
Protestáns papi nősülési szokások a 16–17. 
században
Bátoriné Misák Marianna
A 16–17. században, amikor a protestáns egyházak kialakultak, illetve 
rendezték soraikat, sok minden másként működött, mint napjainkban. 
A zsinatokon hozott kánonok az egyházi élet legszükségesebb alap-
jait, területeit igyekeztek megfogalmazni és közös alapokra fektetni. 
Egy korábbi tanulmányunkban1 arra kerestük a választ, hogy a 16. 
században mi vezetett el a cölibátus gyakorlatának megkérdőjelezésé-
hez, majd a prédikátorok nősüléséhez, és ezeknek eredményeképpen 
a papnéi szerepkör kialakulásához. Ezek megfogalmazásában a pro-
testáns zsinatokon hozott kánonainkat vettük alapul, amelyek szinte 
ugyanazokat a körvonalakat fogalmazzák meg a korabeli papok há-
zasságával és feleségeik magatartásával, életvitelével kapcsolatban. 

Jelen tanulmányunkban arra a keressük a választ, hogy milyen 
szempontok játszottak szerepet a protestáns papok nősülésében a 
16–17. században, illetve hogy általában kiket, milyen műveltséggel 
rendelkező, mely társadalmi réteghez tartozó, és milyen státusban 
lévő nőket választottak ebben az időben prédikátoraink. Továbbá, 
mennyire igazodtak nősülési, párválasztási szokásaikban az általában 
kialakultakhoz, illetve a nem klerikusok szokásaihoz. Mi határozta 
vagy inkább indokolta az újra (és újra) házasodásukat.

Mint sok korabeli témával, az általunk választott, illetve kutatot-
tal is a legnagyobb probléma az, hogy kevés az erre vonatkozó forrás. 
Mindez azonban nem akadálya annak, hogy a meglévő források, fel-
jegyzések alapján megkíséreljünk egy általános képet alkotni.

A magyarországi reformációra s ezzel együtt a reformátorainkra, 
prédikátorainkra nagy hatással voltak a nyugati reformátorok és teo-
lógusok, akik nemcsak papírra vetették a házassággal kapcsolatos 
gondolataikat, hanem példával is elöljártak. Általában a házassággal 
kapcsolatos nézeteikben hasonló gondolatokat fogalmaztak meg, de 
természetesen a lelkészek házassága terén más elvárások születtek, 
mint az átlag gyülekezeti tag esetében. Ezt azért fontos hangsúlyoz-
nunk, mert a házasság fogalmának és gyakorlatának körvonalazá-
sát elvégezték, nem hagyhatták figyelmen kívül azt a tényt, hogy 
egy házasság válással is végződhet. Ezért erre is kitértek. Luther a 
következőkben fogalmazta meg általában a házassággal kapcsolatos 
nézeteit: „A házasság ezekből a részekből áll: 1. az egyik természet-
től fogva kívánja a másikát; 2. gyermekek nemzése; 3. az együttélés 

1 Bátoriné Misák Marianna: A papnéi szerepkör kialakulása, különös tekin-
tettel a Tiszán inneni egyházvidékre, in: Egyháztörténeti Szemle, 2019/1. 
43–58.
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és hűség, vagyis az egyik megtartja a másiknak fogadott hitét.”2  A 
boldog földi élet feltétele szerinte: „az egészség, asszony és gyerme-
kek, illetve a békesség”, valamint az „étel és ital, azaz a házasság”.3  
Vagyis nézetei szerint a házasság alapvető céljai: a gyermeknemzés 
és nevelés, testi-lelki boldogság és ragaszkodás, kölcsönös-tisztessé-
ges hűség és támogatás, a közös háztartás illendő vezetése, szívbéli 
és tartós vonzalom-szeretet. Ez utóbbit fontosnak tartotta kihangsú-
lyozni, hiszen ez véleménye alapján orvosszer a paráználkodás ellen. 
A válással kapcsolatban Luther időnként nem adott egészen egyenes 
választ. A következő esetekben tartotta igazolhatónak azt: házasság-
törés, testi alkalmatlanság, a házastársi kötelességek nem teljesítése, 
valamint kibékíthetetlen ellentét. Azt azonban, hogy a házassági elvá-
lás objektív, azaz általános értelemben megengedhető volna, saját 
bevallása szerint, nem volt bátorsága kijelenteni.4 Kálvin gondo-
latai és tanításai szintén kitérnek az életnek erre a területére. 1546-
ban elkészítette Házassági szabályrendeletét, amiben körvonalazva 
a házasság gyakorlatát, szövetségnek és egy olyan elválaszthatatlan 
köteléknek nevezte azt, mely szorosabb a szülő és gyermek vérségi 
kapcsolatnál. A válásra nagyon szubjektív megoldásként tekintett, 
amit bizonyos jogkeletkeztető tények fennállása esetén ő is elfogad-
hatónak vélt. Ilyenek voltak a házasságtörés, a hűtlen elhagyás, illetve 
valláskülönbség. Az ő olvasatában a válás orvosszer az Isten által böl-
csen megállapított házassági együttélés megcsúfolása ellen. Ez ter-
mészetesen nem azt jelentette, hogy Kálvin támogatta volna a válást, 
mi több igyekezett, és szívügyének tekintette azok számát a minimá-
lisra csökkenteni. Mivel a házasságra mint szövetségre tekintett, ez 
az Istennel való szövetséget is jelentette, amit az ember nem vehetett 
és nem vehet félvállról. Egyik prédikációban saját házasságát hozta 
fel erre példának, amikor így szólt: „Én a feleségemhez tartozom” … 
„azonban a házasságban nem csak a feleségemhez, de magához az 
Úr Jézus Krisztushoz is köttettem”.  Fontosnak vélte hangsúlyozni, 
hogy úgy kell a férjnek és feleségnek együtt élni házasságban, mint 
az angyalok a paradicsomban, azt is bevallotta és tisztán látta, kevés 
olyan férfi van, aki hálát ad a házasságért. S bár jól tudják a férjek, 
hogy feleségeik nélkül csupán fél emberek, mégis „nap, mint nap 
korholják feleségüket … pedig Isten az embert társas lénynek terem-
tette”. 5 

A reformáció szellemiségének kibontakozása és terjedése csakha-
mar Magyarországon is megmutatkozott. Tomisa Ilona írja, hogy az új 
2 Magyar Balázs Dávid: Luther és Kálvin felfogása a házasságról és a családi 

