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(Kivonat)
A dolgozat az orbai református egyház-
megyei levéltár 17–18. századi anyagait
tárgyalja. Míg a többi egyházmegyei le-
véltár, talán a kézdiszéki kivételével, hiá-
nyosan és szétszóródva maradt ránk, 
az orbaiszéki szenvedte a legkevesebb
pusztítást, és együttesen kutatható. Az
egyházmegye vizitációs jegyzõkönyveire
(1677–1752) a dolgozat részletesebben is
kitér. A jegyzõkönyvek anyagát egyenes
átírásban, a rövidítések feloldása nélkül
közöljük.

*
Az erdélyi protestáns egyháztörténeti

kutatás két világháború közti igéretes kibonta-
kozása 1945 után megtört és gyakorlatilag fél
évszázada stagnál. Bár néhány átfogó jellegû
munka született, az alapvetõ forrásközlések to-
vábbra is hiányoznak. Így 1999-ben, amikor a
Délkeleti Intézet-keretprogramon belül a Székely
Nemzeti Múzeum meghirdette a VIZITÁCIÓ ne-
vû programot rendezetlen tulajdonviszonyú, ne-
hezen kutatható és veszélyeztetett sorsú levéltári
anyagok feltérképezésére, illetve feldolgozására,
több mint fél évszázad távlatából ILLYÉS Géza
idõszerû gondolatai jutnak eszünkbe: „mielõtt
egyházközségeink, egyházmegyéink történeté-
nek kritikai és tudományos módszerek szerint
való megírásához hozzákezdenénk, elõbb fel kell
tárnunk, meg kell ismernünk és nagy részben
közzé kell tennünk a levéltárainkban rejtõzködõ
forrásanyagot. Amíg ezt a munkát el nem vé-
geztük, egyházunk mindenirányú megnyilvá-
nulásának története teljes egészében nem érthetõ
meg.” (Református Szemle 1932, 379–380. old.)

Nem véletlenül tulajdonítunk tehát ki-
emelt fontosságot a háromszéki református egy-
házmegyék, így a sepsi, a kézdi, az orbai és az
erdõvidéki iratainak, hiszen ezen egyháztörténeti
iratok nagyrésze, talán utóbbi kivételével, feldol-
gozatlanul hever levéltárainkban. 

Jelen kutatásaink alapját az orbai refor-
mátus egyházmegye levéltárának 17–18. századi
anyaga képezi, mely, bár a legrövidebb terjedel-
mû  négy háromszéki egyházmegyénk iratai kö-
zül, kutatása a legjobb körülmények közt végez-
hetõ. Míg a többi levéltár, talán a kézdiszéki
kivételével, hiányosan és szétszóródva maradt
ránk, az orbaiszéki szenvedte a legkevesebb
pusztítást és együttesen kutatható. 

11.. AAzz oorrbbaaii eeggyyhháázzmmeeggyyee kkiiaallaakkuulláássaa
A reformáció elõtti erdélyi egyházi be-

osztás kilenc fõesperességen alapult, ebbõl  kettõ
pedig, a telegdi és a kézdi a székely székekben,
két alesperességgel egészülve ki: az erdõháti-
val (Udvarhelyszék) és a csíkival (Csíkszék). Há-
romszék északkeleti részei a kézdihez, a közpon-
ti és nyugatabbi részek más egyházi közigazga-
tási területekhez tartoztak. A kézdi fõesperesség-
ben az 1332. évi pápai tizedjegyzék szerint 19
plébánia, a gyulafehérvári fõesperességbe tartozó
sepsi districtusban 32 plébánia létezett. Orbai
székrõl egyetlen plébániát sem említ a pápai
jegyzék, papok nevei sem maradtak fenn.1

A reformáció ezt örökölte át és tartotta
meg: Háromszéken nem találunk egységes egy-
házi beosztást. Arról, hogy miképpen alakul ez
az egyházi szervezet a 16. század második felé-
ben, kevés adatunk van. Néhány név és néhány
tisztségi cím, évszám, ennyi az egész. 1555-ben
a széki zsinaton nem vesz részt a kézdi fõesperes,
egy évvel késõbb azonban István dálnoki plé-
bános „vicearhidiaconus sedis kijzdij”-nek ne-
vezi magát.2 Az 1557. évi kolozsvári zsinaton
ismét nem jelenik meg a fõesperes, POKOLY
szerint azonban akkor még valószínûleg nem
csatlakozott a protestantizmushoz.3 1569-ben
LÁSZLÓ nevû sepsiszentgyörgyi lelkész, aki el-
készíti az egyházmegye elsõ regisztrumát, illetve
egyházvizsgálati jegyzõkönyvét, „archidiaconus
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sedis sepsi”-ként szerepel. Más pap ebben az
idõben nem nevezte magát Háromszék területén
archidiaconusnak, így POKOLY szerint a sepsi
districtus önálló egyházmegyévé vált, és egyesült
a kézdi fõesperességgel, sepsi fõesperesség név
alatt.4 Torjai Székely Péter református esperes
1603-ban már mind a három székben látogatja a
nem katolikus egyházakat, 1606-ban pedig egye-
dül képviseli a sepsi, kézdi, orbai és miklósvár-
széki eklézsiákat a székelyudvarhelyi zsinaton.5

