 

(Újbori úrvacsorakor)
Jn 3,14.16 --- Dobos János hagyatékából

145.
Egy láthatatlan világgal való ösz-

szeköttetésünk
Fil 3,20

1838. december 6. Ó-Budán 

Reinhard után. Dobos János 

hagyatékából
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Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debreczeni 

kollégiumi tanár. VI. kötet. Debreczen, 1908.

146.
A keresztyén vallás boldogító 

volta (Karácsonyi)
Lk 2,13-14

1829. december 23. Dobos János 

hagyatékából

Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debreczeni 

kollégiumi tanár. VII. kötet. Debreczen, 1909.

147.
Kis kezdet, nagy eredmények 

(Karácsonykor)
Lk 2,15-16

1850. [december 24.] Pécel Do-

bos János hagyatékából

Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debreczeni 

kollégiumi tanár. VIII. kötet. Debreczen, 1910.

148.
Mire tanít a Jézus sirja? (Nagy-

pénteki)
Mt 27,57-61

1832. április 2. Dobos János 

hagyatékából

Dobos János: Homiliák. Régibb és legújabb modorban. Pest, 1862.

149. Ábrahám
1Móz 22,1-

14
[1843. augusztus 6.; Huet]

150. I. Naamán 2Kir 5 [1840. január 29.; Chatelain]

151. II. Naamán 2Kir 5,2-12 [1840. február 18.; Chatelain]

152. III. Naamán 2Kir 5,13-19 [1840. március 2.; Chatelain]

153. I. Géházi 2Kir 5,20-23
[1840. július 6.; francia szerző 

után]

154. II. Géházi 2Kir 5,24-27
[1840. július 26.; francia szerző 

után]

155. I. A tékozló fi ú Lk 15,11-13 [1841. március 15.; Chatelain]

156. II. A tékozló fi ú Lk 15,14-16 [1841. március 28.; Chatelain]

157. III. A tékozló fi ú Lk 15,17-18 [1841. július 4.; Chatelain]

158. Mózes
2Móz 33,18-

23
---

159. Illés próféta Hóreb hegyén 1Kir 19,8-19 --- [Coquerel]10

160. I. Ki a felebarát? Lk 10,29 ---

161. II. Ki a felebarát? Lk 10,25-37 ---

162. A megkisértett idvezitő Mt 4,1-12 --- Coquerél után

163.
I. A tanitványok lábait mosó 

Jézus
Jn 13,4-17 --- [Coquerel]11

164.
II. A tanitványok lábait mosó 

Jézus
Jn 13,6-17 --- Coquerél után

165. A vakonszületett Jn 9,6-7 --- Coquerél után

166. Szent Péter kulcsai Mt 16,13-20 ---

167. A pokol és a mennyország Lk 16,19-30 ---
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168. A gazdag és a szegény Lk 16,19-24 ---

169. I. A parázna nő Jn 8,2-11 --- [Coquerel]12

170. II. A parázna nő Jn 8,10-11 --- [Coquerel]13

171. Dárius király parancsa Ezsd 6 ---

172. Az 1834. évi tűzvész év napján Mt 10,25 1859. május 29. Czegléd

Protestáns Lelkészi Tár. A’ gyakorlati lelkészet’ körében előforduló egyházi munkálatok’ 

gyüjteménye. Kiadták Török Pál és Székács József. Első kötet. Első füzete. Pest, 1854.

173.

Jézus, önkénytes szegénységben 

(Adventi, egyszersmind virágva-

sárnapi beszéd)

Zak 9,9
--- Dobos János Czeglédi refor-

mátus lelkész

Protestáns Lelkészi Tár. A’ gyakorlati lelkészet’ körében előforduló egyházi munkálatok’ 

gyüjteménye. Kiadták Török Pál és Székács József. Első kötet. Második füzete. Pest, 1855.

174. Mi leend ránk nézve a sír? Mk 16,6 ---

Imák és gyászbeszédek, melyek Néhai Tisztelendő Tudós Mihó László úr kecskeméti ref. 

lelkész, és előtte negyed nappal jobblétre szenderült forrón szeretett neje, született Mis-

kolczi Terézia asszonyság végtisztességtételök alkalmával mondattak Kecskeméten és 

Czegléden. Kecskemét, 1856.

175. 1Kir 14,17-18 1855. október 28.

Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. A Kecs-

keméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt szerkeszti 

Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Második füzet. Pest, 1870.

176. Igó Andrásné koporsójánál14 --- 1865.15

177.
Hajós Amália ifj ú leány kopor-

sójánál
--- ---16

178.
Ötven éves házaspár jubileuma 

alkalmával
--- Cegléden, 1865. november 20.

Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. A Kecs-

keméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt szerkeszti 

Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Harmadik füzet. Pest, 1871.

179. Nyári Pál felett --- Nyáregyházán 1871. április 24.17

Dobos János egyházi beszédei. Negyedik kötet. Halotti beszédek. Részben különféle kútfor-

rások nyomán. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1886.

180.

Halotti oratio. Tiszt. Konta 

Benjámin, monostori reform. 

predik. Fölött. April 1. 1841.

--- 1841. április 1.

181.

Tóthlipcsei Pajor Gáspár orvos 

és törvénytudor felett. Máj. 29. 

1840. Szt.-Endrén.

--- Szentendrén, 1840. május 29.
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182.

Ifj ú gróf Ráday Pál neje, 

Wartensleben Klára grófnő 

koporsójánál. 1852.

--- 1852. [1853. március 17.]

183.
Gyermek felett, 6-ik gyermek 

halálakor.
--- 1859.

184.
Egyetlen fi ú-gyermek felett, ki 

cholerában halt meg.
--- [1855. július 28.]

185. Gyermek felett. --- ---

186. Ima előtt, 25 éves ifj ú felett. --- [1857. augusztus 21.]

187.

Ifj ú házas ember felett, ki há-

zassága első napjától fogva bete-

geskedett, s nem is neje ápolása 

alatt halt meg.

--- ---

188. 10 éves leány felett. --- ---

189. Sírnál, 18 éves ifj ú felett. --- ---

190.
Siketnéma vagy világtalan sír-

jánál.
--- ---

191. Sírnál. Anya gyermekével. --- ---

192.
Arany János halálakor, monda-

tott Cegléden.
--- Cegléd. [1882. november]

193.

Kriptaszentelés Péczelen 1852. 

Midőn néh. Fáy Ida asszony 

koporsója, a régiből az újonnan 

épített kriptába áttétetett.

--- 1852.

Nyomtatásban megjelent ágendai beszéd

Közli Mészáros Sámuel: Az ó-budai reform. egyház örömünnepe. 

In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXIX (1886/40) 1265-1267.

194. [Ágendai beszéd]18 Lk 22,14-15 Óbuda, [1886. augusztus 29.]19

Nyomtatásban megjelent gyászbeszéd

In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap III (1860/20) 619-624.20

195. Koczóh Ferenc. Gyászbeszéd. ---
Tartatott Pesten május 11. 

1860.21

Máté Elek: Országgyűlési beszéd a közteherviselésről 1848-ban. 

In: Református Egyház I (1949/19) 18-20.

196. 
Országgyűlési beszéd a közte-

herviselésről 1848-ban.
1Kor 12,25 1848.
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A prédikáció címe Textus Megjegyzés

Szetey Szabolcs: Prédikáció egy témára, avagy 1848-as országgyűlési prédikáció a közte-

herviselésről és a közadóról.

In: Téka III (2008/3-4) 32-36.22

197.
[Dobos J. Ország gyülési beszéde 

848 Közteher viselés- közadó]
1Kor 12,25 1848.

Szetey Szabolcs: Dobos János. Virágvasárnap 1848 márciusában. 

In: Református Élet III (2008/3) 2.23

198.
Virágvasárnap 1848 márciusá-

ban.
Mt 21,1-9 1848.

Szetey Szabolcs: Az 1838ik esztendő márczius 16iki nagy áradás után midőn a’ Duna vize 

ember emlékezetét fölül múló magosságig dagadván egész Ó-Budát le rontá ’s Templo-

munkba is betört oskola házunkat ledönté. In: Szegletkő (2008. Húsvét) 5-7.

199.

Az 1838ik esztendő márczius 

16iki nagy áradás után midőn a’ 

Duna vize ember emlékezetét 

fölül múló magosságig dagad-

ván egész Ó-Budát le rontá ’s 

Templomunkba is betört oskola 

házunkat ledönté.

Zsolt 46,2-4 1838. március 25.

Szetey Szabolcs: Biblia és igehirdetés. Homiletikatörténeti áttekintés a Lk 15,11-32 

perikópája alapján. Budapest, 2009. (Egyetemi szakdolgozat, kézirat)24

200. 1840 A’ tékozló fi ú. I. Lk 15,11-13 1841. március 15. Chatelain

201. II. A tékozló fi ú. 1841. Lk 15,14-16 1841. március 28. Chatelain

202. III. A tékozló fi ú. – 1841. Lk 15,17-18 1841. július 4. Chatelain

Szetey Szabolcs: A Püspök szavára… 

In: Református Élet III (2008/10) 6., 8.25

203.

A’ Pesti Refor[mátus] Gyüle-

kezetbe mikor a’ harangok leg 

először meg szóllaltak.

ApCsel 

2,46-47
---

Nyomtatásban megjelent gyászbeszéd részlet

In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXVII (1884/19) 625-626.

204.
[Gyászbeszéd Fördős Lajos fe-

lett]
---

[Kecskemét, 1884. május] 7-én 

délután 3 órakor26

Révész János – Soltész Elemér (szerk.): Igehirdető. Egyházi beszédek gyüjteménye. Má-

sodik kötet. Nagybánya, 1907.

205.
Van-é egyedül idvezítő egyház? 

– Vasárnapi.
1Kor 4,20 [1834. november 9.]

206.
A felekezetek között való kü-

lönbség. – Vasárnapi.27
Ézs 56,3.7 [1834. november 16.]
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A prédikáció címe Textus Megjegyzés

Révész János – Soltész Elemér (szerk.): Igehirdető. Egyházi beszédek gyüjteménye. 

Harmadik kötet. Nagybánya, 1908.

207. A magánosság. – Vasárnapi. Mk 1,12
[1828. augusztus 2.] Zollikofer 

után

Protestáns Lelkészi Tár. A’ gyakorlati lelkészet’ körében előforduló egyházi munkálatok’ 

gyüjteménye. Kiadták Török Pál és Székács József. Első kötet. Negyedik füzete. 

Pest, 1858.

208.

Keresztelési és házszentelési 

beszéd. Báró Radák Istvánnál, 

Abonyban, Maj. 25-én, 1857.

--- 1857. május [26.]28

Bocsor Lajos: Jellemképek a Bibliából. Templomi elmélkedések a vasárnap délutáni 

isteni tiszteletekre. Csurgó, 1902.

209.
Hazáel. (Néh. Dobos János 

homiliája.)
2Kir 8,13 1864. 

210.
Ananias szt. Pálnál. (Néhai 

Dobos János homiliája)

ApCsel 

9,10-17
1864.

Nyáry Pál: Keskeny út. Egyházi beszédek. Pécs, 1904. 

[= Nyáry Pál: Keskeny út. Egyházi beszédek. Debreczen, 31909.]

211.
Urvacsorai ágenda. (Édes anyám 

halálos ágyánál. 1839.)
--- 1839. [november]29

212.
Urvacsorai ágenda (Pünkösdkor. 

1844.)
--- 1844. [május]

213. Kereszteléskor. --- ---

214.
Konfi rmácziói beszéd. (M. H. 

confi rmatiójakor háznál, 1836.) 
--- 1836.

215. Konfi rmácziói beszéd. --- ---

216.

Egy pár megáldásakor, kiktől 

a katholikus pap, mint vegyes 

házasságban élőktől, áldását 

megtagadá.

--- ---

217. Halotti beszéd, gyermek felett. --- ---

218. Sirbeszéd kis leányka fölött. --- ---
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Jegyzetek a második melléklethez

1 Ez a prédikáció már megjelent korábban nyomtatásban: Szász , -. A prédikáció 

után a következő megjegyzéseket olvashatjuk: „ *) E predikációt ama híres, üres, gép-kőszénszagú 

angol predikáció ellenébe írtam, melyen az angol királyné oly édesen aludt a templomban, hogy 

azt mint altatót nálunk is kinyomatták. Dobos **) Caird e beszédét, sajnálom, még nem vala alkal-

mam olvasni; a róla közlött nagy dicséretek után e megrovó jegyzést csak a szerző úr felelősségére 

bátorkodom ide tenni. Szerk.”

2 A 42. számú prédikáció után található szerzői megjegyzés alapján (a szerző kiegészítése). 

3 Sander, Immanuel Friedrich Emil (Halle melletti Schaaff stedt, 1797. december 1. – Witten-

berg, 1859. április 28.) lutheránus lelkész és szuperintendens, „misztikus”. 1815-től Lipcsé-

ben tanult teológiát, kora szupranaturalizmusával szemben csöndes ellenállást tanúsított, 

a racionalizmustól energikusan eltávolodott. Nagy hatást gyakoroltak rá von Krüdener asz-

szony imaórái, ahol „ébredési élményt” élt át. Antiracionalizmusára wuppertáli kereskedők 

lettek fi gyelmesek, és Sandert 1822-ben Wichlinghausenbe (ma Wuppertal része) hívták meg 

lelkésznek, ahol az ottani neopietisztikus mozgalommal szembefordult, ami nyilvános ösz-

szeütközésbe torkollott. Nem sokkal ezután Elberfeldbe hívják prédikátornak, ahol sokrétű 

teológiai tevékenységét fejtette ki. A lutheri „két birodalom” elmélete alapján szívesen látta 

a porosz állam és a lutheránus egyház közötti szoros kapcsolatot. Az ezeréves birodalom 

eljövetelét 1847-re várta. Energikusan szembefordult az 1848-49-es forradalommal, amelyet 

az ember Isten által adott rendről (=monarchia) való leválás végidős jelének tartott. Habár 

Sander szigorú lutheránus volt, Wuppertalban a szintén konzervatív beállítottságú református 

kollégáival kereste az együttműködés lehetőségét. 1854-ben Wittenbergbe megy, ahová őt 

városi lelkésznek, szuperintendesnek és a Predigerseminar direktorának hívták meg. 1859-ben 

tüdőbajban hunyt el (ADB XXX., 350-352.; BBK VIII., 1309-1312.). Meg kell említenünk, hogy 

még egy hasonló teológusról tudunk az adott korból: Sander, Bernhard Heinrich Friedrich 

Philipp (általában Philipp Sander; 1806. augusztus 11. – 1874. október 24.) protestáns teoló-

gus és politikus, akiről az életrajzírók megjegyzik, hogy újságokban és folyóiratokban sok, de 

alapvetően kisebb írása jelent meg, nevéhez kötődik továbbá három önálló (egyház)politikai 

könyv és „egynémely prédikáció” (ADB XXXVII., 318-319.). Rövid említést találunk Ludwig 

Sander családfájában továbbá Nicolaus Sanderről (1750-1824), aki az ékesszólás és történelem 

professzora volt Karsruhe városában, valamint valódi egyházi tanácsos (wirklicher Kirchenrat; 

NDB XXII., 421.).

4 A prédikációt követi egy karácsonyi imádság.

5 A RL A/704. számú kiskunhalasi halotti anyakönyv (mikrofi lm) szerint meghalt 1862. június 

7-én (temetve 9-én): „Nagy tiszt. Sziládÿ László ur lelkész, a dunamelléki egyh. ker. ’s a Kecskeméti 

egyház vidék birája Magyar ’Sófi a asszony férje. 50 év. Mellvizkor. N. t. Dobos János  ur egyh. ker. 

föjegyzö. N. t. Szász Károly ur Solti egyh. vidék fö esperestje. Gál Endre[,] Pap Károly tanár urak”.
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6 Ez a prédikáció már megjelent nyomtatásban korábban: Gyászbeszédek , -. valamint 

mellékletben Papidolgozatok , -.

7 A pesti magyar evangélikus (Deák téri) egyház halotti anyakönyvéből kiderül, hogy az 1849. 

május 10-én elhunyt Stromszky Adolf pozsonyi születésű, nőtlen, „49dik zászlóalji főhadnagy” 

temetése május 12-én Pécelen Dobos János és Székács József evangélikus lelkész szolgálatá-

val történt (a halotti anyakönyv vonatkozó kivonatát közli Aggházy 2001, 218.). Az elhunyt 

Stromszky (Ferencz) Sámuel (1782-1861) pozsonyi lelkész, evangélikus püspök fi a volt, akit 

Székács életrajzi művében többször megemlít (vö. Kertész 2008, 222., 236-237., 254-255., 

életrajz: 303.). Mindezt megerősíti a RL A/761. számú péceli halotti anyakönyv (mikrofi lm) 

is, 1849. május 10. (temetve 12-én): „Stromszky Adolph 49 zászló alji hadnagy Posoni evagel. 

[sic!] Superintendens fi a, az apr. 21. rákosi csatában. 26. év. Ágyú golyo okozta seb jobb vállán. 

Tanitás[sal]”.

8 A prédikációt újból közöltem egyetemi szakdolgozatom mellékletében: Szetey 2009, 55-59. 

9 „Ésai. 60. 1-4. Adventi elmélkedés. A’ keresztyénségnek külső jóllétünkrei befolyásáról. A’ te han-

god elárul téged, hogy német ivadék vagy, felosztásod Herzlieb műhelyében készült Német-

honban, és magyar sujtásosan jelentél meg a’ gyüjteményben; elveid azonban jók, és magyar 

szabásu köntösöd nincs idegen katonafolttal kitömködve.” PEIL , -.

 Dobos János B. M. (= Bujdosó Mihály) írói néven írt Török Pál egyházi beszédeinek második 

kötetéről ismertetést. E kötetben Dobos saját prédikációi is szerepelnek. Kutatási érdekesség, 

hogy a kötetben nincs feltüntetve a külföldi forrás.

 A külföldi forrás feltehetőleg Herzlieb, Christian Friedrich Karl (1760-1794). A kutatás jelen 

állása szerint a beazonosítás bizonytalan. 