életről, in: Confessio, 2017/4. 80.
3 Confessio, 2017/4. 80.
4 Confessio, 2017/4. 80.
5 Confessio, 2017/4. 81–82.
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hit terjedése megzavarta a katolikus papságot is, ami abban mutatko-
zott meg, hogy bár a lelkészek ugyan még a katolikus egyház szerve-
zeti keretei között éltek, a szertartások végzésében, a sákramentumok 
kiszolgáltatásában, a hittételek tagadásában már protestáns gyakorla-
tot követtek.6 Mindezeken túl azonban azt is elmondhatjuk, hogy az 
életvitelükben is változást mutattak. Ennek a változásnak egyik ered-
ménye mindenképpen a nősülés volt. Tomisa Ilona példákat is említ, 
miszerint Szepetneki Gáspár mester, veszprémi őrkanonok 1554-ben 
végzett vizitációja alkalmával a zalai szentadorjáni plébánosról azt 
írta, hogy titkos lutheránus. A söjtöri papról pedig szószerint a követ-
kezőket: „András plébános, titokban lutheránus, nyilvános gyónást 
végez, mindenben paraszti szokás szerint él, két szín alatt áldoztat, 
emberek előtt megtagadja a főtisztelendő püspök urat.”7 Majd hason-
lóképpen a récsei lelkészről ezeket jegyzi meg: „Ünnepélyesen a 
parasztok módjára kötött házasságot. Sok éve nincs tonzúrája, mint a 
parasztoknak. Megnyírtam, elrendeltem, hogy viselje, és elfogadtam 
érte 1 ft-ot tanulságul.”8 Mint láthatjuk, ezek a források a 16. század 
második feléből származnak. De már a 16. század első feléből is talá-
lunk nyomokban adatokat arra nézve, hogy az új gondolkodás és élet-
vitel elsődleges velejárója a papok nősülése. Tomisa Ilona Johannes 
Kresling9 esetét említi, akit 1525-ben házassága miatt jelentettek fel 
Szalkay László esztergomi érseknél.10

A lelkipásztorok házassági szokása némileg más elbírálás alá 
esett, mint az átlagemberé. Így nyilvánvaló, hogy számukra a válás 
nem igazán jöhetett szóba, már csak hivatásuknál fogva is. De más 
tekintetben is igyekeztek meghúzni a határokat. A svájci reformáto-
rok és teológusok ugyan támogatták a lelkészek házasságát, újrahá-
zasodásukat azonban, ha nem is tiltották, de ellenezték.11 Ezt min-
6 Tomisa Ilona: A reformáció hatása a 16–17. századi egyházi források tük-

rében, 372. https://nti.btk.mta.hu/images/evkonyv/2012/tomisailona.pdf, 
2020.04.01.

7 Tomisa, 372–373., 2020.04.01.
8 Tomisa, 373., 2020.04.01.
9 Tüskés Anna: Magyarországi klerikusok a bécsi egyetemen a 16. században, 

in: Varga Szabolcs–Vértesi Lázár (szerk.): Egyházi társadalom a Magyar 
Királyságban a 16. században, 211–231. http://real.mtak.hu/65539/1/2.099.
pdf, 2020.04.01.

10 További példákért lásd bővebben Bátoriné Misák Marianna: A papné sze-
repkör kialakulása, különös tekintettel a Tiszán inneni egyházvidékre, in: 
Egyháztörténeti Szemle 20/1., 2019. 43–58. https://www.uni-miskolc.
hu/~egyhtort/cikkek/szemle-19-1-43-58.pdf

11 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…” Érzelmi gyakorlatok egy 
17. századi református lelkész mostohacsaládjában, in: Történelmi Szemle 
2018/2. http://real.mtak.hu/92226/1/erdelyi_gabriella_Alb.pdf 2020.01.21.
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den bizonnyal elviekben igyekeztek is hangsúlyozni, de a gyakorlat 
és a szükség sokszor cáfolt erre rá, hiszen köztudott, hogy a svájci 
teológusok és reformátorok között is voltak olyanok, akik feleségük 
elvesztése után újraházasodtak.12 Továbbá mivel Kálvin János fon-
tosnak tartotta, hogy a házasodó felek minél inkább hasonlóak legye-
nek korban és társadalmi állásban egyaránt, ezért a genfi egyházban 
házassági akadálynak számított a házasulandók közötti nagy korkü-
lönbség is.13 Természetesen ez sem jelentette azt, hogy nem is volt 
ilyen, hiszen arról is tudunk, hogy e tekintetben is akadtak kivéte-
lek. A lutheri tanokat hirdető prédikátor, Johannes Oecolampadius 
(1482–1531) 22 évvel idősebb volt, amikor feleségül vette az özvegy 
Wibrandis Rosenblattot (1504–1564). Wolfgang Capito (1478–1541) 
strassburgi prédikátor 26 évvel volt idősebb, amikor Oecolampadius 
halála után feleségül vette az újra megözvegyült Wibrandist. Miután a 
pestisjárvány Strassburgot is utolérte, meghalt Capito, és ugyanekkor 
vesztette el feleségét Martin Bucer (1491–1551) is. Hogy gyermeke-
iknek ne kelljen nélkülözniük, rövid özvegység után Bucer feleségül 
vette Wibrandist.14

Hazánkban a prédikátorok, lelkészek sajátos helyzete nem engedte 
meg, hogy minden tekintetben a genfi mintát és javaslatot kövessék. 
Általában jellemző az újraházasodás – egyes esetekben többször is –, 
de az is, hogy időnként nagy korkülönbség volt a férfi és a nő között. 
A többszöri házasság hátterében több gyakorlati szempont húzódott 
meg. A vagyon átörökítésén, a gyermekek felnevelésén, a társadalmi 
státusz megőrzésén, a mindennapok megszervezésén és az ember 
lelki egyensúlyának megtartásán túl, az első és leglényegesebb szem-
pont, hogy árván, anya nélkül maradt gyermekek számára új és gon-
doskodó anyát adhassanak. Hogy a gondoskodó jelző mennyire vált 
be egy-egy újraházasodással, az időnként csupán az együttélés során 
vált nyilvánvalóvá. Egyébként Magyarországon az özvegy férfiak 
gyors újraházasodása elfogadott és gyakori jelenségnek számított.15 
Míg a világi gyakorlatban inkább az volt a jellemző, hogy az újrahá-
zasodó férfiak inkább fiatalabb, először házasodó nőket választottak, 
addig a protestáns lelkészek jellemző gyakorisággal özvegyasszonyo-
kat vettek újra feleségül. Mi több sok esetben ismert lelkésztársuk 
özvegyét. Ugyanakkor az is jellemző volt, hogy a lelkészfeleségek, 
lelkészözvegyek a laikus nőkkel ellentétben, feltűnő gyakoriság-
gal házasodtak újra. Természetesen emögött ugyancsak nyomós ok 
húzódott meg. Ugyanis ebben a korban az özvegység – különösen 
12 Martin Bucer (1491–1551)
13 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
14 Kovács Barbara: https://kotoszo.blog.hu/2015/10/31/2_no_akinek_sokat_