Ebbõl az egységes egyházmegyébõl vál-
tak ki a 17. század elsõ felében a kézdi, orbai,
majd 1654-ben az erdõvidéki önálló egyház-
megyék. Bár nem rendelkezünk konkrét alakulá-
si dátumot jelzõ oklevéllel, az orbai egyházme-
gye kialakulását az 1603–1614 közötti idõszakra
tehetjük.6 1614-bõl ismerjük ugyanis az új egy-
házmegye esperesének nevét, amikor is Torjai
SZÉKELY Péter sepsi, KOPPÁNDI István kézdi
és LEÉRDE János orbai széki seniorok, illetve
SZENT IVÁNI György unitárius esperes közös
kérvényt nyújtanak be öt pontban BETHLEN
Gábor fejedelemhez, aki 1614. augusztus 14-én
Medgyesen  kiállítja a háromszéki papok kivált-
ságlevelét, a közteherviselés alóli mentesítésü-
ket.7 1620-ban pedig az enyedi zsinat a három
egyházmegye papságának zsinati képviseletérõl
a következõket rendeli: „Az senirok, kik a szé-
kely atyafiakon kivül itt Erdélyben vagynak,
bizonyos légátusokkal, mint azelõtt, ennek után-
na is compareáljanak télben, nyárban pedig fe-
jenként velek legyenek. Az háromszéki székely-
ségbe való senirok ezt observálják, hogy a nyári
synodusra a sepsi senior tizenheted magával, a
kézdi ötöd magával, az orbai negyed magával
compareáljon; télben pedig bizonyos delegátu-
sokkal.”8 A zsinat költségeire ugyanakkor mind-
egyik egyházmegyétõl megkövetelt egy bizo-
nyos összeget.9 A megjelölt légátusok száma a
gyülekezetek 1/3-ának felel meg, így  Orbaiszék
esetében 12 eklézsiát jegyeznek a 17. század ele-
jén, melyek: Barátos, Cófalva, Kovászna, Kõrös,
Papolc, Páké, Páva, Szörcse, Tamásfalva, Telek,
Zabola, Zágon. Levéltári adatok bizonyítják,
hogy Barátoson már 1560 körül, Kovásznán
1600-ban, Papolcon 1604-ben, Zabolán 1602-

ben, Szörcsén 1615-ben már létezett református
egyház. A többi egyházközség alakulásának ideje
ismeretlen.

22.. AAzz eeggyyhháázzmmeeggyyee lleevvééllttáárraa
Az egyházmegye levéltárát Juhász István

ismerteti, 1947-ben megjelent, egy öt évvel ko-
rábbi helyszíni felmérés alapján készült munká-
jában, mely mindmáig az egyetlen ismertetõje a
levéltárnak.10 Bár a 30-as és 40-es években töb-
ben hangsúlyozzák, így ILLYÉSGéza, NAGYGé-
za, JUHÁSZ István is, az egyházmegyei levéltárak
feldolgozásának szükségességét, nincsen tudomá-
sunk arról, hogy valaki vállalkozott volna jelen le-
véltár kutatására.11 Csupán néhány egyházközség
történetének megírására futotta, így például a bará-
tosi (SZÁSZ Imre: A barátosi ref. egyház története,
1935, kézirat), a kovásznai (LÕRINCZ Sándor: A
kovásznai ref. egyház története, 1935, kézirat).12

Levéltári adatokra támaszkodva közöl orbaiszéki
adatokat (is) a POTSA József-féle, 1899-ben meg-
jelent „Háromszék vármegye Emlékkönyve”.
Ugyanakkor tudomásunk van arról, hogy az elmúlt
évtizedekben mások is kutatták egyes egyházköz-
ségek levéltárait.13

Kutatási témánkhoz a Székely Nemzeti
Múzeum kézirattára is õriz hasznosítható adatokat.
Ide került ugyanis 1916-ban, CSUTAK Vilmos
múzemõr igazgatása alatt a levéltár két darabja, me-
lyeket itt õriztek még 1944-ben is.14 Ezt bizonyítja
egyrészt dr. ILLYÉS Géza és HEREPEI János mú-
zeumigazgató levelezése 1940-bõl, melyben a ma-
gyarkirályfalvi lelkész, Küküllõ egyházmegyei fõ-
jegyzõ kérésére HEREPEI János közli a múzeum
levéltárában található másolatokat, bejegyzéseket
17–18. századi zsinati jegyzõkönyvekrõl15, más-
részt pedig bizonyítja a levéltári anyagról készített
1944. évi inventárium.16

A háború utáni tájékoztatásokból tudjuk,
hogy az orbai ref. egyházmegye egyetlen hábo-
rús vesztesége a „Protocollon Sanctae Sedis
Orbaiensis 1701–1731”, azaz a megjelölt idõszak
Quindenális jegyzõkönyvei.17 Másik, ugyancsak
ilyen jellegû, és JUHÁSZ által az egyházmegye
legrégebbi darabjaként ismertetett jegyzõkönyv,
mely a Székely Nemzeti Múzemba került meg-
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õrzés végett, nem szállítódott el 1944-ben és
továbbra is ott található.18 A SzNM ugyanakkor
õriz egy másik kötetet is, mely sem JUHÁSZ fel-
sorolásában, sem az 1944. évi inventáriumban
nem szerepel, hacsak a LXXXII. ládában 161-as
szám alatt besorolt Orbai széki törvénykezési
jkv. 1689–1693 nem azonos az általunk megta-
lált Protocollummal.19

A levéltár mai rendezése 1911-bõl való,
az egy évvel korábban megjelent levéltárrende-
zési utasítások szerint, átláthatóságához egy lel-
tári lajstrom szolgált.20

A régi jegyzõkönyvek jellegük szerint
három csoportba vannak osztva (I–III). Ennek
megfelelõen a I a törvénykezési jegyzõkönyve-
ket tartalmazza, melynek legrégebbi darabja az
1664–1686 közti idõszakot tartalmazza.21

Az egyházlátogatási jegyzõkönyvek kö-
zül a legrégebbi, a II/1–2 jelzetû, melyet a követ-
kezõkben részletesen tárgyalni fogunk, a 17. szá-
zad utolsó harmadából tartalmaz vizitációkat.

