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A KASSAI ELSŐ REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE. 

A templom, a melynek történetét előadni szándékozom, 
1711. október 18-a óta állandóan az Orsolya-apáczák birto-
kában és használatában van. Eredetileg azonban reformátusok 
által, református templomnak építtetett. A százéves küzdelem, 
mely létrejöttét megelőzte; a külön e czélra hozott országos 
törvények, melyek létesülését biztosíták; a többszörös váltakozás, 
mely a XVII. század végén és a XVIII. század elején tulaj-
donjogára nézve beállott; végre azon sokszoros ferdítés, köl-
temény és homály, melybe történetét két századon át czélza-
tosan beburkolták, sokszoros érdekkel irányítják a történetíró 
figyelmét ezen szép templomra, mely református őseink hit-
buzgóságának és rettentő szenvedéseinek némaságában is 
kiáltó emlékjele. 

Felső-Magyarország fővárosa, Kassa, egyik legclassicu-
sabb földje a protestantizmus belső küzdelmeinek, majd szen-
vedéseinek. Itt vívta meg a két protestáns egyház az unitá-
rizmussal egyik nagy csatáját;1 itt küzdött egymással a két 
test vér felekezet egy hosszú századon keresztül;2 itt létesíté 
a nagy Alvinczi Péter, fejedelmek barátja és tanácsosa, a pro-
testáns uniónak egy igen érdekes s hazánkban egyetlen alak-
ját; itt szenvedett a két protestáns egyház a római katholikus 

1 Az Egri Lukács ellen tartott kassai zsinat, 1568, január 27. és 
következő napjain. 

2 Ennek történetét lásd Révész Kálmán: „Száz éves küzdelem a kassai 
ref. egyház megalakulásáért" (Budapest, 1894) művében. 
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visszahatás korában oly sokat, hogy többet talán sehol, széles 
e hazában. 

Azon SZÍVÓS és következetes ellenállást, melylyel Eassa 
város tanácsa és lutheránus többsége egy egész századon át 
képes volt meggátolni, hogy a szintén tekintélyes számú refor-
mátus magyarság egyházzá alakulhasson, még I. Rákóczy 
György hatalma és tekintélye sem tudta teljesen megtörni. 
Midőn ez a kiválóan vallásos, buzgó református fejedelem 
Kassa ura lett,1 csakhamar megalapítá ugyan, 1644. márczius 
26-án, húsvét szombatján a református egyházat, de ez még 
éveken át csak mint udvari egyház (aulica ecclesia) létezhe-
tett, a nyilvános vallásgyakorlat jogával egyátalában nem 
bírt, isteni tiszteletét is az úgynevezett királyi házban,2 a feje-
delmi udvarban tarthatta. Az udvari egyház papját, Regéczi 
Andrást, a csakhamar felállított udvari iskola tanítóit és tanulóit 
a fejedelem tartotta és védelmezte a városi tanács meg-meg-
újuló támadásai ellen. Még élt öreg Rákóczy György, midőn 
az országgyűlés egy külön törvényczikkben (1647: XIX.) elren-
delte, hogy Kassa város tanácsa a reformátusoknak templom-, 
iskola- és paplak számára alkalmas telket, egyszóval nyilvános 
és szabad vallásgyakorlatot engedjen.3 Az országos viszonyok 
azonban ekkor oly szomorúak és ziláltak voltak, hogy a kassai 
tanács hatalmával és konokságával szemben, Abauj vármegyé-
nek, sőt magának a fejedelemnek minden igyekezete daczára 
is, a szentesített törvény írott malaszt maradt. Midőn pedig 
öreg Rákóczy György 1648. október hó 11-én örökre lehtmyta 

1 1644. márczius hó 11-én. 
* E királyi ház (domus regia, palota, udvar) a város fóutczáján, 

azon helyen állott, hol ma a prémontriek (eredetileg a jezsuiták) temploma 
és rendháza áll. V. ö. i, m. 45. 1. 

