
PAKSI K. GYÖRGY DUNAMELLÉKI PÜSPÖK. 
1639—1661. 

Paksi K. György születése helyéről és idejéről nem tudunk 
semmit; s épen úgy homály borítja püspöksége kezdetét és 
végét is. Előde megtett legalább annyit, hogy püspökké válasz-
tatása évét s a rászavazó prédikátorok névsorát jegyzőkönyvbe 
vezette; ő még ennyi emléket sem hagyott maga után. Emlé-
két mások mentették meg az örök feledékenységbe merüléstől. 

Tanult Sárospatakon, hol 1630-ban írt alá az iskolái' 
törvényeknek. 

Kecskeméti prédikátorrá lett 1634-ben, ha ugyan nem 
téveszt a nyom, melyet erre nézve a városi jegyzőkönyvben 
találni vélünk e szavakban: „Anno 1634. Ecclesia számára, 
midőn Prédikátor uramat hozták, 14 pint* Az 1640-dik évi 
számviteli könyv pedig már püspöknek nevezi a prédikátort, 
mondván: VA sedecimát megfizetvén Püspök urunknak, aitunk 
fl. 6 dnnr 10. Plébánus uramnak is fl. 6 dnnr 10*.1 Ez a 
püspök prédikátor nem lehetett más, mint Paksi György, mert 
előde nem volt kecskeméti prédikátor. 

Püspökké valószínűleg az 1639-dik évben választatott; 
legalább ezt következtethetni az egyházkerület régi jegyző-
könyvében olvasható eme sorokból: 

„In nomine Domini. Amen. 1639. 6 die April stylo 
novo. Az szent ecclésia Püspök urunknak Paksi György 
urunknak pathpji* gyűlésünkben adta ez czímeres úri 
és császári leveleket: lo a Ngs Murath basáé. 2o a Ngs 
Ali basáé. 3o Murtazán vezér levele. 4o Karakás Mehe-

1 Hornyik J: Kecskemét tört. II. h. 124 1. 
Protestán* Szemle. IX. ért I. % 1 
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2 FÖLDVÁRY LÁSZLÓ 

met basáé. 5o a ngs Musza basáé. 60 Wezír Azém Mehemet 
passáéV 
Ezen levelek a püspöki tekintély támogatására és az egy-

házak biztonságára szolgáló protectionalis okmányok voltak 
és a püspök gondviselése alatt állottak. Azon körülmény, hogy 
Paksi Györgynek 1639-ben adattak át, azt mutatja, hogy a jelzett 
évben s a pataji synoduson tétetett püspökké. 

Paksi Györgyről a kecskeméti ref. egyház régi jegyző-
könyve ezt mondja: „P. Gy. ezen a földön püspök ember is volt, 
$ változván Kecskemétről, Rimaszombatba következett. Fölváltotta 
a szolgálatban Rákai Mihály 1643-ban".1 

Tény, hogy Paksi György itt hagyta a Superintendentiát. 
Emlékezik erről Pathai Sámuel azon zsinati összehívójában, 
melyet még mint szénior 1652 febr. 9-én Tolnáról kibocsá-
tott, mondván: „Tudom, hogy a Krisztus eklézsiája mennyi 
hányattatáson ment keresztül azon idő óta, midőn tiszteletes 
Paksi György urunk társaságunkból eltávozotta. A Duna-Föld-
váron 1652 júl. 9-én tartott pártiális gyűlésen jelen volt atyák 
szintén jelzik azt Gál Imre veszprémi püspökhöz küldött leve-
lükben: „Hozzánk küldött levelére kegyelmeteknek nem resol-
válhattunk mindeddig Tiszteletes Paköl György urunknak 
blnienése miatttt. 

1 Simáncli codex S-\. 1. Hogy a későbbi években is kaptak püspökeink 
ily leveleket, nyoma van. régi jegyzőkönyvünkben. így olvassuk p. 0: 

lo 1645. sept. 21. két commissionáli&t küldtem fel Ó-Budára Meggyeei 
uramhoz, hogy a tolmácsnak megmutassa. 

2o Az 1647. évi szentmárthoni gyűlésből Karakás Mehemet és Azem 
Mehemethez én is vittem el prédikátorok halála felől. Meggyesi Bálint m. pr. 

3o 1662. die 7. maji Dömsödön Marosi János fothi senior uram kezébe 
adtuk a fejedelmek leveleit íme rend szerint: lo sSz öreg Murát basa (1650—165H) 
levelét. 2o Murtuza (1646—1647) basáét. 3o Sienan basáét négyet. 4o Mégis 
Murát basáét, ö-diket is, kinek nevét nem tudjuk, 1662. május 7-én a több 
levelek mellé ismét ő levelet adtunk Marosi .uram kezébe a Prédikátorok 
halála felől. 

