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A címben jelölt időszak a kora újkori Magyar-
ország válságos periódusa volt. A kezdő dátu-
mot Erdély Mohácsaként (1657) szokás meg-
jeleníteni, II. Rákóczi György balul kiütött 
lengyelországi hadjáratának következménye, az 
Erdélyt és Partiumot elözönlő török-tatár hor-
da pusztításának kezdete. 1663 pedig az ettől 
az évtől hosszasan elhúzódó erdélyi kormány-
válságnak a vége, Apafi Mihály fejedelemségbe 
való beemelésének a kezdő dátuma. Minde-
zek ellenére a kutatás számára szerencsésnek 
mondható a helyzet, mivel ebből az időszakból 
fennmaradt számos debreceni jellegű irat. Je-
len témám, a migráció mozgásainak nyomon 
kísérése ezek alapján dokumentálható.

A források
A vizsgálat körébe bevonhatók elsősorban az ad-
minisztratív adattárak: a debreceni egyházme-
gyei,1 a tiszántúli egyházkerületi (Debrecen)2 
és a Debrecen Titkos Levéltárából származó 
városi magisztrátusi jegyzőkönyvek,3 melyek 
jól kiegészítik egymást. Az esperesi anyagok 
idevonatkozó része zömmel 1655–1665 közti 
félközzsinatok gyűléseit rögzítette (azaz nem 
volt jelen a teljes egyházmegye lelkészi kö-
zössége, néhol csak a vezetőség), egyházkerü-
leti gyűlés pedig többször is elmaradt (1661, 
1663), a bejegyzés szerint „in tempestatem 
bellicum”; s végül a városi jegyzőkönyvek 15. 
kötete 1658–1662 közt teljesen foghíjas: ez 

1  Debreceni egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvei, l.  
A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 
(Debrecen), I. 31. a) 2. k. (1655–1737), (továbbiak-
ban: DEm. jkv.).

2  Tiszántúli egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvei, l.  
A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 
(Debrecen), I. 1. a) 2. k. (1567–1765), (továbbiak-
ban: TtEk. jkv.).

3  Debreceni magisztrátusi jegyzőkönyvek, l. Hajdú-Bi-
har Megyei Levéltár (Debrecen), IV. A. 1011/a, 14. 
k. (1656–1657), 15. k. (1658–1664), 16. k. (1665–
1666), 17. k. (1667–1670), (továbbiakban: Városi jkv.).
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volt az a kötet, amelyet 1705-ben feldühödött katonák vagdaltak szét. A közigazga-
tási és diplomáciai levelezés másolatai is ez utóbbi forráscsoportban, a városi iratok 
közt lelhetőek fel (eredetijeik elvesztek): 3 váradi és 2 egri basa, 1 kassai kapitány,  
5 erdélyi fejedelem levelei a várossal. Fennmaradt ezidőből néhány debreceni nyom-
dai kiadvány, melyek a teológia tudományának termékei: prédikációk, temetési be-
szédek, iskolai disputák.4 A kettő közötti átmeneti műfajt képviselik az ekkor, a tör-
ténelmi traumák hatására megszületett kálvinista szemléletű városi krónikák.5

Debrecennek a partiumi lét egyfelől kiváló kereskedelmi kapcsolatokat jelentett, 
de mivel egyben a hadiúton feküdt, és soha nem volt várfala, csak fonott kerítése, ez 
kimeríthetetlen nyomorúságot hozott a fejére ebben az átmeneti időszakban. A török 
elfoglalta városok (Várad 1660, Érsekújvár 1663) új szandzsákközpontok lettek, a 
fenti adattárak alapján elmondható, hogy a cívisvárosba özönlöttek a menekültek, 
sőt még a teljes váradi Collegium is helyet kapott itt. Számos képzett tudós talált 
itt átmeneti vagy végleges szállásra, de a nyomda a lehető legválságosabb periódusát 
élte: 1663-ig örökösödési és egyéb jogi viták miatt alig jelent meg itt kiadvány, utána 
is – a pataki Rosnyai János érkezéséig – csak igen rossz minőségű. A férőhelyigények 
megnőttek, tehát ekkor nyerte el a Collegium ismert kvadrát formáját, a Szenthá-
romság templom (a mai nagytemplom elődje) is szép fehér zsindely cserepet kapott. 
A krónikaírók nem győznek csodálkozni azon, hogy egyáltalán túlélte a város ezt a 
rettenetes időszakot, amelyben megtörténhetett, hogy egy főbíró a török kínzásokba 
halt bele (Vígkedvű Mihály 1661-ben), máskor meg a Városháza előtt ácsoltatott a 
váradi basa karókat a tanácstagok számára, ha nem fizetnek váltságdíjat értük (Szej-
di-járás, 1660). Csakis az Isten irgalmának köszönhető – ítélt mindhárom krónikás 
–, hogy ez a város még fennmaradt. Kész csoda, de egy időben pusztult és épült.

Belső migráció
Az a típusú vándorlás, amelyről itt írni fogok, csak egy részterületét jelenti a nagy 
folyamatoknak: csak a gyülekezetüket 1657 után elhagyó, és átmenetileg vagy vég-
leg a cívisvárosban kikötő lelkészek helyzete érdekel. Az ún. „külföldi Praedikáto-
rok” ügyeit ugyanis régi városi törvények (1642) szabályozták, és ez nem a tömeges 
mozgásról, hanem egyedi esetekről szólt: „mas videki P[rae]dicatorokat, sem Mester 
Uramekat [= Tanítókat] expressis festibus diebus az P[rae]dicallasra ne cogallyák”.6 
Azaz a középkorban és a kora újkorban megszokott módon a nagy ünnepek három 
naposak voltak, és ezek első napján prédikált a helyi lelkész, de a másik kettőre hív-
hattak vendégprédikátort. De a városi előírás szerint az elöljárók ennek nem lehettek 

4  Összesen 9 kiadványt ismerünk 12 példányban ebből a korból, ami nagyon gyenge nyomdai teljesít-
ményt jelez: RMNY 3022–27 (1662), 3075a–3077 (1663).