3 Ezen törvényezikk czíme ez: «De liberó Helveticae Confessionis 
exercitio, in dicta eivitate Cassoviensi, una cum campanarum et sepulturae 
usu, et loco idoneo, loco parochialis templi, eum domo parochiali et sehola 
assignando>. Ez a tör vén yezikk tehát abból a téves alapfeltételből indul ki, 
hogy a kálvinisták a parochialis (vagyis Erzsébet) templom használatából 
kizárattak s ezért kell nekik új templom számára helyet mutatni. V. ö. i. 
m. 58—61. 1. 
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szemét, még az udvari egyház és iskola létezését is a legko-
molyabb veszély fenyegette. 

Azonban, a hol legnagyobb a veszély, ott van legköze-
lebb a segítség. Az ország karai és rendei végre is megso-
kallották, hogy egy város a szentesített törvénynek ekkép ellene 
szegezi magát; e mellett Kassán nemcsak a reformátusok, de 
a róm. katholikusok számára is biztosítani kellett a vallás-
szabadságot s a két egyház érdekét és ügyét egymástól elvá-
lasztani nem lehetett,. tehát az 1649. évi országgyűlés egy 
újabb (XII.) törvényczikket alkotott, mely ismétli s fokozott 
szigorúsággal elrendeli az 1647: XIX. törvényczikkben fog-
laltakat. 

„Jóllehet az 1647. évi közelebb mult országgyűlés XVII. 
és XIX. czikkeiben elég világosan és szigorúan megállapítta-
tott, hogy Kassa város a katholikusoknak és a helvét hitval-
lású evangélikusoknak templomokra, iskolákra és paplakokra 

« elegendő alkalmas helyiségeket jelöljön ki. 
„Minthogy azonban az ily helyiségek kihasítása (a beadott 

ellenmondás már közönségesen megsemmisítve lévén) azon 
város által mindeddig elmulaszíatott, sőt ellenkezőleg ugyanott 
a vallás szabadsága sokféleképen háborgattatott volna: ennél-
fogva határoztatik, hogy az ország hivatolt törvényei szerint, 
azonnal az országgyűlés eloszlása után egy hónapra kitűzött 
határidő alatt, Abauj vármegye alispánja és egyik vagy másik 
szolgabirája és mindkét vallásbeli — úgymint katholikus és 
evangélikus — s Abauj vármegye által arra egyenlő számban 
választandó előkelő nemesek előtt, templomoknak, iskoláknak 
és paplakoknak, mind a katholikusok, mind a helvét hitvallásnak 
használatára elegendő és alkalmas helyiségeket azon Kassa 
városa és tanácsa, mindenesetre azon Kassa városában, a köze-
lebb mult országgyűlésnek fentebb említett 1647. évi törvény-
czikkében kijelölt és annyiszor-mennyiszer tettleg eszközlendő 
és múlhatatlanul végrehajtandó büntetés terhe alatt, minden 
kártérítés nélkül tettleg és valósággal átadjon. 

„Az ekkép átadott helyiségek minden adóktól s polgári 
jövedelmektől szabadoknak és menteseknek tekintessenek. 

„És ezután mind a katholikus, mind a helvét vallás 
gyakorlata, harangoknak és temetőknek használatával, azon 
városban lakó polgároknak s többi lakóknak és minden 
ott tartózkodóknak, az ország érintett törvényczikkeihez képest, 
minden akadály nélkül, mindenkor szabad legyen. 

31* 
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„És azon városnak, valamint más egyéb városoknak 
polgárai is, az 1608. évi koronázás előtti XII. törvényczikk 
szerint, minden valláskülönbség nélkül választassanak; vegye-
sen és felváltva főbiráknak, tanácsnokoknak és egyéb méltó 
ságokra is alkalmaztassanaka. 

Külön országos törvények intézkedtek tehát a kassai 
reformátusok templomának és vallásszabadságának érdekében; 
e törvényeket, a többiekkel együtt III. Ferdinánd királyi szen-
tesítéssel is ellátta. Miként tartották — illetőleg miként ron-
tották és gázolták meg csakhamar e szentesített törvényeket 
is — mint annyi sokat, meglátjuk nemsokára! 

