
A KASSAI ELSŐ REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE. 

A templom és tornya, századokra számított erős és 
tömör épület, azonban minden művészi jelleg nélkül, sőt a 
külsejét — legalább mai alakjában — még csinosnak sem 
igen lehet mondani.1 Az aránylag vastag és alacsony torony 
a templomnak nem közepén, hanem északi végén van, a mi 
különösen kárára van az összhangnak. Az ablakok egy része 
a csücsíves styl bizonyos utánzását tünteti fel; a két ajtó közül 
azonban a nyugoti, nemes renaissance motívumaival határo-
zottan figyelmet érdemel.2 

Különösen érdekes e templomnál két körülmény. Egyik 
az, hogy a legpontosabban keletelve van, vagyis a hajó hossz-
tengelye nyugot-keleti irányban esik; a másik pedig az, hogy 
a hosszúkás négyszögöt képező törzsépület (hajó) keleti végé-
hez szentély (sanctuarium) kapcsolódik, melynek alakja a 
szabályos nyolczszög (oktoéder) négy oldalának felel meg. A 
református egyház liturgiái elvei szerint külön szentélyre egy-
átalában nincs szükség, ennélfogva, különösen a XVII. szá-
zadban épült ret. templomoknál; melyeknek szokott alakja 
a hosszúkás négyszög, igen ritkán fordul elő a sanctuarium. 
Ennélfogva sokáig azt hittem, hogy az apácza-templom szen-
télye már a foglalás után, róm. katholikusok által építtetett; 

1 A templom képe Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György ez. művének 
403*ik és az ugyancsak Sz. S. által szerkesztett „Magyarország története11 

V. kötetének 590. lapján látható. Ez utóbbi helyen ugyan anachronismus, 
mert az V. kötet osak 1608-ig terjed. 

1 Myskovszky Viktor lerajzolta és kiadta az építészeti műemlékek között. 
Protestáns Szemle. IX. érf. IX. 3 6 

(Második közlemény). 
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azonban a hajó és szentély azonos építészeti motívumai s 
különösen a fentebb idézett építési szerződés, mely „a sanctu-
arium beboltozásáról" is szól, kétségtelenül meggyőztek arról, 
hogy a szentély is eredeti, tehát református építmény. 

Mi czélra használhatták református elődeink e szentélyt 
bajos eldönteni. Hogy a szószék és az Úrasztala ott állottak, 
alig hihető ; mert ezeknek, különösen nagyobb templomokban, 
a középen, nem pedig végül van természetes helyük. Lehet, 
hogy a hajó, mint most is van, vékony fallal el volt rekesztve 
a szentélytől, melyben az egyház drágaságait, szent edényeit, 
okmányait és talán az iskola könyveit is őrizték. Ma sekres-
tyéül használják a szentélyt a római katholikusok. 

Ekkép ismerve a templom fekvését és alakját, egészen 
érthetetlen előttünk Trsztyánszky jezsuitának 1 azon állítása, 
hogy „az apác-ák templomán semmi különös nines, ha csak 
az nem, hogy már maga az alak elárulja, hogy eretnekek 
építették. Egyik legrégibb szokásuk az, semmiben sem akar-
ván velünk egyezni, hogy imaházaiknak azon részét, a mely 
felé fordulnak, keresve is eltérítik a keleti iránytól. Ezt a 
tökéletlenséget, ha valahol, a mi templomunkon lebet látni, 
melynek főoltárát máshova nem lehetett helyezni, csakis a 
"napnyugoti oldalra". A templom fekvése, alakja és mai be-
osztása épen az ellenkezőt bizonyítja. Ilyen valótlan állítással 
még többször fogunk találkozni a templomnak római kath. 
szerzők által irott történetében. 