10 A szerző rekonstrukciója Dobos , X. alapján, ahol a következőt írja Dobos: „Jelen homiliák 

nem mind eredetiek, kivált az újabb modoru homiliáknál […], lehetetlen volt mellőznöm ki-

vált az ifj abbik Coquerélt, kinek homiliáiból mutatványul, ott van magyar szellemben, Illés, 

a paráznanő s a t.”.

11 A 164. számú prédikáció után található szerzői megjegyzés alapján (a szerző kiegészítése). 

12 Lásd a 159. számú prédikációhoz fűzött megjegyzést. 

13 Lásd a 159. számú prédikációhoz fűzött megjegyzést. 

14 A RL A/639. számú ceglédi halotti anyakönyv (mikrofi lm) szerint: 1865. augusztus 8. (temetve 

9-én): „Ügyvéd Igó Andor [sic!] neje, Pordán Eszter asszony. 38 év. Tüdővész. Dobos”.

15 Ez a prédikáció később megjelent még egyszer nyomtatásban: Dobos , 214-216.

16 Ez a prédikáció később megjelent még egyszer nyomtatásban: Dobos , 216-218.

17 Ez a prédikáció később megjelent még egyszer nyomtatásban: Dobos , 235-241.

18 „Mélyen meghatva másolom le s teszem közzé e becses, s miként szerzője magát kifejezé 

»utolsó kéziratot.« Vajha ne lenne úgy! De ha az a »vas penna oly nehéz« mintha »bilincsül 

volna verve«… a lábakra: legyen áldott az Úr neve, hogy ha úgy kell lennie, mi értünk fogta 

meg utolszor az a reszkető kéz!” Mészáros 1886/I, 1267.

19 Vö. PEIL 1886, 1246.; PEIL 1886/I, 1148.
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20 Dobos /I

21 A RL A/620. számú pesti (Kálvin tér) anyakönyv (mikrofi lm) szerint meghalt május 9-én 

(temetve 11-én): „N. t. Koczóh Ferencz úr k. k. fülöpszállási lelkész, solti egyházmegyei esperes, 

Kecskeméthy Katalin asszony férje. 43 éves. Bélszélhüdés. A templom alatti sírboltba tétetett. 

Török Pál pesti[,] Dobos János czeglédi lelkészek”.

22 A prédikáció átírása nem azonos a 196. szám alatt található Máté Elek-féle átírással. Újból 

megjelent: Szetey /III, ., .

23 A nyomtatásban megjelent közlemény nem az egész 79. számú prédikáció átírása, hanem az 

1831-es kézirathoz később csatolt 1848. évi virágvasárnapi alkalmazás közlése. 

24 A prédikációkat betűhív átírásban közöltem egyetemi szakdolgozatom mellékletében: Szetey 

2009, 60-75.

25 A nyomtatásban megjelent változat az 510. számú prédikációnak részleteit közli. Szetey /

IV, ., .

26 „A templomi szertartásban a nagy közönségnek aránylag csak csekély része vehetett részt, 

szűk levén az egyébként nagy templom ily tömeg befogadására; a templom terén s utcán állt a 

nép azután a sirnál keresett magának alkalmas helyet, hol előbb a kerület legöregebb lelkésze 

Dobos mondott rövid megható beszédet. Ez előtt 60-70 évvel zendült meg az én hangom ebben 

a sirkertben – mondá – midőn mint éneklő kis diák Gőböl Gáspár egykori kecskeméti lelkész 

temetésén megjelentem, később jelenvoltam Polgár Mihálynak, majd Mikó [helyesen: Mihó] 

Lászlónak temetésén; eljöttem most is. Nem állhatom meg, hogy keblem érzelmeinek kifolyást 

ne engedjek. Én már a halottak országáhóz tartozom, én régi ismerőseim már mind ebben van-

nak; én már a sir szélén állok, a túlvilág kapuján zörgetek s itt teszek előttetek tanuságot, hogy 

a mi a siron innen van, az semmi; a siron túl van minden, de minden. És ezután a meghidegült 

keblű jó baráthoz, meleg szavakban rebegett »Isten-hozzád«-ot”. Farkas 1884, 624-626.

27 A címadás feltehetőleg szerkesztői kiegészítés. A 203. számú kéziratos prédikációnak nincs 

eredeti címe, Dobos János a 202. [205.] prédikáció folytatásaként, második részeként kezelte 

azt. 

28 A RL A/600. számú abonyi anyakönyv (mikrofi lm) szerint (kiegészítés a szerzőtől). Született 

1857. április 26. (keresztelve május 26-án): „N[a]gys[á]g[o]s S. Rétyi Antos János Úr, ref. földbirto-

kos, N[agy]s[á]g[o]s Báró Radák Katalin asszony ref. [leánya] Katalin. Keresztszülők: Pávai Vajna 

László Úr, Birtokos. Irnich Domokos Úr Neje: Antos Terézia asszony. Dobos János Czeglédi Lelkész.” 

Nagy 1857, 46. „Kata stb.” jelöléssel, születési dátum nélkül a házaspár egyetlen (elsőszülött?) 

gyermekét sorolja fel. Kempelen 1911, 134-135. a házaspár hat gyermeke felsorolásánál ezt 

az 1857-ben született lányt, ill. egyetlen Katalin nevű gyermeket sem említ. 

29 Dobos Istvánné 64 éves korában, 1839. november 25-én hunyt el Óbudán.
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III. MELLÉKLET

TEXTUÁRIUM A PRÉDIKÁCIÓKHOZ

Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

1Móz 1,1 17. 1858.

1Móz 1,12 321. 1840. május 3.

1Móz 1,26 18. 1858.

1Móz 2,15 10. 1858.

1Móz 2,18 4. datálatlan

1Móz 2,18 5. datálatlan

1Móz 3,7-20 471. 1868. 

1Móz 3,7-24 456. 1868. augusztus 1.

1Móz 3,19 44. 1863.

1Móz 18,1-8 119. 1832. január 22.

1Móz 18,27 186. 1834. február 16.

1Móz 19,17 454. 1868. június 26.

1Móz 22,1-14 359. [149.] 1843. augusztus 6.

1Móz 23,4 280. 1838. április 6.

1Móz 24,63 11. datálatlan

1Móz 25,32 VII. [118.] 1834. december 4.

1Móz 29,25 149. 1833. február 17.

1Móz 35,16-19 89. 1831. július 29.

1Móz 37,5-10 134. datálatlan

1Móz 37,35 108. 1859.

1Móz 42,18 31. 1863.

1Móz 42,21-22 79. 1836.

1Móz 44,22 XXIV. [111.] 1847. december 5.

1Móz 49,11-12 201. 1834. október 26.

1Móz 50,15 172. 1833. szeptember 7.

2Móz 5,2 409. 1862. október 28.

2Móz 15,26 V. 1831. október 31.

2Móz 20,16 94. 1831. október 2.

2Móz 32,1 25. 1863.

2Móz 32,1 26. 1863.

2Móz 33,18-23 158. datálatlan
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Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

3Móz 6,2-4 153. 1833. március 17.

3Móz 10,4 XL.1 [33.] 1863. 

4Móz 23,10 414. 1863. augusztus 29.

5Móz 4,9 151. 1833. március 3.

5Móz 6,6-7 42. 1830. március 20.

5Móz 6,20-23 54. 1830. november 10.

5Móz 16,15 403. 1859. július 20.

5Móz 30,11-14 163. 1833. június 9.

Józs 24,14-15 311. 1839. december 1.

Józs 24,15 104. 1844.

Bír 11,35 478. 1830. október 15.

Ruth 1,16 387. 1855. augusztus 15.

1Sám 3,4 XXVIII. [124.] 1854. szeptember 1.

1Sám 15,23 21. 1829. július 24.

2Sám 12,7 415. [46.] 1863. szeptember 3.

2Sám 12,7 518. 1832. június 24.

2Sám 19,21 IV. [83.] 1831. június 26.

2Sám 19,32-39 408. 1862. szeptember 6.

1Kir 2,1-2 XXV. 1848.

1Kir 10,27 41. [1859.]

1Kir 10,27 42. 1859.

1Kir 14,17-18 175. 1855. október 28.

1Kir 17,14 156. 1833. április 10.

1Kir 17,17-23 234. 1836. március 13.

1Kir 19,8-19 159. datálatlan

1Kir 22,24 413. 1863. május 24.

2Kir 4,13 134. 1832. szeptember 23.

2Kir 4,27 XLI. [110.] 1864. június 16.

2Kir 5,1 313. [150.]2 1840. január 29.

2Kir 5,2-8 314. [151.]3 1840. február 18.

2Kir 5,13-16 320. [152.]4 1840. március 2.

2Kir 5,20-24 324. [153.]5 1840. július 6.

2Kir 5,25-27 325. [154.]6 1840. július 26.

2Kir 8,12-13 241. 1836. május 29.

2Kir 8,13 209. 1864.
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Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

2Kir 19,3 LX. [117.] [497.]7 1844. november 22.

2Kir 20,1 91. 1831. augusztus 28.

2Kir 20,14-17 131. 1832. július 22.

1Krón 16,11-12 216. 1835. május 24.

1Krón 21,22 371. 1844. augusztus 18.

1Krón 29,25 442. 1866. június 22.

2Krón 24 248. 1836. november 20.

Ezsd 6 171. datálatlan

Neh 2,2 211. 1835. február 1.

Eszt 5,11-13 473. 1848. március 26.

Eszt 5,13 242. 1836. június 12.

Jób 1,21 345. 1842. március 4.

Jób 1,21 XXXIV. [106.] 1859. szeptember 10.

Jób 2,10 XXXVI. [52.] 1862. január 1.

Jób 3,17 97. 1831. október 25.

Jób 5,17-18 59. 1830. december 23.

Jób 6,4 LXI. [119.] 1853. [február 26.]

Jób 7,1-3 161. 1833. május 31.

Jób 9,25-26 152. 1833. március 8.

Jób 14,1 12. 1828. [december 28.]

Jób 14,14 496. datálatlan

Jób 21,4 220. 1835. július 26.

Jób 21,4 221. 1835. augusztus 10.

Jób 22,12 305. 1839. május 31.

Jób 26,14 326. 1840. augusztus 23.

Jób 34,22 120. 1832. február 5.

Jób 35,11 337. 1841. május 9.

Zsolt 8,2-5 122. 1832. március 4.

Zsolt 8,4-6 377. 1849. július 15.

Zsolt 8,5-6 378. 1849. augusztus 10.

Zsolt 8,5 12. datálatlan

Zsolt 15 192. 1834. július 6.

Zsolt 16,11 258. 1848. február 12.

Zsolt 23,4 247. 1836. szeptember 2.

Zsolt 26,6 50. 1830.
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Zsolt 27,10 7. 1828. április 18.

Zsolt 33,1-5 136. 1832. november 4.

Zsolt 37,5-6 99. 1838.

Zsolt 39,6 282. 1838. június 16.

Zsolt 39,6 343. 1841. [január] 1.

Zsolt 39,6 348. 1841. [január] 3.

Zsolt 39,8 122. [XXX.] [477.]8 1843. [augusztus 25.]

Zsolt 39,10 5. 1830. február 21.

Zsolt 39,10 107. 1865.

Zsolt 39,10 XXI. [114.] 1843. szeptember 2.

Zsolt 39,14 73. 1831. január 7.

Zsolt 42,3 421. 1864. augusztus 10.

Zsolt 46,2-4 279. [199.] 1838. március 25.

Zsolt 48,10 385. 1852. június 1.

Zsolt 50,14 398. 1857. július 14.

Zsolt 50,14-15 194. 1834. augusztus 10.

Zsolt 65,12-14 215. 1835. augusztus 23.

Zsolt 69,2-3 388. 1853. február 19.

Zsolt 73,25 1. 1827. október 12.

Zsolt 74,16-17 297. 1839. január 1.

Zsolt 84,1-2 23. 1829. október 3.

Zsolt 84,4 407. 1862. augusztus 2.

Zsolt 88 237. 1836. április 30.

Zsolt 91,16 391. 1852. [május 6.]

Zsolt 102,25 28. 1829. december [31.]

Zsolt 104,23 11. 1828. augusztus 15.

Zsolt 110,1 62. 1844.

Zsolt 115,17-18 197. 1834. augusztus 31.

Zsolt 118,22 II. [141.] 1830. február 5.

Zsolt 118,24 206. 1834. december 26.

Zsolt 118,26 1. datálatlan

Zsolt 119,92 XIV. [139.] 1838. április 29.

Zsolt 119,130 XXXIII. [29.] 1859. október 15.

Zsolt 119,175 196. 1834. augusztus 24.

Zsolt 121 77. 1865.
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Zsolt 121,8 49. 1866.

Zsolt 122,6-7 281. 1838. május 20.

Zsolt 143,5-6 275. 1837. [december 31.]

Zsolt 146,3-4 213. 1835. március 22.

Péld 6,19 405. 1862. január 10.

Péld 11,2 158. 1833. április 21.

Péld 11,29 6. datálatlan

Péld 14,12 XXXVII. [47.] 1862. július 19.

Péld 14,34 253. 1847. november

Péld 15,6 306. 1839. július 6.

Péld 15,18 307. 1839. július 21.

Péld 16,31 LVIII. [121.] [1846. november 30.]

Péld 21,20 92. 1834.

Péld 22,6 24. 1829. november 6.

Péld 24,3-4 166. 1833. július 14.

Péld 24,27 3. datálatlan

Péld 30,8 271. 1837. július 23.

[Préd 2] 251. 1836. február [22.]

Préd 2,27 283. 1838. június 24.

Préd 3,1 2. datálatlan

Préd 3,14 145. 1833. január 1.

Préd 5,20 210. 1835. január 25.

Préd 6,12 269. 1837. június 4.

Préd 6,12 270. 1837. június 18.

Préd 7,1 4. 1827. október 12.

Préd 7,2 76. 1831. január 29.

Préd 7,2 209. 1835. január 17.

Préd 9,9-11 435. 1865. november 4.

Préd 9,9-12 175. 1833. október 6.

Préd 9,13 480. datálatlan

Ézs 8,10 140. 1832. december 23.

Ézs 8,19 412. 1863. július 15.

Ézs 9,2 355. 1842. december 17.

Ézs 9,6 228. 1835. december 25.

Ézs 9,12-13 90. 1831. augusztus 14.
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Ézs 14,3.7 130. 1848. március 26.

Ézs 26,8-9 193. 1834. július 26.

Ézs 30,20 ---9 1867. április 7.

Ézs 38,12-14 505. datálatlan

Ézs 40,12 238. 1836. május 7.

Ézs 43,18-19 207. [51.] 1835. január 1.

Ézs 48,3-4 ---10 ---

Ézs 49,25 376. 1847. július 24.

Ézs 53,6 217. 1835. május 31.

Ézs 55,1-3 101. 1839.

Ézs 56,3.7 203. [206.] 1834. november 16.

Ézs 57,14 252. 1847. november 7.

Ézs 60 237. 1836. április 30.

Ézs 60,1-4 137. datálatlan

Jer 2,11 XXXIX. [32.] 1863. július 31.

Jer 6,4 438. [1873. március 22.]

Jer 6,16 361. 1843. november 13.

Jer 8,7 III. [97.] 1830. július 30.

Jer 10,6 254. datálatlan

Jer 13,23 360. 1843. augusztus 20.

Jer 20,7-9 128. 1862. [június 9.]

Jer 20,8-9 374. 1845. [szeptember 14. és 21.]

Jer 30,13-14 365. 1844. január 30.

Jer 37,9 308. 1839. szeptember 8.

Jer 45,3 XVIII. [113.] 1841. szeptember 29.

JSir 1,16 129. 1849. április 21.

JSir 1,16 132. 1866.

Ez 18,29 443. 1866. június 27.

Ez 18,29 444. 1866. június 29.

Ez 36,20 452. 1867. november 21.

Ez 45,16 195. [138.] 1834. augusztus 20.

Dán 3,16-18 222. 1835. szeptember 13.

Dán 3,16-18 263. 1848.

Dán 3,17-18 30. 1863.

Hós 6,1 395. 1856. július 27.
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Ám 8,4-7 190. 1834. június 22.

Jón 4,9 273. 1837. szeptember 17.

Mik 6,9 86. 1831. július 17.

Mik 7,2-7 276. 1838. január 1.

Hag 1,9 49. 1830. augusztus 21.

Zak 7,3-6 40. 1830. február 26.

Zak 8,5 265. 1837. március 12.

Zak 9,9 XLVI. [53.] 1866. március 11.

Zak 9,9 173. datálatlan

Mal 2,6-7 349. 1842. április 24.

Mal 2,6-7 131. 1842. július 17.

Mal 4,2 354. 1842. december 4.

Mt 2,1-12 146. 1833. január 13.

Mt 3,16-17 260. 1848.

Mt 4,1-11 299. 1839. február 18.

Mt 4,1-12 162. datálatlan

Mt 4,4 100. 1839.

Mt 4,17 154. 1833. március 24.

Mt 4,25 426. 1865. augusztus 25.

Mt 5,1-11 351. 1842. augusztus 14.

Mt 5,4 92. 1831. szeptember 11.

Mt 5,13 381. 1850. november 5.

Mt 5,13 382. 1850. november 10.

Mt 5,16 2. 1830. január 8.

Mt 5,22 453. 1868. február 7.

Mt 5,24 309. 1839. október 10.

Mt 6,5-13 294. 1838. november 18.

Mt 6,10 98. 1831. [november 27.]

Mt 6,10 99. 1831. december 11.

Mt 6,16 315. 1840. március 8.

Mt 6,33 171. 1833. augusztus 25.

Mt 6,33 448. 1866. november 22.

Mt 6,34 24. 1858.

Mt 7,15 291. 1838. szeptember 14.

Mt 8,1-2 428. 1865. július 22.
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Mt 8,19 199. 1834. október 19.

Mt 8,23-27 488. [?] május 12.

Mt 8,24 XLIX. [39.] 1866. május 11.

Mt 8,26 XXIX. [120.] 1856. május [19.]

Mt 9,2 431. 1865. szeptember 12.

Mt 9,2-3 52. 1830. október 2.

Mt 9,18 157. [1831. március 22.]

Mt 9,22 424. 1865. augusztus 24.

Mt 9,24 XVII. [112.] [1841. november 29.]

Mt 10,25 172. 1859. május 29.

Mt 10,32-33 225. 1835. november 15.

Mt 10,41-42 83. 1831. május 29.

Mt 11,2-3 139. 1832. december 16.