A törvény végrehajtása végett az erélyes ój nádor, 
gróf Pálffy Pál személyesen ment el Kassára s vas kézzel 
megtörvén a városi elöljáróság ellenállását, tizenegynapi tár-
gyalás és alkudozás után, 1650. február hó 19-én létrejött 
és aláíratott azon egyességlevél, mely Kassán úgy a róm. 
katholikusoknak, mint a reformátusoknak a szabad vallás-
gyakorlatot, egyházi épületeik számára pedig a szükséges tel-
keket biztosította.1 

A reformátusok telkét keletről a városi mészárszék és 
a Szilágyi István fundusa, délről a Keskeny- (ma: Apácza) 
utcza, nyugotról a Mészáros-utcza, északról pedig a Papi 
Szabó János háza határolták. Egy kisebbszerü házon (a Mak-
iári Pál árváién) és egy rézműves műhelyen kívül „puszta 
piacz" volt az egész telek, melyért mégis ezer taUért kellett 
a reformátusoknak a város pénztárába lefizetni. Tehát nem 
ingyen kapták a telket, mint azt az 1649: XII. törvényczikk 
rendelte volna, hanem egyenesen megvették, még pedig az 
akkori viszonyokhoz képest, rettentő nagy áron. így lett övék 
a telek, az egyezségi okmány szerint Jure perpetuotf örök 
tulajdonul! A telek méreteit nem tartalmazza az okmány, de 
aligha tévedünk azon feltevésünkben, hogy hossza a mai 
Apácza-utcza vonalának nyugoti felét foglalta el, szélessége 
pedig annyi volt, mint a templom mészáros-utczai frontja. A 
reformátusok telke és a szepesi kamara (ma: pénzügyigaz-
gatóság) épülete közt az időben két ház állott, egyik a Papi 

1 Egész terjedelmében lásd i. m. 99—103. 1. 
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Szabó János, másik a Német Lakatos Mihályné, született 
Török Erzsébet tulajdona, ki is Debreczenben, a városi tanács 
előtt 1675. február 11-én tett örök vallása szerint, ezen házat 
„ha Isten még valaha a kassai református ecelesiát helyre 
állitja, annak; ha pedig az Isten a mi bűneinkért nekünk 
érni azt nem engedné, Kabai Gellért uram gyermekeinek" 
hagyta.1 Szükségtelen említenem, hogy a kegyes hagyomá-
nyozó házát sem a kassai egyház, sem pedig Kabai Bodor 
Gellért örökösei soha meg nem kapták; erre is rátették kezö-
ket a róm. katholikusok s a most említett két ház helyén, 
a templom és a pénzügyigazgatóság épülete közt, az apácza-
zárdával összeköttetésben levő róm. kath. leányiskola és tanító-
nőképző-intézet épülete áll. 

Alig nyilt meg a tavasz, a kassai buzgó reformátusság 
azonnal munkához látott. Öreg Gyarmati János gondnok uram 
1650. április hó 1-én kezdi meg számadó könyvének veze-
tését, melybe a kassai új egyház összes bevételeit és kiadá-
sait egész 1655. október 10-ig ritka hűséggel és pontossággal 
beírta; vagy beíratta. Ezen rendkívül becses számadás 2 92 hosz-
szakás-keskeny lapon tárja elénk az alakuló és építkező 
egyház öt és félévi történetét. Adataira többször hivatkozni 
fogunk. ' 

A kassai református egyház tagjai önmagukban elégte-
lenek voltak az előttök álló nagy feladatok végbevitelére. 
Templomot, iskolát, paplakot egészen újból építeni; papot, 
tanítókat fizetni, szegény tanulókat táplálni, mindezekre igen 
sok pénz kellett már akkor is. De a régi kálvinista buzgóság 
és áldozatkészség (mely ma már, fájdalom, igen-igen ritkán 
nyilatkozik meg!) a két magyar hazából segítségére jött 
az Ur kassai kicsiny seregének. A kegyes fejedelemasszony 
Lorántfi Zsuzsánna és fia, II. Rákóczy György fejedelem, 
továbbá Abauj vármegye nemessége voltak a gyülekezet leg-
főbb pártfogói és jóltevői; e mellett azonban Magyarország 

