
A székelyudvarhelyi kollégium második ala-
pítójaként emlegetett Kis Gergely a 18. századi
erdélyi református egyház kiemelkedõ, bár ke-
vésbé ismert alakja volt. Iskolarektori munkás-
sága, iskolaszervezõ tevékenysége, az erdélyi
református népiskolai hálózat megújítója és az
erdélyi református istentiszteleti rendtartás re-
formja Kis Gergely nevéhez fûzõdik. 1784-ben
fõjegyzõvé választották, de korai halála miatt
(1787) nem tudta elfoglalni az erdélyi reformá-
tus egyház legmagasabb tisztségét. 

Kis Gergely Backamadarason született 1738-
ban. Apja, akit szintén Kis Gergelynek hívtak,
valószínûleg jómódú, olvasott ember volt, aki-
nek házában a „keresztyéni oktató könyvek
mellett olvastatott a Szent Biblia is”.1 Kis Ger-
gely elsõ életrajzírója, Pálffy Dénes szerint az
anyja is tudott olvasni. Két testvérérõl tudunk,
Sámuelrõl és Miklósról.2 Utóbbi szintén a ma-
rosvásárhelyi kollégiumban tanult, késõbb né-
metországi peregrinusként a kollégium külföldi
könyvvásárlásait intézte.3

Elemi tanulmányairól keveset tudunk, élet-
rajzírója források híján errõl nem írt semmit.4 Azt
viszont tudjuk, hogy backamadarasi iskola meg-
felelt a korabeli elvárásoknak, sõt már az 1710-es
években biztosan volt különálló iskolaszobája
(classis). Kis Gergely elsõ tanítói Hadnagy Ferenc
és Katona György voltak, akik 1743–1747, illetve
1749–1750 között tanítottak.5

Az elemi iskola elvégzése után 1751-ben ír-
ta alá szolgadiákként a marosvásárhelyi kollé-38

2017/9

Olyan kérdésekben, mint 
a transsubstantiatio,
amely a református 
és katolikus teológiai 
gondolkodásban mindig
is legnagyobb viták
alapját képezte, 
Kis Gergely nem mond 
ítéletet, hanem 
egyszerûen csak
ismerteti a katolikusok
álláspontját...

KOLUMBÁN VILMOS JÓZSEF

A MEGFONTOLT 
ISKOLASZERVEZÕ,
BACKAMADARASI KIS GERGELY



gium matricoláját, és az anyakönyvi bejegyzés alapján tudjuk azt is, hogy
Toldalagi László gróf fiait tanította.6 Jó képességû diák volt, Pálffy szerint egyik
legációja alkalmával a patrónus minden kérdésére tudott válaszolni.7 Kollégi-
umi tanulmányait 1764-ben fejezte be, és mint kiváló diák elnyerte a marbur-
gi ösztöndíjat.8 Külföldi tanulmányútját azonban nem tudta megkezdeni, mert
nem volt meg az ahhoz szükséges anyagi fedezet. 1764–1765 telén a
Fõkonzisztóriumtól kért támogatást, és 1765 áprilisában 200 forintot utaltak ki
számára.9 Kis Gergely 1765 nyarán indult el, de az egy évvel korábban elnyert
marburgi ösztöndíj helyett Svájcba utazott. Augusztusban érkezett meg Bázel-
be, majd 1766. január 1-jétõl megkapta a berni akadémia tanulmányi támo-
gatását.10 Támogatójának, Teleki Józsefnek címzett levelében részletesen be-
számolt az útjáról, aki elõzetesen hasznos tanácsokkal és ajánlással látta el az
ifjú peregrinust. Külföldi tartózkodása alatt berni, bázeli és talán a lausanne-i
egyetemen is tanult.11

Székelyudvarhelyi rektor

1768-ban tért haza, miután a székelyudvarhelyi kollégium addigi rektorát,
Kovács Józsefet a nagyenyedi kollégium tanárává választotta, és a megüresedett
rektori tisztségre vélhetõen a Telekiek és a Toldalagiak támogatásával Málnási
László, a Fõkonzisztórium lelkésze Kis Gergelyt hívta meg.12