koszonhet_a_reformacio, 2020.02.17.
15 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
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a lelkészfeleségek esetében – nem önállóságot, mint inkább nincste-
lenséget jelentett, hiszen férjükkel együtt otthonukat, támaszukat is 
elvesztették. Erre nézve írja Erdélyi Gabriella, hogy „ezért alakult ki 
több helyen az a szokás, hogy az új lelkész a hivatallal együtt mint-
egy „megörökölte” elődje özvegyét és gyermekeit is, akik így korábbi 
otthonukban maradtak.”16 A „lánykérés” általában a kor kívánalmai 
szerint zajlottak, ami a lelkipásztorok esetében azt jelentette, hogy 
egy barátjuk vagy lelkésztársuk járt közben, s ő kérte meg a leendő 
férj számára a kiszemelt leányt vagy özvegyasszonyt. A következők-
ben néhány lelkész, elsősorban Miskolci Csulyak István esperes éle-
tén keresztül követjük nyomon az említett szokásokat. Sajnos a 16. 
századból hazai példát nem tudunk bemutatni, mivel nem találtunk 
ide vonatkozó forrást. Azonban feltételezzük, hogy mivel a zsinatok 
már a 16. században szabályozták a lelkészek házasságának körvona-
lait, hasonló szokások alakultak ki és váltak gyakorlattá, amit a 17. 
században tovább folytattak.

Miskolci Csulyak István azon ritka lelkipásztorok közé tartozott, 
aki élete során hatszor17 kötött házasságot, mert feleségeit betegsé-
geik miatt sorra elveszítette.18  Első feleségét még tanítói és lelkészi 
pályája kezdetén jegyezte el. „Én, mivel házastárs nélkül élni Isten és 
ember ellen való véteknek tulajdonítottam, udvarolni kezdtem nagy-
tiszteletű Szikszai György zombori lelkipásztor leányának, Juditnak, 
és Szentandrási úr és Zombori Literátus Péter, a leány bátyja, mint 
kérők útján a leányt megkaptam. December 11-én megtartottam az 
eljegyzést…”19 S bár azt írja, hogy az eljegyzés utáni napon egész ház-
népével Szerencsre költözött, hogy betöltse a Rákóczi Zsigmond által 
felajánlott szerencsi lelkipásztori állását, ez nem jelentette azt, hogy 
Judit is vele ment. Sem Miskolci, sem pedig a kor erkölcsi rendje nem 
engedte, hogy házasság előtt együtt éljenek. A házasságkötésig, amire 
1609. február 25-én került sor, a lány továbbra is szüleinél lakott. 
16 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
17 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblák-

kal, 7.,  Ráth Mór, Budapest, 1860. 514.; 1. Szikszai Judit, Szikszai György 
zombori lelkész lánya, 1609–1616; 2. Juhos Anna, egy debreceni birtokos 
özvegy, 1616. augusztus-1622. április; 3. Seres Dorottya, sárospataki öz-
vegyasszony, 1622. június-1622. október; 4. Gyulai Szabó Katalin, Turi 
András kassai kereskedő özvegye, 1623. február 13.–1634. november 15; 5. 
Prágai Zsuzsanna Sárospatakról, Suri Mihály lelkész özvegye, 1635. ápri-
lis-1638; 6. Asztalos Katalin Sárospatakról, Dobrai István lelkész özvegye, 
1639. január-1645. december

18 Ágoston István: Miskolci Csulyak Gáspár az első magyar nyelvű állattan-
könyv író, in: Collegium Doctorum 2005. I/1. 144. .http://dc.reformatus.hu/
data/2014/03/12/dc2005.pdf, 2020.04.03.

19 Ritoók, 1962. 291.
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Nyilvánvaló erre utal maga Miskolci is, amikor arról beszél, hogy 
az esküvő a zombori parókián volt. Ezt az eseményt azonban meg 
kellett előzze még egy fontos alkalom, mégpedig Miskolci Csulyak 
hivatalába való beiktatása február 18-án.20 1616 májusában meghalt 
első felesége. Rövid gyász után újranősült. Ezt követően választottait 
szemlélve azt látjuk, hogy valamennyi felesége özvegyasszony volt.21 
A magyarországi lelkipásztorok házasságkötés és feleségválasztás 
tekintetében igyekeztek azokat a szokásokat követni, mint annak a 
vidéknek, tájegységnek vagy éppen gyülekezetnek lakói és tagjai, 
ahol szolgálati éveiket töltötték. Miskolci Csulyak István mintegy 
három évtizeden keresztül a Hegyalján végzett lelkészi szolgálatot. 
Az itt élő férfiak feleségük halála után néhány hónapon belül újra-
házasodtak, hogy a háztartásnak új gazdaasszonya, gyermekeiknek 
pedig anyja legyen. Miskolci Csulyak is ezt a szokást követte. Ezt 
támasztja alá egy internetes forrás is, mely szerint „…az egykori szo-
kás szerint a második házasságot az elsőt követőleg leggyakrabban 
néhány hónapon belül volt szokásban megkötni, különösen ha az 
elhunyt után gyermek is maradt, minthogy annak gondviselőre volt 
szüksége.22

„Végre mikor már egy ideig a gyászban törődtem, minthogy 
gyermekeim és a háztartás miatt tovább özvegységben maradni nem 
tudtam, egyfelől barátaim biztatására, másfelől, minthogy körülmé-
nyeim így sürgettek, – bár tudtam, hogy második házasság ritkán 
szerencsés…”23 – ezekkel a szavakkal emlékszik vissza arra az ese-
ményre, amikor Náprádi Jakab lelkésztársával együtt második fele-
sége megtekintésére és megkérésére indult. Míg előző feleségében 
megtalálta a társát, addig a másik felesége kevés örömmel töltötte 
el. 1616. augusztus 3-án volt az esküvő, de már „…december 22-én 
kezdtem megtapasztalni, hogy néha a házasélet tavasza is hideg, és 
éreztem, ameddig csak vele házasságban éltem; hidegjével, ha sztoi-
kus nem lettem volna, talán bizony el is ölt volna. Érezte két lányom 
is, hogy a mostohai szeretet csak az ajka hegyén ül, de a szívében 
mérget hordoz.”24