1 Debreczeni Protestáns Lap, 1897. évf. 4. és 6. szám. 
1 Abauj-Torna vármegye levéltárában, az 1653—1659 évi abauji jegy-

zökönyvek 200-ik lapja után van bevarrva. Nemsokára közölni fogom a 
•Történelmi Tár» művelődéstörténeti adatai között. 
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és Erdély reformátussága; főurak és szegény katonák, grófnők 
és szolgáló leányok, vármegyék és egyházmegyék, egyaránt 
elküldték a magok nagy adományát és áldozati fillérét az új 
egyház támogatására, melynek erős lábra állítását és virágzó 
állapotba helyezését határozottan országos református közérdek-
nek tekintették. Sőt nemcsak a hazai, hanem a külföldi hit-
rokonok is elküldték adományaikat; a később írásba tett 
hagyomány legalább úgy tartja, hogy a kassai ref. templomra 
az angol király, a brandenburgi választó és a németalföldi 
rendek is adakoztak.1 

De magok a kassai hívek is megtették kötelességöket 
Az 1650-től 1670-ig terjedő 20 év alatt a református végrendel-
kezők egész hosszú sora tűnik elő levéltárainkból; ez időben 
nem halt meg kassai ref. ember a nélkül, hogy egyházáról 
és iskolájáról, papjairól és tanítóiról, gyakran igen tekintélyes 
hagyománynyal, meg ne emlékezett volna. A végrendeleti 
hagyatékok mellett egymást érték az egyház részére felaján-
lott adományok is; egyik pénzt, a másik ékszert, a harmadik 
könyveket, a negyedik drága öltöny darabot ajándékozott; 
mások pedig drága pénzért váltották magukhoz e tárgyakat.8 

A buzgóság ilyetén megnyilatkozása azonban, a kor ked-
vező szellemén kívül, a szerencsésen választott vezető és 
intézkedő egyének tervszerű működésének s lankadhatatlan 
tevékenységének köszönhető. Ott látjuk az egyház élén a 
Váradi Pál nemes alakját, ki tíz évvel azelőtt városi tanár 
csosságát, sőt egyidőre szabadságát és vagyonát is elveszítette 
hitéért;8 ő mindenekben a főintéző; intézkedik, szerződéseket 
köt, követségekben fárad, nagy levelezést folytat az egyház 

1 Több multszázadi egyházi feljegyzés említi e tényt, egykorú adatot 
azonban erre nézve még eddig nem találtam. 

1 így például 1663 tavaszán Csorge Györgyné egy zaíiros arany-
gyűrűt, Bancsik Jánosné egy ezüst csészét, Latrán Jánosné egy fejér ezüst 
poharat, Lakatos Mihály egy mostan kijött bibliát in folio, (váradi biblia,) 
Petrás Istvánnó egy ezüst gyűrűt, Makiári István egy kívül-belől megara-
nyozott úrvacsorájához való poharat, Zsarnai Mátyásné egy függőt adott az 
egyház, illetőleg a templom javára. Készpénzben adtak 800 forintot; mind-
ezt pedig nem egészen két hónap alatt! 

8 Lásd bővebben i. m. 43 - 46. 1. 
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ügyében. Oldala mellett fárad öregbik Gyarmati János uram, 
a preceptor, a számadó és építtető gondnok. Mellettük kevés 
szerep jut az egyház megöregedett s az előző küzdelmek során 
kifáradt papjának, Kegéczi Horváth Andrásnak, ki; 1644-től 
1653-ig, tehát tíz éven át szolgálta a kassai egyházat. Helyébe 
Czeglédi István jött, ki fényes tehetségei számára itt találta 
meg a legméltóbb teret s viszont a kassai egyház is ő benne 
találta meg azt az embert, kinél jobbat és nagyobbat nem 
adhatott volna részére az isteni gondviselés. Alig foglalja el 
Czeglédi kassai állomását, azonnal az ő kezében összpontosul-
nak a vezetés összes szálai; azonnal fokozott mérvben indul 
meg a segélygyfijtés; s ennélfogva sokkal bővebben jőnek az 
adományok is. Czeglédi lángbuzgalmának köszönhető első sor-
ban, hogy 10 év múlva a szép templom mellett egy oly való-
ságos főiskola is létesült, mely a bölcsészet mellett a theoló-
giát is felölelte tárgyai közé. De nem szabad elhallgatnunk 
Udvarhelyi György és Chemel György, ezen két buzgó refor-
mátus főember nevét sem, kik Váradi Pál után a kassai 
egyház főgondviselői, s mint ilyenek, Czeglédi legelső munka-
társai valának. 