5  Kállói Fényes István krónikája az 1664-es jegyzőkönyv végén, kiadta: Széll Farkas, TT 1894, 535–
543; RMKT XVII/10 (Az 1660-as évek költészete, 1661–1671), 4. sz., 19–29; Bartha Boldizsár: 
Rövid krónika […] Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokrúl, Debrecen, Karancsi, 1666 (RMNY 
3272); kiad. Ozsváthné Krankovics Ilona, Debrecen, 1984 (HBmL forráskiadványai, 11).

6  Városi jkv., 1642. máj. 4.
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szervezői, csak a helybéli papok, és „belmissziót” sem végezhettek más területén a lel-
készek (nem missziózhattak, prédikálhattak kedvükre lelkeket térítendő). Egyedül az 
állásba vétel lehetett a kivétel, amikor bemutatkozó szolgálatra elhívhattak külsőst, de 
azt is inkább ezeken a háromnapos ünnepeken tették. A beálláshoz pedig az esperes 
engedélye volt szükséges.

Ehhez képest hatalmas felbolydulást okozott, amikor 1660 augusztusában ka-
pitulált a váradi erősség, és a Váradi Collegium (diákság, tanárai, így Martonfalvi T. 
György vezetésével), a városi nyomda készletével s a Váradi Biblia példányaival ide 
menekült. Egy év elteltével a városi iratok arról szólnak, hogy gondot okoz a „conflu-
ált Praedikátorság” életének elrendezése.7 A korszakunk végéig (1663) ez állandóan 
terítéken lévő probléma volt: a teljes partiumi térséget rohanta le a török és a tatár, 
folyamatos volt a tömegek áramlása, és ebből a zöm Debrecen felé vette az irányt 
(joggal, hiszen Temesvár, Várad török, Szatmár pedig német kézen volt). Ebben az 
időszakban a menekültek s letelepedni vágyók tömegei miatt óriási méretűre duzzadt 
a város:8 a tatár, német, kuruc miatt elpusztult vagy árva gyülekezetek gondozása 
ügyében telepítési rendeletek, építési kiutalások, adakozásra felhívás, stallumbeli vi-
ták jellemzik ezt az időszakot. Debrecen pedig mint abszolút egyházi központ (3-5 
lelkésszel, esperessel és püspökkel) a városi, az egyházmegyei és a tiszántúli egyház-
kerületi hivatal helye is. Ha támogatást szervezett az egyházi vezetés, innen rendelt 
el gyűjtést, innen rendelt ki papokat, ide várta a postákat, s zömmel itt zajlottak le a 
zsinatok is. Egy személyes eset: Némethi István szoboszlói pap olyan félelemben élt, 
hogy rettegett visszamenni státusába, s Nógrádi Mátyás esperes diszponálta a talpra 
állásra s a helyben maradásra.9 Ennek ellenére a város jól kezelte a határhelyzetet, s 
visszatekintve látszik, hogy a váradiak csatlakozásától számítjuk a debreceni Collegi-
umnak a 17. században legjelentősebb korszakát: önálló arcélű, tudós és kegyes taná-
rok, ehhez mérten hatalmas létszámú lelkészképzés, s nem utolsósorban a könyv- és a 
peregrinációtörténet szempontjából is a legtevékenyebb korszaka miatt.

A konfliktusok
Jóllehet, sem más nemzetiségűek (cigányok), sem más felekezetűek (görög kereske-
dők), sem más rétegbeliek (kurucok), sem konkurens társadalmi csoport (váradi vagy 
tokaji kereskedők) nem voltak, akik most kérésükkel a városhoz fordultak, hanem 
nagyon is hasonlóak, kálvinista lelkészek és közösségeik, de a hatalmas tömegszámuk 
miatt az ő diakóniai megsegítésük gondot okozott az addigra régóta háborítatlan 
egységben élő debreceniek közt. Az első faktor, ami figyelembe vehető ezeknél az 
eseteknél, az a félelem. Bartha Boldizsár, a város jegyzője, majd krónikása Ámós pró-
fétát idézte (Ám 3,6): Vajon lehet-é baj a városban, amit nem az Úr szerezne? A „tűz 
gyulladásától rettegvén sokak az utcákban hallgatták az Úrnak beszédét a Schólabé-

7  Uo., 1661. nov. 2–5.
8  Lásd Szendrey István: Debrecen, a mezőváros, in Sz. I. (szerk.): Debrecen története 1693-ig, Debre-

cen, Alföldi, 1984 (Debrecen története, 1), 233–248.
9  DEm. jkv., 1663. ápr. 4.
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li tudós ifjaknak szájokból” (1656), majd az ezt követő Partium feldúlása (1657–
1661/3): Munkács (1657), Szatmár, Várad (1660), Enyed, Gyulafehérvár (1662), 
Érsekújvár (1663) pusztulása és a háborús helyzet nyilvánvaló jeleként jegyezte le, 
hogy „az idő alatt az isteni szolgálat megszűnék a templomban”. S amikor egyáltalán 
lehetséges volt, „mind a debreceni s mind a vidékségrül befutott Praedikátor urak 
külön-külön bizonyos helyeken szolgáltatták ki az Isteni tiszteletet, könyörgést és 
Praedikációt” (1660). A Szejdi-járás idejétől az álszent politikai játszma eszközeként 
a török biztosította a város védelmét a krími tatárokkal szemben azzal, hogy váradi 
csauszokat küldött be, akik a fenséges Padisahot képviselték. S amikor ez a „védelem” 
is megszűnt, ezt olvashatjuk a krónikában: „az ellenségtül való félelem tágítván a 
csauszokat békével hazaviszik, die 21. Aug. [1661] Templomunk ajtaja is megnyílik”. 
Látható, hogy a szent tereket se tudták a debreceniek sokszor használni, és gyakran az 
alkalmak is csak dibdáb módra tartattak meg.