Harmadik házassága előtt sem töltött sok időt gyásszal. Ez a 
házassága boldog volt, azonban rövid életű, mert felesége, Seres 
Dorottya, Szabó István pataki polgár özvegye, akit 1622 júniusában 
20 Ritoók, 1962. 291.
21 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
22 Herepei János : Adatok Medgyesi P. Pál életéhez, in: Keserű Bálint (szerk.): 

Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében, Adattár a 
XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, Herepei János  cikkei I., 
Budapest-Szeged, 1965. 374.

23 Ritoók, 1962. 292–293.
24 Ritoók, 1962. 293.
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vett el, még ugyanazon év októberében meghalt.25 Gyásza ezt köve-
tően is rövid volt, annak ellenére, hogy most gyermek sem maradt a 
háznál, mi több első házasságából való két leányát is eltemette még 
felesége előtt. 1623 februárjának elején Alvinczi Péter által kérte meg 
Thuri András kassai kereskedő özvegyét, gyulai Szabó Ferenc leá-
nyát, Katalint. „Házasságom e társával a házasélet kezdete ugyan 
igen édes volt, hiszen 28 éves és három hónapos volt, de ez az édesség, 
amit az előző ajak még alig kóstolt, hirtelen keserűségre fordult…”26 
Ez utóbbi megjegyzése arra utalt, hogy felesége nagyon sokat szen-
vedett különféle betegségektől, amiből már nem is épült fel. S bár 
Miskolci mindent megtett érte, számos orvoshoz vitte, akik különféle 
kezelésnek vetették alá, 1634. november 15-én meghalt.

„Elúnván a három hónapi és egy heti özvegységet …megint 
arról kezdtem gondolkodni, hogy új asszonyt viszek a házamba…”27 
Ezúttal Suri Mihály lelkész özvegyét, Tolnai István közbenjárásával, 
Prágai Zsuzsanna asszonyt kérette meg Sárospatakról. 1635. március 
7-én megkapta a választ, miszerint „…Prágai Zsuzsanna nem iszo-
nyodik a velem való házasságtól, sőt kívánja azt.”28 A lakodalomra 
április 24-én került sor. Sajnos ezt a házasságát sem élvezhette sokáig. 
Két évig minden rendben ment, mígnem a harmadik éven felesége 
betegágynak esett, s bár időnként jobban lett, fel teljesen már nem 
épült. 1638. május 20-án „…miután velem három évig, egy hóna-
pig és két napig szentül élt a házasságban…”29 meghalt. „Különben 
mikor a nap, e világ szeme, az 1639. esztendőt nézte, én, minthogy 
akkor az özvegység házi gondjaival-bajaival torkig voltam, megint 
egy gondos feleség segítségéről kezdtem gondolkozni, hogy alkal-
masabb legyek köz- és magánügyeim vezetésére.”30 Ezúttal Szécsi 
Ferenccel, Bodrogkeresztúr lelkészével osztotta meg gondolatait, 
és kérte, hogy tudakozódjon a választott nőnél, néhai Dobrai István 
sárospataki lelkipásztor özvegyénél, Asztalos Katalinnál, aki már ötö-
dik éve viselte az özvegység terhét. 1639. január 18-án Szécsi „…a 
házasság elnyeréséről hozott nekem örömhírt. Én, akit az idő megta-
nított, hogy a késlekedés bajt ne okozzon, az eljegyzés napjául január 
25-ét jelöltem meg.”31 

Miskolci Csulyak István házasságait szemlélve mai szemmel 
azt mondhatnánk, hogy ezen a téren nem volt szerencsés. Felesé-
geit betegség miatt mindig elvesztette. Azonban ha elemzés tárgyává 
25 Ritoók, 1962. 294.
26 Ritoók, 1962. 294–295.
27 Ritoók, 1962. 298.
28 Ritoók, 1962. 298.
29 Ritoók, 1962. 299.
30 Ritoók, 1962. 299–300.
31 Ritoók, 1962. 300.
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tesszük házasságait, először fontos megállapítanunk, hogy a genfiek 
házasságról alkotott nézetei, javaslatai és tiltásai ismertek voltak 
előtte, hiszen önéletírásából tudjuk, miszerint „Heidelbergben három 
teljes évet és nyolc hónapot töltöttem el…”32 Ugyanakkor pedig ezt 
tudva, megállapíthatjuk, hogy a genfiek szinte mindegyik álláspont-
jára rácáfolt. Nem javasolták az újraházasodást, ő többször is újra-
házasodott. Erdélyi Gabriella írja, hogy ez a korabeli elvárásoknak 
teljesen megfelelt, s Miskolci Csulyak szigorúan gyakorlati ügyként 
kezelte és fogta fel az újraházasodás dolgát, mi több legtöbbször alig 
egy-két hónap múlva. S az, hogy a gyászévvel nem sokat foglalkoztak, 
s két-három hónap elteltével újra feleséget választottak, akiket kivé-
tel nélkül, nagy tudatossággal saját társadalmi közegükből választot-
tak, csak a ma emberének meglepő. Miskolci mint liszkai lelkész is 
azt a szokást követte, amit annak a vidéknek lakói, református hívei 
gyakoroltak, vagyis a vidék kisvárosi polgárainak, illetve lelkésze-
inek leányait, özvegyeit választotta, akiket lelkész kollégái és bará-
tai ajánlottak neki.33 Minden feleségválasztást gyakorlati szempon-
tok vezéreltek. S bár a szempontok és az elvárások minden esetben 
ugyanazok voltak, időnként a választás mégsem tűnt szerencsésnek. 
Ugyan a vészt jósló érzés megszólalt benne a második lánykérés előtt, 
újranősült, s második felesége fájdalmas tapasztalás volt. Erre nézve 
jegyzi meg Erdélyi Gabriella, hogy amiatt a megtapasztalás miatt, 
amit második felesége oldalán szerzett, a harmadik feleség felé az 
elvárások rendkívül kiéleződtek.34 Mindez azonban nem szegte ked-
vét, hiszen az árván maradt gyermekek, a gazdaasszony nélkül maradt 
háztartás, a segítő társ nélküliség szinte kényszerítő erőként hatott 
rá. De ha gyermekek nem is lettek volna, Erdélyi Gabriella szerint 
a korban a lelkész akkor is újraházasodott néhány hónap özvegység 
után. Mi több maga Miskolci is úgy nyilatkozott, hogy özvegységé-
ben pásztori tiszte is sokkal nyomasztóbb terhet jelentett. A házasság 
célja saját szavai szerint az volt, „hogy alkalmasabb legyek köz- és 
magánügyeim vezetésére”.35 Ugyanakkor az újraházasodásnak abból 
a szempontból is kulcsszerepe volt, hogy a kora újkorban a férjstátusz 
és az apaság egyaránt fontos elemei voltak a férfiak társadalmi meg-
becsülésének és a stabil kormányzáshoz kötődő koncepcióknak. A 
református lelkipásztorok esetében maga a nősülés és családalapítás 