A vezéregyéniségek ezen rövid ösmertetése után lássuk 
az építkezés menetét. Már az 1650. évben kiküldötte az egy-
ház négy tagját adományok gyűjtése végett,1 kik 1651 január 
végén több mint 400 frttal számoltak be Várad, Debreczen 
és Göncz körül tett útjok eredményeként. A „méltóságos 
fejedelemasszony" Lorántfi Zsuzsánna már előzőleg 600 forintot 

1 Bornemisza János kassai vice-generális előtt 1650. deezember 13. 
két tanácsnok a város nevében protestál az ellen, hogy a kálvinisták itt 
Kassán, a város hire és akarata nélkül Váradi Pál házánál konventikulumot 
csináltak, kibocsátván négy személyt templomok épületére való koldulásra. 
(Kassa városi levéltár 7886. sz.) E protestatiót azonban épen nem vette figye-
lembe a vice-generális, mert ugyanezen napon adott nem is egy, de két 
passust a gyűjteni készülő négy „emberséges igazjáratbeli" református ember 
számára (Egyházi levéltár). Ezen buzgó református egyháztagok, kik télvíz 
idején indultak el fáradságos útjokra, megérdemlik, hogy itt névszerint is 
megemlítsük őket, a mint következnek: Matolcsi György, Dobi György, Szekér 
Tamás és Jánosi Gergely, mindannyian tekintélyes vagyonos polgárok. 
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küldött az építésre; 1 majd „a hegyek alól, Ujhely környül" 
1000 forinton felül hoztak gyűjtő uraimék; Rédey Ferencz 
uram ő nagysága, nemzetes Ibrányi Ferencz és Zákány András 
uram 100—100 forintot, Perényi abauji főispán 180 forintot 
adott, úgy, hogy a kisebb adományokat is felszámítva, 1651 
közepén már mintegy 5000 forinttal rendelkeztek az egyház 
vezetői. Ennyi pénzzel már hozzáfoghattak a munkához, a mint 
hogy 1651 augusztus hó 16-án meg is kötötte Váradi Pál 
főgondnok Kőmives János kassai kőmíves-czéhmesterrel a 
szerződést,3 melynek alapján azonnal megkezdődött a tem-
plomépítés. Érdekes, hogy a református egyház, illetőleg Abauj 
vármegye, mint az egyház patrónusa, Kassa városától egye-
nesen követelte, hogy a templomépítéshez ingyen bocsásson 
kőbányákat az egyház rendelkezésére, a mit mikor a város 
megtagadott, a vármegye foglalást intézett egyes városi jószá-
gok ellen. A pörnek Pálffy nádor leirata vetett véget,3 és 
pedig Kassa városa javára, úgy, hogy az építkező egyház 
kénytelen volt követ is, téglát is pénzen szerezni be. Ez utóbbi 
anyagot a város téglavetője szolgáltatta; az első szállítmány 
(55,000 darab) ára 201 forint 60 kr. volt, tehát ezre 3 forint 
66 krajczárba esett.4 A serényen folytatott építkezés Czeglédi 
Kassára jöttével még nagyobb lendületet nyert, a mihez ter-
mészetesen sok pénz kellett, úgy hogy az egyház többször volt 

1 Lorantfi Zsuz9ánna a kassai egyháznak két értékes hegyaljai szőlőt, 
ezenkívül összesen mintegy 2000 forintot adományozott. 

* Anno 1651. die 16. augusti. Az Jehova szent Istennek segítségével 
kezdettünk Kassán az templomnak építéséhez, melynek véghezvitelére adjon 
erőt ő szent felsége, hogy az ő nagy nevének magasztalására építhessük fel. 
Ámen. Ennek munkájára fogadtuk meg nemes Kassa városának kőmives 
ezéhének czéhmesterét, Kőműves Jánost, kinek fizetése lészen minden öltül 
másfél forint; száz öltül azért adunk másfélszáz forintot, id est fl. 150. 
Nyolcz köböl gabonát, három hordó sert, egy szalonnát; borsót, len ősét. darát 
egy-egy szaput, husz font boronczát. Erre pedig reá felelt, hogy ha valami 
oly fogyatkozás lenne benne munkája miatt, kiért el kelletnék valamit bon-
tani azon épületből, újabban tartozik felépíteni. Cassoviae, anno et die. ut 
supra. Váradi Pál, m. p. (Egyházi levéltár.) 