4o Anno 1668. die 12. febr. Én áltálam Rácíkevei István óosai pré-
dikátor által küldi püspök dr Sárándi uraih kezéhez ezeket a czímeres leve-
leket (lásd 3.1. sz. a.). 

9 Kecskeméti Prot. Közlöny 1. 46. 1. 
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PAKSI K. GYÖBQT DDRAMBLLÉKI PÜSPÖK 1689—1651 . 3 

Tény az is, hogy Rimaszombatba költözött, mert az ottani 
ref. egyház nagybecsű jegyzőkönyvében a nápolyi gályákról 
hazakerült Harsányi István 8-dik prédikátorai őtet emliti. Kár, 
hogy oda költözésének idejét is nem jegyezte föl, mert hogy 
a kecskeméti adat az évet illetőleg téves: az bizonyos. Egy-
házkerületünk régi jegyzőkönyve szerint ugyanis Paksi György 
1645. szept. 21-én két commissionálist küldött föl Ó-Budára 
Medgyesi Bálint prédikátorhoz, hogy a tolmácsnak matassa 
meg.1 Pathai Sámuel Tolnáról 1647. szept 10-én Szilágyi B. 
István sárospataki tanárhoz küldött levelében Jelenlegi kecs-
keméti Superintendensa-nek mondja. A dunántúli püspök és 
széniorok pedig 1651-ben a következő levelet küldték hozzá: 

„ClarÍ8SÍmo ac Venerabili Domino Georgio Paxi, Eccle-
siae Kecskemétiensis Mioistro fidelissimo, caeterorumque 
Fratrum Episcopo Dignissimo etc. Domino nobis hooo-
randÍ8SÍmo. 

Reverendi Domini Fratres et Conservi, in Christi visce-
ribus nobis sincere dilectíssimi! Istentől szent fiáért 
kegyelmet és békességet kívánunk* kegyelmeteknek. 

Kegyelmeteknek, mint Krisztusban kedves Atyánkfiai-
nak, az úrnak munkáiban hűséges szolgatársainknak 
akaránk értésére adni: ezen jelenvaló márcziusnalgr'll. 
és 12. napjain Particularisunk celebraltatván Veszprémben, 
az mint Istennek lölke gyarlóságunkat vezérlette, az ekklé-
zsiáknak igazgatásában fáradoztunk, ezeknek előnkbe jött 
ügyeit tehetségünk szerint conplanáltuk, szivünknek nem 
kicsiny fájdalmával kellett szenvednünk némely ekklézsiák-
nak kemény megátalkodott állapotjokat ez aránt, hogy 
jámbor tanítóinknak nem becsülvén meg kegyes és istenes 
közöttök való serény fáradságukat, minden illendő okok 
nélkül megvetették. Többek közül nevezetes a balaton-
fcq/ári ekklézsia, ki hűséges lelkitanltójának, Perlaki Márkus 
atyánkfiának^ proseniornak 21 esztendeig köztük való 
serény szolgálatát meg nem becsülték, semmi megvetésre 

1 Simándi oodei 83. lap 
V 1* 
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4 FÖLDVÁRY LÁSZLÓ 

való okot hozzá nem adhatnak, nagy háládatlanul elbo-
csátották, sőt ellenünk magukat contumaciter opponálták, 
elszakadással fenyegettek, hogy ezután tőlünk nem függe-
nek, hanem másuvá folyamodnak. Minekokáért szeretettel 
kegyelmeteket kérjük, casu quo, hogy ha kegyelmetekhez 
folyamodnának, mint afféle háládatlan embereknek hitelek 
kegyelmetek előtt és kedvük szerint való válaszuk ne 
legyen, előtte viselvén kegyelmetek a szép egyeséget 
és az mi eleinknek ezaránt egymáshoz való szép corres-
pondentiáját, hogy egymásnak injuriájira ne cselekedjünk, 
melyről a kegyelmetek részéről ugyan reversalisunk is vagyon} 
elhittük a mi részünkről is megtaláltatik kegyelmeteknél. 