32 Ritoók Zsigmondné (ford.): Miskolczi Csulyak István, in: Klaniczay 
Tibor-Stoll Béla (szerk.): Régi magyar költők tára, XVII. század, 2. köt. 
Akadémiai K. Budapest, 1962. 290.

33 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
34 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
35 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
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ténye, amit híveikhez hasonlóan gyakoroltak, csökkentette a közössé-
gekben jellemző kívülálló pozíciójukat.36

De Kálvin azt is fontosnak tartotta – nyilvánvalóan különösen 
lelkészek esetében –, hogy a házasulandó felek minél közelebb állja-
nak korban és társadalmi rangban egymáshoz. Míg a második kikö-
tés, ami az azonos társadalmi rétegre vonatkozik, Miskolci Csulyak 
esetében megvalósulni látszott, addig a korkülönbségre vonatkozó 
nem érvényesült. Ez már első házasságakor is szembetűnő. Erdélyi 
Gabriella szerint Miskolci harmincnégy éves volt, amikor először 
nősült, felesége pedig tizenhét.37 Bár Szerző azt is megjegyzi, hogy 
ötödik házassága idején húsz év korkülönbség volt közte és huszon-
nyolc éves felesége között, ez a számítás azonban nem egészen ért-
hető. Hiszen, ha a házasságkötés 1635-ben volt, s Prágai Zsuzsanna 
ekkor huszonnyolc éves, Miskolci pedig, mivel 1575-ben született, 
hatvan, a korkülönbség sokkal több volt. Mindez csupán helyreiga-
zítás a részünkről, ami azon a tényen semmit sem változtat, hogy a 
liszkai lelkész és feleségei között mindig is nagy korkülönbség volt. 
Utolsó házasságát hatvanöt évesen kötötte ugyanazon megfontolá-
sokból, amiket már említettünk.

Amiben a hazai és a nyugati protestáns lelkészek házasodási 
gyakorlatai hasonlóságot mutatnak, az az, amiről Erdélyi Gabriella 
is ír, miszerint sok lelkipásztor elhunyt kollégája özvegyét vette fele-
ségül. Ennek is megvolt a maga oka, amit sok esetben nyugati kol-
légáik példája előzött meg. Bucer Márton strassburgi lelkész, mikor 
másodszor nősült – közeli kollégája özvegyét vette nőül, aki négy 
gyermekkel maradt egyedül –, azt azzal indokolta, hogy gondoskodni 
szeretne az árván maradottakról, s azokat sajátjaiként felnevelni.38 Az 
első meghatározó a lelkész özvegyek feleségül kérésében az özvegy 
és az árvák felkarolása volt, másrészt pedig minden bizonnyal a pap-
néi szerepkör betöltésében való jártasságuk. Miskolci Csulyak István 
másodszori nősülésétől kezdve özvegyasszonyokat vett feleségül. 
A második, harmadik és a negyedik feleség nem, de mind az ötö-
dik feleség Prágai Zsuzsanna, mind pedig a hatodik Asztalos Katalin 
lelkészözvegyek voltak. Ugyanezt a jelenséget találjuk Geleji katona 
István házassága kapcsán is, aki 1624-ben vette feleségül Milotai 
Nyilas István tiszántúli református püspök, majd erdélyi udvari pré-
dikátor özvegyét, Bácsi Katalint. Geleji ekkor harmincöt éves volt. 
Bácsi Katalin kegyes és tiszteletreméltó matróna volt. Gyermekük 
nem született, ami Geleji Katona Istvánt élete végéig rendkívül érzé-
kenyen érintette.39 
36 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
37 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
38 Erdélyi Gabriella: „Nem leszen mostoha anya…”
39 A protestáns vallásos irodalom és egyházi szónoklat, https://www.arcanum.
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Abban, hogy a lelkipásztorok javarészt özvegyasszonyokat vet-
tek újra feleségül, az említett okokon túl a 16. század első felében 
Magyarországon összeült zsinatok végzései is szerepet játszhattak. Az 
első Erdődi zsinat erre nézve fogalmazta meg, hogy „Egyre vigyáz-
zanak szorgalmasan azon papok, kik nőtlenül élni nem képesek, hogy 
ne valamely becstelen személyt, hanem vagy szűzleányt, vagy tisztes 
özvegyet vegyenek feleségül.”40

Miskolci Csulyak István első felesége Szikszai Judit, bár lelkész 
leány volt, írni-olvasni nem tudott. Ez abból a szempontból érdekes 
tény, hogy ekkor már a leányok tanítása, különösen a puritánok mun-
kálkodása révén, előrehaladott volt.41 Úgy tűnik azonban, hogy a lel-
kész családok között is akadtak olyanok, akik nem tartották fontosnak 
leányaik számára még az olvasás tudományának elsajátítását sem. Az 
írásnak ugyan nem volt nagy jelentősége, de az olvasást igyekeztek 
minél többeknek megtanítani, hiszen a cél a Szentírás olvasása volt, 
ami a személyes kegyesség gyakorlásában nélkülözhetetlen volt. 
Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a puritánok magatar-
tása és munkálkodása heves ellenszenvet váltott ki lelkipásztorok-
ból – különösen a mi vidékünkön –, többek között Miskolci Csulyak 
Istvánból is. S a tény mögött, hogy még lelkészek leányai között is 
akadtak olyanok, akik nem tudtak olvasni, minden bizonnyal ez az 
ellenszenv húzódhatott meg.