8 Bécs, 1651. április 4. (Kassa városi levéltár 8023. sz. a.) 
4 Gyarmati számadása, a vármegyei levéltárban. 
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kénytelen kölcsönhöz folyamodni. Czeglédi egymásután bocsá-
totta szét folyamodó és kérő leveleivel gyűjtő embereit;1 

II. Rákóczy György fejedelem is hathatósan segítette az egy-
házat,2 úgy, hogy 1654 május 12-én be lett fejezve az építés 
első szakasza s megtörtént a kőmívessel a leszámolás.3 

Két nap múlva, 1654 május 14-én újabb szerződés4 jő 
létre az egyház elöljárói ós az építőmesterek (Rayner Boldi-
zsár főczéhmester, Küfaragó János viczeczéhmester) között 
„az templom magasságának felvitelére, az toronynak az tem-
plom kőfalánál feljebb való vitelére, úgy hogy a zsindelyezeten 
kitessék; az sanctuariumnak megbótozására, az templom és 
torony falainak kívül-belől meg vakolására és megfej érítésére, 
ajtók és ablakok köveinek becsinálására, az torony grádicsai-
nak megcsinálására". Mind ebből megláthatjuk, hogy mennyire 
haladtak az építés első szakában. 

Nemsokára, ugyancsak 1654 július hó 3-án Czek Mátyás 
eperjesi ácsmesterrel is létrejő a szerződés „az templom feli-
nek hajazására, és ahhoz tartozandó minden munkájának vég-
hezvitelére, az egy toronynak hajazása kívül, az ő maga 
lerajzolt formája szerint".6 

Öreg Gyarmati János számadó gondnoknak 1655 deezem-
ber hó 20-án megvizsgált számadásából úgy látszik, hogy a 
templom építése ez időre nagyjában befejeztetett, mert e szám-
adásban a kőmíves és ács részére kikötött összegek már 
mind benfoglaltatnak. A templom belső felszerelése, a torony 

1 Két — egyező szövegű — kérőiévé!, 1653. február 10-iki kelettel, 
Czeglédi aláírásával s az egyház pecsétjével ellátva, megvan az egyházi levél* 
tárban. Egy harmadik, Taraczközy Ferenezhez, az erdélyi káptalani javak kezelő* 
jéhez, intézett kérőlevél, 1653. deezember 12. kelettel megvan az Erdélyi 
Muzeum kézirattárában. (Mike Sándor gyűjt. 6. kötet.) 

* Az építésre ezer tallért adott, ezenkívül megengedte, hogy „biro-
dalmábanu 50 vonó- és jármosökröt szedhessenek az építkező kassaiak. Az 
anyaghordás befejeztével a 464 forintba került ökröket 751 forintért, tehát 
szép nyereséggel adta el Gyarmati gondnok a mészárosoknak. 

5 Az okmány az egyház levéltárában. 
* A kölnívesek munkadíja 1450 forint készpénz; továbbá gabona, 

búza, szalona, bor, ser és egyéb élelmiszerek természetben. (Egyh. levéltár.) 
6 Az ács munkadíja 400 frt és különböző élelmiszerek. (Egyházi levéltár,) 
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és az iskalaépület felépítése azonban, mint látni fogjuk, a 
következő évek teendője maradt. 

Az egyház összes bevételeiről és kiadásairól vezetett 
számadás, melyben tehát nemcsak az építési tételek, de a bei-
hivatalnokok fizetése, az egyház szőlőinek bevételei és kiadá-
sai is bentfoglaltatnak, 13,434 forint 30 krajczár bevétel mel-
lett 14,563 forint 01 krajczár kiadást, tehát 1128 forint 
71 krajczár deficitet tüntet fel, mely utóbbi összegből azonban 
428 forint 71 krajczárt elengedett a buzgó Gyarmati, úgy, 
hogy csak 700 forint fedezendő hiány maradt. Méltók tehát 
azok az elösmerő szavak, melyek kíséretében Abauj vármegye 
közönsége, ezen számadást illetőleg, Gyarmati Jánost és utó-
dait, 1656. év február hó 20-án kelt okmányban, minden 
felelősség terhe alól felmenti.1 