Meg kell még említenem, hogy a templom alatt BÍrbol-
tok voltak, melyekbe a reformátusok rendszeresen temet-
keztek. Az egyes sírhelyekért szép összeg pénz gyűlt az egyház 
pénztárába.2 A templom végleges elfoglalása (1711) után azon-
ban nem temetkeztek többé e sírboltokba, melyeknek ma már 
aligha lehet bármi nyomukat is találni. 

A templom szomszédságában, egyidejűleg felépült az 

1 C&ssovift vetus ao nova, chronologice proposita. Kassa, 1732. A ref. 
templom történetét a 84—89. lapokon, sok ferdítés és valótlanság közbe-
szövésével tárgyalja. 

* 1694-ben egy sírhely árát 25 forintban határozták meg. Történelmi 
Túr, 1896. évf. 564. 1. 
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iskola is, melynek szervező és vezető lelke szintén Czeglédi 
István volt. 0 adott az iskolának törvényeket,1 ő fáradott, 
kért, levelezett folytonosan, hogy a szükséges segélyforrásokat 
és alapítványokat egybegyűjtsek 6 írja 1667 július 21-én 
Apafi Mihály fejedelemhez 3 a következő nagyérdekű sorokat: 

„Itt Kegyelmes Uram, mind az ecclesiám szép, de ki-
váltképpen minden emberi reménség kíviil nőve s nevekedék 
meg a pataki scholábul, szép virágzó scholánk. Három mes-
terink vannak.4 hét elassissal vannak, melyekben classicus 
praeceptorok tanítanak úgy, hogy az itt megtelepedett refor-
máta religio oltalmazására antemurale az episcopalis acade-
mia ellen ez a schola". 

A kassai jezsuita akadémiát Kisdy Benedek egri püspök 
alapítá 1657-ben, egyidejűleg a református főiskola szervezé-
sével. A két tanintézet vezetői, tanárai és tanulói, az akkori 
idők szelleme szerint^ folytonos vetélkedésben állottak egy-
mással. Nyilvános vitatkozásokat rendeztek, melyekre kölcsö-
nösen meghívták egymást; iskolai színjátékokat adtak elő, 
nemcsak a róm. katholikus, de a református diákok is.5 Egy-

1 Leges seholae Cassovianae, Helv. Conf. Renovatae, Anno 1656. A 
egyház levéltárában. Közöltein a Történelmi Tár 1898. évf. 550—558. lapjain. 
E törvényekben már senior, contrascriba és oeconomus említtetvén, nyilván 
van, hogy már 1656-ban magasabb fokú volt a kassai ref. iskola. 

* Az alapítványok összeírását lásd Történelmi Tár, 1896. évf. 569— 
5 6 4 lapjain. 

* A marosvásárhelyi Teleki könyvtárban. Konez József szíves közlése. 
4 Kabai Bodor Gellért, (majd mikor ő pap lett, Almási Péter,) Fel-

vinezi Sándor és Lisznyay Pál. Felvinezi „theologiae et philosophiae prae-
löctornak" mondja magát. Tehát theologiai tanfolyam is volt Kassán. 

5 „Instált Czeglédi kálvinista praedikátor úr oskolájokbeli examenére 
és comdediabeli actusokra; azonkívül theatrumot engedjen extruálni az utczán, 
oskolájokon kívül, mivel belől az összegyűlendő sokaság el nem tér; és bogy 
ott az utczát által engedjék rekeszteni, míg a comoediájok tart. Arra úgy 
resolválta magát a nemes tanács: a theatrum csinálását megengedte ugyan 
egy napig, nem tovább; de, hogy által rekeszszék az egész utczát épen, azt 
mégsem engedheti. (Kassa város jegyzőkönyve 1667 szeptember 15.) A 
jezsuiták gúnyolódva így írnak a kassai kálvinista vitatkozásokról és színjá-
tékokról: „Sie wollen uns nacháflfen, und richten auch Schulkomödien her, 
aber ohne Salz; sie versuchen sich in Dispufationen, aber ohne Würde und 

36* 
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szóval a XVII. század hetedik évtizedében, bárha már min-
denfelől gyűltek hazánk és egyházunk felett a fellegek, igen 
virágzó, élénk, sőt mozgalmas vallási és iskolai élet volt 
Kassán. Czeglédi, tüzes prédikácziói mellett egymás után 
kiadott vitairataiban harczolt a folyton terjeszkedő és túlsúlyra 
törekvő róm. katholicismus ellen, mígnem az erőszak elné-
mította a vezért s mondhatni egy csapással véget vetett két 
évtized összes nagy alkotásainak. 