Mt 11,2-5 26. 1829. december 11.

Mt 11,2-10 25. 1829. november 27.

Mt 11,5 LVI. 1872. június 7.

Mt 11,6 27. 1829. december 18.

Mt 11,6 34. 1872.

Mt 11,28-29 VI. [143.] 1832. április 8.

Mt 11,29 95. 1833.

Mt 12,37 406. 1862. január 18.

Mt 12,46-50 341. 1841. október 24.

Mt 13,3-9 136. datálatlan

Mt 13,28 L. [40.] 1866. június 14.

Mt 15,9 380. 1850. október 28.

Mt 15,33 287. 1838. augusztus 12.

Mt 15,33 432. 1865. szeptember 18.

Mt 15,33 433. 1865. szeptember 22.

Mt 16,13-20 166. datálatlan

Mt 16,24 187. 1834. március 2.

Mt 17,1-2 446. 1866. október 7.

Mt 18,7 84. 1840.

Mt 18,7 85. 1840.

Mt 18,35 XLIII. [48.] 1865. november 11.

Mt 19,27 LIII. [126.] 1868. július [11.]
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Mt 20,6 LVII. [45.] 1872. június 11.

Mt 20,8 472. 1852.

Mt 20,8-12 169. 1833. augusztus 10.

Mt 20,15 80. 1839.

Mt 21,1-9 79. [198.] 1831. március 27.

Mt 21,5 450. 1866. 

Mt 21,5 XLVI. [53.] 1866. március 11.

Mt 21,9 250. 1836. december 11.

Mt 21,9 VIII. [55.] 1834. március 23.

Mt 22,14 198. 1834. szeptember 14.

Mt 22,35-37 436. 1866. január 17.

Mt 22,35-40 95. 1831. október 9.

Mt 23,23-24 233. 1836. március 6.

Mt 23,37-39 457. 1868. december 7.

Mt 24,35 76. 1866.

Mt 25,14-30 87. 1835.

Mt 25,14-30 88. 1835.

Mt 25,31-34.45-46 164. 1833. június 30.

Mt 25,35-36.34 81. 1836.

Mt 25,37-40 420. 1864. február 13.

Mt 26,17-18 318. 1840. április 2.

Mt 26,66 57. 1834.

Mt 26,69-75 51. 1830. szeptember 22.

Mt 27,22-23 369. 1844. március 31.

Mt 27,39-43 15. 1859.

Mt 27,57-61 148. 1832. április 2.

Mt 28,1 373. [β] 1845. március 27.

Mt 28,6 16. 1859.

Mt 28,19 455. 1868. július 9.

Mt 28,20 267. 1837. május 8.

Mt 28,20 370. 1844. május 18.

Mk 1,12 10. [207.] 1828. augusztus 2.

Mk 7,37 223. 1835. szeptember 20.

Mk 8,36-37 84. 1831. június 5.

Mk 12,41-44 XXXV. [35.] 1862. augusztus 16.
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Mk 13,37 331. 1840. [november 5.]

Mk 16,1-8 302. 1839. április 2.

Mk 16,5-6 124. 1832. április 22.

Mk 16,6 174. datálatlan

Mk 16,14-20 81. 1831. május 12.

Mk 16,14-20 128. 1832. június 3.

Mk 16,19 278. 1838.

Mk 16,19 63. 1840.

Lk 1,68-69 XXXVIII. [72.] 1862. november 29.

Lk 2,1-7 329. 1840. [december 6.]11

Lk 2,4-5 330. 1840. [december 13.]

Lk 2,6-7 401. 1858. december 1.

Lk 2,8-11 75. 1861.

Lk 2,13-14 I. [146.] 1829. december 23.

Lk 2,15-16 256. 1847. [december]

Lk 2,15-16 XXVII. [147.] 1850. december 24.

Lk 2,29-32 47. 1830. július 8.

Lk 2,33 465. 1878. november 11.

Lk 2,52 367. 1844. március 10.

Lk 4,23 327. 1840. [október] 12.

Lk 4,23 328. 1840. [október] 18.

Lk 6,38 91. 1830.

Lk 6,46 15. 1829. május 12.

Lk 7,14 449. 1866. december 5.

Lk 7,25 9. datálatlan

Lk 7,31-34 255. 1847. december [5.]

Lk 8,2-3 368. 1844. március 15.

Lk 8,11 427. 1865. július 8.

Lk 9,61 372. 1844. szeptember 29.

Lk 10,3 404. 1860. május 26.

Lk 10,25-37 161. datálatlan

Lk 10,27 461. [27.] 1871. december 20.

Lk 10,28 284. 1838. július 8.

Lk 10,29 160. datálatlan

Lk 11,16 425. 1865. augusztus 18.
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Lk 11,17 93. 1831.

Lk 14,10-11 94. 1833.

Lk 14,15-22 ---12 1864. május 22.

Lk 14,17 430. 1865. július 29.

Lk 15,1-3 445. 1866. július 27.

Lk 15,10 363. 1843. [december 24.]

Lk 15,11-13 323. [155.] [200.] 1841. március 15.

Lk 15,14-16 335. [156.] [201.] 1841. március 28.

Lk 15,16 135. [1845.]

Lk 15,17-18 338. [157.] [202.] 1841. július 4.

Lk 15,18 449. 1866. december 5.

Lk 15,18-19 167. 1833. július 28.

Lk 16,1-3 434. 1865. szeptember 28.

Lk 16,8 356. 1842. 

Lk 16,8 357. 1842.

Lk 16,15 352. 1842. november 13.

Lk 16,15 353. 1842. november 14.

Lk 16,19 148. 1833. január 26.

Lk 16,19-24 168. datálatlan

Lk 16,19-25 150. 1833. február 24.

Lk 16,19-30 167. datálatlan

Lk 16,22-23 332. 1841. február 14.

Lk 16,30-31 74. [δ] 1831. január 8.

Lk 17,15 174. 1833. szeptember 29.

Lk 18,9-14 300. 1839. február 24.

Lk 18,18-19 90. 1830.

Lk 18,28-30 123. 1832. április 15.

Lk 18,31-32 IX. [54.] 1836. március 20.

Lk 19,41-44 48. 1830. július 23.

Lk 19,41-44 165. 1833. július 7.

Lk 21,25-31 55. 1830. november 23.

Lk 21,25-36 56. 1830. december 11.

Lk 21,34-36 418. 1864. január 23.

Lk 21,36 451. 1867. február 12.

Lk 22,14-15 194. [1886. augusztus 29.]
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Lk 22,14-20 155. 1833. március 31.

Lk 22,44 419. 1864. február 24.

Lk 23,43 XLVII. [59.] 1866. március 29.

Lk 23,43 LI. [60.] 1866. április 7.

Lk 23,46 303. 1839. [március 29.]

Lk 24,5-6 319. 1840. április 19.

Lk 24,19 226. 1835. december 5.

Lk 24,36 362. 1843. december 9.

Jn 1,18 19. 1858.

Jn 1,18 21. 1858.

Jn 1,19-28 227. 1835. december 13.

Jn 2,1-2 366. 1844. február 11.

Jn 2,1-11 185. 1834. február 9. 

Jn 3,14-15 V. 1831. október 31.

Jn 3,14.16 144. datálatlan 

Jn 3,19-21 204. 1834. november 30.

Jn 4,8-10 375. 1834. április 27.

Jn 4,32-34 6. 1827. augusztus 2.

Jn 4,35-37 244. 1836. július

Jn 4,35 115. datálatlan

Jn 4,53 8. 1859.

Jn 5,2-9 304. 1839. május 12.

Jn 5,3 310. 1839. október 17.

Jn 5,39 316. 1840. március 26.

Jn 5,39 322. 1840. május 12.

Jn 6,11 LII. [36.] 1868. február 13.

Jn 6,27 7. datálatlan

Jn 6,56 96. 1831. október 23.

Jn 8,2-11 169. datálatlan

Jn 8,10-11 170. datálatlan

Jn 9,6-7 165. datálatlan

Jn 10,12-15 78. 1831.

Jn 10,18 XXII. [56.] 1844. április 5.

Jn 11,4 170. 1833. augusztus 17.

Jn 11,43 334. 1841. február 28.
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Jn 12,1-2 301. 1839. március 24.

Jn 12,46 X. [73.] 1837. december 25.

Jn 13,4-17 163. datálatlan

Jn 13,6-17 164. datálatlan

Jn 13,7 116. [LIX.] [474.]13 1844. [augusztus 22.]

Jn 14,19 61. 1831.

Jn 14,26 423. [66.] 1865. június 2.

Jn 14,26 XII. [65.] 1838. június 3.

Jn 16,2-3 46. 1830. június 6.

Jn 16,4 429. 1865. július 27.

Jn 16,6-7 470. 1875.

Jn 16,6-7 22. 1859.

Jn 16,13 45. 1830. május 28.

Jn 16,20 XLVIII. [37.] 1865. október 13.

Jn 16,21 437. 1866. február 6.

Jn 16,22 236. 1836. április 3.

Jn 16,23-24 41. 1830. március 12.

Jn 16,27 466. 1878.

Jn 16,32-33 214. 1835. április 12.

Jn 16,33 XXVI. [125.] 1848.

Jn 17,3 295. 1838. december 5.

Jn 17,11 138. 1832. november 29.

Jn 17,25 XIX. [140.] 1841. november 7.

Jn 18,36 127. 1832. május 31.

Jn 19,31-35 13. 1859.

Jn 20,19-21 58. 1863.

Jn 20,21 XLII. [68.] 1865. december 2.

Jn 21,22 292. 1838. szeptember 23.

ApCsel 1,11 239. 1836. május 12.

ApCsel 2,1-4 463. [67.] 1875. május 16.

ApCsel 2,38 23. 1859.

ApCsel 2,41 268. 1837. május 14.

ApCsel 2,46-47 118. 1832. január 16.

ApCsel 2,46-47 510. [203.] datálatlan

ApCsel 5,38-39 410. 1862. december 3.
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ApCsel 9,10-17 210. 1864.

ApCsel 10,3 224. 1835. november 8.

ApCsel 10,4 243. 1836. július 3.

ApCsel 10,25-26 264. 1837. február 12.

ApCsel 10,34 285. 1838. július 15.

ApCsel 10,43-44 82. 1831. május 22.

ApCsel 10,44-45 240. 1836. május 22.

ApCsel 14,17 88. 1831. július 24.

ApCsel 16,16-18 98. 1832.

ApCsel 17,18 137. 1832. november 12.

ApCsel 17,27 80. 1831. április 7.

ApCsel 19,2 160. 1833. május 26.

ApCsel 24,25 LIV. [43.] 1868. június 30.

ApCsel 24,26 82. 1832.

Róm 1,22 176. 1833. október 13.

Róm 6,17-18 177. 1833. november 10.

Róm 8,32 411. 1862. december 22.

Róm 8,34-37 266. 1837. március 27.

Róm 12,2 340. 1841. szeptember 12.

Róm 12,6-8 86. 1831.

Róm 12,10 173. 1833. szeptember 15.

Róm 12,11 22. 1829. augusztus 18.

Róm 12,11 400. 1858. november 15.

Róm 13,8-9 298. 1839. február 9.

Róm 13,13 183. 1834. január 19.

Róm 14,7 178. 1833. november 24.

Róm 14,7 259. 1848. február 27.

Róm 14,7 383. 1851. szeptember 15.

Róm 14,7-8 277. 1838. március 11.

1Kor 1,3-7 249. 1836. december 4.

1Kor 4,20 202. [205.] 1834. november 9.

1Kor 7,2-3 184. 1834. február 2.

1Kor 7,31 XX. [50.] 1843. január 1.

1Kor 10,29 188. 1834. április 13.

1Kor 10,29 189. 1834. április 20.
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1Kor 12,25 262. [196.] [197.] 1848.

1Kor 14,20 132. 1832. augusztus 26.

1Kor 14,20 133. 1832. szeptember 16.

1Kor 14,40 245. 1836. augusztus 1.

1Kor 15,55-57 LXI. [1853. február 26.]

1Kor 16,9 390. 1854. április 30.

1Kor 16,9 α 1864. augusztus 24.

2Kor 4,17-18 38. [1830. április 17.]

2Kor 5,17 257. [γ] 1848. [január]

2Kor 9,6 168. 1833. augusztus 4.

2Kor 9,6 364. [1843. július 13.]

2Kor 11,3 333. 1841. február 21.

2Kor 11,30 XLV. [38.] 1865. október 24.

2Kor 12,1 208. 1835. január 4.

2Kor 12,2-4 458. [133.] 1870. május 31.

2Kor 12,7-9 125. 1832. május 11.

Gal 1,7-10 180. 1833. december 15.

Gal 4,4 100. 1831. december 25.

Gal 4,4-5 XIII. [71.] 1838. december 2.

Gal 6,9 272. 1837. augusztus 13.

Gal 6,9 417. 1863.

Gal 6,9 XXXI. [123.] 1858. [március 22.]

Gal 6,9-10 286. 1838. július 29.

Ef 4,11 159. 1833. május 19.

Ef 4,14 181. 1833. december 22. 

Ef 5,8 519. 1835. június 21.

Ef 5,15-16 9. 1828. július

Ef 6,4 200. 1834. október 2.

Fil 1 467. [1880. augusztus 20.]

Fil 1,9-10 339. 1841. augusztus 30.

Fil 1,21-24
X X I I I .  [127.] 
[517.]14 1847. június [7.]

Fil 2,5 43. 1830. április 3.

Fil 2,14-15 261. 1848.

Fil 2,15 77. 1831. február 5.

Fil 3,20 XV. [145.] 1838. december 6.
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Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Fil 4,4 93. 1831. szeptember 18.

Kol 1,12-13 135. 1832. október 28.

Kol 1,28 162. 1833. június 2.

1Th essz 3,3 89. 1834.

1Th essz 3,13 274. 1837. december 10.

1Th essz 4,11 13. 1829. január 13.

1Th essz 4,11 3. 1830. január 29. 

1Th essz 4,13 231. 1836. január 27.

1Th essz 5,14 75. 1831. január 14.

1Th essz 5,14 416. 1863. november 7.

1Tim 1,15 459. 1870. augusztus 31.

1Tim 1,15 460. 1870. szeptember 15.

1Tim 1,17 85. 1831. június [11.]

1Tim 2,11-12 212. 1835. február 15.

1Tim 3,16 20. 1858.

1Tim 4,8 8. 1828. május 12.

1Tim 6,13-14 14. 1859.

2Tim 1,10 336. 1841. [április 11.]

2Tim 2,6 218. 1835. június 14.

2Tim 2,11 392. 1855. [március 31.]

2Tim 4,7-8 XLIV. [109.] 1865. július 4.

Tit 3,1-2 205. 1834. december 14.

Zsid 1,1 74. 1841.

Zsid 2,15 481. datálatlan

Zsid 3,13 342. 1841. november 14.

Zsid 4,14 179. 1833. december 7.

Zsid 4,15 246. 1836. augusztus 22.

Zsid 9,27 289. 1838. szeptember 2.

Zsid 9,27 290. 1838. szeptember 9.

Zsid 11,1 28. 1859.

Zsid 11,13-14 441. 1866. június 18.

Zsid 12,2 44. 1830. [május 20.]

Zsid 12,11 105. 1831.

Zsid 13,8 69. 1850.

Zsid 13,8 70. 1850.
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Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Zsid 13,14 64. 1839.

Zsid 13,18 296. 1832.

Jak 1,17 129. 1832. június 11.

Jak 1,26 130. 1832. június 19.

Jak 2,19 379. 1849. augusztus 27.

Jak 3,2 506. datálatlan

Jak 3,2 102. 1831.

Jak 3,3-9 293. 1838. október 14.

Jak 3,16 96. 1832.

Jak 4,13-14 389. 1853.

Jak 5,17-18 447. 1866. október 31.

1Pt 2,11 230. 1836. január 10.

1Pt 3,3 347. 1844. február 4.

1Pt 3,16 126. 1832. május 27.

1Pt 5,7 402. 1859. július 9.

2Pt 1,6 XI. [142.] 1837. január 22.

2Pt 3,10 288. 1838. augusztus 26.

2Pt 3,13 358. 1843. április 16.

2Pt 3,18 422. datálatlan

1Jn 1,7 462. 1872. június 29.

1Jn 3,9 103. 1842.

1Jn 3,23 121. 1832. február 12.

1Jn 3,23 219. 1835. június 28.

Jel 3,11 53. 1830. október 12.

Jel 3,15 17. 1829. május 29.

Jel 11,1 78. 1831. március 19.

Jel 14,13 468. datálatlan
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H. K. kérdés-felelet Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

1. 2. 29. 1829. június 27.

3. 4. 5. 65. 1830. június 18.

6. 7. 8. 101. 1831. január 30.

7. 8. 102. 1831. február 6.

9. 10. 11. 103. 1831. február 20.

10. 11. 104. 1831. március 20.

[16. 17. 18. 19.] 105. 1831. április 16.

[16. 17. 18. 19.] 106. 1831. május 29.

20. 21. 22. 23. 107. 1831. június 5.

[23.] 108. 1831. június 26.

24. 25. 109. 1831. július 17.

26. 110. 1831. július 31.

26. 111. 1831. szeptember 18.

[26.] 112. 1831. október 9.

27. 28. 113. 1831. október 23.

29. 30. 114. 1831. november 13.

31. 32. 115. 1831. november 21.

33. 34. 116. 1831. december 4.

35. 36. 117. 1831. december 11.

37. 38. 39. 141. 1832. január 16.

40. 41. 42. 43. 44. 142. 1832. január 22.

45. 143. 1832. február 5.

50. 51. 52. 14. 1829. május 15.

53. 16. 1829. május 22.

54. 55. 56. 18. 1829. május 31.

57. 58. 19. 1829. június 14.

59. 60. 61. 20. 1829. június 20.

65. 66. 67. 68. 384. datálatlan15

69. 70. 71. 489. [1829.?] [augusztus 2.]

72. 73. 74. 30. 1829. szeptember 5.

75. 76. 77. 32. 1829. szeptember 12.

78. 79. 31. 1829. szeptember 27.

80. 81. 82. 144. 1832. augusztus 26.

83. 84. 85 33. 1829. november 8.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 601 •

H. K. kérdés-felelet Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

86. 87. 34. 1829. november 22.