A III jelzet az egyházközségi iratoknak
felel meg, melyek a 19. század elsõ felétõl kez-
dõdnek.

A legrégebbi fennmaradt anyakönyv a
múlt század végén a zabolai egyházközségé volt,
1695-tõl kezdõdõen, a legkorábbi eklézsiai jegy-
zõkönyv pedig a kovásznai, 1736-ból.22

Ugyanakkor az Erdélyi Református Egy-
házkerület kolozsvári Gyûjtõlevéltárában talál-
ható Fõkonzisztóriumi levéltár is õriz néhány 18.
századi iratot, illetve múlt századit az egyház-
megye helyzetérõl, valamint levéltárának „az
Ecclesiak beneficiumai, fundatioiról való leve-
lekrõl”, másrészt „minden Ecclesiában a kepe be
szolgáltatása” ügyében (1826).23

Összeírás említ a tamásfalvi iratok közt
egy Deliberatumot 1637-bõl:

„De Unione Ecclesiarum Tamasfalva et
Szörcse. Mely költ a Papoltzon tartatott Gene-
ralis Visitatio ülésében”24

33.. AAzz oorrbbaaii eeggyyhháázzmmeeggyyee vviizziittáácciióóss
jjeeggyyzzõõkköönnyyvveeii ((11667777––11775522))
Jelen tanulmányban néhény esperesi vizi-

táció jegyzõkönyveit kívánjuk megvizsgálni, a 17.

század végérõl, illetve a következõ század közepé-
rõl, melyeket a II/1–2 jelzetû kötet tartalmaz.

Az esperesi vizitáció jól meghatározott
keretek közt ment végbe. Már TASNÁDI Káno-
nokjaiban találunk a vizitációról szóló rendelke-
zéseket, így a XXVII kánon kötelezi az esperest,
hogy minden évben a vizitáció alkalmával vizs-
gálja meg a lelkészek és rektorok „tanításának
tisztaságát, erkölcsi épségét és a nép iránti buz-
góságokat”.25

Az 1640. évi gyulafehérvári zsinat pedig
úgy rendelkezik, hogy a seniorok vizsgálják meg
a vizitáció során az iskolákat is, felmérve így a
rektorok munkáját.26

A vizitáció során megvizsgálandó kérdé-
seket a GELEJI kánonok LXXXVIII kánonja
foglalja össze kilenc pontban. Ezek alapján ala-
kulnak ki  és válnak általánossá a 17. század kö-
zepén az egyházvizsgálati tennivalók, melyet az
évente vizitáló esperes, illetve kísérõi: az egy-
házmegyei jegyzõ, a bracchium képviselõi szem
elõtt tartanak. A helyi eklézsia képviselõiként a
pap, a rektor, az aedilisek, illetve nemesek vesz-
nek részt, kiknek nevei bekerülnek a jegyzõ-
könyvbe. Vizsgálat során számbavevõdnek az
eklézsia bonumai, kegytárgyaktól kezdve az
épületekig, földekig, készpénzig, a pap és rektor
fizetésének ügye. Az esperes megkérdezi a hí-
veket a pap és a rektor tevékenységérõl, majd
ezeket kérdezi meg híveikrõl.

Meglátogatja az iskolát, ahol a rektort és
az iskolásokat is kikérdezi. Mindezek mellett a
vizitációnak van még egy fontos feladata, az egy-
házi törvénykezés.27

Orbaiszék megõrzõdött vizitációs jegy-
zõkönyvei az 1677. évvel kezdõdnek. Hogy ezek
nem a legrégebbi ilyen jellegû iratok, ahhoz nem
fûzõdik kétség, ugyanis  az egyházmegye létezé-
sérõl 1614-tõl biztos adatunk van. Az I/4 l-sz.
alatti „Protocollon Judiciaria” (oldalszámozás
nélkül) õrzött meg egy levéltári inventáriumot
1756-ból, amikor az új esperes BARTHA And-
rásnak többek közt átadatik: „5. (egy) Más Visi-
tatorium, de a közepét ki vágták, kezdõdik in
1628” A késõbbi vizitációk is gyakran hivatkoz-
nak korábbi végzésekre, ugyanakkor a Fõkon-
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zisztórium levéltára is õriz  egy kivonatot az
1632. évi zágoni szent vizitáció protocol-
lumairól.28

A legkorábbi vizitációra való utalást az
1701. évi papolci vizsgálat õrizte meg a Predi-
kátor és Scholamester fizetésének kérdésében:
„Salarium az mint az 1628 és 1630-as, 1694 Sz.
Visitatiók... írást hadnak.”29 Ugyancsak az 1630-
as vizitációra utal az 1677-es zágoni jegyzõ-
könyv30: „Az, mely szántóföldet N. Tiszt. Püs-
pök Urunk ugyan N. Tek. MIKES Boldisárnak
adott volt, kirõl az 1630-as esztendõbeli Visita-
tio” határoz, továbbá a barátosi jegyzõkönyv
1701-bõl: „A szalad dolgát az 1630, 1632, 1637,
1638 eszt. Visitatiokbol így rectificaltuk.”31

A vizsgálat észrevételei, comissioi jegy-
zõkönyvre vétettek, hogy aztán annak alapján a
következõ vizitáció egy év múlva a szükséges
intézkedéseket meghozza. Ezért találunk gyakran
utalásokat korábbi határozatokra, ha például nem
történik semmi változás az eklézsia szántóföldei,
szénás rétei stb. ügyében.