Az 1670. év július hó 29-én 2000 főnyi német katona-
ság élén Spankau tábornok lesz Kassa ura s e nappal kez-
dődik a nyilt erőszak tervszerű fellépése a felvidéki protes-
tantizmus kiirtására. Czeglédi Istvánt 1670 szeptember 18-án 
bebörtönzik, majd 1671 május 27-én Pozsony felé indítják, de 
csak Nagy-Szombatig hurczolhatják, mert ott, június 5-én 
véget vetett a halál szenvedéseinek. Holttestét Pozsonyba 
vitték s ott temették el.1 A vezér nélkül maradt református-
ság, folytonos félelmek és remegések közt egyideig még gya-
korolhatja isteni tiszteletét, de már előre látja a veszedelmet 
A német katonaság alezredese azon ürügy alatt, hogy össze-
esküvést forralnak a reformátusok templomukban,2 megfe-
nyegette őket, hogy „a nagy veszedelmet el nem kerülik". 
Siettek is megmenteni a megmenthetéket. Az egyház drága-
ságait és okmányait Nagybányára, onnan Kővárra, majd végre 
Fogarasba szállították,3 az iskola könyveinek egy részét, 
hordókba pakolva, továbbá a zászlókat és csengetyőket Fel-
vinczi Sándor rektor vitte el magával.4 

Grazié, zu welehen eingeladen zu werden eine wahre Bussübung ist." Dr. 
Franz Krones: Zur Gesehichte des Jesuitenordens in Ungarn. (1645—1671). 
57. lap. 

1 Czeglédi sírja azon helyen volt Pozsonyban, hol most a vármegye-
ház és törvényszéki palota állanak. 

' Az idevonatkozó, igen érdekes levél az egyház levéltárában. 
* Gönczi Ötvös István egyházi gondnok 1671 november 5-dikén 

csomagolta egybe az egyház szent edényeit és okmányait, Pelvinezi Sándor 
rektor és Kolosvári János jelenlétében. Fogaras várában 1690 április 17-én 
registrálták a kassai ref. egyház clenodiumait. Mindkettőről az eredeti jegyzék 
az egyház levéltárában. 

4 Az 1683 április 7-ki jegyzék szerint. Történelmi Tár, 1896. évf. 
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A reactió lelki vezére a felvidéken Szegedi Lénárt Fermcz 
egri püspök volt, református apának vakbuzgó róm. kath. 
anya által felnevelt fia. Ez a határozottan nagy tehetségű s 
még nagyobb akaraterejű püspök mintegy ezer főnyi külön 
katonasággal rendelkezett „szent" czéljainak támogatására.1 

E kis hadsereg legnagyobb részben a kassai jezsuita akadémia 
növendékeiből állott, kiknek vezére nagytisztelendő Mindszenti 
János, jezsuita atya volt. Azért volt pedig szükség e szent had-
seregre, mert Spankau tábornok, maga is protestáns, nem adott 
rendes katonaságot Szegedi rendelkezésére. A vakbuzgó püspök 
azonban könnyen segített magán, felfegyverezte a fanatizált ifjú-
ságot s közébök vegyítvén néhány német-katona ruhába öltöz-
tetett jezsuita papot, bejárta velők a felvidéket faluról-falura, 
városról-városra. A szegény protestánsok rémülete oly nagy 
volt, hogy legtöbb helyen ellenállás nélkül adták át templo-
maikat, iskoláikat és egyéb épületeiket e furcsa hadseregnek, 
mely szükség esetén erőszakoskodni is tudott.2 