Ezenkívül jött vala előnkbe egy atyafi, Andreas Lósi, 
ki a somogyi traktusból gonoszul excedálván, kegyelme-
tekhez confugiált, kinek botránkoztató életét és sokféle 
gonosz cselekedeteit tiszteletes Urunk R. Dominus Dániel 
Briccius, ex kis-komáromi senior hozzánk bona fide meg-
írván, egyéb gonoszsági is előnkbe jővén, melyeket 
constientiosa consideratióba vettünk, communi suffragio 
praesentibus etiam viris politicis injuris prudentia peritis, 
clarissimus ac Venerabilis Dnus t Superattendens Gál 
Imre urunk tiszte szerint degradálta. Azért, ha jövendőben 
kegyelmetek eleibe menne, legyen értésére kegyelmetek-
nek sorsa. 

Kegyelmetek tartson minket az úr Krisztusban atyja-
fiainak, mint mi is kegyelmeteket azoknak agnoscáljuk, 
és tehetségünk szerint szolgálni igyekezünk. Dátum in 
Praesidio Veszprém 1651. mart. 12. kegyelmeteknek a 
Krisztusban Attyafiai és az úr munkáján szolgatársai 
az veszprémi etc. szeniorságokból Veszprémben egybe-
gyűlt atyafiak, superintendens, Seniores, Proseniores ac 
Presbyteri."1 

E levélre már nem Paksi György, hanem — mint fentebb 
érintve van — a következő évben Duna-Földváron gyűlésező 
atyák feleltek méltóságos püspökük elmettése miatt. Elment 

1 Simándi codex. 119. lap. 

/ 
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PAKSI K. GYÖRGY DUNAMELLÉKJ PÜSPÖK. 1639—1651 . 5 

pedig — mint a felhordott adatok bizonyítják — nem 1643-
ban, hanem 1651, vagy a mi hihetőbb még 1650-ben. 

Miféle okok indították arra, hogy elhagyja tekintélyes 
egyházát és állását, s hogy távozzék még az egyházkerület-
ből is? nem tudjak; vannak azonban adataink, melyek alapján 
gyaníthatjuk, hogy elmenése a pápisták által Kecskeméten 
épen az ő idejében támasztott és az ő személyes szabadságát 
is veszélyeztető vallási villongásoknak volt következménye. 

Kecskeméten korán foglalt magának tért a reformáczió, 
de teljes diadalra — mint Kőrösön és Czegléden — soha sem 
tudott jutni. Kezdetben a pápisták és protestánsok közösen 
használták az ősi templomot; a közös használat azonban mint 
másutt, úgy itt sem eshetett meg egyenetlenség, vallásbeli minden-
nemű gyűlölség és iz-vesztö viszálkodás nélkül, minélfogva minden-
nek nyakát akarván szakasztani, 1564-ben a pápista hitön 
való eskütt birák és polgárok mind a város képében úgy 
egyesültek meg Luther-keresztényekkel, hogy ezek az öreg 
kőtemplomot átengedték amazoknak; s annakfelette más szer-
zésük is lőn, hogy eddigvaló szóbeszéd az kétféle nép között, 
szitok és egyéb egymáshozvaló szóbeszéd az mind letétetődjék.1 

Ezen egyesség után a Luther-keresztények az öreg 
kőtemplom mellé annak kerítésében csinos fatemplomot építet-
tek maguknak, s míg az elkészült, a kőtemplom mellett levő 
sekrestyét használták, mely aztán is birtokukban maradt A 
templomok birtoklására nézve még akkor sem történt változás, 
midőn a reformáczió teijedésével, s majd a század végén a Tol-
náról és Baranyából elbujdosottaknak Kecskeméten megtele-
pedése folytán a népességi viszony fordulatot vett A két 
felekezet békében élt egymás mellett, s bár a keresztyén 
prédikátor a pápista pátert tekintélyben megelőzte, és az elől-
járok mind protestánsok — többnyire a debreczeni iskola 
növendékei — voltak: mindazáltal a város egyaránt gazdál-
kodott javaiból a prédikátornak és plébánusnak; sőt a papi-
javadalmak megosztásában is annyira ment, hogy a tizenhatodot 
— sedecima — is két egyenlő részben adta ki nekik. A 

1 Az egjességlevél eredetije a kecskeméti ref. egyház levéltárában 
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6 FŐLDVÁBY LÁSZLÓ 

megszaporodott kálvinista renden levők pedig, midőn a fatem-
plom szűk lett a hívek befogadására, akként segítettek a bajon, 
hogy a városon kívüli temetőben a sok idegen atyafiak között 
megnyomorodott kevés szegény római keresztyénség által posztolni 
hagyott kápolna romjainak egyrésze fölé építettek másik tem-
plomot maguknak. 