Szikszai Juditot férje, Miskolci tanította meg, amire így emlék-
szik vissza: „Őt egy év és még valami idő alatt megtanítottam igen 
jól olvasni a magyar írást.”42 Nyilván nem az játszotta a legfontosabb 
szempontot a választásban, hiszen amikor Miskolci visszaemlékezett 
önéletírásában első feleségének tulajdonságaira, egyaránt megemlí-
tette jó és rossz oldalát: „Ez a feleségem bővelkedett asszonyi erények-
ben, de leginkább a szemérmetességben jeleskedett elmondhatatlanul, 
annyira, hogy az már hibává is fajult. … Kötelessége teljesítésében 
szorgalmas volt, a ház hűséges őre, kenyeret sütni, főzni, tűfestést 
készíteni, ruhát szabni, varrni, konyhát vezetni, lepényt készíteni úgy 
tudott, mintha nem is falun, hanem a fővárosban nevelkedett volna. 
Tanulékony volt, tudásszerető, ragaszkodó a maga dolgaihoz, nem 
pazarló, férjének gondozója, kötelességtudó, jámbor, derék, bőkezű, 

hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/
magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/3-a-magyar-irodalom-a-xvii-sza-
zadban-AAC/a-xvii-szazad-kozerdeku-irodalma-B07/a-protestans-valla-
sos-irodalom-es-egyhazi-szonoklat-B75/ 2020.04.01.

40 I.Erdődi zsinat, 1545. IX. cikkely
41 Ezzel kapcsolatban bővebben lásd Misák Marianna: „Minden oskolába 

járó leány gyermektül…” : református nőnevelés a 16–19. századi Felső-
Magyarországon, Hernád, Sárospatak, 2019. 211 p.

42 Ritoók, 1962. 291.



Protestáns papi nősülési szokások a 16-17. században 199

stb.”43 Ugyanakkor második feleségéről, annak halála után, egészen 
másként nyilatkozott. „Neki már régebben megjósoltam, hogy Isten 
ítélő jobbját nem fogja elkerülni, mivel velem, ártatlan létemre, tisz-
teletlenül bánt, amíg velem élt, és nem egyszer szidalmakkal illetett. 
… Ez a feleségem valódi Xantippé volt számomra, leányaim számára 
pedig tökéletes mostoha, vele hat évig és ugyanannyi hónapig gyer-
mekek nélkül meddőn, de sóhajokban gazdagon éltem, azt hiszem 
Istentől megintetvén, hogy ne sopánkodjak sorsomon, hanem a házas-
ság e keserves kötelékeiben megkötözötten maradjak a magam hatá-
rai között, és tanuljam meg jól, mi az édes és mi a keserű.”44

Hat házasságából összesen tíz gyermeke született, de ezekből hét 
már gyermekkorban meghalt. Negyedik feleségétől, a kassai Szabó 
Katától született Gáspár fia, 1627. április 5-én Miskolcon. Ez a nap 
abban az évben húsvét másodnapja volt.45 

Bár Miskolci Csulyak István élete, s ezzel együtt házassági szo-
kásai maradtak ránk a legrészletesebben, igyekeztünk a legtöbb for-
rást felkutatni, hogy más lelkipásztor életében is vizsgálat alá tegyük 
ezt a témát. 

A következő lelkipásztorról, Medgyesi Pálról46 nagyon sokan és 
sokféle megközelítésből írtak már tanulmányokat, de ezzel a témá-
val kapcsolatban alig találunk forrást. Császár Károly Medgyesi Pál 
élete és működése47 címmel a puritán lelkész életrajzát rendkívüli 
alapossággal dolgozta fel. Művében kitér Medgyesi házasságára 
is, megemlítve név szerint a feleségét, Fodor Erzsébetet. Ő azt írja, 
hogy házassága a fejedelmi udvarba való meghívása utáni időre esik. 
1639. május 3-án volt a lakodalma, amelyen részt vett maga a feje-
delem is előkelő uraknak kíséretében. Vőfélye Haller Gábor volt, 
akivel leydeni tanulmányai alatt került barátságba.48 Császár Károly 
Medgyesit illetően csak egy házasságkötésről beszél. A Keserű Bálint 
szerkesztésében megjelent Adattár a XVII. századi szellemi mozgal-
43 Ritoók, 1962. 291.
44 Ritoók, 1962. 294.
45 Ágoston István: Miskolci Csulyak Gáspár az első magyar nyelvű állattan-

könyv író, in: Collegium Doctorum 2005. I/1. 144. .http://dc.reformatus.hu/
data/2014/03/12/dc2005.pdf, 2020.04.03.

46 1604-ben született Aranyosmedgyesen. Református  pap, író, a ma-
gyar puritanizmus egyik  jeles alakja. Tanult Bártfán, Debrecenben, 
Oderafrankfurtban, Leidenben, Cambridge-ben. 1631-től a debreceni kol-
légium tanára, 1633-tól 1636-ig Szinyérváralján, 1637-ben Munkácson, 
majd Nagyváradon I. Rákóczi György udvari papja. 1650-től 1651-ig 
Nagybanyán pap. 1652-től Sárospatakon Lorántffy Zsuzsanna udvari papja, 
1660-tól haláláig sárospataki pap.