Nagyon természetes, hogy a kassai református templom 
az elsők között foglaltatott el. Ez időben a törvénynek és 
tulajdonjognak szentségét lábbal tapodták a hatalom emberei. 
Az ismert források 1672 januárra teszik a kassai református 
templom elfoglalását, a napot azonban nem említik.3 Ezen 
templomra a róm. katholikusoknak sem jogczímök. sem szük-
ségök nem volt. Hogy az Erzsébet-templomot, mint eredetileg 

560. lap. Felvinczitól négy hordó könyv került vissza; a könyvtár egy részét 
a németek felprédálták. 

1 Schmitth: Episcopi Agrienses. III. k. 285. 1. 
' Episcopi, canonioorum, quin seminarii, quod Cassoviae est, cleri-

corum imperio decedebant (ecolesiae) plurium annorum possessione. Hi, 
quoniam miles (Spankau) pro templis operám conferre abnueret, cum saroi-
natore domus Teutonieorum, habitu et armis scito militem assimulante, 
pagos obibant circuin Cassoviam. Paraeciis ministros, literariis pnerorum 
ludis magÍ8tros abigebant, atutum demigrabantur. Jubebant recludi sacras 
aedes; pandebantur. Supellectilem et claves nunquam reddendas postula-
bant; mos gerebatur. Unde plurimus dolor et acerbitas acatholicis. (Frag-
menta hist. Hung. 283. 1.) 

s Schmitth, i. m. III. k. 284. 1.* Cassovia vetus ac nova. 84 l Krones, 
i. m. ( 1 6 7 1 - 1 6 8 3 ) 85. I. 
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róm. katholikus tulajdont, annyi sok más ilyen eredetű, idő-
közben azonban a két protestáns egyházba tért lakosság tulaj-
donába átment templommal együtt, visszafoglalták, erre nézve 
rendelkeztek a jognak bizonyos látszatával; de, hogy a refor-
mátusok által épített, részükre külön országos törvényczikkek 
és szerződések által örök tulajdonul biztosított templomot is 
elragadták, ez a minden jogot lábbal tipró erőszaknak olyan 
ténye, a melyre mentséget találni egyátalában nem, indokot 
lelni pedig csak is abban a czélzatban lehet, mely a protes-
tantizmus teljes megsemmisítését és kiirtását tűzte maga elé. 

Kassán ekkor a r. katholikusok nagy kisebbségben 
voltak a protestánsokkal szemben s mégis négy templom állott 
rendelkezésükre: az Erzsébet — Mihály — franciskánus — és do-
mokos-rendi templomok. Ennélfogva a reformátusoktól elfoglalt 
templomra szükségük egyátalában nem volt. A r. katholikus 
írók azon állítása tehát, hogy Szegedi püspök az elfoglalt 
református templomot róm. katholikus szertartással fel is 
szentelte, előttem a legnagyobb mértékben gyanús. 

Nyilvánvaló s a róm. katholikus írók által is elismert 
tény ugyanis, hogy ez a templom, mindjárt 1672-től fogva, 
katonai élelemtárul, prófont és sóraktárnak használtatott Vájjon 
megengedte-é az akkor különösen hatalmas róm. katholikus 
klérus, egy felszentelt templomnak ilyetén profanálását? 