Kis Gergely 1768. október 20-án foglalta el az állást. Elsõ hónapjai az iskola
megismerésével teltek el, így 1769. január elején a Fõkonzisztórium felszólításá-
ra részletes, mindenre kiterjedõ jelentést írt az iskola helyzetérõl, s a jelentéshez
hozzáfûzte az iskola mûködésének jobbítására tett javaslatait, meglátásait is.13 A
legsürgõsebb teendõk közt a tankönyvhiányt nevezte meg. Jelentésében írja, a
legtöbb diáknak csak grammatikája vagy énekeskönyve volt. A tankönyvhiány
enyhítésére javasolta, hogy az iskola pénzébõl vásárolják meg a szükséges tan-
könyveket. Ugyanakkor kezdeményezte azt is, a kollégium kurátoraival egyetér-
tésben, hogy a teológiai tárgyak oktatása mellett erõsítsék meg a világi tárgyak
oktatását (történelem, matematika). Tanítás, nevelés céljaként a korábbi állás-
ponttal szemben azt nevezte meg, hogy emberséges és jó keresztyéneket kell ne-
velni, nem pedig tudósokat képezni. 

1770-re Kis Gergely szembesült az udvarhelyi iskola épületének siralmas ál-
lapotával, ezért az elöljárósággal egyetemben kérte a Fõkonzisztóriumtól az épí-
tést, illetve a telekbõvítést.14 Az építési engedély megszerzése után, 1771 áprili-
sában hozzáláttak az épület javításához, újraépítéséhez anélkül, hogy a szüksé-
ges anyagi fedezet az iskola rendelkezésére állt volna. Kis Gergely Udvarhelyre
érkezésekor az iskola tõkéje 3000-5000 forint volt, az építés becsült költségveté-
se meghaladta a 10 000 forintot. Az építést 1772-ben fejezték be, a teljes költség-
vetés 16 000 forintot tett ki, amelynek túlnyomó többségét Kis Gergely kérege-
tésbõl gyûjtötte össze, a kollégium tõkéjét nem használta fel.15

Kis Gergely már 1768-ban felmérte az udvarhelyi iskola helyzetét. Odaérke-
zése elõtt az iskola a nagyenyedi kollégium partikulájaként mûködött, ami leg-
inkább abban merült ki, hogy a conrectorok az enyedi kollégiumból kerültek ki.
Kis Gergely nem titkolt szándéka az udvarhelyi iskola magasabb szintûvé fej-
lesztése volt. Ennek elsõ lépése volt az épület kibõvítése, amely lehetõvé tette a
nagyobb létszámú diákság elhelyezését és tanítását. 1780 elõtt az eredetileg hat
osztályból álló alsó tagozatot 8 osztályosra bõvítette, 1780-ban guberniumi pa-
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rancsra pedig újabb osztállyal bõvül. Ennek köszönhetõen az alsó tagozat telje-
sítette a kollégiummá minõsítés egyik feltételét. 

Ugyancsak 1780-ban Kis Gergely kérte a Fõkonzisztóriumot, hogy a kineve-
zendõ domidoctus conrector helyett akadémita tanárt válasszanak. Ilyen elõz-
mények után a Fõkonzisztórium támogatásával és engedélyével tanárrá válasz-
tották Csernátoni Sámuelt, a püspök fiát.16 Csernátoni kinevezésével jól járt az
iskola. Õ tanította a filozófiát, fizikát és matematikát, felkészült tanár volt, diák-
jai szerették, kortársai tudását elismerték. 1785-ben a marosvásárhelyi kollégi-
um tanári katedrát ajánlott neki, amit az addig már hírneves tanár el is fogadott.
Helyét nem sikerült betölteni, s így Kis Gergely és az udvarhelyi iskola elöljáró-
ságának álmát, azt, hogy az intézmény teljes jogú kollégiumként mûködjön, nem
sikerült állandósítani. Teljes jogú kollégiummá csak 1789 után vált.