88. 89. 90. 91. 35. 1829. november 29.

92. 93. 94. 95. 36. 1829. december 13.

96. 97. 98. 37. 1829. december 20.

99. 100. 60. 1830. január 10.

101. 102. 61. 1830. január 17.

103. 62. 1830. január 30.

104. 63. 1830. február 7.

105. 106. 107. 487. datálatlan

108. 109. 64. 1830. április 4.

[110. 111.] 147. 1833. január 20.

110. 111. 182. 1833. január 13.

[115. 116. 117. 118.] 66. 1830. június 26.

119. 120. 121. 67. 1830. július 4.

123. 68. 1830. augusztus 8.

124. 69. 1830. szeptember 12.

126. 70. 1830. november 7.

127. 71. 1830. november 13.

[127.] 72. 1830. december 4.

[128.] 57. 1830. december 12.

[128. 129.] 58. 1830. december 18. 

--- 87. 1831. július 20.

--- 229. 1836. január 6.

--- 232. 1836. február [22.]

--- 235. 1836. március 25.

--- 312. 1839.

--- 344. 1842-1844.

--- 346. 1842. április 12.

--- 350. 1842. július 17.

--- 386. [184.] 1855. július 28.

--- 396. [186.] 1857. augusztus 21.

--- 397. 1857. január 21.

--- 399. 1858. június 14.

--- 439. 1866. május 12.
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Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

--- 440. [1853. július 9.]

--- 469. [192.] 1882. november 

--- 475. [501.] [1844. február 27.]

--- 476. 1843. július 4.

--- 479. [1842. április 3.] 

--- 486. [1830. július 9.]

--- 493. 1835. március 2.

--- 494. [1847. június 6.]

--- 495. [1883. július 10.]

--- 500. 1839. január 17.

--- 507. [1841. május 20.]

--- 513. [1841. november 27.]

--- 516. 1833. [december 31.]

--- 520. [1845. augusztus]

--- XXXII. [182.] [1853. március 17.]

--- 176. 1865.

--- 177. datálatlan

--- 178. 1865. november 20.

--- 179. [LV.] 1871. április 24.

--- 180. [514.] [XXV.] 1841. április 1.

--- 181. [317.] [XVI.]16 1840. május 29.

--- 183. 1859.

--- 185. datálatlan

--- 187. datálatlan

--- 188. datálatlan

--- 189. datálatlan

--- 190. datálatlan

--- 191. datálatlan

--- 193. 1852.

--- 195. 1860. május 11.

--- 204. [1884. május 7.]

--- 208. 1857. május [26.]

--- 211. 1839. [november]

--- 212. 1844. [május]
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--- 213. ---

--- 214. 1836.

--- 215. ---

--- 216. ---

--- 217. ---

--- 218. ---

Megjegyzések

1.  A 39., 87., 344. számú tételek szertartásrendek, ágendai beszédek.

2.  A 191., 393., 394., 464., 492., 509., 511., 512., 515. számú tételek imádságok, 

személyes feljegyzések, az 508. számú tétel egy nyomtatásban megjelent 

tanulmány kézirata, a LXII. számú tétel pedig a később nyomtatásban is 

napvilágot látott Autobiográfi a kézirata.

.  Kenessey , -. megemlíti textus nélkül (a) Dobos János péceli 

búcsúbeszédét; (b) karácsonyi beszédtöredék; (c) böjti beszédek; (d) „Őszszel, 

vetéskor” című prédikáció; (e) „Őszi hála ünnep” Chatelain * után.
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Jegyzetek a III. Melléklethez

1 A kéziratos prédikációnak a textusa eltér a nyomtatásban megjelenttől. A nyomtatásban meg-

jelent prédikációnak a textusa: 3Móz 10,6.4.

2 A nyomtatásban megjelent prédikációnak eltér a textus jelzése (2Kir 5).

3 A nyomtatásban megjelent prédikációnak eltér a textus jelzése (2Kir 5,2-12).

4 A nyomtatásban megjelent prédikációnak eltér a textus jelzése (2Kir 5,13-19).

5 A nyomtatásban megjelent prédikációnak eltér a textus jelzése (2Kir 5,20-23).

6 A nyomtatásban megjelent prédikációnak eltér a textus jelzése (2Kir 5,24-27).

7 A kéziratban megtalálható prédikáció a nyomtatásban megjelent prédikációnak csak egy tö-

redéke. 

8 A kéziratban megtalálható prédikáció a nyomtatásban megjelent prédikációnak csak egy tö-

redéke. 

9 Baráth , . részletes beszámolója alapján tudunk Dobos János temetési prédikációjáról 

és annak textusáról. Maga az igehirdetés sem kéziratban, sem nyomtatásban nem található 

meg. A RL A/639. számú ceglédi anyakönyv (mikrofi lm) szerint 1867. április 6. (temetve 7-én): 

„Ecser Sára férje Szíjj János tanitó – 90 év Vizkorb[an]”. A cikkből kiderül, hogy az elhunyt 50 

éven keresztül volt tanító, ebből az utolsó 40 évet Cegléden töltötte. 

10 Kenessey , -. beszámolója alapján tudunk Dobos prédikációjáról és annak tex-

tusáról. Maga az igehirdetés sem kéziratban, sem nyomtatásban nem található meg. 

11 Az évszámmal és az egyházi év adott vasárnapjának megnevezésével jelzett első elhangzások 

pontos dátumát a http://www.ortelius.de/kalender/forme_de.php honlap segítségével állapí-

tottam meg. 

12 A PEIL /I, -. beszámolója alapján tudunk Dobos prédikációjáról és annak textusá-

ról. Maga az igehirdetés sem kéziratban, sem nyomtatásban nem található meg, habár a cikk 

jelzi. 

13 A kéziratban megtalálható prédikációk a nyomtatásban megjelent prédikációnak csak töredé-

kei. 

14 A kéziratban megtalálható prédikáció a nyomtatásban megjelent prédikációnak csak egy tö-

redéke. 

15 A kátémagyarázat feltehetően 1829-1831. között készülhetett, de az első elhangzás pontos 

dátuma ismeretlen, ezért datálatlan. A második elhangzás ideje: 1851. november 23.

16 A kéziratban megtalálható prédikációk/beszédek a nyomtatásban megjelent prédikációnak 

töredékei. 
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IV. MELLÉKLET

AZ ADAPTÁCIÓS PRÉDIKÁCIÓK 

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Ammon Mt 8,23-27 488. [?] május 12.

Ammon Mt 28,20 267. 1837. május 8.

Ammon Jn 17,3 295. 1838. december 5.

B. Jón 4,9 273. 1837. szeptember 17.

B. Gal 6,9 272. 1837. augusztus 13.

Blair 1Móz 42,21-22 79. 1836.

Blair 2Kir 8,12-13 241. 1836. május 29.

Blair Eszt 5,13 242. 1836. június 12.

Blair Préd 2,27 283. 1838. június 24.

Blair Préd 6,12 269. 1837. június 4.

[Blair] Préd 6,12 270. 1837. június 18.

Bourdalone Lk 4,23 327. 1840. [október] 12.

Bourdalone Lk 4,23 328. 1840. [október] 18.

Bourdalone Lk 16,22-23 332. 1841. február 14.

Bourdalone Jn 11,43 334. 1841. február 28.

Bretschneider ApCsel 10,25-26 264. 1837. február 12.

Cellerier 2Móz 5,2 409. 1862. október 28.

Cellerier 5Móz 16,15 403. 1859. július 20.

Cellerier Zsolt 42,3 421. 1864. augusztus 10.

Cellerier Zsolt 84,4 407. 1862. augusztus 2.

Cellerier Lk 1,68-69 XXXVIII. [72.] 1862. november 29.

Cellerier 2Tim 4,7-8 XLIV. [109.] 1865. július 4.

Cellerier 1Pt 5,7 402. 1859. július 9.

[Chatelain] 2Kir 5,1 313. [150.] 1840. január 29.

Chatelain 2Kir 5,2-8 314. [151.] 1840. február 18.

Chatelain 2Kir 5,13-16 320. [152.] 1840. március 2.

[Chatelain] Zsolt 39,6 343. 1841. [január] 1.

Ch[atelain] Zsolt 39,6 348. 1841. [január] 3.

Chatelain Mt 18,7 84. 1840.
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Chatelain Mt 18,7 85. 1840.

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Chatelain Lk 2,1-7 329. 1840. [december 6.]

Chatelain Lk 15,11-13 323. [155.] [200.] 1841. március 15.

Chatelain Lk 15,14-16 335. [156.] [201.] 1841. március 28.

Chatelain Lk 15,17-18 338. [157.] [202.] 1841. július 4.

[Chatelain] 1Tim 1,15 459. 1870. augusztus 31.

Chatelain 1Tim 1,15 460. 1870. szeptember 15.

Chatelain --- --- ---1

[Coquerel] 1Kir 10,27 41. [1859.]

Coquerel 1Kir 10,27 42. 1859.

[Coquerel] 1Kir 19,8-19 159. datálatlan

Coquerel Zsolt 8,4-6 377. 1849. július 15.

Coquerel Zsolt 8,5-6 378. 1849. augusztus 10.

Coquerel Mt 4,1-12 162. datálatlan

Coquerel Mt 15,9 380. 1850. október 28.

Coquerel Lk 23,43 XLVII. [59.] 1866. március 29.

Coquerel Lk 23,43 LI. [60.] 1866. április 7.

[Coquerel] Jn 8,2-11 169. datálatlan

[Coquerel] Jn 8,10-11 170. datálatlan

Coquerel Jn 9,6-7 165. datálatlan

[Coquerel] Jn 13,4-17 163. datálatlan

Coquerel Jn 13,6-17 164. datálatlan

Coquerel Zsid 13,8 69. 1850.

Coquerel Zsid 13,8 70. 1850.

Coquerel Jak 2,19 379. 1849. augusztus 27.

Gerok Mt 23,37-39 457. 1868. december 7.

Gerok ApCsel 24,25 LIV. [43.] 1868. június 30.

Glatz 1Kir 17,17-23 234. 1836. március 13.

Glatz Jn 1,19-28 227. 1835. december 13.

Glatz Róm 14,7-8 277. 1838. március 11.

Glatz 1Kor 1,3-7 249. 1836. december 4.

Glatz 2Pt 1,6 XI. [142.] 1837. január 22.

Glatz
keresztelési 

beszéd
344. 1842-1844

Harms ApCsel 1,11 239. 1836. május 12.



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 607 •

Herzlieb Ézs 60,1-4 137. datálatlan

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Huet 1Móz 22,1-14 359. [149.] 1843. augusztus 6.

[Huet] Lk 16,15 352. 1842. november 13.

Huet Lk 16,15 353. 1842. november 14.

Jortin Lk 16,8 356. 1842.

[Jortin] Lk 16,8 357. 1842.

Kolmár József Préd 9,13 480. datálatlan

Krause 1Móz 18,27 186. 1834. február 16.

Krause Zsolt 50,14-15 194. 1834. augusztus 10.

Krause Mt 27,22-23 369. 1844. március 31.

Krause Jn 2,1-2 366. 1844. február 11.

Löffl  er Jn 3,19-21 204. 1834. november 30.

M. 4Móz 23,10 414. 1863. augusztus 29.

M. Mt 6,16 315. 1840. március 8.

m – l. Péld 30,8 271. 1837. július 23.

M. s. Ézs 8,19 412. 1863. július 15.

M – s. Lk 22,44 419. 1864. február 24.

M . . s. Mt 25,37-40 420. 1864. február 13.

[Magazin für Prediger] Péld 21,20 92. 1834.

[Magazin für Prediger] Lk 10,28 284. 1838. július 8.

Magazin für Prediger Lk 11,17 93. 1831.

Magazin für Prediger. 

Predigt-Entwürfe
Mt 26,66 57. 1834.

Marezoll Mk 16,14-20 128. 1832. június 3.

Marezoll Jn 12,46 X. [73.] 1837. december 25.

Marezoll 2Kor 11,3 333. 1841. február 21.

Massillon Ézs 55,1-3 101. 1839.

Massillon Mt 4,4 100. 1839.

M[assillon] Mt 5,24 309. 1839. október 10.

Massillon Jn 5,2-9 304. 1839. május 12.

Massillon Jn 5,3 310. 1839. október 17.

Mestrezat Ézs 9,2 355. 1842. december 17.

Mestrezat Mal 4,2 354. 1842. december 4.

Müslin Zsolt 110,1 62. 1844.

Müslin Jer 6,16 361. 1843. november 13.
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Müslin Jer 13,23 360. 1843. augusztus 20.

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Müslin Mt 28,20 370. 1844. május 18.

Müslin Lk 15,10 363. 1843. [december 24.]

Müslin Jn 17,25 XIX. [140.] 1841. november 7.

Müslin Zsid 3,13 342. 1841. november 14.

Müslin 2Pt 3,13 358. 1843. április 16.

Neander 1Kor 14,20 132. 1832. augusztus 26.

Neander 1Kor 14,20 133. 1832. szeptember 16.

[Predigten-Entwürfe in 

Sturm’scher Manier]
Jn 10,18 XXII. [56.] 1844. április 5.

Reinhard Préd 3,14 145. 1833. január 1.

[Reinhard] ApCsel 10,34 285. 1838. július 15.

Reinhard Fil 1,9-10 339. 1841. augusztus 30.

Reinhard Fil 3,20 XV. [145.] 1838. december 6.

Reinhard 1Th essz 3,3 89. 1834.

Réguis Lk 2,33 465. 1878. november 11.

Réguis Jn 14,26 423. [66.] 1865. június 2.

Réguis Jn 16,21 437. 1866. február 6.

Ribbeck Mt 15,33 287. 1838. augusztus 12.

Regel Mt 11,2-3 139. 1832. december 16.

Röhr Jób 22,12 305. 1839. május 31.

Röhr Péld 15,6 306. 1839. július 6.

Röhr Péld 15,18 307. 1839. július 21.

Röhr Mt 4,1-11 299. 1839. február 18.

Röhr Jn 14,26 XII. [65.] 1838. június 3.

S. Mt 11,28-29 VI. 1832. április 8.

S. – Lk 18,28-30 123. 1832. április 15.

S. – Kol 1,12-13 135. 1832. október 28.

S. S. Mk 16,5-6 124. 1832. április 22.

S. S. Jn 6,56 96. 1831. október 23.

S. S. Jn 16,23-24 41. 1830. március 12.

S. S. 
ApCsel 10,43-

44
82. 1831. május 22.

S. S. ApCsel 19,2 160. 1833. május 26.

S. – s. Jak 1,17 129. 1832. június 11.
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S– tz Mk 16,14-20 81. 1831. május 12.

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Sander Mk 16,19 63. 1840.

Saurin Mt 12,46-50 341. 1841. október 24.

[Saurin] Zsid 9,27 289. 1838. szeptember 2.

Saurin Zsid 9,27 290. 1838. szeptember 9.

Saurin 1Jn 3,9 103. 1842.

Schmaltz 5Móz 30,11-14 163. 1833. június 9.

Schmaltz Zsolt 8,2-5 122. 1832. március 4.

Schmaltz Mt 4,17 154. 1833. március 24.

Schmaltz Lk 15,18-19 167. 1833. július 28.

Schmaltz Lk 22,14-20 155. 1833. március 31.

Schmaltz Lk 23,46 303. 1839. [március 29.]

Schmaltz Jn 12,1-2 301. 1839. március 24.

Schmaltz ApCsel 16,16-18 98. 1832.

Schmidt Mt 6,5-13 294. 1838. november 18.

Schott Lk 18,9-14 300. 1839. február 24.

Schott Zsid 13,14 64. 1839.

Schulze Ézs 26,8-9 193. 1834. július 26.

Tzschirner Mt 7,15 291. 1838. szeptember 14.

Tzschirner Lk 2,15-16 256. 1847. [december]

Tzschirner 2Pt 3,10 288. 1838. augusztus 26.

V. B. Róm 12,6-8 86. 1831.

Y. 1Móz 50,15 172. 1833. szeptember 7.

Y. 2Sám 12,7 518. 1832. június 24.

Y. 2Kir 4,13 134. 1832. szeptember 23.

Y. Róm 1,22 176. 1833. október 13.

Y. Róm 6,17-18 177. 1833. november 10.

Y. Róm 14,7 178. 1833. november 24.

Y. Zsid 13,18 296. 1832.

Y. Jak 1,26 130. 1832. június 19.

Y. 1Pt 3,16 126. 1832. május 27.

[Yorick] Lk 16,30-31 δ [1831. január 8.]

Z. 5Móz 6,6-7 42. 1830. március 20.

Z. Péld 22,6 24. 1829. november 6.
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Z. Jer 37,9 308. 1839. szeptember 8.

Z. Gal 1,7-10 180. 1833. december 15.

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

Z. Ef 4,14 181. 1833. december 22.

Z. Zsid 4,14 179. 1833. december 7.

Zollikofer Zsolt 104,23 11. 1828. augusztus 15.

Zollikofer Zsolt 115,17-18 197. 1834. augusztus 31.

Zollikofer Zsolt 119,175 196. 1834. augusztus 24.

Zollikofer Mk 1,12 10. [207.] 1828. augusztus 2.

Zollikofer Ef 4,11 159. 1833. május 19. 

Zollikofer Ef 5,15-16 9. 1828. július

[francia szerző után] 2Kir 5,20-24 324. [153.] 1840. július 6.

[francia szerző után] 2Kir 5,25-27 325. [154.] 1840. július 26.

+ 1Krón 16,11-12 216. 1835. május 24.

[+] Jób 21,4 220. 1835. július 26.

+ Jób 21,4 221. 1835. augusztus 10.

+ Zsolt 15 192. 1834. július 6.

+ Zsolt 118,24 206. 1834. december 26.

+ Zsolt 122,6-7 281. 1838. május 20.

+ Préd 5,20 210. 1835. január 25.

+ Préd 9,9-12 175. 1833. október 6.

+ Ézs 40,12 238. 1836. május 7.

+ Ézs 43,18-19 207. 1835. január 1.

+ Ézs 53,6 217. 1835. május 31.

+ Ézs 56,3.7 203. 1834. november 16.

+ Dán 3,16-18 222. 1835. szeptember 13.

+ Ám 8,4-7 190. 1834. június 22.

+ Mt 8,19 199. 1834. október 19.