A hirtelen jött migrációs hullámra átmeneti megoldások születtek, de amikor 
az érkezők tartósan kezdtek volna berendezkedni, vagyis ekkor már az lett a feladat, 
hogy az újabb éhes szájakat nemcsak etetni, szállással ellátni, de feladattal s fizetséggel 
felruházni kellett, az komoly terhet jelentett. Az 1661. március 16-i debreceni partiá-
lison téma volt, hogy a környező falvakba, Bakonszegre, Gáborjánba is érkeztek ván-
dorló lelkészek. Az egyiknek a városi jogi alkalmazási szokással szembekerült ügyét 
ismerjük: „contra Reverendissimum Dominum Stephani Csanalosi quod Conciones 
habeat in Debrecen et Sacramenta administrat”, azaz az ismeretlen pap nemcsak 
prédikációt tartott, de még szentséget is szolgáltatott ki Debrecenben, holott erre 
közjogi státusa nem tette volna alkalmassá. Csanálosi ügyét rendezték, a Herpály-
ból Bakonszegre ment öntörvényű pap is nyilvánosan bocsánatot kért a következő 
zsinaton.10 Kellett tehát az alkalmazások jogállását és a bihari falvak, mezővárosok 
stallumát is érinteni: Debrecen 100, Berettyóújfalu 75, Derecske 50 forint összeget 
tudott fizetni egy évre a megválasztott lelkészének.11 Természetesen ehhez járult még 
az illetményföld (föld és kaszáló – felesbérlet), a terményjárulék (gabona, bor, vászon, 
állat, tűzifa – kvartája) és egyéb egyedi juttatás (szállítási, robotoltatási jogok, illetve 
sákramentumos stóla társadalmi rétegek szerint).

A Vetési-ügy
Egyetlen eset rávilágít a jelenség jogi és egyéb hátterére. A vizsgált időszakban 1661-
1663 közt végighúzódó tárgyalássorozatról van szó, amely egy befogadott pap ügyé-
ben zajlott le a város és az egyházmegye vezetősége közt. Ennek vége az lett, hogy 
amikor az éves papmarasztási eljárás során 1663 tavaszán a felek alkudoztak, Vetési 
Sándor a következőt kérte a városi tanács iratai szerint: „Tavalyi alkovas szerént nem 
szolgálhat, ha az Praedikátorságra tartozó tißtit éppen el nem követheti –s fizetese is 
nem jobbittatik, mert nem eri csak aßtalat[-]is fizetesével, azontul is sok szükségtül 

10  Uo., 1661. ápr. 6.
11  Uo., 1664. márc. 26.
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szorongattatik”.12 A tanács tehát ezt a kérvényt azzal a határozattal továbbította a 
város lelkészi vezetőségének, hogy „à Praedikatoroknak hirt kell adni felőle, ’s meg 
kell mondani, à Sacramentumok[na]k kereßtelesnek Temetesnek eskütésnek melléje 
bocsassak ő k[e]g[ye]lmek. Mert szintén ugy háromszor Praedikall, mint akar mely-
lyik”.13 De ezt megelőzte már a debreceni egyházmegyei félközzsinat döntése, ahol 
két héttel korábban ezt a lelkészt és öt társát felfüggesztették, és a Sacramentumok ki-
szolgáltatásától eltiltották.14 Tehát Vetési Sándor tett egy kísérletet a tanácsnál, hogy 
hátha ők közbenjárnak. Emiatt a levélváltás másnapján összeült a rögtönítélő egyház-
megyei bíróság, és a következő döntést hozta: a zsinat elé vont lelkészek ügyében a 
döntés 1) erre az évre szól, 2) feladata, hogy az asszonyával szentül éljen, 3) és gyako-
rolja egyházi feladatát.15 A névsorból azonban kimaradt Vetési neve. Nem véletlenül: 
másnap a város ülésén feljegyezte a jegyző, külön kiemelve az esetet Pro memoria: 
„tudta (a VS) dolgát az Ecclesia, nem lehet verekedni az Ecclesiaval érette”.16 Azaz 
elengedték a „gyüttment” lelkész kezét, mint ahogy arra az ugyanitt becitált latin 
nyelvű helyzetleírás utalt, okkal: „Alexander Vetési vitio independentissimi crimina-
tus à Seniori Ecclesiastico etc. idioque depositus ab Eccl[esi]a Partiali”.

Ezek szerint tehát ez a helyzet sokkal bonyolultabb képet fest erről a migráns 
helyzetről.17 Ha valakit independensséggel vádoltak meg, az vagy egyházpolitikai 
vagy kegyességi reformerséget, egy felforgató, netán potenciális királygyilkos képét 
vetíti a megvádoltra. A kora újkor egyik egyházi szitokszava, ami alapján 1655-ben 
a váradi puritán kegyesség több képviselőjét is elítélték, kit börtönre, kit hivataltól 
való eltiltásra. Akkor Medgyesi Pál, Szatmári B. Péter társaságában ott találjuk éppen 
Vetési Sándort is. A többiek esetén, akik ismertebb nevek a régi irodalom kutatói 
számára (mivel fennmaradt saját írásuk, szemben Vetésivel, akinek nem), általában 
a kegyességükre szokás vonatkoztatni ezt. Mintha mai szóval azt mondanánk, hogy 
ma egy erdélyi, szatmári, pataki, kúnsági, bihari s pataki típusú kegyesség, vagy egy 
fundamentalista s egy liberális vallásosság annyira elválaszt egymástól, hogy az egyik 
közegből érkező pásztor s a másik közeget képviselő nyáj nem fog tudni egy irány-
ba haladni. Ez lehetséges, de itt a városi feljegyzésben maradt meg az independens 
szó, tehát ők tárgyalták, magukra nézve is súlyosnak érezték, tehát írásba foglalták 
a kifejezést. Azaz a tanácstagok számára ez jogi kérdésként tételeződött, vagyis itt, 
az 1663-as esetben alkalmazási vitáról lehet szó sokkal inkább, mint kegyességi in-
kongruenciáról.