A XVII-dik század közepén azonban egyszerre megváltoz-
tak a viszonyok. A róm. kath. reactio a hódoltsági területre is 
kezdte kinyújtogatni békebontó karjait s visszafoglalni elvesz-
tett vagy eddig elhanyagolt positióit így történt Kecskeméten 
is. Míg 1637-ben a nagy-szombati jezsuita kollégium csak 
szánakozni tudott a pásztort kereső kecskemétieken, hogy 
oly fogyatkozásban vannak az egyházi szolgákban, de oda 
szolgálatra nem érkezének; sőt még 1644-ben is hasztalan 
panaszolja a sok idegen atyafiak között megnyomorodott kevés 
szegény római keresztyénség, hogy minémű nagy egyházi 
pásztor és lelki tanító nélkül való fogyatkozott állapota legyen, 
és hogy a mely pásztor minden esztendőnként nyájának gyapját 
elnyíri, legeltető Pásztor nélkül tartja juhait, megszélednek 
azok a nyájak, és a farkas is eljővén, meghányja és szakgatja 
a Juhokat:1 1647-ben a prímás már kiterjeszti pásztori gondját 
és szorgalmatosságát reájuk is s azon illetlenséget, hogy 
Nógrád (?) vármegyében levő Kecskemét magyar városa a lelki 
dolgokban eddig nem egyszer nehézségeket szenvedett, korán 

» 

és alkalmasan megszüntetni akarva, az úrban jó kedvvel javalja, 
hogy a parochia tétessen klastromnak a sz. ferenczrendi atya-
fiak részére.8 Majd ugyanazon év sz. András havában Hosszú-
tóthi László váczi püspök is jóváhagyását adja, hogy a kath. 
hivek gyarapodására a kecskeméti parochia klastrom formára 
valóságos rekesztéssel építtessék a francziskánusok számára. 

Az ezután rögtönösen beköltözött Szerafikus rend szer-
zetesei egész tfizzel fogtak a róm. kath. hivek gyarapításához. 
Nemcsak a régibb vallási társulatokat élesztették föl, hanem 
hogy az isteni tisztelet és a boldogságos szűzhöz való ajtatosság 

1 Hornyik id. m. 229. 1. 6 sz. okmány. 
* U. a. 8. ós 9. sz. okmány. 
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PAKSI K. GYÖRGY DUNAMELLÉKJ PÜSPÖK. 1639—1651 . 16 

naponként gyarapodjék az emberek szivében, a római igaz 
hiten levő deáki rendből „Deákok czéheu czim alatt újabban 
is rendeltek és erigáltak, melynek 13 pontból álló articulusai 
1651. febr. 2-án a kalastrom pecsétével is megerősíttettek.1 

A róm. kath. hívek gyarapítására azonban nem tartották 
elegendőnek a hitélet fólgerjesztését, hanem lángra gyujták 
a vallási viszálkodás tüzét is. Alig tették be lábukat a városba, 
azonnal kezdték visszakövetelni egyházuk régi jogait, viszályt 
indítottak az isteni tisztelet helyei, valamint a sedecima iránt is. 
Megpróbálták a kőtemplom melletti sekrestyéből kiszorítani 
a kálvinista renden levőket; majd az elfoglalt temetőben az ev. 
templom falához épített róm. kath. kápolna romjait akartak 
felépíteni; akarták pedig oly módon, mely a két felekezetet 
egészen összeháborítá. A kálvinisták ugyanis épen délutáni 
isteni tiszteleten voltak együtt, midőn a pápisták nagy zajjal 
s a bentlevők élete veszélyeztetésével bontani kezdték a templom 
falát, hogy annak köveiből építsék föl a maguk kápolnáját. 
A bontást akként intézték, hogy ha azt a kálvinisták ideje 
korán meg nem gátolják, templomuk egészen összeomlott 
volna.8 

Kápolnájukat ^z elkezdett módon meg nem építhetvén, 
a templom elfoglalását vették czélba s hogy az könnyebben 
sikerüljön, némely pápisták a prédikátort elárulták a töröknél. 
A kálvinisták csak úgy menthették meg templomukat az elvé-
teltől és végkép lerombolástól, hogy 40 fejős tehenet és 2 
bikát adtak váltságdíjba; a prédikátor pedig 170 birodalmi 
tallér lefizetése által menekült meg a török fogságtól.8 A sarcz 

1 U. a. 13 sz.. okmány. 
* A sekrestye- és kápolnapör J6ö8-ban Vesselényi Ferencz nádor 

előtt ért véget oly módon, hogy lo A kálvinista renden levők az kőtemplom 
mellett levő sekrestyét az városon kívül levő kápolnával együtt, melyet 
az pápisták újonnan építettet, a pápistáknak örökben engedték. 2o A római 
valláson levők is a fa-templom körül levő fnndust a darab cimeterimmel 
együtt örökben a kálvinista valláson levőknek cedálták. Hornyik id. m. 
234—235 lap. 

