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Ötvös László

Sinay Miklós emlékezete
Sinay Miklós (1730-1808) lelki-

pásztor, kollégiumi professzor, püs-
pök, történetíró, klasszika-filológus a
Debrecen szomszédságában lévő,
nagymúltú helységben. Hajdúbagoson
született 1730-ban. A község múltjáról
- jellemzésként - megemlítem, hogy a
Váradi Regestrum 1216-ban említi a
nevét. Boeska\ István fejedelem haj-
dúkiváliságot adományozott Hajdúba-
gosnak 1605-ben. 1. Rákóczi György
fejedelem pedig városi rangra emelte
1641-ben. Kiváltságát Hajdúbagos
1700 után. Eszierházy derecskéi ura-
dalmának létrehozása következtében
vesztette el." Már ehhez a/ uradalom-
hoz tartozott Hajdúbagos, amikor Si-
nay Miklós születelt. A szülőváros haj-
dúkiváhságának visszaszerzésért, ami-
vel Sina\ már gyerekkorában megis-
merkedett, hosszú időn át harcolt. Ta-
nulmányait 1746-ig Derecskén végez-
te.' Ez a körülmény elképzelhető, hi-
szen a szülőknek nemcsak Hajdúbago-
son. hanem Derecskén is voltak birto-
kaik. Ezután került a debreceni Kollé-
giumba, ahol 1755 őszéig tanult. Ekkor
indult ugyanis külföldi tanul-
mányútjára. Tanult a bécsi, az oxfordi
- Balogh Ferenc kutatása szerint 1756
júniusától 1757 márciusáig -, a gronin-
geni (1757. július 20-tól), majd a fra-
nckkeri egyetemeken. Zoványi Jenő
megemlíti, hogy Angliában létele alatt
tekintélyes adományt szerzett az Alma
Maternek, a Debreceni Református
Kollégiumnak.4

Szívesen vállalta a külföldi egyete-
mi tanulmányok után azt a lehetőséget,
amit egy vidéki parókia és a lclkipász-
tori szolgálat jelentett. Lclkcszi szolgá-
latra hívják 1759 márciusában, így tu-
lajdonképpen oda tér haza. „A kunma-
darasi gyülekezetben 200 évvel ezelőtt
- amint olvassuk a/ évforduló alkal-
mából született tanulmányból - 1759.
április 1-től 1760. április 15-ig volt
prédikátor Sinay Miklós (1730-1809)."
A gyülekezet azonnal szeretetébe fo-
gadja a fiatal, tudós lelkipásztort. Ő
pedig nemcsak „verbi divini minister",
hanem megértő jóbarátja is a „kiváltsá-

gukért küzdő kunoknak". Templo-
mot, sőt tornyot tervez a gyülekezetnek
Sinay Miklós a Türelmi Rendelet előtt.
Felismerte, hogy az ige megtartó ereje
úgy teljes, ha Isten clctformáló tetteit a
múltban is szemléli a gyülekezet. Lcl-
készi szolgálata alatt kezdődött „A ne-
mes Nagy Kun Madarasi Reformata
Ecclcsiának Könyve, melyben minden
régi és mostani emlékezetes változásai
az ecclesiának a régi írásokból kisz.c-
degetvén ide vágynak írva" című kötet.
Egyéves kunmadarasi lelkipásztori
szolgálata után következett Sinay Mik-
lós életében a 31 éves kollégiumi pro-
fesszori tevékenység ideje. A Kollégi-
umban végzett szolgálatairól részlete-
sen olvasunk Révész Imre könyvében,
a harmadik fejezetben: „Sinay a tanári
katedrán". A mű írója reakciósnak
minősíti Sinay Miklós történetpolitikai
nézeteit. A könyv ismertelője is osztja
ezt a nézetet.

Eddigi kutatásaim alapján annak a
gondolatnak adok kifejezést, hogy na-
gyon nehéz Sinay Miklós munkásságá-
val kapcsolatosan az. egyértelmű elítélő
vagy felmentő állásfoglalás meghoza-
tala. Balogh Ferenc azt állapítja meg,
hogy Sinay Miklósnak az cgyháztörté-
ncli jogokra tekintve, a múltra nézve
igaza volt. Domokosok viszont - akik
vele szemben álltak - a korszellem
követelményét hangsúlyozták. Nem
kétséges, hogy van igazságmozzanak
az. egyik és a másik fél álláspontjában
is. A tárgyilagossághoz hozzátartozik
az is, hogy a Budai Zsinaton nem Sinay
Miklós támadta meg Domokosékat,
hanem Domokosék előterjesztésére -
ami a lclkésziek jogait meg akarta nyir-
bálni - tiltakozott Sinay Miklós, aki-
nek ettől kezdve nem lehetett „nyugal-
ma" a Tisztántúli Egyházkerületben.
Jellemző a helyzetre, hogy nem az
egyházi hatóság állította helyre Sinay
Miklós tekintélyét szellemileg és anya-
gilag az 1803. szeptember 13-án bekö-
vetkezett nyugdíjának kiutalásával, ha-
nem a világi hatóság, a helytartótanács.
Nyugdíjasként halt meg Sinay Miklós
1808. június 27-én, és a péterfiai teme-

tőben tcmeiték el, a temetés szolgálatát
Diószegi Sámuel végezte.

