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Református lelkészi oklevél 1702-ből
A Reformed Diploma for Ministry From 1702. Abstract
The Transylvanian Reformed ministers of the 17th century received their diplomas within
the framework of the annual General Synod. In this paper we present a unique diploma for
ministry – so-called formata – from 1702, emitted for János Berzétei K. by the General Synod
of Marosvásárhely (Târgu Mureş), printed at Kolozsvár in the workshop of Miklós
Misztótfalusi Kis. Currently this formata is kept in the archives of the library of the Protestant
Theological Institute (MS 66).
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Az

erdélyi protestáns egyházak a zsinatok keretében vizsgáztatták, iktatták be és bocsátották ki szolgálatra lelkészeiket.1 Ennek voltak
igazoló okmányai azok az egyleveles lelkészszentelési bizonyítványok – latinból
átvett néven formáták, amelyeket a zsinat adott ki, és amelyeknek célját a jelen
tanulmányban bemutatott nyomtatvány ekképpen fogalmazza meg:
„Ha már mindenféle iparos céhben is bevett szokás, hogy a közösségbe újólag
befogadott újoncokat a céh hivatalos okmányával tüntetik ki, amely megkülönbözteti őket a közönséges és átlagos emberektől, és amely mindenütt és mindenki előtt tanúsítja képességüket, tisztességes életvitelüket és magaviseletüket,
mennyivel inkább szükséges, hogy Isten Igéjének szolgái, akiket a gyülekezetek
vezetésére küldenek ki, az egyházi elöjáróság által kibocsátott okmánnyal láttassanak el. Egyrészt avégett, hogy megkülönböztessenek a csavargó és ármánykodó emberektől, akik keresztül-kasul vándorolva, gyakran alattomban támadnak
rá a gyülekezetekre, amelyekben zavargásokat keltenek, és agyrémeket, valamint
mételyező tanításokat terjesztenek. Másrészt pedig azért, hogy a gyülekezet tagjai jelenlegi és leendő lelkipásztoraik törvényes munkálkodása, egészséges tu-
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1 Sipos Gábor: Az erdélyi református egyház zsinati jegyzőkönyveinek kiadásáról. In: Kovács András – Sipos Gábor – Tonk Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 1996, (460–469) 466–468.
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dománya, erkölcsei és tisztessége felől jó bizonyságot nyerve, bátorságosabb lélekkel fogadhassák, buzgóbban hallgathassák és támogathassák őket.”2

Az 1711 előtti időszakból kevés erdélyi lelkészi oklevél maradt fenn, tekintettel arra is, hogy eleve kis példányszámban nyomtatott kiadványtípusról van
szó. Az egyik legkorábbi fennmaradt példányt a marosvásárhelyi református
zsinat adta ki Egeresi Bálint részére, 1615. június 30-án.3 Egy másik ilyen oklevelet az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára őriz. Ezt 1681. június 15-én kapta Zabolai János a tordai generális zsinaton.4 Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában egy 1711 előtti lelkészszentelési oklevél maradt
fenn, Hévizi B. István diplomája 1668-ból.5
A Küküllői Református Egyházmegye könyvtárából származik az a datálatlan, a 17–18. század fordulóján keletkezett kézirat-kolligátum, amelybe ragasztással illesztettek be az előzéklap után egy 1702-ben kibocsátott lelkészi oklevelet.6 A negyedrét hordozó kötet három különálló kézirat összekötésével
született:
– De Parabolis in genere. 1–168. old.7 A latin nyelvű kézirat szerzője ismeretlen.
– Meditationes in Canticum Canticorum Præeunte […]. Clarissimo Stephano T. M.
Vásárhellyi. 169–328. old. Latin és magyar nyelvű kézirat, id. Marosvásárhelyi Tőke István kommentárja az Énekek éneke könyvéhez, azonos kéztől.8
– A kézirat harmadik, egy helyen jelentősen megcsonkított része különféle
bibliai locusok latin nyelvű magyarázatait, és 17–18. századi magyar prédi2 Ledán