Nyilvánvaló s átalánosan ismert történeti tény továbbá, 
hogy mikor az 1674 augusztus 22-iki nagy tűz Kassának 
csaknem fele részét elpusztította, az ekkor szintén leégett refor-
mátus templomnak, illetőleg királyi éléstárnak kijavításáról és 
befedetéséről nem a róm. kath. egyház, vagy Kassa városa, 
mint patrónus, hanem a szepesi kamara gondoskodott 

Ez a két hiteles adat egyenesen azt bizonyítja, hogy 
a templom, midőn a reformátusoktól elvétetett, egyátalában 
nem foglaltatott el és nem szenteltetett fel róm. katholikus 
templommá, hanem, mint gazdátlan jószág, mint res nullius, 
az állam, illetőleg a szepesi kamara tulajdonába ment át, mely 
azt, a fenforgó szükséghez képest, katonai raktárrá fordította. 
Ennélfogva azon állítás, hogy ez a templom Szegedi püspök 
által 1672-ben felszenteltetett, szerintem nem más, mint az 
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1681-ik XXVI; törvényczikk kijátszására 1681 után kitaláU 
koholmány-1 

A templomuktól megfosztott reformátusok egyideig még 
gyakorolhatták isteni tiszteletüket, először az iskolában, ttuyd, 
mikor 1672 végén 2 ez is elfoglaltatott, a parokhián; 3 mi-
kor pedig ezt is elveszítették, a lelkészlakkal szomszédos 
Bárczay-házban,A mely. mint nemesi kúria, legtovább meg-
kíméltetett az erőszaktól. A következő 1673. évben azonban 
tejesen betiltatott az egész városban a protestánsok vallás-
gyakorlata s egészen 1681-ig, tehát 9 éven át, a protestán-
soknál is a r. kath. papok végeztek mindenféle. papi teen-
dőket.5 Nagyon kedvező tér nyilt ekkor az erőszakos térít-
getésekre; a jezsuiták évkönyvi feljegyzései szerint Kassán 
1673-ban 93, 1674 ben 128, 1677-ben 169, 1678-ban 164, 
tehát négy év alatt összesen 554 protestáns téríttetett át a 
r. kath. egyházba.6 Ez arány szerint 10 év alatt mintegy 

1 Az 1681 : XXVI. törvényczikk szerinti „azon templomok, melyek 
az ágostai és helvéthitvallasd lakosok által építtettek s kath. szertartás sze-
rint eddig fel nem szenteltettek, kiküldendő biztosok által nekik átadassanak". 
Ezen törvény szerint az elfoglalt kassai ref. templomot vissza kellett volna 
adni a reformátusoknak; hogy tehát ne kelljen visszaadni, azért kellett azt 
költeni, hogy e templom már 1672-ben róm. kath. módon felszenteltetett. Erről 
különben később bővebben szólunk. 

* Apafi Mihály fejedelem 1672 mározius 7-én kelt levelében 100 
tallért igér a kassai ref. eollegiumnak. (Egyh. levéltár.) Az iskola tehát még 
ekkor nem volt szétfizve. Viszont több feljegyzés az egyházi levéltárban azt 
mutatja, hogy 1673-ban már nem volt iskola. 

3 A paplak a Mészáros-utczán, az iskolával szemben állt. Jelenleg 
43. helyrajzi számot visel s szintén az Orsolya-apáczák birtoka. 

4 Jelenleg is a Bárczay-család birtoka. (Mészáros-útcza 44. szám). 
& Makiári István, kassai ref. polgár 1674 ápril 10. kelt végrende-

letében arra kéri a birót és a tanácsot, hogy szamár módra el ne temettes-
sék. Ez nyilván arra mutat, hogy ez időben már nem volt prot. isteni szol-
gálat Kassán, s a prot. halottakat pap nélkül vitték a temetőbe, ha a róm. 
kath. pap szolgálatát el nem fogadta a család. Német Lakatos Mihályné 
1676 febr. 11-én tett s fentebb idézett végrendeletében azt olvassuk: „ha 
Isten még valaha a kassai ref. ecclésiát helyre állítja'*. Tehát ekkor nem 
létezett Kassán ref. egyház. 