A  legrégebbi, fennmaradt visitationalis
jegyzõkönyveket, így az 1677., 1680., 1694.,
1701., illetve részben az 1752. évit, az egyház-
megyei levéltár II/1–2 jelzet alatt õrzi. A bõrbe
kötött, negyedrét alakú kötet tartalmát ismerteti
JUHÁSZ István is, de igen vázlatosan.32 Észre-
vételei ugyanakkor kiegészítésekre is szorulnak.
Jelenlegi állapotában a kötet 167 számozott lapot
tartalmaz, címlapja hiányzik. Kívül, a borítón
pedig egy másik leltári szám is található 546 II2,
mely valószínûleg arra vall, hogy  a kötetet be-
sorolták az egyházmegye könyvtárába is. Az elsõ
két oldal hiányzik, a számozott oldalak a 3-mal
kezdõdnek. A 3a oldal jobb felsõ sarkába bepe-
csételve: „Az orbai református egyházmegye le-
véltára. 1911”, mellette egy napjainkból szár-
mazó bejelölés II/1 leltári számról. A lapok szá-
mozása is pontatlan, nem korabeli; a meglévõ
oldalakat számozza, figyelmen kívül hagyva a
kivágott vagy más okból hiányzó lapokat. Így
hiányzik a 4. lap (kivágva), ennek ellenére a kö-
vetkezõt számozzák 4-gyel. Ugyanez a helyzet a
23–24. lapok, 49–50. közt. Az 55-ös számozású
lap hiányzik, akárcsak a 100., 101., 102. lapok

(kivágva), vagy a110. A 125. lap után öt kivágott
lap helye látszik, a számozásban mégis a 126.
következik. Hiányzik a számozás a 149–161. la-
pok közt, újabb öt kivágott helye látszik a 162.
után, a számozás 163.-kal folytatódik. További
lapok hiányoznak a 167. után. 

A kötet eredeti terjedelmét tehát 195–200
lapra tehetjük.

Az 1677-es, illetve 1680-as vizitációk
egymás után írva a 12a oldalon kezdõdnek „Se-
ries Visitationalis Suscepta Deo Auspici Anno
presenti 1677 per Rdum. Ac Clar. Dnum.
Stephanum JENEI ut …Ecclesiarum Orthodoxa-
rum Orbaiensium meritissimum. Rdum. Dnum.
Petrum JANTSO Ministrum Ecclesia Orthodo-
xa…Rdum. Dnum. Stephanum PÁKAI Ministr.
Ecclesia Papolcziensis ut Notarium Ecclesia-
rum…Rdum. D. Nicolaum papolczi Pastorum
Ecclesia Szörczeiensis Eximum ut ex Brachium
Secularem G.D. Thomam UGRON de presenti-
mum etiam Incheata die 26jan. in possessione
Páké”, illetve a 12b oldalon „Visitatio Nova.
Subsequens quae Anno D.1680 per eundem
Rdum. Virum Officialem Ecclesiasticum, Ste-
phanum JENEI et per Rfdos Ministros sibi ad-
junctos…Petrum Jantso VASARHELLYI, Ladis-
laum CZABAI, Georgim ZABOLAI, necnon
Brachium Inventarem, Spectabilem ac Generos.
Paulum MIKES…incheata Febr. 26”

A 16b lapra ugyanakkor feljegyezték,
hogy 1684. máj. 24-én Barátoson partiális sy-
nodust tartottak.

Az 1680. évi jegyzõkönyvek a 48b-n ér-
nek véget. JUHÁSZ itt jelöli meg a II/1 jelzet
végét és a 48a-tól számítja a II/2 kezdetét. Adatai
ugyanakkor ellentmondóak. Egyszer a követke-
zõképpen jegyzi fel „Egyházlátogatási jegyzõ-
könyv 1677–1714”, II/1–2 jelzettel, 12a–46b ol-
dalakon, hogy majd a levéltár lajstroma szerint
ugyanazon jelzet alá csak az 1677., 1680., 1694.
és 1701. évi vizitációkat sorolja fel.33

Az 1694. évi jegyzõkönyvek a 48a–73b
oldalakon, ilyen cím alatt „Series visitationalis
Suscepta Deo Auxiliante 1694 per Rdum. Ac
Doctissimum Dnum. Stephanum BALO, ut De-
canum Ecclesiarum Reformatarum ut Notarium
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eccles. Reformat. Orbaiensium. Rdum. Dnum.
Danielem HALMAGY Pastorem eccles. Gen.
Dominum Michaelem BODOR Leczfalvien-
sium… Incheata Die January in possesione
Thamasfalva”. VESZPRÉMI István püspök
(1691–1713) két levele 1698-ból a  háromszéki
papok dolgában a 74a–75a oldalakra van bemá-
solva. Ezt követi az 1700. évi  püspöki vizitáció
határozatainak másolata: „A Immonitiones pro
Comunitate Trisedensi facta in visitatione gene-
rali A. 1700 dietus febr.”34