47 Császár Károly: Medgyesi Pál élete és működése, Budapest, 1911.121 p.
48 Császár, 1911. 41.
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maink történetéhez sorozat köteteiben Herepei János cikkeit foglalja 
egybe. Herepei Medgyesi Pállal kapcsolatban a következőket írja: 
„Medgyesi tehát családos ember volt… Első házasságát mindjárt 
pappá avatása idején, vagyis az 1634-es esztendő első felében való-
színűleg Szinyérváralján kötötte, hiszen ekkor ez nemcsak szokás, de 
követelmény is volt. Mindezt pedig a következő idézetre alapozza: 
„Tehát most két megbízható városi ember kíséretében Kolozsvárról 
Medgyesen keresztül indult a fejedelem s a püspök előtt való jelentke-
zés, tisztségének átvétele s díjlevelének kiállítása végett. A fejedelmi 
udvarban ekkor tíz napig időzött; dolgát elintézvén, visszafelé térő 
útjában március 27-én érkezett megint Kolozsvárra. A sáfár feljegy-
zése szerint: „Medgyesi Pál Vrunk Vdvarj Predicatora megyen ki 
Varadda, Felesegenek es eggyet massajnak be hozasajaert, attam az 
koczya eleiben...hat louat...Varadigh tizen ket meljföldre.”49 Ezzel 
arra utal, hogy Váradra utazása előtt, vagyis mielőtt a fejedelem szol-
gálatába állt volna, már nős volt. Hiszen a sáfár azért adott neki lovat 
a kocsija elé, hogy feleségét s még néhány dolgot elvigyen Váradra. 
Mindez pedig 1638-ban történt. Állítása szerint ez a feleség még 
ebben az évben meghalt, s újranősült. Ezt alátámasztandó hivatkozik 
egy akkori szokásra, miszerint ebben az időben a második házasságot 
az első feleség halálát követően leggyakrabban néhány hónapon belül 
megkötötték, mert ha az elhunyt után gyermek is maradt, annak gond-
viselőre volt szüksége. A halál időpontját ő 1638 végére teszi, hiszen 
Haller Gábor naplója szerint második házasságát 1639. május 3-án 
kötötte Medgyesi Szászvároson.50 Herepei János Császár Károly ada-
tait több ízben kérdőjelezi meg, így házasságkötésének számát is, ami 
számunkra abból a szempontból érdekes, hogy Medgyesi életében is 
láthatjuk azt a korabeli szokást, hogy a megözvegyülést követően a 
lelkipásztorok néhány hónap múlva újraházasodtak. Medgyesi első 
feleségének nevét Herepei sem ismeri, csupán a másodiknak maradt 
fenn a neve, amit maga Császár Károly is közöl.

Miskolci Csulyak István fiáról, Gáspárról (1627–1699)51 sokkal 
kevesebbet tudunk, mint apjáról. Néhány forrás azonban némileg 
betekintést enged életének eseményeibe, amelyeket végigkövetve azt 
látjuk, hogy ő maga is kétszer házasodott. Első házasságkötése Szent-
jóby Sárával arra az időszakra esik, amikor Ónod egyházközségének 
49 Herepei, 1965. 374.
50 Herepei, 1965. 374.
51 Miskolcon született 1627-ben. Tanult  Sárospatakon, Utrechtben, 

Franekerben. 1658 és 1665 között Ónodon, 1665-től 1673-ig 
Bodrogkeresztúron szolgált, majd innen elűzetve Szilágysomlyón, ké-
sőbb 1686-tól Nagybányán volt pap. 1691-től Magyarigenben. 1695-től 
Székelyudvarhelyt működött mint esperes.  Székelyudvarhelyen halt meg 
1699-ben.
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lelkészi tisztét töltötte be (1658–1665). Első felesége halála után újra 
nősült, feleségül kérve Makay Zsuzsát.52 Házasságaiból hét gyermek, 
négy fiú és három leány született.53 Az ő feleségeiről szinte semmit 
nem közölnek a források, így sajnos sem társadalmi helyzetüket, sem 
korukat, sem műveltségüket, sem körülményeiket nem ismerjük.

Ősz Sándor Előd Ismeretlen lelkészi könyvtár a 17. század 
végéről címmel megjelent tanulmányában Pataki István54 életútját 
kíséri végig. Ebben néhány mondat erejéig kitér arra, hogy lelkésszé 
való meghívása és megválasztása után – melyet minden bizonnyal 
a fejedelem kezdeményezett, de kétségkívül az ő beleegyezésével 
tettek meg a radnótiak –, Pataki életének következő eseménye a 
leánykérés és a házasság volt. 1675. március 1-én kapta a meghí-
vást a radnóti gyülekezet élére, s ugyanezen év szeptemberében 
már házasságkötése is megvolt. Kiszemeltje nem más volt, mint 
Miskolci Csulyak Gáspár, akkor Szilágysomlyón szolgáló lelkész 
leánya, Judit. Pataki is aszerint a szokás és gyakorlat szerint járt el, 
hogy leánykérőbe nem egyedül ment. Ebben az esetben Ormándi 
István, a fejedelem udvari papja és Tolnai István kolozsvári pro-
fesszor, Pataki sógora voltak a leánykérők. Ami más volt ebben a 
leánykérésben a magyarországi lelkészekhez képest, hogy Pataki 
nősülési szándékát először jelezte Bornemissza Annának, és leány-
kérőbe Apafi Mihály fejedelem ajánlólevelével indult. A házasság-
kötés után egy hét múlva a fiatal pár már Radnóton volt. Ősz Előd 
még azt is megjegyzi, hogy a fiatalasszony október 6-án tiszteletét 
tette a fejedelemasszonynál.55 Ebben az esetben a korban megfi-
gyelt két szokás is megjelenik. Egyrészt a leánykérők, másrészt 
pedig Pataki, másokhoz hasonlóan, lelkész leányt kért feleségül. 

Radnóti szolgálata idején három gyermeke született, két lány 
és egy fiú, akit 1677-ben elvesztettek.56 1681-ben szolgálati helyet 
váltott. Elhagyva Radnótot Kolozson folytatta lelkészi tevékeny-
ségét. Itt két gyermeke született, egy leány és egy fiú.57 1686-ban 
52 Ágoston, 2005. 145.
53 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblák-

kal, 7., Ráth Mór, Budapest, 1860. 514.
54 Születésének pontos időpontját nem tudjuk, 1650 körül született. Halálának 

idejét nem ismerjük pontosan. Valamikor 1705 januárja és 1707 májusa 
között hunyt el.

55 Ősz Sándor Előd: Ismeretlen lelkészi könyvtár a 17. század végéről, in: 
Református Szemle 104.6 (2011), 664.

56 1676. augusztus 7-én Judit (aki következő év szeptemberében elhunyt), 
1677. november 15-én István, későbbi görgényszentimrei lelkipásztor, 1679. 
november 6-án Judit.