12  Városi jkv., 1663. ápr. 16.
13  Uo.
14  DEm. jkv., 1663. ápr. 4.
15  Uo., ápr. 17.
16  Városi jkv., 1663. ápr. 18.
17  Részletesen és más nézőpontok érvényesítésével lásd: Csorba Dávid: Komáromi Csipkés György, a 

„megtébolyodott Notarius”, in Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya (szerk.): Prózai 
kegyességi műfajok a kora újkorban (Prédikáció, meditáció és imádság), Studia Litteraria 52 (2013/3–4), 
108–145.
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Az 1642-es városi törvényt már idéztem, ami a külsős papok eseti szolgálatait sza-
bályozta a városban. Ezt rögzítette szintén ez időben a Geleji-kánonok (1649), ami 
az egyházi joghatóság alkalmazási jogkörét járta körül a 8. pontban: „Nemcsak a ván-
dorokat és tébolygókat pedig, hanem az egyik megyéből a másikba átköltöző jövevé-
nyeket sem szabad addig semmiképpen hivatalra alkalmazni, mig tudományuk igaz 
voltáról és életük jámborságáról saját esperesüktől, a megye szokott pecsétével erősí-
tett bizonyitványt [commendatoria] nem mutatnak. Ugyanez a törvény érvényes az 
iskolatanítókról is”.18 Vetési esetében pedig már az egy évvel korábbi alkalmazásánál 
is ugyanezek a kérdések merültek fel, amint ezt a városi jegyző ránk örökítette:19 „Pro 
memoria: Alexander Vetési Praedicator dolga ventiláltatik, a partialisban Debreczen-
ben hárommal criminallyak a’ jambort.

1. A Canonok ellen impignal a’ képpen, hogy Esperest hire nélkul az Tanács 
kérésének engedett –s Praedikallasra szegödött.

2. Ecclesiajat mondgyák idejének előtte hagyta el, fel vevé egéß fizetését.
3. Commendatoria nélkül ment bé az Érmellyéki Societasba, annélkül jött is ki, 

-s hogy a’ mi magának tetszett(,) csak azt követte Micskei Praedikátorságában.
(4.) - Fotot is vetnek reá, hogy reverzálissa ellen-is impignált vólna erőssen.”

Vagyis már ekkor sem volt jogtiszta a külsős pap bevonása a debreceni világba: át-
hágta az alkalmazás egyházi szokásrendjét (1., 3. pont), morálisan is vétkezett (2.), és 
a személyes fellépésében is kevés alázatot mutatott (4.). Ezek bizony nem teológiai, 
dogmatikai viták, hanem szimplán egyházjogi kérdések. És ezek miatt már 1 évvel 
korábban is megintették, s az ellen is ágált. S ebbe szólt bele a városi tanács, aki lát-
hatólag küzdött az új papért, de a végén le kellett mondania róla, sőt már 1662-ben 
is a Papok széki előtt a tanácsbírák visszakoztak („Senatus se excusavit”),20 rá egy évre 
pedig végleg csatát vesztett. Feltehetőleg ezen ügyek miatt Munkácsról szegődtethe-
tett le a város 1662-ben – bár a jegyzőkönyvek erről hallgatnak, csak Bakóczi János 
adattára tudósít róla – egy Debreceni Péter nevű egykori debreceni diákot (időpont 
és időtartam közelebbről nincs megnevezve).21

Papmarasztás
A papmarasztás a kora újkor egyik, az 1881-es debreceni zsinat óta letűnt szokása 
volt. A 16–18. században ugyanis nemcsak a városi és világi tisztségeket választották 
újra, hanem az egyházit is: sokáig élt a papmarasztás elve, azaz évente megadni az 
esélyt, hogy a gyülekezet vezetői, fenntartói, egy város vagy faluközösség tanácsa, egy 

18  Egyházi kánonok […], összegyűjt. Geleji Katona István, függelékben a Szatmár-németiben az 1646. 
évben tartott nemzeti zsinat végzései, ford. és kiad. Kiss Áron, Kecskemét, Szatmári ref. egyházmegye, 
1875.

19  Városi jkv., 1662. jún. 30.
20  DEm. jkv., 1662. jún. 28.
21  Bakóczi János: A debreceni ev. református egyház lelkipásztorai 1535–1894, 1894, [kézirat] = TtREL 

II. 28. d), 2. k., 443.
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nemesi patrónus (földesúr, fejedelem) számára, hogy ha nem volt kellőképp meg-
elégedve a lelkészével, újat válasszon, vagy új feltételekkel tartsa meg a következő 
évi papmarasztási időszakig. Egyik oldalról a beláthatóan átmeneti időre választott 
tisztség, melyért az illető anyagi és szellemi felelősséggel tartozik, tekintélyt és fele-
lősséget ruház annak birtokosára. A másik oldalról viszont a megfelelési kényszer a 
közösség elvárásainak és normáinak évről évre, belső és külső feszültséget is okozott 
több ízben. A jó „tiszt-viselő” elvárásainak magas a mércéje. Nem elég a tudás, a 
lelki ajándék s a fényes vallástétel; és kevés ehhez a bűnnel való nyilvános, látható 
tusakodás, a buzgó könyörgő imádkozás; s nem tesz keresztyénné az egyháztagság, 
de még a vállalt mártírság sem, ha nincs meg a szolgálatnak lelke és az accomodatio 
(alkalmazkodás) a helyi normákhoz.