Az erdélyi református oktatás átszervezése 

1769. évi egész birodalomra kiterjedõ iskolahálózat felmérésének eredménye-
ként a bécsi udvar elõkészítette az egységes iskolarendszer kiépítését.17 A fel-
világosodás jegyében született egységes bécsi iskolapolitika alapelveit Karl
Anton Martini udvari tanácsos dolgozta ki, majd a magyar tanulmányi bizott-
ság a magyar sajátosságokhoz alkalmazta, és az uralkodónõ 1777-ben királyi
rendeletként Ratio Educationis cím alatt megerõsítette. Néhány évvel késõbb
II József császár anyja rendeletére alapozva kiadta az erdélyi tanügyet rende-
zõ Norma Regiát. A református Litteraria Comissio a tantervet elutasította,
mert úgy vélték, ellenkezik a református oktatás alapelveivel.18 Hosszas
egyeztetés után 1784-ben az uralkodó elismerte a protestáns teológiai képzés
létjogosultságát, de utasította az erdélyi felekezeteket, hogy közösen alakítsa-
nak felekezetközi tanügyi bizottságot, hogy az egész Erdélyre érvényes egysé-
ges tantervet mihamarabb alkalmazni lehessen.19 Református részrõl a bizott-
ságban Kis Gergely is helyet kapott, aki elõzetesen többször is bizonyította a
tanügyi kérdések iránti elkötelezettségét. A vegyes bizottság munkálatai
Nagyszebenben folytak. Számottevõ eredményt nem sikerült felmutatni, a
protestánsoknak ugyanis nem állt érdekükben a protestáns oktatási hagyomá-
nyokkal szembemenõ császári iskolapolitika erdélyi érvényestése. Végül
1786 után a bécsi kormányzat lemondott az új tanterv bevezetésérõl, így az
erdélyi protestáns kollégiumok ideiglenesen megmenekültek az állami fenn-
hatóságtól és ellenõrzéstõl.

A Norma Regia csak a kollégiumi oktatás átszervezését és egységesítését írta
elõ, de már 1781 után érezhetõ volt, hogy a bécsi udvar a triviális iskolahálóza-
tot is reformálni kívánja. Az elsõ lépések 1783–1784-ben születtek meg, amikor
ausztriai mintára javasolták, hogy Erdélyben katolikus nationalis és latin iskolá-
kat kell alapítani. Az iskolaalapításra vonatkozó elsõ rendelkezés 1784 áprilisá-
ban jelent meg, majd 1785 januárjában a Gubernium rövid, gyakorlati jellegû, ki-
zárólag katolikus iskolákra érvényes útmutatást adott ki Közönséges Rend Tartás
a Falusi Iskolák számára címmel.20 A kis füzetek borítóján eredetileg szereplõ ka-
tolikus települések nevét református települések nevére javították. A változta-
tást Simon János régeni esperes fedezte fel, aki rögtön értesítette az idõközben
fõjegyzõvé választott Kis Gergelyt, az pedig utasította az esperest, hogy az isko-
lák curatoraival együtt próbálják megakadályozni az eredetileg csak katolikus is-
kolákra vonatkozó rendelkezés református iskolákra való kiterjesztését.2140
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A Fõkonzisztóriumnak küldött jelentésében Kis Gergely felhívta a testület fi-
gyelmét a falusi iskolák tananyagának rendezetlenségére, javasolta, hogy a
Fõkonzisztórium foganatosítsa a szükséges rendeleteket. Jelentéséhez részletes
javaslatot is mellékelt. Kihangsúlyozta, hogy elengedhetetlen az egységes tan-
terv elkészítése, és a tanítás hatékonyságának ellenõrzéséért minden egyházme-
gyében két tanfelügyelõt jelöljenek ki, akik évente vizitálják az iskolákat, és je-
lentést tesznek az országos tanfelügyelõknek. Országos tanfelügyelõként az egy-
ház részérõl önmagát ajánlotta, a fõrendûek közül pedig Toldalagi Lászlót, Tele-
ki Domokost és Kemény Sámuelt.22

1785 augusztusában jelent meg a császári rendelet, amelynek legfontosabb
ismertetõjele a falusi népiskolák állami felügyelet alá helyezése, illetve a feleke-
zeti jelleg megszüntetése volt. Az év végére Kis Gergely részletes javaslatcsoma-
got állított össze, amelyet a kollégiumi tanárok véleményeztek.23 1786-ra Kis vég-
legesítette a falusi iskolák mûködésére vonatkozó, több iratból álló rendelkezés-
csomagot. Az egyházmegyékhez kiküldött rendelkezés több iratot tartalmazott.
A felvilágosodás szellemiségét tükrözõ gyakorlati jellegû elõírásokban felhívták
a lelkészek és az esperesek figyelmét a tanítás és a nevelés fontosságára, elõírták
az oktatás céljainak megfelelõ osztálytermek létesítését, rendelkeztek a tanítók
motiválásáról (a munkájukat jól végzõ tanítókat nagyobb gyülekezetbe helyezik
át), és figyelmeztették a kollégiumokat a tanítóképzés fontosságára.24