Az 1656. évtől kezdve nem maradtak meg a gondnoki 
számadások, ennélfogva a templomépítés történetét oly rész-
letességgel, mint eddig, nem követhetjük. Egyes szórványos 
adatokból azonban megállapíthatjuk, hogy az építkezések 
csakis 1663-ban nyertek befejezést. Ezt bizonyítja nemcsak az, 
hogy a templom ünnepélyes felszentelése 1663 november hó 
11-én történt meg,55 — bárha isteni tiszteletet bizonyára már 
1656-tól kezdve tartottak benne — de igazolják a következő 
adatok is: 

1. Czeglédi Istvánnak II. Rákóczy György felett 1661 
ápr. 24-én tartott temetési beszédében8 ezt olvassuk: „Mi 
bizony nagy kárt vallánk Kassán egész eklézsiául; mert tudom, 
ha a hadak miatt (melyek e Dávidot körülvevék) lehet vala, 
az ő Urának, Istenének házát már itt elvégzi vala. Vajha is 
támasztana a nagy Isten még e vitéz fejedelmi ágbul olyat, 
ki a mindenkor emlékezetben levő törzsöknek örök dicséretire 

1 A számadás 1655 deczember 18-án vizsgáltatott meg s a küldöttek 
már deczember 20-án jelentést tettek eljárásukról a megyénél, mely a fel-
mentvényt 1656 február 20-án adta ki. Ez utóbbi az egyházi levéltárban. 

1 A pálóozi Horváth család naplója: Magyar Történelmi Emlékek, 
írók. XXXI. kötet, 220. 1. 

8 Megjelent Kassán 1661. Negyedrét, 68 lap. Megvan az Erd. muzeum. 
a pesti, sárospataki és pápai ref. főiskolák könyvtárában. 
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e szent munkát elvégezné ! Valóban Nagyságtokat1 nézi Isten 
után az eltökéllett szándéknak végben vivése*. 

2. Az 1662-ik évi nagy pestisben elhalt Udvarhelyi 
György alispán s kassai ref. főgondnok felett szintén Czeglédi 
által tartott halotti beszédben 2 azt olvassuk, hogy az ő halá-
lával „a kassai keresztyén reformáta eklézsia fejében sebesít-
tetett meg. Nem látja már a teraplombeli első székben a jó 
példaadót s szép udvari sereggel az oda járni szeretőt . . . 
Első vala ő többire mindenkor a templomban szép seregé-
vel, nem szégyenli vala nyelvét mozdítani az éneklésre, nem 
aluva hallgatja vala a szent igét . . . Ő úgy disponála meny-
nyei urátul vettjavaibul, sok keresztyének példájokra, meg fogja 
érezni az új templom és a mellette való schola rövid nap". 

3. Cbemel György 1663 márczius 12-én kibocsátott 
körlevelében,8 mely a kassai ref. egyháznak tagjait, és pedig 

1 Özvegyét. Báthori Zsófiát, és fiát I. Rákóczy Ferenczet érti. 
2 Megjelent Kassán, 16*>2. Negyedrót, 34 lap. Megvan a M. Nemz. 

Múzeum, a sárospataki és a m.-vásárhelyi ref. könyvtárakban. Ezen halotti 
beszédben olvassuk azt is, hogy az 1662. aug. 1-én kezdődött iszonyú pestis-
ben (Czeglédi kelevényes dögnek is nevezi,) csak a kassai reformátusok küzül 
„kevés hiján harmadfélszázan" haltak meg. Borzasztó szám ez, egy ezer 
lelket alig számláló gyülekezetből! 

8 E levél tartalma, különösen a kassai ref. egyház és Abauj vármegye 
közötti viszonyra nézve annyira fontos, hogy szükségesnek látom azt egész 
terjedelmében közölni: 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmeteknek mint bizalmas uraimnak s 
jóakaró asszonyaimnak, Isten ő felsége hazánkban kívánatos békességnek meg-
maradásával s egésséges hosszú élettel áldja meg kegyelmeteket, kívánom! 