6 Krones, i. m. 102. 1. 
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másfélezer tagot veszítettek él térítés által a kassai protes-
táns egyházak. Ugyanennyien, vagy talán többen is, elköl-
töztek az erdélyi fejedelem oltalma alá, hol szabadon gya-
korolhatták vallásukat így a kassai prot. egyházak, számban 
ée erőben egyaránt megfogyva, birtokaiktól megfosztva, mint-
egy tetszhalott állapotban várták a szabadulás nagy napját. 

Á gyászévtizednek vége felé bíztató jelek merültek feL 
Thököli és a bujdosók diadalai a bécsi kormányt rendszer-
változtatásra inditák. A rettenes vallásüldözéssel is alább 
hagytak, mert a bujdosók iszonyú kegyetlenkedéssel alkalmaz-
ták a táliót. A Sopronban, 1681 ápril 28-án megnyílt ország-
gyűlés azonban sem az ország alkotmányának, sem a vallás 
szabadságának visszaállítására nézve nem volt képes számba-
vehető eredményt érni el. A vallásügyben felirat feliratot ért, 
de a hatalmas r. kath. klérus mindig meg tudta akadályozni 
a protestánsok legszerényebb kívánalmának teljesültét is. Igy 
jöttek létre a vallásügyre nézve az 1681: XXV. és XXVI. 
törvényczikkek,1 melyek bár általánosságban biztosítani lát-
szanak a vallásszabadságot, az egyes, sokszor egymásnak 
ellentmondó részletekben számtalan rést engednek a kimon-
dott elv megtapod ására. 

A kassai református templomot is, melynek elfoglalása 
a vallási sérelmek közt szintén felemlíttetik az evang. rendek 
feliratában,2 nem ezen törvénynek ereje, de Thököli fegyve-
reinek győzelme adta vissza jogos tulajdonosaiknak. A tör-
vénynek csak annyi hatása volt, hogy 1681 végén, vagy 
1682 elején ismét megkezdhették a kassai protestánsok az 

1 Az egész országgyűlés történetét s magát az illető törvényezik keket 
lásd: Zsilinszky M. művében, ÜL kötet, 410—516. lapokon. 

2 In civitate Cass ovién se te m pia tria, cam paroohiis, gymnasiis, 
scholis et coeteris acoessoriis. A bárom templom alatt az Erzsébet, Mihály és a 
ref. templom értendő. Ellenben már az 1687. évi pozsonyi országgyűlésen 
szereplő sérelmi jegyzékben Kassáról csak az ág. ev. kisebb és nagyobb 
templom szerepel; (Hist. Diplomatica. Append. 207. 229.) tehát a kassai 
reformátusok ekkor tényleg birtokában voltak templomuknak s minden egyéb 
javaiknak. És mégis akadnak r. kath. történetírók, kik a ref. templom má-
sodik elfoglalását következetesen 1687-re teszik 1696 helyetti 
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isteni tiszteletek tartását/ templomaikat azonban esak 1682 
augusztus 15-én nyerték vissza, a midőn a Kassára győze-
delmesen bevonuló Thököli az Erzsébet-templomot a mellette 
levő Mihály-kápolnával együtt a lutheránusoknak, a katonai 
raktárrá fordított templomot pedig a reformátusoknak azon-
nal átadta. A„Cassovia vetus ac novaa jezsuita írója nyilván 
mondja ez esemény leírásakor, hogy „a császári élelmiszerek 
kihányása után" (ejecta Caesaris annona) jutottak a reformá-
tusok templomuk birtokába; kétségtelen tehát, hogy az egész 
1682 aug. 15-ig, tényleg katonai élelemtárul szolgáló kincstári 
épületként szerepelt, vagyis az volt az 1681: XXVI. törvény-
czikk létrejöttének idejében is, nem pedig róm. kath. szertar-
tással felszentelt templom. 