M. István fordítása.
Magyar Országos Levéltár R 298. Erdélyi iratok 2. tétel. Uo. R 302. Egyházi iratok 15. tétel. Vö. Sipos Gábor: i. m. 466.
4 Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára, Alapítványi levéltár KO 72. Negyedrét
nyomtatott űrlap, a nevek kézzel beírva, papírfelzetes pecséttel. Köblös Zoltán: Adalékok a Régi
Magyar Könyvtárhoz. Negyedik közlemény. In: Erdélyi Múzeum, Új folyam 3 (25) 1908/1, (41–47)
45–46. Köszönöm Sipos Gábor segítségét, hogy felhívta a figyelmemet erre az oklevélre.
5 Kénosi Tőzsér János – Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház története I. Ford.
Márkos Albert, sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B.
Lehel. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyüjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1.
Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár 2005. 817., 825. XIII. képmelléklet.
6 A kézirat jelenleg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának kézirattárában
található, jelzete Ms 66. A szerző(k), a leíró, illetve a művek mibenlétének megállapítása további
kutatást igényel.
7 Az első kéziratot a lejegyzője még a bekötés előtt ívjelzéssel látta el, A–-L ívekből áll. A
kolligátum első két részét a bekötés után számozta a tulajdonosa, ezekre az oldalszámokra hivatkozom. A harmadik rész vagy számozatlan volt, vagy a paginálás a bekötéskor, a könyvtest
körülvágásakor veszett el.
8 Id. Marosvásárhelyi Tőke István külföldet járt református lelkész kéziratos műve ismeretlen a szakirodalom számára. Vö. RMK III. 3728, 3729. Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek
egyetemjárása a korai újkorban. 1521–1700. Fontes rerum scholasticarum IV. Szerk. Keserű Bálint.
József Attila Tudományegyetem, Szeged 1992, 2695.
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kációkat tartalmaz. Oldalszámozása vagy nem volt, vagy pedig azért hiányzik, mert a bekötés során körülvágták a kolligátumot.
A kézirat 18. század eleji, három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás, vaknyomásos egészbőr kötést kapott. A könyvkötő háromsávos görgetővel keretezte a kötéstáblákat, a sarkokba egy-egy stilizált, pontozott virágtöves bélyegzőt, középre pedig négy barokk stílusú bélyegző kompozícióját nyomta. A
gerincet a bordák mentén a táblákon is használt háromsávos görgetővel díszítették. A kötéstáblák tükrét és az előzékeket a tulajdonos sűrűn teleírta magyar
és latin nyelvű, mitológiai és történelmi tárgyú jegyzetekkel. A kötet leíróját és
tulajdonosát egyelőre nem ismerjük, csak feltételezhető, hogy az oklevél egykori tulajdonosáé, Berzétei K. Jánosé volt.
A könyvkötő kettéhajtva, csontenyvvel és még kötés előtt ragasztotta be az
ívrét egyleveles nyomtatványt a kéziratos kötet első ívére. Az oklevelet az 1702es marosvásárhelyi generális zsinat bocsátotta ki Berzétei K. János református
lelkész részére, június 25-én. Az oklevelet átvevő Berzétei K. Jánosról kevés
adat maradt fenn. Több ilyen nevű lelkész szerepel az iskolatörténeti adattárakban, de egyikük sem a mi emberünk. Egy Berzétei János – az időpontot tekintve talán éppen a szóban forgó – írt be Debrecenben Martonfalvi Sámuel
peregrinációs albumába 1701-ben.9 A formata nyomtatott szövegébe valószínűleg az azt kitöltő Tornyi György zsinati jegyző szúrt be egy „Cl.” rövidítést is,
ami egyértelművé teszi, hogy Berzétei clarissimus volt, azaz külföldön is tanult,
de erre utaló más adatot nem találtunk. Szolgálati helyeit sem ismerjük. 1710ben a búzásbocsárdi generális zsinat irataiban bukkan fel a neve, amikor is egy
vitás egyházközségi ügy megoldásaképpen Gyulafehérvárra nevezték ki, „ítélvén ő kegyelmét alkalmatos szubjektumnak lenni oda”.10 Zoványi Jenő egyháztörténeti lexikona szerint ugyanitt működött teológiai tanárként 1713 augusztusától októberig, a sárospataki akadémia gyulafehérvári korszakának idején
(1672–1718).11
Az oklevélen nyomtatásban jelenik meg a zsinatot vezető Veszprémi István
püspök, valamint tintával beírva Eszéki István kézdi és Fogarasi Mihály marosszéki esperes neve.12 A felzetes pecsét hiányzik.
Az oklevél Tótfalusi Kis Miklós betűkészletével készült, a szedéstükör (az
iniciálé nélkül) 20,9¯11,5 cm-es, az ívrét lapon haránt nyomtatva. A szöveg
kezdő iniciáléja 21¯21 mm-es, sematikus levéldíszítésű, keret nélküli E iniciálé,
amely Szenci Kertész Ábrahám szerszámkészletéből került Várad–Kolozsvár–