S mikor az évfordulókor végre megegyeztek, ezt feljegyezte a városi és az egyház-
megyei jegyzőkönyv is, hiszen a városi lelkész, tanító és kántor egyházi személy, de vá-
rosi alkalmazott lett, s ezért mindkét helyen le kellett vizitálnia. A város jegyzőkönyv-
be vette a tényt és a fizetési módot, az egyházmegyei jegyzőkönyv pedig a következő 
év januárjában tartott egyházmegyei zsinaton rögzítette ezt a szerződést, annak kora 
újkori szertartásrendjében, kézfogással és hitlevél kiállításával pecsételve meg a külső 
elhívást. Az évenkénti vizsgálat nem kevés feszültséget jelentett. Egy helyen ezt olvas-
suk Debrecen és kántora egyeztetéséről: „Kantor Uramot marasztotta az Tisz[teletes]: 
Tanacz, de nem igerte szolgálattyát, ha elegendő fat nem adnak neki. Deliber[a-
tum]. Elegedgyék fizetesevel.”.22 A tanácsi határozat lesújtó: ha az egyik tiszteletes úr 
1662-ben, a másik egy év múlva, vagy a kántor úr 1668-ban keveselli a tűzifára tett 
ajánlatot, akkor csak szolgáljon tovább csendben. Báthori G. Mihálynak, a debreceni 
másodpapnak felkínálták, válasszon (vagy a pénz vagy a fa), de mindkettőt nem kap-
ja; Komáromi Csipkés György már csak dühöngött, s a kántor úr se tehetett egyebet, 
mint elcsendesedett. A viták végére pontot tett a tanács e rigorózus határozataival.

Városi politika
Ezenfelül gyanítható, hogy Vetési a micskei prédikátorságából nem véletlenül me-
nekült a kálvinista Rómába. Nem gondolhatta komolyan, hogy kívül kerül az ér-
melléki esperes, Mislei Mihály látószögén, hiszen az állandó meghívottja volt a deb-
receni partiális zsinatoknak. Micskén, a Berettyó melléki község részbirtokosai közt 
találunk olyan nemeseket, akiknek a debreceni városi tanácsban volt képviseletük.23  
A legnagyobb név köztük a váradi származású Baranyi-család, s egyik águk az 1730-as 
évektől majd a micskei nevet is felveszi birtokközpontjukról, ahol a 18. századi he-
lyi vármegyei karrierjüket szervezték. Korábbi írásomban azt feltételeztem,24 hogy e 

22  Városi jkv., 1668. jan. 7.
23 A micskei uradalmon a 17–18. század fordulóján a következő részbirtokosok voltak: Baranyi, Fábri, 

Csókai, Tarczali, Eödönffy, Dráveczki, Boronkai, Sárosi, Bónis és a Horvát család. Lásd: Szerdahelyi 
Zoltán: Adalékok a Micskei uradalom gazdálkodásának történetéhez a XVIII. században, HBmL Évk. 
29(2002–2003), 88.

24  Csorba: i. m.
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templomépítő főbíró apja, Baranyi II. Mihály (1644–1692) bihari alispán s debreceni 
főbíró az egyik saját részbirtokáról ismert lelkészét hozta be Debrecenbe harmadik 
papnak, s erővel is keresztülvitte a tanácsban, megszerezve a Tornai Pap István ellenes 
„liberálisabb” tanácstagok támogatását. 1661-ben a mai Kistemplom helyén álló csűrt 
imaházzá alakították át és fatornyot (filegória) építettek hozzá, s a Piac utcai parókiális 
ház és Színbeli imaház25 így a Baranyi-család telkének szomszédságába került (ez a 
félkörívben épült udvaros házsor idővel pedig a Kistemplomi gyülekezet tulajdonába 
ment át).26 Ebben az esetben, ha Vetési az 1662-es évet Debrecenben tölthette, akkor 
a gazdag patrícius akár a reverzális költségeit is vállalhatta érte, s természetesen erre a 
parókiára érkezett 1663 áprilisában vissza Vetési, hogy újrakezdje a szolgálatát.27

Ezt erősítette meg nemrég Ősz Előd könyvészeti találata, aki a piaristák budapes-
ti könyvtárában bukkant rá egy olyan kötetre, mely mindkettőjük nevét és bejegy-
zését őrzi.28 A címlapon olvasható a következő: „In manibus Domini pesq(ue) (sic!) 
salusque mea. Ante Alexand. Vetési N. S. (fuit? posuit?), nunc vero Michaelis Bara-
nyai de Varad”.29 Az ismert ókori mondás (In manibus Domini sorsque salus mea) 
krisztianizált változata elrontva olvasható (az at/et/que rag feleslegesen van kétszer 
kitéve). A belső táblán már helyesen áll az idézet, de másik variációban: „Xtus spes, 
salusque mea. Possessor huius Michael Baranyai de Varad Mpp.”. Efölött pedig egy 
másik tulajdonos neve bukkan elő: „Johannes Margitai tuae praestantiae addictissi-
mo Mp.”. Eszerint tehát Vetési Sándor könyvét megörökölhette az idősebb Baranyi 
II. Mihály, s talán a fiától, Baranyi III. Mihálytól (1673–1735) pedig Margitai János 
(1733–51 közt debreceni nyomdász) kapta meg, s onnan jutott a végső bejegyzés 
szerint a „Bibl(iotheca). Debrecinensi Schol(ae). Piar(istarum)” tulajdonába. Ez a 
látszólag furcsa tulajdonosi sor annak köszönhető, hogy a Baranyiak a 18. század 
elején katolizáltak, és elsők közt voltak, akik támogatták a katolikusok Debrecenbe 
költözését.30 Az első templomuk a Szent Anna templom volt (1719), annak tulajdo-
nosai pedig a piaristák, annak helye kijelölésére kiküldött 5 fős bizottságban pedig 
Baranyi Mihály is benne volt.