A 79a oldalon kezdõdik az 1701. évi
vizsgálat anyaga. Gyakran találunk a jegyzõ-
könyvekben valamely zsinat határozatainak ré-
szeire. Orbaiszéken az 1722. évi marosvásárhe-
lyi generalis synodus deliberatumait másolták be
a kötet 98a–99b oldalaira.35

JUHÁSZ István csak ezt a négy vizitá-
ciót sorolja fel. A kötet azonban tartalmazza az
1752. évi vizitációt is (103v–131a), a következõ
cím alatt: „Series Visitationalis Anno 1752 Die
21mi Mensis February, incheata in Sede Siculi-
calis Orbai Possesioni Pava…”

A 149b–161b oldalakra SZALAY Már-
ton esperes bemásolta 1700-ban az egyházi
bíróság helyi szokásait, 38 pontban: „A Három-
széki regi bevett és szokott Törvényei avagy
Ususi, melyek szerint az Ecclesia dirigál és
dirimál illyen Causakot” cím alatt. Bemásolták
ugyanakkor a 162a oldalra az orbaiszéki asseso-
rok esküszövegét is36, hogy a kötetet a három-
széki papoknak BETHLEN Gábor fejede-
lem által adományozott, illetve I. RÁKÓCZY
György és II. RÁKÓCZY György által megerõ-
sített   privilégiuma zárja a 163b–167b oldalon,
az 1654. évi reconfirmálás záróformuláinak ki-
vételével, melyek valószínûleg az  utolsó lapok
kivágásakor tûntek el.37

33..11.. AAzz 11667777.. éévvii vviizziittáácciióó
A 17. század második negyedétõl kezdve

maradtak fenn adatok orbaiszéki vizitációkról,
1677. elõtt legutóbb 1672-ben KÖVÉR Mihály
zágoni pap esperességének idejébõl. 1677-ben
JENEI István esperes végzi a vizsgálatot. A vizi-
táció január 26-án, Pákén kezdõdik, hogy majd

Kovásznán végzõdjön, a többi tíz egyházközség
meglátogatása után.

A jegyzõkönyvek az esküdtek felsorolá-
sával kezdõdnek, majd rátérnek az eklézsia ja-
vainak összeírására, mindig az elõzõ évi jegyzõ-
könyvekhez viszonyítva. Abban az esetben, ha
nincs eltérés a régi és új összeírások között, ak-
kor erre hivatkoznak. „Bona Ecclesia huius
omnia sic sunt reperta, present in visitatione
superiori facta Anno 1672” (Páké ), vagy „Bona
Ecclesia. Sic sunt recipto uti in Visitatione
Proxima…1672” (Zágon)38 stb. Ha változás tör-
ténik, azaz gyarapodnak az eklézsia javai, ezt
„Addito, Addito hoc”-kal jelölik meg.

A bonumok leírása kiterjed a kegytár-
gyaktól kezdve az épületekre, földekre. Így
„…Addito. Nemzetes BÁLINT Deák uram, Is-
tenhez való buzgóságából conferála ezen Bará-
tosi Ecclesiahoz edgy ejteles óón palatzkot. Egy
tisztességes Cathedrát is épített eo Kglme  kõbõl
ugyan itt kikért Isten Eö Kglmét megáldgya.”39

Az adakozó, hitbuzgó lelkeket akkor is megbe-
csülték, nevüket nem szalasztották el felvenni a
jegyzõkönyvekbe. A patrónusok mellett szere-
pelnek alkalmi jótevõk (benefactorok) is, így
THÚRI Ferencz Tamásfalván.

„Bona Ecclesia. Két szõnyeg, edgy kan-
na, edgy gyolcz kendõ hímes, edgy ezüst Tányér
arannyas, edgy abrosz… Nemz. THURI Ferencz
Úr Istenhez való buzgoságábol az Ecclanak con-
ferált az két alkalmatlan onn kannaczkák helyett
edgy tisztességes, másfél ejteles onn palaczkot,
kit Isten vegyen kedvesen õ Kgltõl” (Tamás-
falva).40

A következõ kérdés a pap és a rektor fi-
zetését tárgyalja, felvigyázva arra, hogy salariu-
mukat haladéktalanul megkapják, pénzbírságot
és egyéb büntetéseket róva azokra, akik elmu-
lasztották részüket befizetni. Teleken a „Salari-
um dolga az 1638 Esztendõbéli Visitatio szerént
vagyon most is illyen declaratioval mindazonál-
tal a kinek 8 köböl tavasz gabonája leszen ha
szinten meg nem önti is azt, Pasztornak, Rector-
nak edgy edgy köböllel tartoznak belõle”41. Ezek
után következnek a Deliberációk, majd a szám-
bavétel után pedig a commissio-ban elrendelik a
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következõ vizitáció idejéiig megteendõ dolgokat,
„sub poena”, azaz büntetés alatt. Cófalván pél-
dául elrendelik a templom és a cinterem körüli
ruinák eltakarítását sub poena flor. 24; Pákén a
templomkert, a templomajtó, iskolakert rend-
betételét, Barátoson a harangláb megjavítását, új
temetõhely vásárlását és a cinterembe való te-
metkezés megszüntetését, a templom ajtajának, a
pap hazának kijavítását rendeli el.42