Kis Gergely fõtanfelügyelõként nagyon komolyan vette feladatát. 1786
nyarán javaslatot tett a népiskolai tankönyvek nyomtatására. Meglátása sze-
rint a legszükségesebb az ábécéskönyv nyomtatása volt, de ugyanilyen fon-
tosnak tartotta az aritmetika-, egyháztörténet- és etikatankönyvek nyomtatá-
sát is. A Fõkonzisztórium helyeselte a fõjegyzõ elõterjesztését, annak kivite-
lezését Kis Gergelyre bízták.25

Az erdélyi református népiskolai oktatás nívójának emelése nem ment zök-
kenõmenetesen. A Kiss Gergely-féle rendelkezéscsomag minden gyakorlatiassá-
ga ellenére sem érte el a kívánt sikert. A szülõk nem értették meg az oktatás fon-
tosságát, gyermekeiket nem küldték iskolába, a 19. század harmincas éveiben az
iskolaköteles gyermekek mintegy fele járt többé-kevésbé rendszeresen iskolába.
A települések többségében nem építettek külön iskolaépületet, és nem sikerült
megnyugtatóan rendezni a tanítók képzését sem. A kollégiumok a késõbbiekben
sem foglalkoztak a tanítóképzéssel, ezért a tanítók pedagógiai ismerete hiányos
volt, a tanítók felkészültségét és alkalmasságát sem lehetett hatékonyan ellen-
õrizni, sem elvárni. 

Az egyházkerületi fõjegyzõ

Csernátoni Vajda Péter püspök 1782-ben meghalt, helyét az erdélyi reformá-
tus püspökválasztási szokásnak megfelelõen az addigi fõjegyzõ, Eperjesi Zsig-
mond foglalta el.26 Hosszas levelezés után II. József császár engedélyezte a fõ-
jegyzõt választó generális zsinat összehívását. A zsinatot megelõzõ
fõkonzisztóriumi gyûlésen a fõjegyzõségre alkalmas jelöltekrõl is döntöttek.
A zsinathoz címzett ajánlásban a következõ nevek szerepeltek: Kovács József
nagyenyedi tanár, Kis Gergely székelyudvarhelyi rektor, Basa István marosvásár-
helyi tanár, Intze István dévai lelkész, Keresztes Máté kézdi esperes és Benkõ Jó-
zsef erdõvidéki esperes.27 A Fõkonzisztórium Kovács Józsefet tartotta a legalkal-
masabbnak, és ennek megfelelõen 1783. szeptember 28-án nagy többséggel vá-
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lasztották meg a köztiszteletben álló nagyenyedi tanárt. Kovács nem volt jelen a
zsinaton, nem fogadta el a tisztséget, ezért ideiglenesen Simon János görgényi
esperest bízták meg a tisztség betöltésével.28 Az 1784. évi zsinatra a
Fõkonzisztórium újabb ajánlást állított össze. Ezúttal Borosnyai Lukács Simont
(marosvásárhelyi lelkész), Kiss Gergelyt, Basa Istvánt, valamint Benkõ Józsefet
jelölték. A Fõkonzisztórium Borosnyait támogatta, aki 1774–1776 között már fõ-
jegyzõ volt, de az személyes okokra hivatkozva tisztségérõl lemondott.29

Borosnyai most sem vállalta a jelölést, a Fõkonzisztórium viszont kitartott ko-
rábbi döntése mellett: Borosnyait szerették volna fõjegyzõnek. A zsinat a fõta-
nács akaratát követve küldöttséget indított a marosvásárhelyi lelkészhez, hogy
rávegyék a jelölés elfogadására. Idõközben a zsinat a püspök javaslatára megtar-
totta a választást, ahol Kis Gergely 20 szavazatot kapott Benkõ József 10 szava-
zatával szemben.30 A frissen megválasztott Kis Gergelyt viszont nem iktatták be,
ugyanis a Fõkonzisztórium továbbra is Borosnyait kívánta meggyõzni a jelölés,
kinevezés elfogadásáról.31

1785-re kiderült, Borosnyai nem vállalja a felkérést, ezért a zsinat elrendelte,
hogy Kis Gergelyt iktassák be hivatalába. Fõjegyzõként két fontos ügyben szer-
zett érdemet. A Fõkonisztórium õt bízta meg a népiskolák reformjának kidolgo-
zásával, valamint a liturgiareform is az õ nevéhez fûzõdik. Korai halála miatt
egyik ügyben sem tudott hosszú távú eredményt elérni. 