Országos Széchényi Könyvtár, Oct. Lat. 458., 44. f.
Sipos Gábor: Az erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668–1713 (–1736). Erdélyi
Tudományos Füzetek 230. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2000, 70–71.
11 Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav.,
bőv. kiadás. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája, Budapest 1977, 632.
12 Szabó Miklós – Tonk Sándor: i. m. 2667, 2664. Zoványi Jenő: i. m. 687. és 184.
9
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Szeben útvonalon újra Kolozsvárra.13 Szenci ezt az iniciálésort valószínűleg a
Váradi Biblia (RMK I. 970) nyomtatására készülve szerezte be, valamikor az
1650-es évek derekán. Ez az ujjbegynyi fadúc tehát közel fél évszázados volt az
1702-es használatakor, s ennek tudható be, hogy az egykor részleteiben kimunkált díszítések szinte teljesen felismerhetetlenek ezen a nyomtatványon a dúc
kopottsága miatt.
A 1702-es formata szövege azonos az 1681-es oklevélével, eltekintve a záradék néhány szavas változásától. A református gyakorlat szerint az okleveleket
mindig az adott évben nyomtatták.14 Sipos Gábor szóbeli közlése szerint a későbbi gyakorlat alapján az valószínűsíthető, hogy a formaták mindig az adott év
tavaszán készültek el, amikor a zsinati meghívókat is kiküldték. A 18. század harmadik évtizedétől már a zsinati meghívókat is kinyomtatták. Az oklevél nyomtatója Telegdi Pap Sámuel, Tótfalusi tanítványa és munkása lehetett, aki Tótfalusi lebénulása után működtette tovább a nyomdát, majd mestere halálát
követően, 1702. május 20-án az egyházkerületi nyomdát a Református Főkonzisztóriumtól bérbe vette.

Az oklevél betűhű szövege15
EGO STEPHANUS VESZPRÉMI, Ecclesiarum Ungaricarum in Transilvania,
Helveticam Confessionem amplectentium, ac quarundam Saxonicarum & Valachicarum
EPISCOPUS: [Stephanus Eszeki, Michael Fogarasi] cæterique Seniores certarum
Diœcesium; omnibus has nostras visuris & lecturis, salutem ac debitam afficii nostri
commendationem; &c Cúm in quovis Cœtu etiam Mechanicorum, conventum ac in more
positum sit: ut singuli tyronum denovo in communem recepti societatem, publico Cœtûs
testimoniô ornentur, quô & à plebis ac vulgaris virtutis hominibus discernantur, & ubivis
locorum, ac apud qousvis, certa suæ industriæ, honestæ vitæ, ac conversationis, fiat fides.
Quantò magis Administri verbi divini, ad Ecclesiarum gubernacula printùm emissi, publicô
Antistitum instrui necesse habent testimoniô: Tum ut ab erronibus & stellionibus, qui hinc
inde sine certa ac fixa sede vagantur, Ecclesiasque nonnunquam subdolè invadentes, turbas
excitant, & monstrosas opiniones ac falsa in eas inficiendas spargunt dogmata, discernatur:
Tum ut cconcives Ecclesiæ cujusvis, de legitima Pastorum suorum jam conductorum, vel etiam
conducendorum, functione ac sana doctrina, nec non moribus, ac vitæ innocentia persvasi,
tutiùs illos recipere, alacriùsque audire, alere & sustentare possint. Cùm verò hic quoque
honestus, pius, [Cl.] ac R. vir, D. [Johannes K: Berzétei] è numero eorum sit, qui ob
insignes virtutes, meritò quibusvis commendantur, ac ad Ecclesiarum gubernacula utiliter
promoventur: quippe qui irreprehensibilis quoad mores, à fide dignis perhibeatur & funda13 V. Ecsedy Judit: „A híres Szentzi Ábrahám nevezetes váradi tipográfiája”. In: Kovács Ilona – Német Mária (szerk.): Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1991–1993. Budapest 1997,
(289–301) 291., XVII. tábla „a” iniciálé-sorozat.
14 Az unitárius okleveleken nincs nyomtatott dátum, sőt, a 18. századi példányok esetében
már a püspök neve sem tűnik fel a nyomtatott szövegben. Valószínű tehát, hogy nagyobb menynyiséget nyomtattak egyszerre, amelyből aztán évente a szükséges mennyiséget használták fel.
15 A kéziratos beírásokat, valamint a feloldásokat szögletes zárójelben közlöm.
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mentum ac summam Christianæ pietatis, puræque Evangelii doctrinæ, recte tenere publico
compertus sit examine: constantiam verò suam in sana doctrina, fidem autem ac diligentiam
in officio, solenni promiserit juramentò; publicâ ordinatione juxta Apostolorum
consvetudinem commendatum est ei Ministerium, docendi Evangelium Jesu Christi, &
Sacramenta ab eodem instituta, juxta vocationem, administrandi. In cujus confirmationem,
hoc ipsi publicum Ecclesiæ honestum testimonium sigillô Universitatis nostræ usuali,
obsignatum tradendum duximus, prout & tradidimus; &c. Rectissimè in Domino animatus
discupimus. Datum ex Generali nostra Synodo, [M[aros] Vasarhelyini] congregata. Anno M. DCC. II. Die [25 Mensis Junÿ.]
Exhibitum per Georgium Tornyi S[anctae] Synodi G[ene]ralis Subtit[ulus]
Notar[ius] M[anu] s[ua].
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