+ Mt 10,32-33 225. 1835. november 15.

+ Mt 16,24 187. 1834. március 2.

+ Mt 22,14 198. 1834. szeptember 14.

+ Mt 23,23-24 233. 1836. március 6.

+ Mk 7,37 223. 1835. szeptember 20.

+ Lk 24,36 362. 1843. december 9.

+ Jn 2,1-11 185. 1834. február 9.

+ Jn 4,8-10 375. 1834. április 27.
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+ ApCsel 10,3 224. 1835. november 8.

+ Róm 12,10 173. 1833. szeptember 15.

Név Textus Prédikáció száma Az első elhangzás dátuma

+ 1Kor 7,2-3 184. 1834. február 2.

+ 1Kor 10,29 188. 1834. április 13.

+ 1Kor 10,29 189. 1834. április 20.

+ 2Kor 12,1 208. 1835. január 4.

+ Gal 6,9-10 286. 1838. július 29.

+ Ef 5,8 519. 1835. június 21.

+ 1Tim 2,11-12 212. 1835. február 15.

+ 2Tim 2,6 218. 1835. június 14.

+ Tit 3,1-2 205. 1834. december 14.

+ 1Jn 3,23 219. 1835. június 28.

+ [Predigten-Entwürfe 

in Sturm’scher Manier]
Gal 4,4-5 XIII. [71.] 1838. december 2.

+ R. L. 1Pét 2,11 230. 1836. január 10.

Jegyzet a IV. Melléklethez

1 Kenessey , -. közléséből tudjuk minden további adat nélkül, hogy az „Őszi hála 

ünnep” című prédikáció adaptáció.
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V. MELLÉKLET

A FELHASZNÁLT SZERZŐK IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE 

TÁBLÁZATBAN

Név Születés és 

halálozás 

éve

Nemzetiség 

(működés 

helye)

Felekezet

(egyéb megjegyzés)

Musculus (Müslin, Mäuslin), 

Wolfgang (Dusanus)

1497-1563 német (Né-

metország, 

majd Svájc)

katolikus/bencés, majd 

a lutheri tanok képvise-

lője, Svájcban teológiai 

tanár lett

Mestrezat, Jean 1592-1657 francia ajkú 

svájci (Párizs)

református

Huet (Huetius), Pierre Daniel 1630-1721 francia katolikus (püspök)

Bourdalone (Bourdaloue), Louis 1632-1704 francia katolikus/jezsuita

Massillon, Jean-Baptiste 1663-1742 francia katolikus/oratorianus 

(püspök)

Saurin, Jacques 1677-1730 francia (Ang-

lia és Hollan-

dia)

református

Chatelain (Châtelain), Henri 

Abraham

1684-1743 francia szár-

mazású

(Hollandia és 

Anglia)

református (hugenotta 

gyökerű család leszár-

mazottja)

Jortin, John 1698-1770 angol anglikán 

(francia hugenotta 

gyökerű család leszár-

mazottja)

Yorick (Sterne, Laurence) 1713-1768 angol anglikán

Blair, Hugh 1718-1800 skót presbiteriánus 

Réguis, François-Léon 1725-1787 

(1789)

francia katolikus

Zollikofer, Joachim Georg 1730-1788 német ajkú 

svájci (Svájc, 

majd Német-

ország)

református

Löffl  er (Loeffl  er), Josias Friedrich 

Christian

1752-1816 német protestáns/lutheránus

Cellerier, Jean Isaac Samuel 1753-1844 francia ajkú 

svájci

református

Reinhard, Franz Volkmar 1753-1812 német protestáns/lutheránus

Ribbeck, Konrad Gottlieb 1759-1826 német protestáns/lutheránus
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Név Születés és 

halálozás 

éve

Nemzetiség 

(működés 

helye)

Felekezet

(egyéb megjegyzés)

Herzlieb, Christian Friedrich Karl 1760-1794 német protestáns/lutheránus

Marezoll, Johann Gottlob 1761-1828 német (Kop-

penhágában 

is működött)

protestáns/lutheránus

Ammon, Christoph Friedrich 1766-1850 német lutheránus

Kolmár József 1769-1835 magyar református (esperes)

Krause, Johann Friedrich 1770-1820 német lutheránus

Regel, Friedrich Ludwig Andreas 1770-1836 német lutheránus

Neander, Daniel Amadeus 1775-1869 német lutheránus (püspök)

Bretschneider, Karl Gottlieb 1776-1848 német lutheránus

Glatz, Jakob 1776-1831 német nem-

zetiségű (Bécs 

és Pozsony)

lutheránus

Röhr, Johann Friedrich 1777-1848 német lutheránus

Harms, Claus 1778-1855 német lutheránus

Tzschirner, Heinrich Gottlieb 1778-1828 német lutheránus

Schott, Heinrich August 1780-1835 német protestáns/lutheránus

Schmaltz, Moritz Ferdinand 1785-1860 német lutheránus

Coquerel, Athanase Laurent 

Charles

1795-1868 francia 

(rövid ideig 

Hollandiában 

is működött)

református

Sander, Immanuel Friedrich Emil 1797-1859 német lutheránus (szuperin-

tendens és „misztikus”)

Magazin für Prediger 1803-1815 német protestáns gyakorlati teológiai 

szakfolyóirat

Predigten-Entwürfe in 

Sturm’scher Manier

Több a XIX. század első évtizedeiben megjelent gya-

korlati teológiai szakfolyóirat rövidített címe lehet

Gerok, Friedrich Karl 1815-1890 német lutheránus

Coquerel, Athanase Josué 1820-1875 francia (Hol-

landiában 

született, 

Francia-

országban, 

Svájcban, 

Angliában és 

Hollandiában 

működött)

református
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Megjegyzések

1.  beazonosíthatatlan külföldi források (a név gyakorisága és többféle írásmódja 

miatt): Schmidt, Schulze

2.  bizonytalan (a név gyakorisága, valamint további konkrét adatok hiányában), 

de feltételezett források: Krause, Sander

3.  a kutatás jelen állása szerint bizonyossággal nem feloldható rövidítések, for-

rásjelölések: B.; M.; m – l.; M. s.; M – s.; M . . s.; S.; S. –; S. S.; S. – s.; S– tz; 

V. B.; Y.; Z.; francia szerző; + (~θ); + R. L. 

4.  a + jelek kurzív görög θ betűként is értelmezhető a következő prédikációk 

esetében: 205., 206., 207., 210., 216., 230., 233., 238., 281., 285., 286., 362., 

XIII.
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VI. MELLÉKLET

A PRÉDIKÁCIÓK ELHANGZÁSÁNAK 

STATISZTIKAI KIMUTATÁSA

*   *

*

Első 

elhangzás

Második 

elhangzás

Harmadik 

elhangzás

Negyedik 

elhangzás

Ötödik 

elhangzás

Hatodik 

elhangzás

Külföldi 

szerző 

után1

1827 3 --- --- --- --- --- ---

1828 6 --- --- --- --- --- 3

1829 26 --- --- --- --- --- 1

1830 43 --- --- --- --- --- 2

1831 53 --- --- --- --- --- 6

1832 34 --- --- --- --- --- 16

1833 40 2 --- --- --- --- 16

1834 29 1 --- --- --- --- 22

1835 26 1 --- --- --- --- 16

1836 26 6 --- --- --- --- 9

1837 13 9 --- --- --- --- 9

1838 24 9 1 --- --- --- 16

1839 22 3 1 --- --- --- 13

1840 21 7 --- 1 --- --- 12

1841 21 7 --- --- --- --- 12

1842 12 --- --- --- --- --- 7

1843 12 --- --- --- --- --- 6

1844 16 4 1 --- --- --- 5

1845 4 11 4 1 --- --- ---

1846 1 22 6 1 --- --- ---

1847 8 12 4 2 --- --- 1

1848 9 10 2 --- --- --- ---

1849 4 8 3 --- --- --- 3

1850 6 8 2 2 1 --- 3

1851 1 23 11 1 --- --- ---

1852 3 20 7 4 1 --- ---

1853 4 20 11 5 1 --- ---
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*   *

*

Első 

elhangzás

Második 

elhangzás

Harmadik 

elhangzás

Negyedik 

elhangzás

Ötödik 

elhangzás

Hatodik 

elhangzás

Külföldi 

szerző 

után1

1854 2 7 7 4 1 1 ---

1855 4 6 5 4 2 1 ---

1856 3 7 9 2 1 --- ---

1857 4 5 4 2 1 --- ---

1858 12 5 6 --- --- --- ---

1859 17 2 3 1 --- --- 4

1860 2 5 1 1 --- --- ---

1861 1 2 5 --- --- --- ---

1862 12 2 4 --- 1 --- 3

1863 14 2 1 --- 1 --- 1

1864 9 1 2 2 --- --- 3

1865 22 --- 1 --- 1 --- 2

1866 19 3 2 --- --- --- 3

1867 3 4 --- --- --- --- ---

1868 9 1 --- --- --- --- 2

1869 --- 3 --- 1 --- --- ---

1870 3 3 --- --- 1 --- 2

1871 2 --- 1 --- --- --- ---

1872 4 --- 1 1 --- --- ---

1873 1 --- --- --- 1 --- ---

1874 --- --- --- 1 --- --- ---

1875 2 --- --- --- --- --- ---

1876 --- 1 1 --- --- --- ---

1877 --- 1 --- 1 1 --- ---

1878 2 1 1 1 --- --- 1

1879 --- --- 1 --- --- --- ---

1880 1 2 --- --- --- --- ---

1881 --- --- --- --- --- --- ---

1882 1 --- --- --- --- --- ---

1883 1 --- --- --- --- --- ---

1884 1 --- --- --- --- --- ---

1885 --- --- --- --- --- --- ---
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*   *

*

Első 

elhangzás

Második 

elhangzás

Harmadik 

elhangzás

Negyedik 

elhangzás

Ötödik 

elhangzás

Hatodik 

elhangzás

Külföldi 

szerző 

után1

1886 1 --- --- --- --- --- ---

---2 69 --- 1 --- --- --- 9

688 246 109 38 14 2 208

Jegyzetek a VI. Melléklethez

1 A fellelhető prédikációkból bizonyítottan külföldi adaptációk.

2 Datálatlan elhangzások összesítése. 
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Megjegyzés a VII. Melléklethez

Dobos országgyűlési beszédeiből 14 másolatban maradt fenn, ezek közül 13 

Pesten található, ebből egy még egyszer Pápán is. Pápán található még egy 

közönséges vasárnapi beszéd, ill. Tatabányán egy halotti beszéd másolatban.  

Jegyzetek a VII. Melléklethez

1 Dobos László Czelder 1885, 187-188. lapjain apja tulajdonában lévő befejezett prédikációinak 

számát közölte. 

2 Dobos László kategorizálása, megjelent: Czelder 1885, 187-188. 

3 Első helyen adom meg a befejezett prédikációkat, második helyen a befejezetleneket, harmadik 

helyen a töredék prédikációkat.

4 A prédikációk száma 1848-ig. A sor további részében követem Dobos László beosztását.

5 A prédikációk száma 1848-1883-ig.

6 Nyomtatásban megjelent, datálatlan prédikációk. Ezt a 25 prédikációt az összesítésben a be-

fejezett közönséges vasárnapi beszédek között számolom. 

7 Az 1848-ig és 1883-ig írt prédikációk összesen.
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VIII. MELLÉKLET

DOBOS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓNAK ÖSSZESÍTÉSE

Befejezett Befejezetlen Töredékes

RL C/20 442 5 1

RL C/20 rendezetlen 19 6 18

RL C/93 1 --- ---

TtREK R 1246 54 1 6

Összes kézirat 516 12 25

Csak nyomtatásban megjelent 128 --- ---

Összes prédikáció 644 12 25
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Új számozás Régi levéltári számozás

RL C/20

1 1a

2 1

3 2

4 2a

5 3

6 3a

7 4a

8 5a

9 6a

10 7a

11 8a

12 9a

13 10a

14 11a

15 12a

16 13a

17 14a

18 15a

19 16a

20 17a

21 18a

22 19a

23 20a

24 21a

25 22a

26 23a

27 24a

28 25a

29 26a

Új számozás Régi levéltári számozás

RL C/20

30 27a

31 28a

32 29a

33 30a

34 31a

35 32a

36 33a

37 34a

38 35a

39 35/2

40 4

41 5

42 6

43 7

44 8

45 9

46 10

47 11

48 12

49 13

50 14

51 15

52 16

53 17

54 18

55 19

56 20

57 21

58 22

IX. MELLÉKLET

DOBOS JÁNOS KÉZIRATOS PRÉDIKÁCIÓINAK 

ÚJ SZÁMOZÁSA
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59 23

60 24

61 25

62 26

63 27

64 28

65 29

66 30

67 31

68 32

69 33

70 34

71 35

72 36

73 37

74 38

75 39

76 40

77 41

78 42

79 43

80 44

81 45

82 46

83 47

84 48

85 49

86 50

87 51-53

88 54

89 55

90 56

91 57

92 58

93 59

94 60

95 61

96 62

97 63

98 64

99 65

100 66

101 67

102 68

103 69

104 70

105 71

106 72

107 73

108 74

109 75

110 76

111 77

112 78

113 79

114 80

115 81

116 82

117 83

118 84

119 85

120 86

121 87

122 88

123 89

124 90

125 91

126 92

127 93

128 94

129 95

130 96



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 623 •

131 97

132 98

133 99

134 100

135 101

136 102

137 103

138 104

139 105

140 106

141 107

142 108

143 109

144 110

145 111

146 112

147 113

148 114

149 115

150 116

151 117

152 118

153 119

154 120

155 121

156 122

157 123

158 124

159 125

160 126

161 127

162 128

163 129

164 130

165 131

166 132

167 133

168 134

169 135

170 136

171 137

172 138

173 139

174 140

175 141

176 142

177 143

178 144

179 145

180 146

181 147

182 148

183 149

184 150

185 151

186 152

187 153

188 154

189 155

190 156

191 157, 158, 159

192 160

193 161

194 162

195 163

196 164

197 165

198 166

199 167

200 168
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201 169

202 170

203 171

204 172

205 173

206 174

207 175

208 176

209 177

210 178

211 179

212 180

213 181

214 182

215 183

216 184

217 185

218 186

219 188

220 189

221 190

222 191

223 192

224 193

225 194

226 195

227 196

228 197

229 198

230 199

231 200

232 201

233 202

234 203

235 204

236 205

237 206

238 207

239 208

240 209

241 210

242 211

243 212

244 213

245 214

246 215

247 216

248 217

249 218

250 219

251 220

252 ---

253 ---

254 ---

255 ---

256 ---

257 ---

258 ---

259 ---

260 ---

261 ---

262 ---

263 ---

264 221

265 222

266 223

267 224

268 225

269 226

270 227
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271 228

272 229

273 230

274 231

275 232

276 233

277 234

278 235

279 236

280 237

281 238

282 239

283 240

284 241

285 242

286 243

287 244

288 245

289 246

290 247

291 248

292 249

292 250

294 251

295 252

296 253

297 254

298 255

299 256

300 257

301 258

302 259

303 260

304 261

305 262

306 263

307 264

308 265

309 266

310 267

311 268

312 269

313 270

314 271

315 272

316 273

317 274

318 275

319 276

320 277

321 278

322 279

323 280

324 281

325 282

326 283

327 284

328 ---

329 285

330 286

331 287

332 288

333 289

334 290

335 291

336 292

337 293

338 294

339 295

340 296
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341 297

342 298

343 299

344 300-302

345 300

346 301

347 302

348 303

349 304

350 305

351 306

352 307

353 308

354 309

355 310

356 311

357 312

358 313

359 314

360 315

361 316

362 317

363 318

364 319

365 320

366 321

367 322

368 323

369 324

370 325

371 326

372 327

373 328

374 329

375 330

376 331

377 332

378 333

379 334

380 369

381 370

382 371

383 372

384 373

385 374

386 374

387 374

388 375

389 376

390 377

391 378

392 379

393 380

394 380

395 381-382

396 381-382

397 383

398 384

399 385

400 386

401 387

402 388

403 389

404 390

405 391

406 392

407 393

408 394

409 395

410 396
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411 397

412 398

413 398

414 399

415 399

416 400

417 401

418 402

419 403

420 403

421 404

422 405

423 406

424 407

425 408

426 409

427 410

428 411

429 412

430 413

431 414

432 415

433 416

434 417

435 418

436 419

437 420

438 421

439 421

440 421

441 422

442 423

443 424

444 425

445 426

446 427

447 428

448 429

449 430

450 431

451 432

452 433

453 434

454 435

455 436

456 437

457 438

458 439

459 440

460 441

461 442

462 443

463 444

464 445

465 446

466 447

467 448

468 449

469 449

470 ---

471 ---

472 ---

473 ---

474 ---

475 ---

476 ---

477 ---

478 ---

479 ---

480 ---
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481 ---

482 ---

483 ---

484 ---

485 ---

486 ---

487 ---

488 ---

489 ---

490 ---

491 ---

492 ---

493 ---

494 ---

495 ---

496 ---

497 ---

498 ---

499 ---

500 ---

501 ---

502 ---

503 ---

504 ---

505 ---

506 ---

507 ---

508 ---

509 ---

510 ---

511 ---

512 ---

513 ---

514 ---

515 ---

516 ---

517 ---

518 ---

519 187

520 ---

TtREK R 1246

I ---

II ---

III ---

IV ---

V ---

VI ---

VII. ---

VIII ---

IX ---

X ---

XI ---

XII ---

XIII ---

XIV ---

XV ---

XVI ---

XVII ---

XVIII ---

XIX ---

XX ---

XXI ---

XXII ---

XXIII ---

XXIV ---

XXV ---

XXVI ---

XXVII ---

XXVIII ---

XXIV ---
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XXX ---

XXI ---

XXXII ---

XXXIII ---

XXXIV ---

XXXV ---

XXXVI ---

XXXVII ---

XXXVIII ---

XXXIX ---

XL ---

XLI ---

XLII ---

XLIII ---

XLIV ---

XLV ---

XLVI ---

XLVII ---

XLVIII ---

XLIX ---

L ---

LI ---

LII ---

LIII ---

LIV ---

LV ---

LVI ---

LVII ---

LVIII ---

LIX ---

LX ---

LXI ---

RL C/93

α MS10

JAMK 

β 250 D 71

DREK

γ K 0.1092/20/17

δ K 0.1092/20/25
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X. MELLÉKLET