Ez a kétségtelen tényállás és jogi helyzet ád kulcsot 
a későbbi események megértéséhez. Budavárának visszafog-
lalása s Thököli ügyének rohamos hanyatlása után ismét 
újult erővel kezdődött meg a protestánsok üldözése. A kassai 
Erzsébet-templomot és Mihály-kápolnát 1687 január 2-dikán 
Fenesi György Kassán székelő egri püspök visszafoglalja a 
lutheránusoktól; gróf Csáky István még elébb, 1686 őszén 
sorra foglalja az eperjesi, lőcsei, kézőmárki és bártfai tem-
plomokat; a kassai reformátusok pedig 1696 márczius 27-ig, 
tehát egy egész évtizeddel tovább, birtokában maradnak tem-
plomuknak\ Ezt máskép megmagyarázni nem lehet, mint hogy 
ez időben még az 1681 : XXVI. törvényczikk rendelkezése 
állt érvényben a kassai ref. templomra nézve, azaz egész 
1697-ig nem érvényesülhetett az a koholt ürügy, hogy e tem-
plom 1672-ben r. kath. szertartással felszenteltetett. 

Fenesi György püspök azonban szemet vetett a kassai 
szép református templomra, melyet igen alkalmasnak tartott 
arra, hogy az ide telepítendő Orsolya-apáczák részére tem-
lomul, a mellette levő iskolaépület pedi# zárdául szolgáljon ; 
egyúttal erős csapást is lehetett ezzel mérni a nyakas kál-

1 Az egyházi számadások szerint Száldobosi János lelkész és Görgei 
János kántor már 1682 juniusában vettek fel fizetést; ennélfogva a vallás-
gyakorlatnak valamivel elébb kellett megkezdődni. 
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vini8ta eretnekekre. E végből könnyő volt az ndvart meg-
nyerpie s magát Eleonora császárnőt olyan fogadalomra bírni, 
hogy a kegyes szüzeket, császári férje legmagasabb segítsé-
gével Kassán megtelepítse.1 

Első lépés volt e czélra I. Lipót császárnak 1687 január 
28-án kiadott oly értelmű rendelete, hogy a kassai ref. tem-
plom ismét katonai élelemtárrá fordíttassék.2 Ez a rendelet 
azonban, ezúttal még nem érvényesülhetett. Gróf Csákv István 
országbíró és kamara-elnök maga tett oly értelmű fölterjesz-
tést, hogy ez a templom a reformátusok által építtetvén s 
róm. kath. szertartással még eddig felszentelve nem lévén, 
a törvények értelmében birtokukban meghagyandó.3 Fenesi 
azonban nem csüggedt s az előbbi rendelettel szemben felfo-
lyamodással élő 8 magukat a templom birtokában véglegesen 
megerősíttetni kérő kassai reformátusok folyamodására sike-
rült 1691 február 22-én egy újabb legfelsőbb rendeletet 
kieszközölni, mely már mint tényt állítja ezen templomnak 
1672-ben történt felszentelését s ez alapon kimondja, hogy a 
templom a reformátusoknak át nem adható; annyival is 

1 Anno 1698. 23 Octobris Posonbul az apáczák ide jöttek; felséges 
asszonyunk s császárnénk (Eleonora) Magdaléna Theresia különös gratiájá-
bul magát fundatornénak declarálván, templomunkat, mellette való házzal 
együtt, melyben annak előtte kálvinista oskolák voltak, azon utczán által 
ellembe 'egy házat, melybe kálvinista papok laktak, nekünk ajándékozta négy 
darab szőlővel együtt a tályai hegyen. (Mária Joanna abbatissa jelentése, 
1762. okt. 6. a kassa-városi levéltárban.) 

