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ADATOK MIKOLAIHEGEDŰS JÁNOS ÉLETÉHEZ. 

A XVII. század közepe tájának erről a szerény munkásságú, mert 
csupa fordításokat termelő, de ezt aztán becsületesen be is valló írójáról 
csak újabban derült ki, hogy nem egyedül az egyházi irodalom terén 
szorgalmaskodott, hanem egyike volt a régi magyar nyelvészeknek is,, 
még pedig ebben az irányban már nem fordításokkal, hanem önálló
gondolatokkal lépve fel. Szily Kálmán mutatta ki, hogy a Debretei Márton 
akkor hejcei ref. lelkészhez írt s nyelvészeti elveket fejtegető levelének nem 
az eddigi közhit szerinti Csepregi Turkovics Mihály a szerzője, hanem 
Mikolai Hegedűs János.1 Ez a levél nyomtatásban is fennmaradt Perkins egyik 
müve 1648-ban Amsterdamban megjelent magyar fordításának (A lelki
ismeretnek akadékiról) egy pár példánya mellett s ennélfogva az is 
egészen valószínű, hogy e könyv előszavában ennek fordítóiul emlegetett 
«némely kegyes férfiak» sorába Mikolai szintén odatartozik. 

Életrajzi adatait azonban Szily Kálmán sem tudta pótolni, mert igen 
gyéren maradtak fenn. Nekem módomban van némi világot vetni közéjök. 
Első sorban születése és elhalálozása idejét — mindkettő ismeretlen volt — 
kell megállapítani. Biblia tanúi c. munkájának ajánlása szerint 1648. február
jában már elmúlt 31 éves, minélfogva körülbelül 1617 elején született vagy 
legkorábban 1616 második felében. Halálának napja pedig pontos feljegyzés 
szerint 1667. jan. 4. Egykorú hivatalos feljegyzések közt van ez megörökítve-
s ugyanezek nyomán majdnem teljes képe nyújtható hivatali működésének 
is, melynek mozzanatai nemkülönben szerfelett hézagosan voltak ismeretesek. 
Tarcali Pál, a zempléni ref. dioecesisnek a XVII. század közepe után 
(1653—1668) hivataloskodó superintendens seniora ugyanis egyfelől hiány
talan jegyzékét hagyta reánk azoknak a lelkészeknek, akik a hatásköre alá 
itt levő összes egyházközségekben az ő espereskedése megkezdésekor működ
tek, másfelől az ettöi 1667-ig terjedő időszakban esetről-esetre rendszeresen 
feljegyezte az illető lelkészi állásokban bekövetkezett változásokat az elő
fordult halálesetek időpontjával együtt.2 

Ebből a mindenesetre megbízható jegyzékből nyilvánvaló, hogy Mikolai 
1653 júliusában nagytoronyai pap volt, még pedig az 1648-tól, mindjárt 
külföldről hazatérte után egy ungi egyházmegyebeli felsőzempléni egyház
ban viselt rektorságából3 alkalmasint közvetlenül erre az állásra menve. 
Majd 1657-ben Varannóra távozott elsőpapnak az 1656 októberében elhalt 
Szerdahelyi Péter utódául. Ám 1663 folyamán visszatért Nagy torony árar 
honnan utóda és ezúttal egyszersmind előde, Némethi István ekkor Zemplén 
varosába ment át. Mikolai aztán Nagytoronyán fejezte is be életét. 

Varannói papságának utolsó évére esett egy általános egyháztörténeti 
érdekű eseményben való szereplése, melyet többi életrajzához hasonlóan a 

1 Magyar Nyelv 1918. 173. s köv. 1. 
2 A jegyzék kézirati másolatban várja nálam a közlés lehetőségének 

elkövetkeztét. 
3 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1864. 574. 1., honnan azonban 

nem tűnik ki hivataloskodási helye. 
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Theologiai Ismeretek Tárába általam írott épenúgy nem említ fel. A zemp
léni és ungi református dioecesisek kebelében az ezeknek a területén levő, 
de politikailag alig kivétel nélkül Zemplén varmegyében fekvő evangélikus 
egyházközségek t. i. egyházkormányzati unióban éltek a református egyház
községekkel.1 1662-ben ezekben az evangélikus egyházközségekben egyelőre 
•— úgylátszik — csak egyesek részéről mozgalom indult meg a végett, hogy 
a velők egyezően nagyrészben tót anyanyelvű sáros vármegyei evangélikus-
egyházmegyéhez csatlakozzanak. A zempléni ref. egyházmegye előbb, ezévi 
aug. 30-án tartott rész-zsinatán elvileg ellene foglalt állást az unió meg
bontásának. Majd Mikolai, mint az érdekelt tót egyházközségek conseniora 
kiszállván az illető gyülekezetekbe, ugyanilyen értelmű nyilatkozatokat 
szedett össze tőlük, sőt kérdezősködésére maga a sárosvarmegyei ev. esperes 
is azt jelentette ki, hogy semmi változtatást nem óhajt a helyzeten. Mindazáltal 
alig vette ezt megnyugvással tudomásul a zempléni egyházmegyének 1663. 
febr. 14-én egybegyűlt közzsinata, már ugyanezen hónap 28-án a sáros
vármegyei evangélikusok gyűlése követeket küldött Mikolaihoz annak a kíván
ságának tolmácsolására, hogy saját egyházmegyéjükbe kebelezzék a szóban
forgó egyházközségeket. Mikolai az esperesével való megbeszélés, valamint 
egyházmegyéjük márc. 16-án összeült rész-zsinatának beleegyezése után nem 
is tett kifogást a sárosiak terve ellen s nem hátráltatta tovább annak végre
hajtását. Annyira, hogy alig pár hónap múlva (jún. 13.) Varannón tarthatott 
zsinatot az egyesült sáros-zempléni evangélikus egyházmegye, mely már 
azelőtt, máj. 9-én conseniort is választott az átcsatolt egyházközségek részére. 

Miután pedig Mikolai még ebben az évben elhagyta Varannót, bizonyára 
nem volt része azokban az ezentúl fölmerült nehézségekben, melyek még 
egy év multán is szükségessé tették, hogy elhárításukra megfelelő intézkedé
sekkel siessen az új alakot öltőit ev. egyházmegye. Ennek aztán utoljára is 
sikerült odáig eljutnia, hogy 1665-ben immár véglegesen bekebelezhette a 
zemplénvármegyei hitsorsos egyházközségeket; ezek közül nem hiányoz
tak azok sem, amelyeket az ungi ref. dioecesistől szintén elkértek ennek 
1664-ben tartott ungvári zsinatára küldött követeik által.2 Jellemző külön
ben — amint látszik — az elhamarkodva megbolygatott állapotokra, hogy 
épen a varannói kétfelé oszlott protestáns gyülekezet a viszonyok kényszere 
alatt mindjárt ezután ismét némi unió-félére lépett, mi főként az iskolai 
ügyekre, de ezek meílett némely egyháziakra is kiierjedt.8 

ZOVÁNYI JENŐ. 

1 Ezt az együttélést csak a zempléni egyházmegyéhez tartozókról 
tudta eddig történetírásunk. 

2 Hörk József: A sáros-zempléni ev. esperesség története. 1886.139—40.1. 
— Sárospataki Füzetek 1857. 756—7.1. — Fejes István: A sátoraljaújhelyi 
ev. ref. egyház története. 1889. 73—4. 1. 

3 Adalékok Zemplén vármegye történetéhez XVL k. 310. 1. XVII. k. 
103. és 237. 