25  A Német és a Piac utca szegletén, a nyugati oldalon, a mai Kistemplom helyén, istentiszteleti alka-
lomra, egykor talán céhek boltjának használt, egyszerű, torony nélküli faépítményről van szó. Koráb-
ban az 1630-as évektől volt a városnak harmadik pap állása, de csak 1661-től tudunk róla Szín, majd 
1672-től Kis- vagy Újtemplom megnevezéssel. Ebben az időben építhettek mellé egy faharanglábat, 
de ennek ideje bizonytalan. Lásd: Uo., 65.

26  Zoltai Lajos: Nagy főbírók és más jeles emberek debreceni házai, Debrecen, Városi nyomda, 1935, 
306.

27  Az 1655–1662 közti időszaknak hiányoznak a tanácsi listái, a 66 főről 80-ra kibővített 1663-as 
Nagytanácsnak pedig Baranyi nem volt tagja, ezért ez csupán feltételezés.

28  Ősz Sándor Előd: A budapesti könyvtárakban őrzött Kálvin-kötetek, in P. Vásárhelyi Judit (szerk.): 
A reformáció könyvespolca: Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából, Bp., Argu-
mentum-OSZK, 2018 (A MKsz és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 9), 42.

29  A Piarista Rend Központi Könyvtára (Budapest), jelzete: R 1299. A bejegyzések fotóit Baranya Péter 
könyvtárvezetőnek köszönöm.

30  Zoltai Lajos: A debreceni róm. kat. templom, a kegyestanítórend társháza és a plébánia területének 300 
éves multja, Debrecen, Nagy Károly, 1935, 13.
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Nem mellesleg ebben a térben, a Piac és a Német utca szegeletében állt a ty-
pographia háza is.31 Ide érkezett éppen 1662-ben az új nyomdász, a talán erdélyi 
származású Karancsi György, és 1664-ig itt lakott a régi nyomdász özvegye, Fodorik 
Menyhártné, akivel a köztes időben ketten a város közvetítésével sokat peresked-
tek.32 És ebben a térben hozták létre nem sokkal később (1700) a városi patica in-
tézményét,33 s ezért ülhetett az előbbi Baranyiak unokaöccsének, Baranyi Miklósnak 
a vádja (1706), hogy a felesége félrelépett a felvidéki német származású patikárius 
legénnyel: s ez szolgáltatott kellő indokot számára, hogy katolizáljon.34 A főbíróságot 
több ízben viselt Baranyi III. Mihály nevéhez jelentős mértékben kapcsolódik a Szín 
helyén felállítandó ún. Kistemplom/Csonkatemplom építési kivitelezése, a leégéseit 
követően pedig a renoválása. Elannyira, hogy a templomgomb, a harang és a temp-
lomvitorla is jelölte az ő monogramját (M. B. 1725).35 A nyomda és a Kistemplom 
körzetében élő Baranyiak által támogatott Vetési könyve ezért kerülhetett végül a 
piaristák iskolai könyvtárába.

A városi tanács vezetését ekkoriban a Dobozi II. István és Balyk András alsójá-
rásbeli főbírók váltógazdasági szisztémája uralta, és ők a puritán eszmékkel rokon-
szenvező, ősibb debreceni család tagjai voltak, s a Vetési-féle bonyodalmak idején 
nagyobb tekintéllyel esett latba a szavuk, mint az új köznemes váradi Baranyiaknak. 
A váradi Fekete-család (szintén egykori főbírói család) révén volt a két érdekszféra 
közt családi kapcsolat (mind a Dobozi-, mind a Baranyi-családdal), de – lévén, hogy 
a Doboziaknak számosabb leszármazottja született, így több családi és kereskedelmi 
kapcsolatot köthettek – a Baranyiaké ekkor még nem volt olyan erős és sokrétű, mint 
a Dobozi-, Balyk-, Vígkedvű- kereskedő és iparos- és a Komáromi Csipkés-, Köle-
séri-féle lelkészcsaládok közti kapcsolati háló. Egy ilyen jogvita kapcsán, mint amit 
itt feljebb vázoltunk, az érdekek ütköztetésekor átmenetileg lehetővé vált egy Vetési 
típusú vándorlelkész alkalmazása, de hosszabb távon ez felborította az egyházi–világi 
irányítású „városállam” politikai egyensúlyát, és győzött a Komáromi Csipkés György 
első lelkész és Nógrádi Mátyás püspök képviselte puritán vonal a városvezetésben, s 
eltávolították a nem makulátlan, de igen protezsált jövevényt.

31  Zoltai Lajos: A városi könyvnyomda régi helyiségei. Hol voltak a typographia-házak?, DKK 1934, 
52–55.

32  Csűrös Ferenc: A debreceni városi nyomda története, 1561–1911, Debrecen, Városi nyomda, 1911, 
105–107, 337–338, XII–XIV.

33  Benkő Ferenc: Debrecen város nyomdája és patikája a XVIII. században, in Nyomdatörténeti és nyom-
dászéletmód-kutatási tanulmányok. Db város 625., a dbi nyomdászat 425. évfordulójára, Debrecen, 
Alföldi, 1986, 378.

34  Baranyi Mihályné és a patikárius legény, Nempsovits János történetét lásd: Documenta Baranyiana, 
HBmL IV. A. 6/d. 204-205. Idézi: Uo., 379. Jókai Mór ez alapján írta meg az Egetvívó asszonyszív 
című regényét.