A liturgia reformja

1781-ben II. József kiadta a protestáns egyházak helyzetén könnyítõ türelmi
rendeletet. A felvilágosult császár ugyanakkor elvárta, hogy az egyházak többé
ne folytassanak egymással dogmatikai polémiát. Erdélyben egy fõúri válás mu-
tatott rá a liturgia megváltoztatásának szükségességére.32 1781-ben a
Fõkonzisztórium felszólította a zsinatot, hogy a zsinaton tegyék napirendi pont-
tá az ágenda kérdését. 

1783-ban az Eperjesi Zsigmond elnökletével megnyitott zsinaton ismételten
napirendre került az istentiszteleti rend.33 Abban mindenki egyetértett, hogy
nem új istentiszteleti rendtartásra van szükség, hanem a régi, Melotai-féle litur-
gia revideálását kell elvégezni. A munkálatokat Incze Mihály kolozsvári lelkész-
esperesre bízták, azzal a meghagyással, hogy munkájáról az 1784. évi zsinaton
számoljon be. Incze egy év alatt elvégezte a szükséges munkálatokat, és az 1784.
évi kolozsvári zsinaton be is mutatta azt. A véglegesítésre a zsinat bizottságot
nevezett ki, amely csak 1785-re fejezte be a munkát. A reformtervezet letisztá-
zására Benkõ Józsefet kérték fel, aki miután az elkészült tervezetbe beillesztette
a zsinati észrevételeket, Kis Gergelynek adta át, hogy véleményezze. A fõjegyzõ
nemcsak teológiai szakvéleményt mondott a tervezetrõl, hanem több helyen ki-
egészítette azt. Az így átdolgozott liturgia olyannyira elnyerte a püspök és a
Fõkonzisztórium tetszését, hogy a további munkálatokra Kis Gergelyt kérték fel.
Korabeli iratokból kiderül, Kis megbízatása szinte szabad kezet adott a további
változtatásokra, ugyanis míg korábban csak néhány szövegrészletet kellett meg-
változtatni, addig Kist felszólították, hogy vegye figyelembe a német reformátu-
sok szokásait is. A fõjegyzõ alig két hónap alatt elvégezte a feladatát, és azt az
1786. évi zsinat néhány módosítással el is fogadta. A szükséges módosítások, ki-
egészítések elvégzésével ugyancsak Kist bízták meg. Sajnos nem sokkal késõbb
megbetegedett, így az elkezdett munkát nem tudta befejezni. A kéziratot Kis egy-42
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kori tanítványa, Szerentsi Nagy István vette magához, egy évvel késõbb, 1788-
ban saját kezdeményezésbõl Gyõrben kiadta.34 A Fõkonzisztórium és az egyház
nem mondott le a Kis-féle liturgiáról, de mivel az egyetlen kéziratot Szerentsi
magához vette, a fõjegyzõ munkája soha nem nyerte el a fõtanács és az egyház
belegyezését. 

Kis Gergely teológiai meggyõzõdése35

Kis Gergely nem tartozott azon lelkészek sorába, akik számottevõ tudomá-
nyos munkássággal rendelkeztek. Neve alatt mindössze a halála után kiadott,
elõbb ismertetett ágenda, néhány halotti beszéd, illetve egy kéziratban maradt
kátémagyarázat maradt fenn. Utóbbit két tanítványa, Uzoni Zajzon Lajos és
Kisborosnyói Tompa András jegyezte le, akik diákként hallgatták és írták le a
Heidelbergi Kátéhoz fûzött magyarázatot. 

A kézirat terjedelmes, 517 oldalt ölel fel, Kis hosszú elõszóval látta el, s eb-
bõl gondoljuk úgy, talán kiadásra készítette elõ. A korabeli lelkipásztorok között
Kist az egyik legjobb kátémagyarázónak tartották. Az udvarhelyi gimnázium
tanterve alapján a kátémagyarázat a conrector feladat lett volna, de Kis magára
vállalta ezt a feladatot. Vasárnap, a délutáni istentisztelet után tartotta a
katekézist a város templomában, amit nemcsak a gimnázium diákjai, hanem a
város lakói is szívesen hallgattak. Ha a magyarázat hosszúra nyúlt, Kis az esti
précest is megtartotta.36

Kátémagyarázatához 23 oldal hosszúságú elõszót csatolt, amiben a katekézis
fontosságát és történelmi múltját vázolta fel, illetve bemutatta a Heidelbergi Ká-
té történetét és a magyar egyházban való térhódítását is. Mondanivalóját kérdés-
felelet formájában foglalta össze, talán innen ered az a félreértés, hogy nem ká-
témagyarázatot, hanem önálló kátét írt.37