33..22.. AAzz 11668800.. éévvii vviizziittáácciióó
Jegyzõkönyvei nem külön, hanem az elõ-

zõ folytatásaként vannak bejegyezve, „Nova Vi-
sitatio” jelöléssel. A vizitációt ezúttal is JENEI
István végzi, esperesi minõségében, február 26. és
április 3. közt, Pákétól Kovásznáig. A jegyzõ-
könyvek az elõzõvel megegyezõ sorrendben,
ugyanazokat a kérdésköröket tartalmazzák. Gya-
korlatilag e két vizitáció az 1677. évi nagyenyedi
zsinat határozatainak tesz eleget, mely a kö-
vetkezõképpen rendelkezik: „Minden diocesisbeli
senior atyánkfiai visitationak alkalmatosságával,
városokon, falukon levõ ekklézsiákban proventu-
sokat a ministereknek s scholamestereknek
jövedelmeket amint a Matriculaban le vannak ir-
va) és az ekklézsiáknak, parokiáknak bonumaikat,
köteleztetnek seriesbe venni, amint régtõl fogva
voltanak…”43 Ennek megfelelõen Zágonban a
következõ bonumokat sorolja fel a jegyzõkönyv:
„Vadnak szép három Aranyas poharok, edgyik
sima de gombos, két patinák az edgyik ezüst, az
másik réz, vadnak azok mellett két abroszok, egy
ezüstbõl való aranyas scatullya, mellyet papistice
Urtartónak hinak, melynek Fedele is ezüstbõl va-
gyon és aranyos. Az templomban vadnak két ab-
roszok, edgyik az chatedrán, az másik az pulpitu-
son. Vagyon ismét egy másfél ejteles onn Palaczk.
Item T. N. MIKES Pal Uram õ Kglme, Kegyes
Patrona Asszonyunkkal egyetemben Conferálta-
nak az Úr dicsõségihez való kegyes indulattyok-
ból az Úr asztalára egy szép fekete selyemmel var-
rott gyolcz abroszt, mely köröskörnyül varrott,
melyreis T. Patrona Asszonyunknak neve fel varr-
va vagyon… A többi Bonumok és szánto földek es
ezeknek jövedelmi, mind ugy vadnak, mint az
1649 esztendõben levõ visitatio revideálta volt.”44

Az összeírások közül azonban legjelen-
tõsebb a zabolai eklézsia könyveinek lajtroma: 

„1. Vagyon egy Maloratus (?) in novum
Testamentum

2. Egy Graduális folio
3. Biblia Hebraica et Latina, Novum

Testamentum Graecum et Latinum
4. Egy Magiar Biblia in folio
5. Egy tisztességes ima[könyv] in folio
6. egy kis Magiar Psalterium”45

Ugyanakkor a pávai eklézsia számára
PÁVAI Thamás Úr „conferáltatott könyveket”.46

A salarium dolgában sehol sincsen vál-
tozás, „…hanem mint az fellyebb való Visitatio-
ban volt, most is az szerént vagyon…” (Páva).

A templombeli helyek áruba bocsátása
egész Háromszéken divattá vált a 17. század má-
sodik felétõl, annak ellenére, hogy a püspökök
maguk jöttek ide az ügy megoldásának érdeké-
ben. Ezzel kapcsolatos panaszokat, határozatokat
tartalmaz már az 1677. évi kovásznai (44v old.)
és zabolai vizitáció (35a old.), a barátosi 1680-ból
(16a old.), utóbbi évben a következõképpen:
„Deliberatum Az Barátosi Templomban az Sanc-
tuariumban levõ Székeknek contras eltartások fe-
löll, az Szent Ecclanak sok rendbeli Deliberatioja
és admonitioja lévén, eddigh az óráigh is azoknak
Possesori amütt is az Commissio szerent nem
effectualtanak sõt közökben boczattatott…47

33..33.. AAzz  11669944.. éévvii vviizziittáácciióó
Orbaiszéken a vizitáció általában az év

elsõ három hónapjának valamelyikében folyt,
ritkán nyúlott át áprilisba. A 12 eklézsia láto-
gatása mintegy 5–6 hetet vett igénybe, így 1677.
jan. 26.-tól március elejéig, 1680-ban febr. 26. és
ápr. 3. között. 1694-ben a vizitációt esperesi mi-
nõségében BALÓ István végezte, január 22. és
március 19. között, Tamásfalvától Papolcig. Az
összeírások egyre részletesebbek, fõleg a pap és
a rektor fizetését illetõen. Szörcsén „a’ Salarium
Harom kalongya búza tavaszi és ugyanannyi
õszi, egy szekér fa, egy köböl szalad, az szegény
özvegy asszonyok adnak három három sing
vásznat, ha találkoznak oly szegény emberrel az
kiknek semmi vetése nem lenne den. 24 ad”.48
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Páván még mindig az az 1632-es évi elõ-
írások szerint fizeti a közösség a salariumot: „Há-
rom három kalongya búza, zab és  annyi szalad,
egy köböl, egy zsák fa, az kik más ember földiben
vetnek hogy magoknak nincz mit vetniök fél bért
adnak az oszporások kiknek semmi vetések nincs
den. 18 adnak ezeknek harmada az mestert, két
része az Prédikátoré. Az szegény özvegy Asszo-
nyok, kiknek vetések nincsen három három sing
vásznat adnak. Az kikinek három darab vetésen
alól vagyon, az ad fél bért. Mivel azért igen defal-
cálták volt az proventust Az 1666 esztendõbeli
szent Visitáció illyen Deliberátumot írt volt…49