35  Zoltai Lajos: A debreceni Kistemplom története : összeáll. az 1927–28. évi megigazítást követő 
újrafelavatás ünnepélyére, DKK 29(1929), 70.
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Puritanizmus?
A Debrecenben furcsa módon alkalmazott, majd eltávolított Vetési szintén a puritán 
nemzedékhez tartozott. Írott szövege ugyan nem maradt fenn, külföldön nem dispu-
tált, de tudjuk róla, hogy egy évben iratkozott be Nógrádival Debrecenbe (1639), 
majd Komáromi Csipkéssel Patakra (1646).36 1646-ban Tolnai Dáli János már tokaji 
pap, viszont 1647-től érkezik Nógrádi tanárnak Patakra, amelyik évben Vetési gön-
ci rektoriára ment pénzt gyűjteni. Németalföldi tanulmányokat követően (Frane-
ker, Utrecht)37 szinte egymás után kerültek ki fiatal lelkészként szolgálni: Nógrádi 
a debreceni 1648-as diáklázadás után ment a cívisvárosba (1649), Vetésit elsőként 
hozzák a névsorban, s Várallyára ordinálták (1651), Báthori Mihályt pedig külföldi 
peregrinációt követően (1655) a mecénásához, Rhédei Ferenchez Szent Jóbra küldik, 
az Érmelléki egyházmegyébe.38 Vetési előbb Szinyérvárallján (ahol Medgyesi Pál is 
misszionált) lelkészkedett 1651–1655 között, majd Micskéről került Debrecenbe. 
1662-ben helyére érkezett Debreceni Péter pedig debreceni diákként Báthori G. Mi-
hálynak volt évfolyamtársa (1648), s Komáromi Csipkéssel együtt ordinálták 1657. 
március 11-én, előbbit Debrecenbe, őt Bagamérba. Végül munkácsi lelkészségéből 
(1658–1662) hívták meg, s szolgálhatott rövid ideig Debrecenben,39 majd egy év 
múlva (1663), amikor Vetésivel ismét gond támadt, akkor a másik munkácsi lelkészt, 
Krizbai Farkas Györgyöt hívták meg 1663. június 26-án a harmadik papi állásra.40

Látható, hogy történetünk szereplői jól ismerték egymást korábbról, együtt ta-
nultak, hasonló időben kerültek állásba, s könnyen lehetett alkalmuk ítélni egymás-
ról. Elég ehhez csak felidézni Vetési érmelléki esperesének adatait. Mislei Mihály 
ugyanis Diószeg lelkésze élethossziglan, s mint ilyet választja meg az egyházmegyéje 
esperesnek 1649/50 táján, s még Diószegi K. István prédikációs kötetét is úgy írta 
alá, mint aki 29 éve tölti be ezt a funkciót, melyben épp a támogatott lelkész lett 
nemsokára utódja.41 1653-ban Báthori G. Mihály leideni disputációját ajánlotta neki 
mint érmelléki esperesnek,42 s szerepelt a neve azon a bizonyos 1657-es nyírbátori 
zsinaton, ahol Tornai Pap Istvánt püspökké választják, helyezik ki Debreceni Pétert 
Bagamérra, Komáromi Csipkést pedig Debrecenbe.43 Debrecenben pedig 10 évvel 

36  Debrecenben subscribált 1639. aug. 19.-én (Bakóczi: i. m., 1894, 441), majd Patakon Alexander 
N. Vetési néven (Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium diákjai, 1617–1777, s. a. r.: 
Dienes Dénes, Sárospatak, SRKTGY, 1998, 76).

37  1648. szept. 18-án Franekerben Alexander N. Vetisinus néven, 1649-ben Utrechtben Vetesi F. Ale-
xander néven: Bozzay Réka, Ladányi Sándor: Magyarosrszági diákok holland egyetemeken, 1595–
1918: Hongaarse studenten aan Nederlandse Universiteiten, 1595–1918, Bp., ELTE Levéltára, 2007 
(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15), 271. sz., 1286. sz.

38  TtEk. jkv., 1649. szept. 4. (Nógrádi); 1651. jún. 18. (Vetési); 1655. máj. 30. (Báthori)
39  Debrecenben subscribált 1648. okt. 6-án (Bakóczi i. m., 1894, 443); TtEk. jkv., 1657. márc. 11.
40  Bakóczi i. m., 1894, 444; Városi jkv., 1663. jún. 26.
41  Extractus protocolli Venerabilis Tractus Érmellyékiensis, leírta: Bakóczy András, 1891, [kézirat] = 

TtREL I. 30. a) 1. k., 61; Diószegi K. István: Ki-osztatott talentom, Debrecen, Rosnyai, 1679 (RMK 
I, 1229).

42  RMK III, 1840.
43  TtEk. jkv., 1657. márc. 11.
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később nagyjából az évfolyamtársai azzal vádolták meg Vetésit, hogy „a’ mi magának 
tetszett[,] csak azt követte” már Micskén is. Mindenesetre, ha valamiért őt elítélhet-
ték, az az egyházi kánonokban közzétett esperesi egyházfegyelmi jog figyelmen kívül 
hagyása. Ez komoly vétség, de mintha a micskei múltra hivatkozás csak amellett szóló 
érv lenne, hogy sok van a rovásán, de eddig elnézőek voltak vele. Vetésit tehát újfent 
reverzálisra kötelezték, s e vádak alól viszont csak az újabb gyűlésen tehetett volna 
vizsgát, amit a fennmaradt iratok nem jelölnek. Vetésinek második öncélú debreceni 
bejövetele azonban már eltiltást vont maga után, s ezután nem menthette meg a vá-
rosi tanács jóakarata sem.