Jól tudhatja kegyelmetek, minémö nagy elmék törödisivel és költség-
nek kiadásával az reformáta helveiica confession levő uraim szerzettek Kassán 
templomnak való helt és annak építése mennyi Költségben álljon, nem szükség 
declarálnom. Az mely templomhoz communi voto et consensu eleitől fogva 
voltanak bizonyos curatorok és inspectorok rendeltetve, kik az szüksiges 
dolgokra vigyáztanak, mind az nemesi, mind peniglen concivis renden levő 
uraimék közöl. Mivel peniglen a jó Isten azon ecclának egyik curatorát 
8 inspectorát ez árnyékvilágbul magához szólította, és azon templom épüle-
tinek végben való viteliben nem legutolsó rész még bátra vagyon ; minthogy 
ebben az mi nemes Aba-Ujvár megyében reformata helvetica confesszión 
levő főrend uraimék szemeket s kezeket rajta tartják, tetszett ő kegyelmek-
nek, hogy most is azon jó rendtartás observáltatván, mind az nemesi, mind 
peniglen az concivis renden levők közöl rendeltetnének becsületes atyafiakt 
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nemcsak a férfiakat, hanem az özvegyasszonyokat is, az 
Udvarhelyi György halálával megürült főgondnoki állás betöl-
tése s más egyházi ügyek elintézése végett egybehívja, azt 
olvassuk, hogy „a templom épületének végben való vitelében nem 
legutolsó rész még hátra vagyona. Úgy látszik azonban, hogy 
nagy szorgalommal és buzgósággal foghattak ezen „nem leg-
utolsó résza elvégezéséhez, mert nyolcz hónap múlva teljesen 
készen állott s 1663 november 11-én, bizonyára nagy ünne-
pélyességek között, fel is szenteltetett a szép nagy templom, 
mely „a helvécziai con/essión levő úri fő- és közrendektől nagy 
költségekkel építtettetek. Sajnos, hogy ezen nagy költséget 
határozott számmal megjelelni nem tudjuk; multszázadi egy-
házi feljegyzéseink következetesen 92,000 forintot emleget-
nek; azonban itt bizonyára rajnai (rhénes) forintot, vagyis 
36,800 magyar forintot kell érteni, mely összegben, vélemé-
nyem szerint úgy a templomra, mint az iskola épületre és 
lelkészlakra fordított összes költségek benfoglaltatnak. Tekintve 
most már az akkori és mostani pénzviszonyokat, a kassai 
református egyházi és iskolai épületekre fordított összeget, 
mai értékben bátran tehetjük 150— 200,000 forintra. 

Révész Kálmán. 

kik az Isten dicsőségének előbb való mozdítására s az templomnak bátra-
maradott építendő részének continuálására s más aboz tartozandó szükséges 
dolgokra gondot viselnének. Mivel azért énnekem méltatlan szolgájának ez 
elmúlt. Gönczön celebráltatott törvényszékben ö Nagyságok és ő Kegyelmek 
committálták, hogy Kegyelmetekkel communicálván, s kassai puszta házam-
hoz convocálván, azon materiát concernálandó szükséges dolgokrul beszilget-
néínk.) Kérem azért nagy szeretettel Kegyelmeteket, nem az én mélytatlan 
személyemet, hanem az Isten dicsősségének előbb való mozdítását megtekint-
vén, holnapi napon könyörgés után reggel compareálni ne nehezteljen; 
hogy annál jobb módjával, kegyelmetek jelenlétében szükséges dolgokrul 
be8zilgetvén, ecclesiankot concernálandó dolgokban végezhessünk minden jót. 
Szeretettel kérvén Kegyelmeteket, arrul megbocsásson, ha kinek-kinek illendő 
méltósága szerint nevét az titulusban úgy nem írhattam, kelletvén vigyáz-
nom Kegyelmetek lakó házainak rendes mivoltára. Kikhez penig ezen levé-
lem érkezik, ne nehezteljen visat reá irni és szomszédjának kezében szolgál-
tatni. Hozza Isten kivánatos egésségben Kegyelmeteket Cassoviae, 12. Mártii 
1663. Kegyelmetek szolgája Chernel Gyeorgy m. p. (Eredetije a kassai ref. 
egyházi levéltárában, 39. sz. a,). 
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