2 Ezt a rendeletet csak a Cass. vetus ac nova és az alább említendő 
1691. évi rendelet utánösmerem. Az idézett mii szerint ez a rendelet a kama-
rai főtisztek restsége vagy engedékenysége miatt (praefectorum socordia an 
conniventia) nem hajtatott végre. Igen nehéz ezt feltenni a kormánytól 
függő kamarai főtisztekről. Épen ezért nem hallgathatom el azon erős 
gyanúmat, hogy ez a rendelet vagy költött, vagy legalább is antedatált; 
mert áz 1687/88. évi országgyűlés irataiban, a mennyire azokat ösmerem. 
nem találhatók a kassai ref. templom jogi természetére vagy tulajdonjogára 
vonatkozó adatok. Már pedig, ha ez a rendelet 1687 elején csakugyan kiada-
tott s ösmert lett volna, kétségtelenül sérelemként hozták volna fel az ország-
gyűlésen az evang. rendek. Ennek pedig, ismétlem, még eddig semmi nyomát 
sem találtam. 

8 Az 1691. évi rendeletben. 
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inkább, mert azt már ő felsége a császár, a császárné közben 
járására, legkegyelmesebben bizonyos szerzetesrendnek szánta 
és adományozta.1 

De még ez újabb rendelet sem tudott azonnal érvénye-
sülni, a kassai reformátusok kétségtelen tulajdonjogával és a 
törvényes állásponttal szemben. Tovább is birtokában marad-
tak templomuknak s minden más javaiknak; akadály nélkül 
rendelkeznek azok felett,2 sőt 1695 márczius 25-én kebelébe 
fogadja a kassai egyház a sárospataki főiskolának Gönczről 
elűzött tanulóit, idősb Csécsi János tanár vezetése alatt. A 
sárospatakiaknak Kassára menekülése a legnagyobb bizonyí-
ték arra nézve, hogy a kassai ref. egyház helyzetét, ez időben 
még, a legbiztosabbnak tartották s távolról sem gondoltak 
azon nagy veszedelemre, mely alig egy év múlva, ezen egy-
házra is, egész váratlanul elkövetkezett. 

Révész Kálmán. 
1 A magy. kir. udvari kanczellária tanácsának (ex consilio oancell. 

aulic. hung.) ezen igen fontos rendelete, egykorú, de igen rongált és hibás 
másolatban megvan az egyház levéltárában. Rövid tartalma ez: Mivel a pro-
testánsok javára (!) alkotott 1681. és 1687. évi törvényczikkekből nyilván 
van, hogy mely templomok adandók vissza az akatholikusoknak, a kassai 
ref. templomot nem kívánhatják, mivel az 1672-ben róm. kath. módon fel-
szenteltetett. Ezért o felsége, gr. Osáky azon jelentésére, hogy e templom 
nem lett róm. kath. módon felszentelve, még 1687-ben kelt rendeletében 
kinyilvánítá, hogy az csakugyan felszenteltetett. A mi pedig a folyamodók-
nak a régibb, 1647. és 1649. évi törvényezikkekre való hivatkozását 
illeti, ezek az újabb törvények által épen úgy módosíttattak, sót eltöröltet-
tek (!!), mint az 1523., 1525. évi (lutherani comburantur) s több ilyen tör-
vények. Ennélfogva folyamodók kérése nem teljesíttetik; részökre a templom 
át nem adatik; a további folyamodásoktól pedig büntetés terhe alatt eltiltat-
nak. Az egész rendeleten meglátszik a jezsuita ész és kéz nyoma; mind-
azáltal kérdésbe kell tenni, hogy miképen lehet így beszélni egy olyan tem-
plomról, melynek birtokában a reformátusok tényleg (intra dominium) ben-
vannak?! Erós homály borong e rendelet felett is, mint a korszak annyi 
sok ada+a körül! 

* Az 1694. óv június 10-én tartott egyházi gyűlésben összeírják a 
kassai egyház javait, követeléseit, megállapítják a templomalatti sírhelyek 
árát. (Történelmi Tár, 1896. évf. 562. lap) Négy évvel elóbb, 1690-ben újra 
önteti az egyház az 1674-ki nagy tűzben megolvadt nagyobbik harangját. 
Mindez az egyház helyzetének akkori szilárdságára, illetőleg az állandóság 
feltételezésére mutat. 
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