Az eljárások végén, a városi jegyzőkönyvben olvasható mondat az egyházi ber-
kekben akkoriban legrosszabb ízű címkével látta el őt (independentizmus), mely az 
egyházszakadás veszélyét, sőt a világi és/vagy a katolikus befolyás rémét hordozta 
magában, azaz közös, protestáns egyházi és világi céllá vált a botránykő eltávolítása. 
Idekapcsolható, hogy Komáromi Csipkés az 1662-es évben jelentette meg Angliai 
puritanismus című, azóta egy példányban sem ismeretes Amesius-fordítását.44 A Ve-
tésit Debrecenben elítélők, Komáromi Csipkés és esperese, Nógrádi Mátyás, egykori 
debreceni és pataki diákok, mindketten jártak Angliában és tanultak Tolnai Dáli 
Jánosnál. Sejthetőleg lehetett rálátásuk a puritán irányok sokféleségére, s egy Veté-
si-ügyben mindketten tudatosan használták az independens-vádat. Ennek ellenére 
sem tudjuk, hogy volt-e ebben az esetben hitágazatbeli vagy az ágendát érintő eltérés. 
Vetési lelkészi gyakorlatában ugyanis lehet, hogy ez az irányzatos vád az 1655-ös íté-
lethez képest már csak annyit jelent, hogy nyilvánosan ellenszegült az egyházi elöljá-
róinak. Ezt egy kortárs adat is jelzi, a küküllői egyházmegyéből: Gógánváralján 1673-
ban a kántort illették azzal a váddal, hogy „részegeskedett, […] kobzolt, dúdolt, etc. 
papjához independentiat mutatott, hire nélkül harangozott, utat fogott, ellen járt”.45 
Azaz a hivatali út, a szokások és normák figyelmen kívül hagyása jelentkezett mint 
vallási eretnekség. Vetési esetében is valószínű, hogy inkább ez történt, és a város sem 
tudott máshol állást felkínálni neki, s így elengedte.

1663 után
A történet itt le is zárulhatna, mivel 1663-tól rendeződtek a nagypolitikai körülmé-
nyek, és Fényes István, a város akkori jegyzője egy szép verses búcsúztatót is készített 
az 1664-es esztendő debreceni megpróbáltatásairól. De ekkor még csak átmeneti 
csend következett be a város életében: a katolikus ellenreformáció a kassai program 
néven elhíresült tervezetét 1670-től látványosabban és minden erőt bevetve működ-
tette. Ekkor újra megindult a népmozgás, a kassai lelkészek és tanítók (Felvinczi 
Sándor, Kabai B. Gellért), majd Szendrő, Tokaj, Szatmár várai és városai váltak véd-
telenné (id. Köleséri Sámuel, Szathmárnémethi Mihály és lelkésztársaik fogták me-
nekülőre), s indultak ismét csak Debrecen felé. A magános érkezőket még ideig-óráig 

44  RMNY 3025.
45  Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban, A küküllői református egyházmegye 17–18. századi 
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befogadta a város: de már okulva a korábbi hibákból, senkit sem alkalmazott azonnal, 
inkább csak egy-egy elhalt kolléga helyére. Ezért ismerünk később számos olyan lel-
készi életrajzot, amelyben megjelenik egy-egy, a cívisvárosban töltött hosszabb perió-
dus, amikor az illető kegyelemkenyéren és szolgálat nélkül lakott Debrecenben, mivel 
nem jutott neki hely (például id. Rápóti Pap Mihály 1676–77 közt).46 S amikor 
pedig Sárospatak Collegiuma indult meg, akkor már az erdélyi fejedelemtől, Apafi 
Mihálytól kértek segítséget. S ezért vándorolt sokáig e nagy múltú intézmény, mivel 
az 1662-ben a tatárok által lerombolt Gyulafehérvár és Enyed sem állt készen diákok 
fogadására. Ennek köszönhető, hogy ebben a korszakban bár Patakon nem létezett, 
három helyen is tartott fenn iskolát a pataki Collegium, volt, aki Göncön, volt, aki 
Kassán tanult, mások pedig sokáig még úgy szignálták írásaikat, mint az „in Illustri 
Collegio S(aros). P(atakiensis). Albensi”, azaz a Gyulafehérváron (majd Marosvásár-
helyen) átmenetileg letelepedett, de pataki hátterű iskola tagjai.

Az egyértelmű a fent elemzett esetek alapján, hogy az 1657–1663 közti háborús 
helyzet miatti népvándorlás, migráció olyan speciális helyzeteket teremtett, amiket 
még az akkor Magyarország leggazdagabb tőzsérvárosának mondott Debrecen  sem 
könnyen tudott rendezni. Egy-két nagyobb népmozgás okozta válság megoldásához 
pedig a szomszédos erdélyi fejedelem segítségét kellett igénybe vennie (mind a vára-
di, mind a pataki Collegium vándorlása ügyében), ami a város önállósága részleges 
feladását vonta maga után. Ez egy újabb politikai manőverben ütőkártyává vált a 
Habsburg, a kuruc s a török kezében is.

Die Predigermigranten in Debrecen 1657–1663

Dieser Anlass spricht über die Lage der Mikrowelt der Stadt Debrecen im 17-ten 
Jahrhundert, wann eine Menge von Migranten hierher wanderten. Sie verursachtete 
einen kirchrechtlichen Konlikt zwischen der Stadt und der Kirche, was mindestens 
anderthalb Jahr dauertete. Ich habe viel Annäherungen in Bezug genommen, 
die Situation interpretieren zu können, so wie der System der frühneuzeitlichen 
Kirchendienstes, den Kontext des Puritanismus der Predigermentalität, die Wirkung 
der Praxis des kirchlichen und städtischen Recht, den Platz des Häuser der Rates. 
Die philologische und kulturgeschichtliche Methoden weisen darauf hin einerseits 
wie eine kalvinistische Stadt in Ungarn zwischen 16−18. Jahrhundert lebte, und 
andererseits wie ein ganz gewöhnlicher Predigttext appliziert werden konnte.

46  Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon, kiad. Ladányi Sándor, Bp., MRE Zsinati 
Iroda sajtóosztálya, 19773, 500.