A DOBOS JÁNOSHOZ KÖTHETŐ LEGFONTOSABB 

DÁTUMOK ÉS ESEMÉNYEK

1787-1831 Dobos István (1753-1831) óbudai lelkészsége 

1788 Dobos István házasságot köt Földvári Máriával (†1793) 

1793 Dobos István házasságkötése Mádi Litteráti Erzsébettel Kecskeméten

1804. április 14. (17.) Dobos János megszületik Óbudán

1816-1819 Óbudai elemi tanulmányai után a kecskeméti gimnáziumban tanul

1819- Tanulmányok Debrecenben

1826-1829 Rektor Lovasberényben

1829. május 6. Lelkészszentelés

1829. május-1831 Óbudai káplán Atyja mellett

1831. február 26. Dobos István halála

1831-1844. szeptember 29.  Óbudai (Pomázi) lelkész

1834 Feleségül veszi Storch Katalint

1842 Megjelenik első könyve: Lelki énekek. Albertini után címmel

1844-1845 Kömlődi lelkész

1845-1852 Péceli lelkész

1847-48 Az utolsó rendi országgyűlés prédikátora

1849. június 16. Storch Katalin halála

1851 Feleségül veszi Csokonai Zsuzsannát

1851 Megjelenik Bibliai történetek című könyve

1852-1854 Tótfalui lelkész

1854-1887 Ceglédi lelkész

1855 Megjelenik Keresztyén imák a házi ájtatosság növelésére és a protestáns 

keresztyén felekezetek használatára címmel imakönyve

1860 Megválasztják Egyházkerületi Főjegyzőnek

1860 Megjelenik Egyházi beszédek. A földmívelő házánál és házon kívül című 

műve

1861 Megjelenik Az úri ima, a keresztyénség magasabb szempontjából  és A 

gyermek imái és első vallásos érzelmei című könyvei
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1862 Megjelenik Homiliák régibb és legujabb modorban című könyve

1877 A Turini küldöttség szónoka

1881 Részt vesz az 1881-es Alkotmányozó Zsinaton

1882 Lemond Főjegyzői tisztéről

1885-1886 Dobos János prédikációi közül összesen négy kötetre való jelenik 

meg, melyet fi a Dobos László saját költségén ad ki

1887. február 3. Dobos János halála

1887. február 5. Dobos János temetése

1926 Dobos János kéziratos prédikációi bekerülnek a Ráday Könyvtár kéz-

irattárába

1954-1957 Dobos János kézirattári hagyatéka kiegészülve levelezésével és to-

vábbi személyes irataival átkerül az egyházkerületi levéltárba

2002. január 24. Emlékmű (emlékoszlop) állítása a „Turini út” 125. évfordulója em-

lékére a ceglédi református nagytemplom kertjében Dobos János 

reliefj ével

2009. október 7. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 49/2009. számú hatá-

rozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította 

Dobos János ceglédi református öregtemetőben található sírboltját1

2012. május 8. Cegléd Város Önkormányzati Testületének márciusi döntése értel-

mében a „Városalapítók ünnepe” alkalmából dísztáblát avattak Do-

bos János emlékére a ceglédi Városháza udvarán, az ún. Pantheonban 

1 A határozat megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/58. számában (2010. július 21.)
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IRODALOMJEGYZÉK

Levéltári (kézirattári) források

DREK K 0.1092/20/17

 Vegyes iratok 1605-1879. Autográf eredeti, egykorú és másolt iratok és kéziratok 

gyűjteménye. Egyházi beszédek 1790-1889. Írta és elmondta Dobos János

DREK K 0.1092/20/25

 Vegyes iratok 1605-1879. Autográf eredeti, egykorú és másolt iratok és kéziratok 

gyűjteménye. Egyházi beszédek 1790-1889. Írta és elmondta Dobos János

JAMK 250 D 71

 Dobos János halotti beszéde néhai tekintetes nemes Konkoly Th ege Lajos úr 

özvegye, született tekintetes nemes Horváth Julianna asszony felett (Kömlőd, 

1845. március 27.; kézirat [másolat] 9 lap)

KRE 3 

 Kömlődi Református Egyházközség Vegyes Anyakönyvek 3. kötet (1800-1852). A 

Kömlődi Reformáta Eklésia Matriculájának ezen 3dik Darabját szerzette Tekintetes, 

Nemes, Vitézlő Pázmándy Károly Úr, a kinek érdemes Nevét, emlékezetnek okáért 

ide fel jegyzette az akkori Prédikátor Januarius 1sö napján 1800. 

ÓRE

 Az Óbudai Reformált Egyház [történései] (1777-1863).

PML NKO IV. 482 

 Pest-Pilis-Solt és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye felekezeti anyakönyvi másod-

példányainak levéltári gyűjteménye (1800-)1828-1895. 6. doboz: Ceglédi Refor-

mátus Egyházközség kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyvei 1881-1888

PML NKO V. 42-c. 1317/1868.

 Cegléd Mezőváros Tanácsának iratai 1848-1871(-1874). Közigazgatási iratok 

1848-1871. 1317/1868. szám

RK K.0.129

 Textusgyűjtemény különböző alkalmakra 1826.

RK K.0.156

 Prédikációk. Nyikos Péter Dobos József dunapataji lelkész fölött elmondott halotti 

beszéde. 
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RK K.0.468

 Kolera-lázadás. Az 1830-ik felsőmagyarországi mozgalomra vonatkozó acták.

RK K.1.458

 Temetési beszédek.

RK K.1.494

 Zsinati ponyva [1881-es zsinatról].

RL A/1.a 5

 A Dunamelléki Egyházkerület iratai. Közgyűlési anyakönyvek 1626-1996 (10 

kötet, 28 doboz, 7 egyedi; 4,6 ifm). 5. kötet: Volumen Protocolli Venerabilis 

Superintendentiae Cis Danubianae Nro Quartum Seriem Annorum a 

MDCCLXXXVI. ad MDCCXCV […]. 

RL A/1.a 6

 A Dunamelléki Egyházkerület iratai. Közgyűlési anyakönyvek 1626-1996 6. kö-

tet: Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae [1796-1814]

RL A/1.a 7

 A Dunamelléki Egyházkerület iratai. Közgyűlési anyakönyvek 1626-1996. 7. kötet: 

A dunáninneni helvéciai vallástételt követő egyházkerület jegyzőkönyve [1814-1842]

RL A/1.a 8

 A Dunamelléki Egyházkerület iratai. Közgyűlési anyakönyvek 1626-1996. 8. 

kötet: 1843-1863

RL A/1b 1. doboz A21

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. (725 doboz, 111 

kötet; 92,5 ifm) A’ 4 Superintendentiák Conventje Jegyző Könyve 

RL A/1b 1. doboz A41

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. A’ 4 

Superintendentiák Conventje Jegyző Könyve

RL A/1b 1. doboz A47

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. A’ 4 Super-

intendentiák Conventje Jegyző Könyve

RL A/1b 1. doboz A49

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. A’ 4 Super-

intendentiák Conventje Jegyző Könyve

RL A/1b 1. doboz B53

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. A Tiszántúli Egy-

házkerület levele a Dunáninneni Egyházkerületnek országgyűlési prédikátor kije-

löléséről

RL A/1b 1. doboz B65

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Tiszántúli 

Superintendentia levelei
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RL A/1b 2. doboz C24

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790- 1994. A Tiszáninneni 

Superintendentia levele az országgyűlési prédikátorokról

RL A/1b 2. doboz C61

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Az országgyűlési 

prédikátor fi zetése

RL A/1b 2. doboz D15

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Dunántúli 

Consistorium levele Báthori Gábor főjegyzőhöz

RL A/1b 28. doboz Z45

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Elenchusból kima-

radtak

RL A 1/b G

 Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994. Püspöki vizitáció 

iratai (= A/1.i)

RL A 1/i

 Püspöki vizitációk iratai 1816-1990 (10 doboz, 11 kötet; 1,8 ifm)

RL A/600

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Abonyi vegyes anyakönyvek 1856-1895.

RL A/619-620

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Pesti (Kálvin tér) vegyes anyakönyvek 

1796-1870.

RL A/

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Óbudai vegyes anyakönyvek 1720-1895. 

RL A/635-639

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Ceglédi anyakönyvek 1800-1895.

RL A/655

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Dunapataji halotti anyakönyv 1848-

1895. 

RL A/660

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Dunavecsei vegyes anyakönyv 1861-1895. 

RL A/666

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Fóti vegyes anyakönyv 1744-1879.

RL A/668

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Fülöpszállási halotti anyakönyv 1842-

1895.

RL A/691; 696

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Kecskeméti vegyes anyakönyvek 1712-

1890. 
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RL A/704

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Kiskunhalasi halotti anyakönyv 1859-

1895.

RL A/715

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Lovasberényi vegyes anyakönyv 1801-

1855.

RL A/726-727

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Monori vegyes anyakönyv 1744-1867. 

RL A/761-762

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Péceli vegyes anyakönyv 1719-1895. 

Halotti anyakönyv 1855-1895.

RL A/

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Pomázi vegyes anyakönyv 1784-1895.

RL A/767

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Rákoscsabai vegyes anyakönyv 1795-

1895.

RL A/790

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Szadai vegyes anyakönyvek 1802-1873.

RL A/791

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Szalkszentmártoni vegyes anyaköny-

vek 1828-1895.

RL A/795

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Szentendrei halotti anyakönyv 1841-

1895.

RL A/797

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Monostori (Szigetmonostori) vegyes 

anyakönyv 1744-1872.

RL A/802-803

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Tahitótfalui (Tótfalui) vegyes anya-

könyvek 1739-1895.

RL A/808

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Tiszakécskei (Ókécskei) halotti anya-

könyv 1837-1895.

RL A/816

 Dunamelléki anyakönyvek mikrofi lmjei. Veresegyházi vegyes anyakönyvek 

1783-1895.

RL B/1 V/2

 Ágensi levéltár (Archivum Agentiale) 1600-1860. (59 kötet, 32 doboz; 8 ifm). 

Collectiones Agentiales Variae 1718-1829. V/2. kötet
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RL B/5 1

 Ágensi levéltár (Archivum Agentiale) 1600-1860. 1. kötet: Acta synodalia 1734-

1804.

RL B/8 5

 Ágensi levéltár (Archivum Agentiale) 1600-1860 B/8 Budai Archivum Agentiale 

1725-1741 5. doboz

RL B/18. P

 Iratgyűjtemények. Egyedi anyagok gyűjteménye 4 doboz

RL C/8 

 Báthory család iratai 1773-1877 (10 doboz; 1,25 ifm)

RL C/20

 Dobos János (1804-1887) iratai 1813-1956 (4 doboz; 0,52 ifm)

RL C/41

 Kálmán Farkas (1838-1882) iratai 1876-1882 (kis fond; 0,02 ifm)

RL C/45

 Koncz Imre iratai 1820-1860 (1 doboz; 0,12 ifm)

RL C/64-4c2-1

 A Ráday család levéltára 1204-1936 (177 doboz, 34 kötet, 15 egyedi; 25 ifm). 

Ráday Pálhoz írt levelek 1711 után.

RL C/64-4f-5

 A Ráday család levéltára 1204-1936. Ráday I. Pál (1677-1733) iratai. Politikai 

iratok. Ráday Pál országgyűlési naplója (Pozsony, 1714. IX. 8. – 1715. III. 31.)

RL C/64-7

 A Ráday család levéltára 1204-1936. Egyházi és iskolai iratok 1606-1884.

RL C/93

 Török Pál levelezése 1821-1883; Török család iratai 1803-1883; 20. doboz, 10. 

számú dokumentum: Török Pál keltezetlen levelek, és írói hagyatéka között 

Dobos János prédikációja. 

RL C/144

 Soltész Elemér (1874-1957) iratai 1890-1956 (3 doboz; 0,35 ifm)

RL D/7 1

 A Budapest-Kálvin téri egyházközség (Pesti egyház) iratai 1790-1969 (408 do-

boz, 272 kötet, 8 egyéb; 57 ifm). A Pesti egyház jegyzőkönyvei, 1. kötet: A pesti 

református egyháztanács jegyzőkönyve 1796-1826.

RL D/7 3

 A Budapest-Kálvin téri egyházközség (Pesti egyház) iratai 1790-1969. A Pesti 

egyház jegyzőkönyvei, 3. kötet: A pesti reformata sz. ekklesia jegyzö könyve 1829(-

1839).
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RL D/

 Ceglédi egyházközség iratai 1721-1930 (12 doboz, 8 kötet; 1,70 ifm)

TtREK R 1246

 Dobos János 61 prédikácziójának kézirata

Felhasznált irodalom

Ádám-Joó 1896

 Ádám Gerzson–Joó Imre: A nagy-kőrösi ev. ref. főgymnasium története. Nagy-

kőrös, 1896.

Adam-Lachmann 1999

 Adam, Gottfried–Lachmann, Rainer (Hg.): Kinder- und Schulbibeln. Probleme 

ihrer Erforschung. Göttingen, 1999. 

ADB I

 Allgemeine Deutsche Biographie (I. kötet) Leipzig, 1875.

ADB IV

 Allgemeine Deutsche Biographie (IV. kötet) Leipzig, 1876.

ADB IX

 Allgemeine Deutsche Biographie (IX. kötet) Leipzig, 1879

ADB XVI

 Allgemeine Deutsche Biographie (XVI. kötet) Leipzig, 1882.

ADB XXVII

 Allgemeine Deutsche Biographie (XXVII. kötet) Leipzig, 1888.

ADB XXX

 Allgemeine Deutsche Biographie (XXX. kötet) Leipzig, 1890.

ADB XXXI

 Allgemeine Deutsche Biographie (XXXI. kötet) Leipzig, 1890.

ADB XXXII

 Allgemeine Deutsche Biographie (XXXII. kötet) Leipzig, 1891.

ADB XXXVII

 Allgemeine Deutsche Biographie (XXXVII. kötet) Leipzig, 1894.

Aggházy 2001

 Aggházy Kamil: Buda ostroma 1849. május 4-21. II. kötet: Okmánytár. Budapest, 

2001. (Budapest történetének forrásai)

Almanak 1836

 Egyházi Almanak. 1836-dik Esztendőre. Kiadatott a’ Helvétziai Vallástételt tartó 

Dunamellyéki Egyház Kerület Előljárósága rendeléséből Polgár Mihály Fő Jegyző 

által. Pest, [1836.]
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Almanak 

 Egyházi Almanak MDCCCXLII-dik évre. A’ Helv. Val. tételt tartó Dunamelléki 

Egyházkerület részéről szerkesztette Polgár Mihály egyházkerületi főjegyző. Kecs-

kemét, 1842.  

Almanak 

 Egyházi Almanak az MDCCCLXII-dik évben. A Dunamelléki Reform. Egyházkerü-

let részéről és meghagyásából szerkesztette Dobos János, Egyh. Ker. Főjegyző. Pest, 

1862. 

Alvinczi 

 Alvinczi Péter: Magyarország panaszainak megoltalmazása és válogatás prédi-

kációiból, leveleiből. Budapest, 1989.

Bajusz 

 Bajusz Ferenc: A hazai református egyház története. In: Rácz Lajos (szerk.): 

Felekezeti egyházjog. Budapest, 2004. 241-298.

Balogh 1871

 Balogh Ferenc: Duncan János tanár emlékezete. In: Magyar Protestáns Egyházi 

és Iskolai Figyelmező II (1871/9) 418-423.

Balogh 

 Balogh István: Ráday Pál az 1712-15. évi országgyűlésen. (Adalékok a protes-

tánsok helyzetéhez a szatmári béke után.) In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve III. 

1983. Budapest, 1984. 55-73.

Baráth 

 Baráth Ferencz: Gyászhír. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap X (1867/16) 509.

Baráth 

 Baráth Ferencz: Dobos János. In: Protestans Uj Képes Naptár XXVI. Budapest, 

1880. 17-23.

Barcza 

 Barcza József (szerk.): A Debreceni Református Kollégium Története. Budapest, 

1988.

Bartók 

 Bartók István: „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”. Irodalmi gon-

dolkodás Magyarországon 1630-1700 között. Budapest, 1998.

Bárczi 

 Bárczi Ildikó: Ars compilandi. A késő középkori segédkönyvek forráshasználata. 

Budapest, 2007. (Historia Litteraria 23.)

BBK I

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (I. kötet) Hamm, 1990.

BBK II

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (II. kötet) Hamm, 1990.
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BBK IV

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (IV. kötet) Hamm, 1992.

BBK VI

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (VI. kötet) Herzberg, 1993.

BBK VII

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (VII. kötet) Herzberg, 1994.

BBK VIII

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (VIII. kötet) Herzberg, 1995.

BBK X

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (X. kötet) Herzberg, 1995.

BBK XII

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (XII. kötet) Herzberg, 1997.

BBK XIV

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (XIV. kötet) Herzberg, 1998.

BBK XVI

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (XVI. kötet) Herzberg, 1999.

BBK XX

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (XX. kötet) Nordhausen, 2002.

BBK XXVI

 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (XXVI. kötet) Nordhausen, 2006.

BCB II

 Th e British Cyclopædia of Biography: containing the Lives of Distinguished Men of 

all Ages and Countries, with Portraits, Residences, Autographs, and Monuments 

ed. by Charles F. Partington (II. kötet) London, 1838.

Bebesi-Turi 

 Bebesi György–B. Turi Katalin: Történelem 40 tételben. Az egyetemes és magyar 

történelem rendszerező áttekintése Név- és fogalomtárak, időrendi táblázatok. Bu-

dapest, 1999.

Beck 

 Beck, Robert: Histoire du dimanche de 1700 à nos jours. Paris, 1997.

Benedek 1971

 Benedek Sándor: A Magyarországi Református Egyház istentiszteletének multja. 

Őrisziget, 1971.

Beretzk 

 Beretzk Péter: Bé-köszöntő és bútsúzó prédikátziók, az az: Azon két Templom-

béli Tanítások, mellyeknek egygyikével a’ maga Rectori hívatalát a’ Nagy Igmándi 

Református Keresztyéneknek Oskolájokban Ezer hétszáz kilentzvenben Isten’ 

kegyelméböl el-kezdette, és a’ másikával ugyan ott Ezer hétszáz kilentzven három-

ban bé-rekesztette Beretzk Péter. Győr, 1793.
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Berger 2008

 Berger, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon. Budapest, 2008.