Kis kéziratban maradt munkája valójában azért fontos, mert ez az egyetlen
olyan teológiai munkája, amelybõl következtethetünk a fõjegyzõ teológiai meg-
gyõzõdésére. A 18. század második felében az erdélyi teológiai gondolkodásban
a holland református dogmatizálás volt továbbra is mérvadó, bár a német refor-
mátusok közvetítõ beállítottságú, a holland predestináció értelmezésétõl merõ-
ben különbözõ teológiája is egyre erõteljesebben jelentkezett. 

Kis, annak ellenére, hogy a kátémagyarázat vajmi kevés lehetõséget biztosí-
tott a saját teológiai rendszer összefüggõ kifejtésére, az egyes kérdés-feleletekhez
kapcsolódó magyarázatokba mégis belefoglalta a saját meggyõzõdését. Nem tar-
tozott a dordrechti kánon feltétel nélküli hívei közé, de a felvilágosodás szelle-
miségének megfelelõ könnyedebb, az embernek a megigazulás kapcsán meglévõ
szabad akaratát sem vallotta. Kis a kiegyensúlyozott református ortodoxia tábo-
rához tartozott. A holland teológiai viták kapcsán a mérsékeltebb, de ortodox ál-
láspontot követõ Vitringa mellé állt, amikor a Fiúisten származásának teológiai
vetületét mutatta be, és elítélte Herman Roelt, aki éppen a karteziánus ismeret-
szerzési elvekkel (kételkedés és az értelem szabadsága) egybehangzóan állította,
hogy az értelemnek a teológiai kérdésekben is szabad kezet kell adni.38

Coccejussal való egyetértését jelzi, hogy a holland teológiát évtizedekig láz-
ban tartó Coccejus féle szövetségteológia nyomán pozitív megközelítésben hasz-
nálja Coccejus teológiájának kedvenc kifejezéseit: a cselekedeti és a kegyelmi
szövetséget (foedus operum és foedus gratiae). Ortodox teológiai meggyõzõdésé-
nek egyik ékes bizonyítéka, hogy a hit származását taglaló 65. kérdés-felelethez
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fûzött magyarázatban élesen kikelt az általános kegyelmet hirdetõ univerzalista
irányzat ellen, sõt a dordrechti kánon „kedvenc” kifejezésével, az örök decre-
tummal érvelt az univerzalisták ellen. 

Kis kátémagyarázatában filozófiai hatás is kimutatható. Marosvásárhelyi di-
ákként ismerte meg a Nádudvari Sámuel tanársága alatt kiteljesedõ wolffiánus
filozófiát. A wolffi filozófia és teológia sajátos ismertetõjeleként számon tartott
vallási tolerancia egyértelmûen kimutatható Kis magyarázatából.39 Annak elle-
nére, hogy szinte minden kérdés-felelet kapcsán vitába száll a pápistákkal és az
unitáriusokkal, eltekint a 16–17. században még általánosnak mondható, más
felekezetûek kárhoztatásától. Kis úgy beszél a más felekezetûekrõl, mint akik
ugyanarról a kérdésrõl más véleményt képviselnek. Olyan kérdésekben, mint a
transsubstantiatio, amely a református és katolikus teológiai gondolkodásban
mindig is a legnagyobb viták alapját képezte, Kis Gergely nem mond ítéletet, ha-
nem egyszerûen csak ismerteti a katolikusok álláspontját, illetve felvázolja a tan
kialakulásának történetét. Ugyanez a békességkeresõ, irénikus hozzáállás figyel-
hetõ meg akkor is, amikor a jó cselekedetek üdvösségszerzõ szerepérõl beszél. 

Kis Gergely kiteljesedõ karrierje 1787 tavaszán véget ért. Áprilisban négyna-
pi hideglelés után májdugulással, sárgasággal és vízkórsággal kezelte egy maros-
vásárhelyi, majd egy olasz vándororvos. A kezelés viszont hibavalónak bizo-
nyult, április 25-én meghalt. Halála egy ígéretes karriernek vetett véget, ugyan-
is az ereje teljében lévõ Kis Gergely volt a várományosa az erdélyi református
püspöki széknek. Nem tudta befejezni a népiskolák ígéretesen induló reformját,
és az istentiszteleti reform is félbeszakadt. 
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