* Zsilinszky M.: Magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai III. 
117, 175. I. 
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8 FÖLDVÁRY LÁSZLÓ 

lefizetéséhez Kőrös városa is hozzájárult, & tallért adván 
1650-ben a prédikátornak „Püspök urunk fölsegélésére" .l 

A fogságot ekként kikerült s azután nemsokára az egy-
házkerületből is elment2 Paksi György püspöksége ideje alatt 
rendesen tartott generális s olykor partialis synodust is. Tudo-
másunk van róla, hogy 

Generális gyűlés volt 1639 Apr. 6 Patajon 
„ 1640 „ „ „ partialis Abanban. 
„ 1642 „ „ Kecskeméten „ „ 

1644 „ „ Börényben „ „ 
„ 1646 „ Veesón „ Tápió-Ságon. 
,, 1646 „ ,, Szt-Mártonon „ ,, „ 
„ 1647 „ „ Ozegléden „ Kun-Szt-Miklóson. 
,, 1648 „ „ Szabadszálláson8 „ „ „ 

Miket végeztek e synodusokon? arról minél kevesebbet 
tudunk, mert csak a pataji gyűlésről maradt ránk e rövidke 
följegyzés. 

„Anno 1639, die 3 Április in oppido Pataj celebrata S. 
Synodus constituit super ista re: 

lo Az candidatus vagy procedensek folszentelésétől és 
testimoniálisától 3 forint, melynek egy forintja Püspök uramé, 
kettei az eklézsiáé.4 Az eklézsia pecsétitől tartozzanak dnnr 25. 
Az 0cri6'/-nak dnnr 12. 

2o Az divortialis causától 2 frt, melyből dispensálhat 
az eklézsia, de alább egy tallérnál ne menjen.6 

Melyik synoduson határoztatott el a komjáti kánonoknak 
magyar nyelvre fordítása s újra kinyomatása? ismeretlen, de 
megtörtént s a Pest, Solt, Pilis, Nagy- és Kis-Heves, Tolna, 

1 Török-magyarkori emlékek.* I. 163. 1. 
9 Ekkor válthatta föl Rátkai Mihály, ki mint kecskeméti prédikátor 

említtetik az 1652-ben Kecskeméten tartott synodus atyái közt, s annál fogva 
téves az az anyakönyvi feljegyzés is, mely azt mondja róla, hogy a pogány 
török fenyegetése miatt 1651-ben a pápai papsággal cserélte föl hivatalát; de 
a pápai egyház sem ismeri öt papjának. 

* Török-magyarkori emlékek 1: 88, 93. stb. 
4 A fölszenteltettek testimoniálisáért itt megszabott díj megmaradt 

1794-ig. 
5 Simándi eodex 20. lap. 
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PAKSI K. GYÖRGY DUNAMELLÉKJ PÜSPÖK. 1 6 3 9 — 1 6 5 1 . 9 

Székeefejérvár etc. vármegyékbeli eklézsiák költségén és gon-
doskodásából ki is nyomtattak Váradon Szenei Kertész Ábra-
hám által 1642-ben kis 8-ad rétben.1 

Tőlünk távozása után Paksi György nagyon rövid ideig 
élt, mert a duna-fóldvári gyűlés atyái 1652 júl. 9-én már 
úgy szólnak róla, mint néhairól, ki immár az úrban meg-
boldogult. 

Pathai Sámuel nagyon előnyösen emlékezik róla említett 
összehívójában.. „Summae eruditionis, eloquentiae rarae, vitae-
que integritatis vir imcomparabilistt-nek, s „in opere Domini 
indefes8U8naku-nak mondja. 

Földváry László. 
1 A könyv ezíme: Az egyházi jó rendtartásoknak írott törvényei, 

Melyek öt részekben foglaltattak. Magyar nyelven pedig: Az edgyügyö Pré-
dikátorokért és azokért is, kik e nyomorait földön a külső vagy polgári rend-
ben Patronnsi az Ecclésiáknak: hogy értsék ők is jó rendtartásunkat és 
törvényeinket kibocsáttatott Pest, Solt, Pitís, Nagy és Kis- Heves, Tholna eto. 
vármegyékbeli Prédikátoroknak költségével. Váradon nyomatattatott A. 1642. 
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