Sinay Miklós művei: 1. Ciceró leve-
lei. 1767. - 2. Juslinus históriái. 1769.
- 3. Eutropius római története. (Ezek a
művek a kollégiumi tankönyvirodalom
egy-egy darabjai voltak.) - 4. Sylloge
Actorum publicorum... Pacificanis Vi-
enenssis. Victorius de Chorebo álnév-
vel. Pest 1790. - 5. A magyarországi
protestantizmus 1773-ig. A mű első
része kél nyelven „A magyar- és er-
délyországi reformáció története 1564-
ig" címen Hcrpay Gábor fordításában,
S. Szabó József bevezetésével jelent
meg. Debrecen 1911. 249. A mű fordí-
tója Balogh Ferenc kollégiumi egyház-
történeti professzornak ajánlja. - 6.
Vindiciae princiorum... 1797-98. (A
Sinay-pör anyaga) - 7. Sinay Miklós
saját kezű naptári jegyzetei 1759-
1803. Közli folytatásokban Rácz Ká-
roly, Figyelmcző 1873. - 8. Sinay
Miklós és családja feljegyzései bibliá-
jában 1792-1803. Másolat 1969. birto-
komban. - 9. A keresztyén embernek
egész tiszte világosan és érthetőképeii
lerajzoltatva mindeneknek, de kivált az
együgyű Olvasóknak kedvekért. (Meg-
jelent névtelenül Debrecenben 1769. A
fordítást Sinay Miklós nézte át. Magá-
nos buzgó könyörgések, melyekkel
rendes és rendkívüli való alkalmatos-
ságokban élhet a keresztyén ember,
ezekre Bevezető Lelki Tanács-adások-
kal együtt. Angol eredetiből Sinay
Miklós fordította. A két munka egy
kötetben jelent meg, egyvégtében is
van lapszámozva, de az utóbbi külön
névtelen címlappal van ellátva, az év-
száma pedig 1770. - 10. További hatal-
mas kéziratos Sinay-anyagra és -iroda-
lomra vonatkozóan részletes adatot ka-
punk S. Szabó József és Révész Imre
műveiben. Utóbbi a 9. sorszám alatt
felvett művét részletesen ismerteti.

Sinay Miklós munkássága ma is
elevenen hat a különböző felfogású
történetkutatók körében.10 Emlékeit
ápolják és gyűjtik a debreceni egyház-
megyében, szülőfalujában és a Nagy-
kunságban. Értékes emlékek vannak a
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Sinay család elő tagjainál. A gyüleke-
zetépítésnek hasznos eszköze munkás-
ságának számontartása és bemutatása.
Az 1933-ban készített Sinay-emléktáb-
lát 1969-ben felújította a hajdúbagosi
gyülekezet. A második világháború-
ban megégett, és 1970-rc helyreállított
református templom hálaadó ünnepén
c sorok írója az egyházkerület, a debre-
ceni református Kollégium, a Debrece-
ni Református egyházmegye és a Sinay
család képviselőinek jelenlétében lep-
lezte le és koszorúzta meg a felújított
emléktábláját, s életművét méltatta, ! 2

a Sinay-cmlékckből - bibliája, művei,
nemesi levele, családi iratok - kiállítást
rendezett, amit a Tisztántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, dr. Bartha
Tibor, és a népes jelenlévő gyülekezet
tekintett meg.

Sinay Miklós emlékét első szolgála-
ti helyén, a kunmadarasi református
egyházközségben is ápolták, hiszen az
általa vezetni kezdett Ecclesiának
Könyvéi mind a mai napig vezették a
lelkcszutódok. A nagyközség által ki-
adott Madarasi Krónika című kötet
megemlékezik a tiszteletes, tudós lelki-
pásztorról, és munkásságát röviden is-
merteti. Sinay Miklós fényképét az
1982-ben felépült új lelkészi hivatal-
ban elhelyezték, legújabban pedig a
képviselőtestület utcát nevezett el az
egykori kunmadarasi lelkipásztorról.

Debrecen városa is számon tartotta
Sinay Miklós emlékét, hasonlóképpen
a Debreceni Református Kollégium is.
Az emlékek közül hadd emeljem ki
azt, hogy az árkádok alatt az ő plakett-
jét is elhelyezték. Az egyháztörténeti
tanszék megalapítója, Balogh Ferenc
professzor Sinay Miklós munkásságát
kutatja külföldi tanulmányútja során,

egyháztörténeti stúdiumaiban felhasz-
nálja eredményeit, mint levéltáros pe-
dig kéziratait számon tartja és rendezi.
Emlékezetét kegyelettel ápolja, ezt ol-
vassuk az 1892. október 31-én, hétfőn
írt naplóbeli feljegyzésében: „Szép
napfényes idő. Délelőtt 11 órától kezd-
ve meglátogattam a péterfiai temetőt,
ottani csősz Jóna Sándor (öt éve, hogy
ott van) vezetése mellett Sinay Miklós
sírját állapítanék meg, két fa még áll
rajta, dombozat négyszögletű. Néha vi-
szek rá virágot... Igyekezzünk nagy
emberünk sírhelyét fenntartani."

A Mindenható Isten úgy vezette
életutamat, hogy Sinay Miklós szülőfa-
lujában és első szolgálati helyén vé-
gezhettem lelkészi szolgálatomat, a
doktori disszertációmhoz az anyagot
nagyrészt működésének a helyén gyűj-
töttem, így összekapcsolódott szellemi
utam - Hajdúbagos, Kunmadaras,
Debrecen - az ő életútjával és munkás-
ságával. Ez a rövid tanulmány legyen
egy szál virág Sinay Miklós emlékpla-
kettjére.
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