A bonumok felsorolásánál elmarad a ko-
vásznai egyházközség javainak összeírása. Újra
megtaláljuk a zabolai eklézsia könyveinek lajst-
romát, melyek közt található egy, a „Néhai RÁ-
KÓCZY György fejedelem õ Nagysága” által
adományozott Graduál is.50

33..44.. AAzz 11770011.. éévvii vviizziittáácciióó
A legkorábbi, vizitációs jegyzõkönyvbõl

ismert, az orbai egyházmegyében végzett espere-
si egyházvizsgálati emlékeket az 1701. évi
papolci jegyzõkönyv õrizte meg 1628-ból, illetve
1630-ból a pap és rektor fizetésével kapcsolat-
ban: „Salarium amint az 1628-as, 1630-as, 1694
Sz Visitációk az Papolci Ecclak irást hadnak az
mostani Sz. Visitatio is omnibus punctis a parti-
culis úgy tanálta es mostanis helyben hagyja…51

Zágonban a Salarium a következõképpen
fizetõdik: „Harom harom kalongy búza, más fél
kalongya a tavasz gabona mindenkinek, a Prédi-
kátornak egy véka szalad, hanem önt egy egy
véka zab(ot), az szegény béren valók den.12 ad-
nak, az Eozvegyek kik orsólyokkal, gusalyokkal
élnek három sing vásznat adnak…52

Tudjuk ugyanakkor, hogy egy évvel ko-
rábban, 1700-ben püspöki vizitáció volt Három-
széken, mely öt pontban a következõ figyelmez-
tetéseket teszi az orbai egyházmegye eklézsiái
számára: „Admonitiones pro societate Orbaiensi
facta in Visitatione generali Anno 1700 diebus febr.

A subordonatus eo Kglme Dekany uramnak
semmibe ne prejudicallyon, hanem inkább eö ellen-
ségeinek szeretettel kötelessége szerént succuralyion.

Az Societasban is úgy prédikállyon, hogy
az eddigh való simultások, melyek az Atyafiak
közt voltanak, tollaltassanak, hanem a szeretet és
egységességh virágozzék és gyümölcsözzék.

Kiki az atyafiak közöl mind maga
Ecclesiájában mint visellye magát mind ha másik
Ecclesiában másoknak supplantálásával, vagy
embereknek való kedveskedéssel akarjék ma-
gokhoz stabiliálni solicite obszervállyák s tyzte-
letes püspök uramnak idein hirré tegyék, hogy
antequam malum ulterius… orvosoltassék

A Notárius és Subordinatus szép harmó-
niával eggyet értsenek s vigyázzanak mind a glis-
cens gonoszoknak meghfolytására s mind min-
den tyztességes jó rendnek stabiliálására

Fideliter Notárius mindenkit consignál-
lyon a törvényi processusban és voxoltatásban
egyenes rendet tartván.53

Újabb generális vizitáció Háromszéken
1714-ben volt, KOLOZSVÁRI István püspöksé-
ge (1713–1717) alatt, melynek rendszabályai 19
pontban tartalmaznak commisiókat az erdõvidéki
és orbaiszéki egyházmegyék számára.54 A há-
romszéki papok június 28-án írt panaszlevelére
válaszolva pedig a Gubernium válaszában (1714.
július 8.) meghagyja, hogy: „… Az parókiákon
kivöl seculáris jószágokot biró papok magok
szabadságokot és Privilegiális immunitásokat
produkálván õköt abban megháboritani illendõ-
nek lenni nem itéljük…55 A 17. század utosó
éveiben ugyanis, miután I. Lipót császár is meg-
erõsítette a háromszéki papoknak BETHLEN
Gábor fejedelemtõl kapott kiváltságait, a szék az
országgyûléshez fordult 1698-ban, siker nélkül.
A székely urak elégedetlensége azonban ezzel
együtt nem szûnt meg, erre vall ez a levél is.

Az ebbõl az idõbõl való vizitációk jegy-
zõkönyveit (1714–1756) II/3 jelzet alatt õrzi az
egyházmegye levéltára.56

33..66.. AAzz 11775522.. éévvii vviizziittáácciióó
Az 1752-ben, két évvel a sepsiszentgyör-

gyi zsinat után tartott vizitáció jegyzeteit részben
a II/1–2 számú, részben a II/3-as leltári szám alatt
találjuk. A vizsgálat Páván kezdõdik, SZENT-
ANNAI Mihály zabolai pap, esperes vezetésével
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febr. 21-én és márc. 7-én Papolcon megszakad,
hogy majd április 17–19. között folytatódjon a
többi három eklézsiában.57

A 18. század közepén már gondosabb az
eklézsiai javak feljegyzése, részletesebbé válnak a
beszámolók és leírások. Külön csoportba jegyzik
be az ingatlanokat, földeket, erdõket stb: Bona
Eccla Mobila, Terra Arabiles, Sylvae…. Zabolán
újra feljegyzik az eklézsia könyveit, sõt a leveleit,
iratait is, így: „Vagyon egy levél a Kászoni
földekrõl BETHLEN Miklós Úr Subscriptiója
alatt. Vagyon másik levél… Anno 1716”, ugyan-
akkor kihangsúlyozza, hogy mindezek, az Ek-
lézsia földeirõl szóló iratok „az Eccla ládájában
szoktanak állani…” Ugyancsak 1752-ben Ko-
vásznán „…egy záros Láda pro Conservatione
Bonoruma Eccla.”-ról tesznek említést.