Beutel 2009

 Beutel, Albrecht: Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung. Ein Kompen-

dium. Göttingen, 2  009. 

Bilkei Pap 

 Bilkei Pap István: Homiletika. Budapest, 1944.

Blair 

 Blair Hugo’ rhetorikai és aesthetikai leczkéi. Némelly kihagyásokkal és rövidíté-

sekkel angolból Kis János, hittudományi doctor, dunántúli evang. superintendens, 

soproni első predikátor […]. Buda, 1838. 

Bocsor 

 Bocsor Lajos: Jellemképek a Bibliából. Templomi elmélkedések a vasárnap dél-

utáni isteni tiszteletekre. Csurgó, 1902.

Bolyki 

 Bolyki János: Komáromi Csipkés György: Pestis pestise (1664). In: Orvostörténeti 

közlemények – Communicationes De Historia Artis Medicinae. Budapest, 1978. 

81-89.

Borvölgyi 

 Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677-1733) könyvtára. Budapest, 2004. (A Kár-

pát-medence kora újkori könyvtárai VII.)

Bucsay 

 Bucsay Mihály: A Heidelbergi Káté magyarázatának története 1791-től napjain-

kig. In: Bartha Tibor (szerk.): A Heidelbergi Káté története Magyarországon. 

Budapest, 1965. 207-260. (Studia et Acta Ecclesiastica 1.)

Bucsay 1985

 Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Buda-

pest, 1985.

Budai 

 Budai Pál: A’ köznép babonái és balvélekedései ellen való prédikátziók. Nagybajom 

1811-1824. Budapest, 2005. (Fontes Ethnologiae Hungaricae I.)

Chatelain 1749

 Predikaetsien over verscheide uitgelezen Teksten der H. Schrifture opgesteld door 

den eerwaerdigen en godzaligen Heer Henrik Chatelain, in zyn eerw: leven 

leeraer der waelsche gemeente te Amsteldam; uit het fransch vertaeld door Frans 

de Haes. Te Amsteldam, by Zacharias Chatelain. M. DCC. XLIX.

CP 

 Városalapítók napja. In: Ceglédi Panoráma VI (2012/10) 5.
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Czelder 

 Czelder Márton: Evangyéliomi Lelkészi Tár Gyászesetekre, predikácziók, gyász-

beszédek, imák, háznál, templomban, sirnál. Szerkeszti és kiadja: Czelder Márton, 

elébb hittéritő, jelenleg felsőbányai lelkész. Első kötet. Nagybánya, 1883.

Czelder 

 Czelder Márton: Evangyéliomi Lelkészi Tár Gyászesetekre, predikácziók, gyász-

beszédek, imák, háznál, templomban, sirnál. Szerkeszti és kiadja: Czelder Márton, 

elébb hittéritő, jelenleg kecskeméti lelkész. Második kötet. Kecskemét, 1885.

Csekey 

 Csekey Sándor: Az alapítás kora (1850-1870). In: A Károli Gáspár Református 

Egyetem Hittudományi Karának története 1855-2005. Budapest, 2005.

Csilléry 

 K. Csilléry Klára: Hitbuzgalmi olvasmányok a dunapataji reformátusoknál és 

helyük a lakásban. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VIII. Budapest, 1997. 57-

70.

Csomasz Tóth 1950

 Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés. Budapest, 1950. (Re-

formátus Egyházi Könyvtár XXV.)

Csuzi Cseh 

 Csuzi Cseh Jakab: Edom ostroma. Avagy, Abdias Profeta Latásának, egynehány 

Elmelkedesekben foglaltatott világos Magyarazattya. Debrecen, 1682.

DBC 1838

 Dictionnaire de bibliographie Catholique (I. kötet) Paris, 1838.

Dévan 

 Dévan, Carolus: Dissertatio in auguralis medica sistens historiam Cholerae Morbi 

in processu extraneo incl. Comitatus Posoniensis Grassantis quam Consensu et 

Auctoritate Magnifi ci Domini Preasidis Ac Directoris Spectabilis Domini Decani et 

totius inclytae facultatis medicae, pro doctoris medicinae gradu rite consequendo, 

in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi Conscripsit Carolus Dévan. Buda, 

1832.

Dezs 

 Dezs László: Bevezetés a katonai lelkigondozásba. I. könyv. Pápa, 1941.

Dinet 1999

 Dinet, Dominique: Religion et société: Les Réguliers et la vie régionale dans les 

diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon (fi n XVIe-fi n XVIIIe siècles). Paris, 1999.

DLT 

 Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debre-

czeni kollégiumi tanár. IV. kötet. Debreczen, 1906.
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DLT 1907

 Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debrec-

zeni kollégiumi tanár. V. kötet. Debreczen, 1907.

DLT 1908

 Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debrec-

zeni kollégiumi tanár. VI. kötet. Debreczen, 1908.

DLT 1909

 Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debrec-

zeni kollégiumi tanár. VII. kötet. Debreczen, 1909.

DLT 1910

 Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, Debre-

czeni kollégiumi tanár. VIII. kötet. Debreczen, 1910.

Dobos 

 Dobos János: Lelki énekek. Albertini után. Pápa, 1842.

Dobos /I

 Gyászemlék néhai Báthory Gábor Dunamelléki Superintendens, és a Pesti Ref. Egy-

ház lelkésze koporsója felett. Állítá Dobos János Ó-Budai ref. lelkész az egyház-

kerületi gyászünnep alkalmával Pesten julius 17-dikén MDCCCXLII. Kecskemét, 

1842.

Dobos 

 Dobos János: A’ dunántúli reformált egyházkerület szavazat-bontó közgyüléséből. 

In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap IV (1845/7) 155-162.

Dobos 

 Dobos János Országgyülési reform. lelkésznek utósó egyházi beszéde, az 1848-ik 

évi országgyűlés alatt. Pozsonyban márczius 26-kán. Kiadják a T. Egyházi Szónok 

több barátai. Pozsony, 1848.

Dobos /I

 Dobos János: Gyászhír. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap VII (1848/38) 1044-

1046.

Dobos 

 Dobos János: Halotti beszéd Stromszki Adolf, 49. zászlóalji hadnagy fölött, ki az 

1849. évi april 21. Rákosi csatában kapott sebe következtében meghalt Péczelen 

május 10. Pest, 1849.

Dobos 

 Dobos János: Bibliai történetek. Kisebb nagyobb tanuló gyermekek számára. 

Szorossan a biblia szerint kiszedte Dobos János. Pest, 1851.

Dobos 

 Dobos János: Magyar város, jó Debrecen! Párod a világon nincsen. In: Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap II (1859/6) 162-165.
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Dobos /I

 Dobos János: Magyar város, jó Debrecen! Párod a világon nincsen. In: Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap II (1859/7) 189-192.

Dobos 

 Dobos János: A gróf Ráday-család péceli könyvtárának rövid ismertetése. In: Pro-

testáns Egyházi és Iskolai Lap III (1860/25) 780-783.

Dobos /I

 D[obos] J[ános]: Koczóh Ferenc. Gyászbeszéd. (Tartatott Pesten május 11. 1860.) 

In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap III (1860/20) 619-624.

Dobos /II

 Dobos János: Egyházi beszédek. Első füzet. A földművelő, házánál és házán kivül. 

Pest, 1860.

Dobos 

 Dobos János: A gyermek imái és első vallásos érzelmei. Protestáns oskolák és gyer-

mekek számára. Pest, 1861.

Dobos /I

 Dobos János: Az Úri ima. A keresztyénség magasabb szempontjaiból. Kézi könyvül 

a miveltebb protestánsok számára. Pest, 1861.

Dobos 

 Dobos János: Homiliák régibb és legújabb modorban. Pest, 1862.

Dobos 

 Dobos János: Homiliák. Pest, 21873.

Dobos 

 Dobos János: A tizenkilenczedik század feszületje. In: Magyar Protestáns Egyházi 

és Iskolai Figyelő I (1879/1) 24-27.

Dobos 

 Dobos László: Nyilt levél Kálmán Farkas barátomhoz. In: Protestáns Egyházi és 

Iskolai Lap XXVII (1884/38) 1256. 

Dobos 

 Dobos János egyházi beszédei. Első kötet. Közönséges vasárnapi tanítások. Az ujabb 

1850-1880. közötti korszakból. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1885.

Dobos /I

 Dobos László: Tudósítás Dobos János megjelenendő egyházi műveiről. In: Protes-

táns Egyházi és Iskolai Lap XXVIII (1885/19) 608.

Dobos /II

 Dobos János: Életrajz, autobiográfi a. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

XXVIII (1885/30) 949-956.

Dobos 
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 Dobos János egyházi beszédei. Negyedik kötet. Halotti beszédek. Részben különféle 

kútforrások nyomán. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1886.

Dobos /I

 Dobos János egyházi beszédei. Második kötet. Ünnepi tanítások. Részben különféle 

kútforrások nyomán. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1886.

Dobos /II

 Dobos János egyházi beszédei. Harmadik kötet. Közönséges népszerű vasárnapi 

tanítások. A régibb 1830-1850. közötti korszakból. Részben különféle kutforrások 

nyomán. Kiadta: Dobos László. Budapest, 1886.

Dobos 

 Dobos Sándor: Adalékok a Kossuth-kultusz történetéhez Czegléden. In: Dobos 

János (szerk.): Kossuth-kultusz Czegléden. Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 

százados évfordulója s a czeglédi Kossuth-szobor leleplezési ünnepének emlékére. 

Czegléd, 1903. 15-51.

Domby 

 Domby Béla: Dobos János lelkész emlékezete. N. Dobos János arcképe leleplezése 

alkalmából írta és elmondta: Domby Béla jászberényi ref. lelkész. In: Sárkány 

József (szerk.) Emlékkönyv Cegléd reformációjának 400-ik évfordulójára. Cegléd, 

1928. 114-116.

Dömény 1882

 Dömény József: Zsinati emlékkönyv a Magyarországi Reformált Egyház 1881. 

október 31-november 24-kig Debreczenben tartott országos zsinatán jelenvoltak 

életrajzaiból. Székesfehérvár, 1882.

Dömötör 

 Dömötör Ákos: A magyar protestáns exemplumok katalógusa. Budapest, 1992. 

DPL 

 Vegyes közlemények. In: Dunántúli Protestáns Lap XIII (1902/16) 284-286.

DPL 

 Könyvismertetés. In: Dunántúli Protestáns Lap XXIII (1912/26) 229-230.

DRE KJ 1871

 Polgár Mihály (szerk.): A Dunamelléki ref. egyházkerület Pesten, 1871-ik év junius 

3-ikán s következett napjain tartott Közgyülésének Jegyzökönyve. Pest, 1871.

DRE KJ 1882

 Farkas József (szerk.): A Dunamelléki Ref. Egyházkerület 1882. junius 3-án s 

következő napjain Budapesten tartott gyülésének Jegyzőkönyve. Budapest, 1882.

DRE KJ 1926

 Farkas József (szerk.): A Dunamelléki Református Egyházkerület 1926. évi október 
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hó 16-án és következő napjain Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőköny-

ve. A Dunamelléki Ref. Egyházkerület hivatalos kiadványa. Budapest, 1926.

Egyházi 

 Egyházi Névtár az MDCCCXLVIII-dik évre. A’ Helv. Vallástételt követő Dunamelléki 

Egyházkerűlet megbízásából szerkeztette Báthory Gábor Egyházkerűleti Főjegyző. 

Kecskemét, 1848.

EH 

 Erdély és Magyarország. In: Erdélyi Híradó IX (1835/27) 217-219.

Enyedi 

 Enyedi Andor: Magyar Református Kátéirodalom. In: Th eológiai Szemle IV 

(1928/3-4) 115-167.

Erds 

 Erds József: A Heidelbergi Káté története és irodalma külföldön és hazánkban. 

In: Protestáns Szemle III (1891) 394-406.

Fábián 1902

 Fábián Zoltán: Nekrolog. Bányai Géza. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

XLV (1902/38) 614-615.

Faragó 

 Faragó Tamás: Adatok a pestisjárványok magyarországi történetéhez. A mára-

marosi példa. In: Korall 30 VIII (2007/30) 19-60.

Farkas 1884

 Farkas József: Fördős Lajos emléke és temetése. In: Protestáns Egyházi és Iskolai 

Lap XXVII (1884/19) 622-626.

Farkas 

 Farkas József: Dobos János. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXX (1887/7) 

219-224.

Farkas 1898

 Farkas József: A Pesti Református Egyház 101 éves története. Kecskemét, 1898.

Farkas 

 Farkas Gábor: Az 1831. évi kolerajárvány Fejér megyében. In: István Király Múzeum 

Közleményei (Bulletin Du Musée Roi Saint-Étienne). Székesfehérvár, 1963. 91-93.

Fáy 1842

 Fáy András: Óra-mutató. Pest, 1842. 

Fáy 

 A Fáy család emlékkönyve. Jubileumi emlékkönyv a család alapításának 750 éves 

évfordulója alkalmából. Budapest, 1996.

Fekete 1993

 Fekete Csaba: A Benedek féle énekeskönyv (1806) néhány kérdése. In: Református 

Egyház (1993/2) 35-38.
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Fekete 

 Fekete Károly: Hunyadi Ferenc igehirdetése. Debrecen, 2005.

Fekete 2007

 Első konfi rmációs Ágendánk (1751). Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája. 

Szövegkiadás, hasonmás és tanulmány. Sajtó alá rendezte, szerkesztette és a kísérő 

tanulmányt írta Fekete Csaba. Debrecen, 2007. (Nyelvi és Művelődéstörténeti 

Adattár. Kiadványok 10.)

Fekete 2008

 Fekete Csaba: Ritus Cænæ Dominicæ – borsodi imádságokkal (1713 – ante 1775). 

In: Egyháztörténeti Szemle IX (2008/2) 3-25.

Fekete–Szabó 1979

 Fekete Csaba–Szabó Botond: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy-

könyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850. előtti kéziratok. Budapest, 1979. 

(Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 1.)

Feleki 

 Feleki József: Eredeti levél Czeglédről. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XIV 

(1871/24) 749-751.

Ferenczy 

 Ferenczy József: Gyászbeszéd Első Ferencz Austriai Császár’ és Apostoli Magyar 

Királj’ Ő Felsége’ emlékére. Ő Cs. K. Fő Herczegségének az Ország Nádorának, a’ Fő 

Méltóságú és Tekintetes Rendeknek jelenlétökben, az Evangelicusok’ Po’sonyi Egy-

házában, Mártius 15-dikén 1835, mondotta FERENCZY JÓ’SEF, Hit-Tudomány’ 

Doctora, rendesen S. Pataki – jelenleg Országgyűlési Pap. Po’sony, 1835.

Féss 

 Féss András: Az Isten’ beszédét meg nem egyelítő vallásszolga. Bemutatta A’ 

Debreczeni Reform. Gyülekezet előtt lelkitanítói hivatalát megnyitó beszédében 

1841-d. eszt. Tavaszutó 16-kán Fésős András, Debreczeni Reform. Pap. Debreczen, 

1841.

Féss 

 Féss András: Egyházi beszédek, Mellyeket az 1843/4. Országgyülés’ alkalmával 

tartott Fésős András, volt országgyülési, rendszerint Debreczeni reform. r. hitszónok, 

’s a’ Helvéthitvallásu Tiszántuli Egyházkerület’ Főjegyzője. Debreczen, 1845.

Féss 

 Féss András: Közönséges, alkalmi és ünnepi egyházi beszédek. Első füzet. Közön-

séges egyházi beszédek. Debrecen, 1858.

Finály 1884

 Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Budapest, 1884. (Budapest, 2002. reprint 

kiadás)
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Földváry 

 Földváry László: Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mellékeinek 

reformácziója. Budapest, 1894.

Förds 

 Förds Lajos (szerk.): Kulifay Sigmond Kunhegyesi Ref. Lelkész Egyházi Beszédei. 

Első füzet. Kecskemét, 1854. (Különféle viszonyokra vonatkozó Papidolgozatok. 

Ötödik füzet)

Fuhrmann 1821

 Fuhrmann, Wilhelm David: Handbuch der theologischen Literatur oder Anleitung 

zur theologischen Bücherkenntniß für Studirende, Candidaten des Predigtamts und 

für Stadt- und Landprediger in der protestantischen Kirche. Leipzig, 1821. (Band 2)

Függetlenség 

 Dobos János. In: Függetlenség VIII (1887/34) 2-3.

Galgóczy 

 Galgóczy Károly: Péczel község leírása. Régi és ujkori ismertetése. A magyar nem-

zetnek az 1896-dik ezredéves ünnepe alkalmábol. Budapest, 1896.

GL 1827

 Geistliche Lieder. Für Mitglieder und Freunde der Brüdergemein[d]e. Bunzlau, 
21827.

Gombási 

 A’ Papi Szent Hivatal’ Gyakorlásárol valo Traktának elsö Darabja. Melly tanit a’ 

Prédikállásról, és az Ifj ak’ tanitatásokról. Irattatott Frantzia Nyelven Osterwald 

Frid. János, Helvétziában a’ Neokomiumi Réformáta Ekklésiának Lelki Páſztora, és 

Angliában a’ Kereſztyén Vallás’ terjeſztéſe végett felállittatott Királyi Tárſaságnak 

egyik nagy érdemü Tagja által. Moſtan pedig Magyar Nyelvre fordítatott holmi Je-

gyekkel és ſzükséges Toldalékokkal meg-bövitve M-Vásárhellyi Gombási István 

által. Kolozsvár, 1784.

Gulyás 1956

 Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. Budapest, 1956.

Gyászbeszédek 

 Egyházi gyászbeszédek, melyek néhai Nagytiszteletű Szilády László halasi reform. 

lelkész, kecskeméti egyházmegyei s dunamelléki egyházkerületi tanácsbíró végtisz-

tességtételén mondattak Halason, 1862-dik évi Junius 9-kén. Kecskemét, 1863.

Györe 

 Györe Zoltán: Eddig ismeretlen kapcsolatok a Csokonai családban. In: Irodalom-

történeti Közlemények CV (2001/3-4) 359-368.