Bár más egyházközségi iratot a vizitációk
nem említenek, néhányat ezek közül ismerünk a
Fõkonzisztórium 1825-ös évi rendelete alapján
készült, „Az Ecclák fundatioiról való levelek Re-
gistruma”-ból.58 Az összeírt levelek nagyrésze a
18. századból való, de találunk korábbiakat is.
Utóbbiak közül legrégebbi a tamásfalvi hét irat
közüli, 1637-ból való Deliberatum, „…Mely költ a
Papoltzon tartatott Generalis Visitatio ülésében.”59

Kovásznán, Zabolán és Teleken az össze-
írás szerint nincsenek ilyen iratok. Ugyancsak
Tamásfalván, mely filiális eklézsiaként említõ-
dik, õriztek egy levelet 1677-bõl „…a Tamás-
falva és Szörcse között fenn forgó Contraventio
iránt…”, melyet a kézdivásárhelyi zsinat delibe-
rátumai alapján BOD Péter generalis notarius
extradált 1767. jún. 29-én.60 Az aláírók közt ta-
láljuk KELEMEN József egyh. megyei jegyzõ,
LÉTZFALVI GYÁRFÁS Miklós és TAMÁS-
FALVI THURI Ádám insp. Curatorok mellett
KOVÁCS Kristóf  papolci lelkész esperest is. Az
eddig ismert szakirodalom viszont KOVÁCS Jó-
zsef nevû esperesrõl tud ebbõl az idõbõl.

Ugyanakkor ORBÁN Balázs is említ egy
papolci iratot 1706-ból.61

Ezek mellett a Fõkonzisztórim Levéltára
több másolatot õriz az orbai Tractus 18. század
végi iratai közül, így az orbai tractus 1788. évi
conscriptióját (l.sz. 98/1788), az 1788-ban Bará-

toson tartott Partialis Synodus Protocollumát
(l.sz. 17/1788), az orbaiszéki iskolák fundusairól
készült összeírásokat (l.sz. 98/1788), az 1788.
évi (l.sz. 143/1788), illetve a következõ évi Vizi-
táció protocollumait (l.sz. 91/1789) stb.

*
A 17. századból három esperesi vizitáció

jegyzõkönyve maradt fenn Orbaiszéken, de ada-
taink vannak legkevesebb egy tucatnyi más vizi-
tációról is (1628, 1630, 1632, 1636, 1637,1638,
1639, 1640, 1643, 1649, 1666, 1672, 1684). Püs-
pöki vizitációról tudunk 1618-ból (KESERÜI
DAJKA János püspök), 1637-bõl (GELEJI KA-
TONA István püspök), 1653-ból (CSULAI
György püspök), majd 1700-ból, VESZPRÉMI
István idejében. Az egyházlátogatási és mellettük
az egyéb egyházmegyei jegyzõkönyvek elsõran-
gú források  az egyházközségek belsõ életérõl,
gyarapodásáról és veszteségeirõl. Olyan infor-
mációk sokaságát tartalmazzák ezek a jegyzõ-
könyvek, melyek az egyháztörténet mellett egy-
aránt jelentenek forrást a mûvészettörténeti,
oktatástörténeti, ipartörténeti kutatások  stb. szá-
mára. Szilárd meggyõzõdésünk, osztva ILLYÉS
Géza gondolatait, hogy: „Az elrejtett zúgokból
rendezve, több évtizedes portól, piszoktól meg-
tisztogatva végre elõ kell hoznunk, ismertebbé és
a kutatók által hozzáférhetõbbé kell hogy tegyük
ezeket. Itt az ideje már, hogy az egyházmegyei
levéltárakban rejtõzködõ... értékesebb történeti
adatok nyilvánosságra is hozassanak.”

Köszönetnyilvánítás: A Vizitáció pro-
gram 1999. évi beindulását az NKÖM „Szellemi
örökség” pályázat kerete alól kapott támogatás
tette lehetõvé. Ezúton is külön köszönjük.
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VViizziittee eecclleezziiaassttiiccee 
îînn ddiioocceezzaa rreeffoorrmmaattãã OOrrbbaaii 
îînn sseecc.. XXVVIIII––XXVVIIIIII
(Rezumat)

Lucrarea discutã materialul arhivistic al
diocezei reformate Orbai, din sec. XVII–XVIII.
Celelalte arhive de acest gen din Trei Scaune 
s-au pãstrat numai fragmentar, poate cu excepþia
celei din Kézdi. Arhivele diocezei Orbai au su-
ferit cele mai puþine pierderi ºi prezintã posibili-
tatea cea mai bunã pentru a fi cercetate. Lu-
crarea trateazã mai amãnunþit protocoalele vizi-
telor ecleziastice, dintre 1677–1752.

CChhuurrcchh IInnvveessttiiggaattiioonnss iinn 
tthhee OOrrbbaaii PPrrootteessttaanntt DDiioocceesseess iinn
tthhee 1177tthh CCeennttuurryy
(Abstract)

The paper refers to the material of the
Orbai Protestant church archives of the 17th–18th

centuries. While the archives of the other dioce-
ses have been preserved very sporadically except
that of the Chair of Kézdi, the one of Orbai has
been preserved quite well offering the possibility
of a complete investigation. The paper also
makes thorough references to the church-minutes
signed between 1677–1752.
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