Gyri 

 Gyri L. János: Az exemplumok szerepe 17. századi református prédikációinkban. 

In: Studia Litteraria XXXII. Debrecen, 1994. 157-170.
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Hady 

 Hady Antal (szerk.): A Pátyi Református Egyház Története. Készült a templom 

építésének 225 évfordulója alkalmából. Páty, 2008.

Halotti 1842

 Halotti beszédek, mellyek néhai Főtiszteletű Idősb Báthory Gábor Úrnak, a’ helv. 

hitv. Dunamelléki Egyházkerület Superintendensének, a’ Pesti Ref. Gyülekezet 

fő lelki-pásztorának, sz. hit-tudomány tanárjának, T. N. Pest Vármegye’ Tábla-

birájának utolsó tisztességtételekor N. Kőrösön 1842-ik évi Télut 15-kén tartattak. 

Kecskemét, 1842.

Hentaller 

 Hentaller Lajos: Kossuth és kora. Budapest, 1894.

Herepei 

 Herepei Károly: A’ jó pap a’ templomban és azon kivűl. Egy keresztyén elmélke-

dés, melyel a’ Kolos’vári Ev. Reformáta Nemes Szent Eklé’sia’ negyedik Papjának 

béköszöntött Herepei Károly a’ Reformátusok’ ott való Belsö nagy Templomjokban, 

az 1825dik esztendö Februar. 30kán. Kolo’svár, 1826.

HÉ 

 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye. In: Hivatalos Értesítő. A 

Magyar Közlöny melléklete. (2010/58) 9862-9868.

HF 

 H. L.: Egy delejkóros író, mint rendkívüli honi természeti ritkaság. In: Hölgyfutár 

XII (1861/44) 349.

H. Hubert 2004

 H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének. Budapest, 2004. (Historia 

Litteraria 17.)

HK 

 Heidelbergi Káté. Budapest, 1990.

Hodossi 

 Hodossi Sándor: Református iskoladráma mint a katechézis eszköze a 18. szá-

zadban Magyarországon. In: Th eologiai Szemle XLVIII (2005/2) 83-89.

Horátius 1824

 Q. F. Horátius’ ódái. Öt könyv. Fordította Virág Benedek. Buda, 1824. 

Horatius 1961

 Qvinti Horati Flacci opera omnia. Quintus Horatius Flaccus összes versei. Szerkesztette 

és a fordításokat ellenőrizte Borzsák István és Devecseri Gábor. Budapest, 1961.

Hörömpöly 

 Hörömpöly Mihály: Jeles prédikátorok, híres családok Kömlődön. Egy Kossuth-

barát kömlődi pap és környezete. In: Limes/Komárom-Esztergom Megyei Önkor-

mányzat 19-20. Tatabánya, 1995. 77-86.
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Hubert 

 Hubert Ildikó: „Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája”. Kulcsár 

György és művei. Budapest, 2011.

Hunfalvy 

 Hunfalvy János: Budapest és környéke. Eredeti képekben, rajzolta Rohbock Lajos, 

aczélba metszették korunk legjelesebb művészei. A történelmi és helyirati szöveget 

írta Hunfalvy János. Pest, 1859. (Fakszimile Budapest, 2004.)

Hunyadi 

 Diétai predikátziók, mellyeket a’ közelebb el-múlt ország-gyűlésére fel-sereglett úri 

rendek előtt Budán el-mondott HUNYADI FERENTZ a’ Debretzeni Réformáta 

Szent Ekklésiának egyik nagy érdemű lelki pásztora. A’ maga költségén pedig ki-

nyomtattatott Dobos István, Ó Budai prédikátor. Pesth, 1791.

Hunyadi 

 Ötven két közönséges Prédikátziók, mellyeket a’ Debretzeni Reformáta Sz. 

Ekklésiában el-mondott Néhai HUNYADI FERENTZ, A’ Tiszán-túl-való Ref. 

Ekklésiáknak Superintendense és Debretzeni Prédikátor. Most pedig a’ maga költ-

ségén köz-haszonra ki-botsátott Dobos István Ó-Budai Prédikátor. Első Darab. 

Vátz, 1797.

IGy 

 Imák és gyászbeszédek, melyek Néhai Tisztelendő Tudós Mihó László úr kecske-

méti ref. lelkész, és előtte negyed nappal jobblétre szenderült forrón szeretett neje, 

született Miskolczi Terézia asszonyság végtisztességtételök alkalmával mondattak 

Kecskeméten és Czegléden. Kecskemét, 1856.

Imre 

 Imre Sándor: Alvinczi Péter életéből. In: Protestáns Szemle X (1898) 515-525.

KA 1829

 Kirchen-Agende für die evangelischen Gemeinden des Oeſterreichiſchen 

Kaiſerſtaates. Wien, 1829. 

Kathona 

 Kathona Géza: Samarjai János gyakorlati theologiája. Debrecen, 1940. 

[Th eologiai Szemle 1940. (XVI. évfolyam) évi pótfüzete]

Kathona 

 Kathona Géza: Pestisprédikátorok Magyarországon. In: Református Egyház 

XXXVIII (1986/8) 182.

Kálmán 

 Kálmán Farkas: Nyilt levél a szerkesztőhöz! In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

XXVII (1884/37) 1195-1196.

KBL II

 Keresztyén Bibliai Lexikon (II. kötet) Budapest, 1995.
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Kecskeméti 

 Kecskeméti Gábor: Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. század-

ban. In: Studia Litteraria XXXII. Debrecen, 1994. 73-90.

Kecskeméti 

 Kecskeméti Gábor: Neolatin írók és magyar prédikátorok (Teológiai-fi lozófi ai 

elvek és irodalmi minták a XVII. században) In: Jankovits László – Kecskeméti 

Gábor (szerk.) Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. Pécs, 1996. 

163-170.

Kempelen 1911

 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I. kötet. Budapest, 1911.

Kempelen 1914

 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. VIII. kötet. Budapest, 1914.

Kenessey 

 Kenessey Béla: Könyvismertetés. Közönséges vasárnapi tanítások az ujabb 1850-

1880 közötti korszakból. Irta Dobos János. Kiadta Dobos László. Budapest 1885. A 

kiadó tulajdona. 244 lap. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXVIII (1885/44) 

1387-1391.

Kenessey 

 Kenessey Béla: Nyilt levél nt. Dobos László ref. lelkész úrhoz. In: Protestáns Egy-

házi és Iskolai Lap XXX (1887/49) 1557-1560.

Kerényi 2002

 Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790-1867). Budapest, 2002.

Kertész 2008

 Kertész Botond (szerk.): Székács József püspök visszaemlékezései. Budapest, 

2008.

Ketskeméti 

 Ketskeméti Zsigmond: Polgárdi  H. C. tartó Gyülekezet’ Prédikátorának LXXX. 

Prédikátziokból álló Katekhetikája; és különös alkalmatosságokra készített egyn e-

hány Prédikátziói, mellyeket most közönséges haszonra ki-botsátott. Pozson, 1793.

Kiss 1875

 Kiss Kálmán: Geleji Katona István egyházi kánonai és a szatmári reform[átus] 

egyházmegye érvényes statutumai. Kecskemét, 1875.

Kiss 1881

 Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Buda-

pest, 1881.

Kiss 

 Kiss Áron: Török Pál élete. Budapest, 1904.

KLT 

 Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. 



Dobos János (-) élete és prédikációs öröksége

• 651 •

A Kecskeméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt 

szerkeszti Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Első füzet. Pest, 1870.

KLT /I

 Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. 

A Kecskeméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt 

szerkeszti Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Második füzet. Pest, 1870.

KLT 1871

 Kecskeméti Lelkészi Tár. A gyakorlati lelkészethez tartozó munkák gyüjteménye. 

A Kecskeméti Reform. Egyházmegye határozata folytán s erkölcsi pártfogása alatt 

szerkeszti Förds Lajos, reform. lelkész s főesperes. Harmadik füzet. Pest, 1871.

Kolmár 1831

 Kolmár József: Keresztyén katedrai tanitások a’ nevendék néptanítók kedvéért, és 

a’ pallérozottabb közönség házi buzgóságának segedelméül. II. kötet. Pest, 1831.

Kolumbán 

 Kolumbán Gábor: A komáromiak Óbudán. (Történeti kép). In: Egyházi élet. A 

Budapest-Óbudai Református Egyház hivatalos lapja V (1933/6) 4-5.

Kolumbán 2005

 Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely. Kolozsvár, 2005. (Erdélyi 

Egyháztörténeti Füzetek 15.)

Komáromi Csipkés 

 Komáromi Csipkés György: Pestis pestise, az az Olly eggynéhány eggyügyű 

tanitasok, mellyekben, a’ Pestisnek természete, okai, tulaidonsági, minémüségi, mun-

kai &c az sz. irásbol meg mutogattatván, es felöle indult, mais fen forgo vilongások el 

igazittatván, az köz velekedés szerént valo rettenetessege, meg kissebittetik, és nem 

olly szörnyünek lenni, mint, az mint ez világ alittya, együgyükeppen meg tanittatik. 

Mellyeket tett M. DC. LXI. Esztendöben, az Debreczeni élö hivek épületire, azon 

Debreczeni Templomban és nagy temetöben, mostan pedig azonoknak és egyéb 

helybéli Magyar Reformatusoknak lelki hasznára ki eresztett. COMAROMI C. 

GYÖRGY. S. I. M. D. E. D. P. Debreczen, 1664.

Koncsol 

 Koncsol László: Egyházlátogatások és közgyűlések. A Komáromi Református Egy-

házmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1833-1838). Pozsony, 2009. (Csalló-

közi Kiskönyvtár 40.)

Kósa 

 Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Budapest, 32006.

Kósa /I

 Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten 1. Tanulmányok a magyar főváros 

reformátusságáról. Budapest, 2006.
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Kováts 1823

 Kováts Mátyás: Barátságos Értekezés a’ Vallási Egyesűlés Ideájának Szerzöjével. 

Pest, 1823.

Könyves tóth 

 Könyves Tóth Mihály: Emlékirat a Tiszántúli Református Egyházkerület 

életéről (1855). Debrecen, 1996. (Editiones Archivi Districtus Reformatorum 

Transtibiscani V.)

Kun 

 Kun Bertalan: Egyházi szónoklattan. Használható minden hitfelekezetű különösen 

protestans lelkészek által. Miskolcz, 1855.

Ladányi 

 Ladányi Sándor: 150 éve született Ballagi Mór. In: Th eologiai Szemle VIII 

(1965/5-6) 185-187.

László 

 László Dezső: A magyar református lelkipásztor a történelemben. Kolozsvár, 

1993.

Léstyán 2000

 Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai I-II. 

Gyulafehérvár, 22000. 

Lucretius 1866

 T. Lucreti Cari De rerum natura. Libri sex. Volume I. With Notes and a transla-

tion by H. A. J. Munro. Cambridge, 1866.

Lukácsy 

 Lukácsy Imre: A Dunavecsei Református Keresztyén Egyház és Község története. 

Dunavecse, 1924.

Lukácsy 

 Lukácsy Imre: Beszél a mult. A Dunavecsei Ref. Egyházközség és Dunavecse község 

története. Dunavecse, 1943.

M’Crie 1850

 M’Crie, Th omas: Th e Provincial Letters of Blaise Pascal. New York, 1850.

Maczák 

 Maczák Ibolya: Örökölt argumentumok. Ars compilandi és ars excerpendi néhány 

18. századi prédikációban. Plaustrum Seculi VI, 2009.1

Maczák 2010

 Maczák Ibolya: Elorzott szavak. Szövegalkotás 17-18. századi prédikációkban. 

[Szigetmonostor, 2010.] 

1 http://sermones.elte.hu/page/361tan_plaus_mibolya.pdf
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Magyar 

 Magyar Antal: A ceglédi turini százas küldöttség története. II. rész. In: A Ceglédi 

Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör Évkönyve (1982) 1-34.

Magyary-Kossa 

 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. III. kötet. Budapest, 1931.

Makár 1961

 Makár János: Kanizsai Pálfi  János élete és munkássága. New Brunswick, 1961.

Marezoll 1787

 Marezoll, J. G.: Predigten. Leipzig, 1787.

Marikovszky 

 Marikovszky Gábor: Protestans halotti búcsuztatók. Népiskolai tanítók hasz-

nálatára. Első kötet. Pest, 31871. 

Máté 

 Máté Elek: Országgyűlési beszéd a közteherviselésről 1848-ban. In: Református 

Egyház I (1949/19) 18-20.

MÉL I

 Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. (I. kötet) Budapest, 1967.

Mészáros 

 Mészáros Sámuel: Az Ó-Budai Ev. Ref. Anyaegyház száz éves története. Összeállí-

totta az egyház levéltárában levő latin és magyar nyelven fennmaradt jegyzetekből 

Mészáros Sámuel lelkész. (Felolvastatott a templom százados ünnepélyén 1886. 

augusztus 29-én.). Budapest, 1886.

Mészáros 1886/I

 Mészáros Sámuel: Az ó-budai reform. egyház örömünnepe. In: Protestáns Egy-

házi és Iskolai Lap XXIX (1886/40) 1265-1267.

Meusel 1805

 Meusel, Johann Georg: Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 

Schriftsteller. Fünfter Band. Leipzig, 1805.

Mitrovics 

 Mitrovics Gyula: Egyházi szónoklattan. Tekintettel a magyar egyházi beszéd-

irodalomra. Debreczen, 21911. (Mitrovics Gyula Összegyűjtött Papi Dolgozatai 

VI.)

MKÖM 

 Mikes Kelemen: Catechismus formájára való közönséges oktatások. Sajtó alá ren-

dezte: Hopp Lajos. Budapest, 1986. (Mikes Kelemen Összes Művei V.)

MNL II

 Magyar Néprajzi Lexikon (II. kötet) Budapest, 1979.

MNL IV

 Magyar Néprajzi Lexikon (IV. kötet) Budapest, 1981.
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MPEIF 

 Pozsonyban, a római katholikus nagy templomban Bethlen Gábor fejedelem s több 

protestáns főurak jelenlétében, magyar református pap prédikál és Urvacsoráját 

oszt. 1619. Decemb. 26. In: Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező II 

(1871/1-2) 67-68.

MPEIF 1887

 Dobos János. In: Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1887 IX (1887/1-2) 

63-69.

MRET 1949

 Bíró Sándor – Bucsay Mihály – Tóth Endre – Varga Zoltán: A Magyar Re-

formátus Egyház története. Budapest, 1949. 

MT 

 Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Budapest, 2005.

MT V

 Mérei Gyula (főszerk.): Magyarország története 1790-1848. Budapest, 21983.

Nagy 1788

 Agenda, az az, egyházi szolgálat-béli Okos Isteni Tisztelet’ módja. Mellyet a’ Fel-

sőbbeknek parantsolatjára kéſzített vala, Néhai Tiſzteletes Túdós Kis Gergely, Sz. 

Udvarhelyi első Profeſsor, és az Erdély Orſzági Venerab. R. Superintendentziának 

Generális Notáriuſa. Moſt pedig némelly hozzá-adáſokkal megbővítve, az ezzel élni 

akaró Szolga Tárſainak haſznokra, a’ maga tulajdon kőltségén közönségeſsé tett 

Szerentsi Nagy István, N. Győri Réf. Prédikátor. Győr, 1788. 

Nagy 

 Nagy Mihály: Bizodalom szava, mellyel A’ Helvét Hitvallású Rév-Komáromi Gyü-

lekezethez – ennek  Szentegyházában 1845-dik évi November 9-dik napján mint 

elválasztott Rendes Lelkész legelső egyházi beszédét tartva – az Úr’ nevében szóllott 

Nagy Mihály, az Evang. Reform. Dunántúli Egyházkerület Superintendense, ’s több 

tek. megyék’ táblabirája. Komárom, 1845. 

Nagy 1857

 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1857.

Nagy 1862

 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 

1862.

NDB I

 Neue Deutsche Biographie (I. kötet) Berlin, 1953.

NDB III

 Neue Deutsche Biographie (III. kötet) Berlin, 1957.

NDB VI

 Neue Deutsche Biographie (VI. kötet) Berlin, 1964.
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NDB XII

 Neue Deutsche Biographie (XII. kötet) Berlin, 1980.

NDB XXII

 Neue Deutsche Biographie (XXII. kötet) Berlin, 2005.

Németh 2005

 Németh Balázs: „…Isten nem aloszik, rejánk pislong…” Református életforma ki-

alakítása a folyamatosság és a változások közepette – a 16. századi Magyarország 

mint példa. Budapest, 2005.

Névtár 1848

 A magyarhoni ágost. hitv. évangy. egyház egyetemes névtára. Kiadja Székács Jó-

zsef. Pest, 1848.

Névtár 1893

 Hamar István (szerk.): A Dunamelléki Evang. Reform. Egyházkerület Névtára az 

1893-ik évre. Budapest, 1893. 

Nyáry 

 Nyáry Pál: Nekrolog. Dobos László 1835-1902. In: Protestáns Egyházi és Iskolai 

Lap XLV (1902/10) 153-154.

Nyáry 

 Nyáry Pál: Keskeny út. Egyházi beszédek. Pécs, 1904.

Nyáry 

 Nyáry Pál: Keskeny út. Egyházi beszédek. Debreczen, 1909.

Old 2002

 Old, Hughes Oliphant: Th e Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship 

of the Christian Church. Th e Age of the Reformation. (4. kötet) Grand Rapids, 

Michigan, 2002. 

Ovidius 1848

 P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon. Libri XV. Recensuit, varias scripturas 

omnium codicum adhuc collatorum et vetustissimarum editionum apposuit, 

commentariis instruxit, praefatus est et indicem addidit Vitus Loers, Dr. 

Lipsiae [Lipcse], MDCCCXLIII.

Ovidius 1964

 Publius Ovidius Naso Átváltozások (Metamorphoses). Fordította Devecseri Gá-

bor. Budapest, 1964.

Pallas I 

 Pallas Nagy Lexikona (I. kötet) Budapest, 1893.

Pallas II

 Pallas Nagy Lexikona (III. kötet) Budapest, 1893.

Pallas III

 Pallas Nagy Lexikona (III. kötet) Budapest, 1893.
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Pallas IV

 Pallas Nagy Lexikona (IV. kötet) Budapest, 1893.

Pallas V
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