57 1682. január 16-án Borbála és 1684. november 16-án Sámuel (mh. 1686)
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két súlyos veszteség éri. Elveszti fiát és feleségét. Saját bejegy-
zése szerint Miskolczi Judit halála58 kolozsi szolgálatának végét 
is jelentette. Fél év sem telt el felesége halála után, 1686. október 
8-án újranősült, Böszörményi Nagy Kata kolozsvári polgárlányt 
vette feleségül. A korai házasságkötést „szegény neveletlen árvá-
inak gyámoltalan voltokkal és erőtelen öregh anyjának gondvise-
lésére való elégtelenségével” indokolja.59 Következő állomáshelye 
Torockószentgyörgy volt. Itt három gyermekük született,60 akiket 
később más szolgálati helyeken újabb gyermekek követtek.61 

Dengelegi Péterrel kapcsolatban Herepei János megjegyzi, hogy 
még külföldi tanulmánya során házasodott meg. „Hollandiai tanulása 
idején megházasodva, haza már feleségestől érkezett.”62 Felesége 
halála miatt házasságuk azonban csupán három évig tartott.63 Véle-
ménye szerint valószínű, ”…hogy ezután, vagyis már 1629-ben pap-
ságra állíttatott be, minthogy 1634. február 7-én már mint alvinczi 
lelkipásztor jelentkezik.”64 Később még számos jelentős tisztséget 
töltött be az egyházban. Volt az Enyedi Egyházmegye esperese, majd 
elnyerte az enyedi papságot, és az erdélyi papság bizalma még az 
egyházkerületi generális nótáriusságra is megválasztotta. Valószínű, 
hogy I648 elején halt meg.65 Mint láthatjuk, szép pályát futott be 
Herepei tudósítása alapján. Azt azonban nem olvassuk, hogy felesége 
halálát követően újranősült volna. Mivel azt sem közli a Szerző, hogy 
gyermekeik születtek volna, akiknek anyára lett volna szükségük, így 
minden bizonnyal nem is házasodott még egyszer.

Gyöngyösi Kiséri András66 kolozsvári lelkésszel kapcsolatban 
jegyzi meg Herepei, hogy mivel a gyülekezet rendkívüli javadalma-
58 1686. április 23-án halt meg.
59 Ősz, 2011. 665.
60 1688. május 16-án született József, 1689. október 31-én Kata és 1692. janu-

ár 1-én Sámuel, későbbi orvosdoktor.
61 1694. december 16-án Szentkirályon született Anna, Görgényszentimrén há-

rom fia: 1696. november 22-én Ferenc, 1699. március 1-én Dániel és 1701. 
január 25-én Pál.

62 Herepei János: Dengelegi Péter, in: Keserű Bálint (szerk.): Polgári irodalmi 
és kulturális törekvések a század első felében, Adattár a XVII. századi szel-
lemi mozgalmaink történetéhez, Herepei János cikkei I., Budapest-Szeged, 
1965. 304.

63 Herepei, 1965. 305.
64 Herepei, 1965. 305.
65 Herepei, 1965. 305.
66 Születésének időpontja nem ismert.  Református lelkipásztor, majd esperes. 

Debrecenben tanult. 1614. június 17-én a heidelbergi egyetemre iratkozott 
be. Hazatérve, egy ideig ismeretlen helyen, 1619 tájától pedig Kolozsvárt 
lelkészkedett. Itt esperesi hivatalt is töltött be egészen haláláig. Kolozsvárt, 
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zást biztosított neki, anyagi gondjai nem voltak. Mindez azonban nem 
jelentett számára vigaszt, miután feleségét67 és gyermekét is elvesz-
tette. De Herepei szerint nem lehetetlen, hogy a kor szokását követve, 
házastársa elhunyta után nemsokára, talán még ugyanebben az évben 
ismét feleséget hozott a házhoz.68

Milotai Nyilas István családjáról keveset tudunk. Maga Herepei 
János is csak szűkszavúan nyilatkozik vele kapcsolatban. „Mekkora 
családot hagyott maga után, nem tudjuk; a következő évben özve-
gyéről azonban azt adja tudtunkra a sáfárpolgár, hogy 1624. szep-
tember 14-én „Erkezue[n] Zakmarrol 13 darabant az Melotaine 
marhaiual.”69 Két nappal később pedig, szeptember 16-án „Melota-
inenak hozua[n] Ohnna[n] Kuul Magiar Orzaghbol ket Zeker Mar-
hat, melliet Biro Vra[m]nak el kellet vitetni Feiervarigh.”70 A szerző 
valószínűsíti, hogy Milotai halála után özvegye, Szegedi Batsi Kata 
asszony valamilyen állást kapott a fejedelmi udvarban, s ezért dolgait 
átszállíttatta Fehérvárra. Ezt az állításában abban látja alátámasztott-
nak, hogy az özvegy kísérői katonák voltak, mi több a szállítás költ-
ségeit a sáfár az „Vrunk szekerezese”-nek tételei között számolta el. 
Az özvegy hamarosan újra férjhez ment. Geleji Katona István udvari 
pap vette feleségül.71

Szilvási K. Márton72 életének idevonatkozó eseményeiről is 
keveset tudunk. Herepei maga is úgy nyilatkozik, hogy nem tudni ala-
pított-e családot és voltak-e gyermekei. S bár bizonytalan e dologban, 
mégis valószínűsíti, hogy a gyulafehérvári tanári katedráját házas-
ságkötése végett hagyta ott és cserélte le a bánffyhunyadi papságra. 

1622. december 28-án halt meg. Sikertelenül iparkodott megnyerni egyháza 
számára a főtéri templomot.

67 Felesége 1621. június 13-án halt meg.
68 Herepei János: Gyöngyösi Kiséri András, in: Keserű Bálint (szerk.): Polgári 

irodalmi és kulturális törekvések a század első felében, Adattár a XVII. szá-
zadi szellemi mozgalmaink történetéhez, Herepei János cikkei I., Budapest-
Szeged, 1965. 185.

69 Herepei János: Milotai Nyilas István, in: Keserű Bálint (szerk.): Polgári 
irodalmi és kulturális törekvések a század első felében, Adattár a XVII. szá-
zadi szellemi mozgalmaink történetéhez, Herepei János cikkei I., Budapest-
Szeged, 1965. 70.

70 Herepei, 1965. 70.
71 Herepei, 1965. 70.
72 Református lelkész. Itthoni tanulmányai után külföldi, a heidelbergi és a 

marburgi egyetemekre iratkozott be. 1619 őszén hazatérve a gyulafehérvári 
iskola igazgatója, majd bánffyhunyadi lelkész lett. Itt 1623 elején a ko-
lozskalotai egyházmegye esperesévé választották. 1626-tól a szilágycsehi 
parókián találjuk. 1633–1638-ig a Szilágyi Egyházmegye esperese. Halálát 
1638-ra teszik.



204 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

Gyermekeire nézve pedig megállapítja, hogy ha maradtak, bizonyo-
san elvegyültek az egyházi férfiak között.73

Összegezve az eddig leírtakat, elmondhatjuk, hogy rendkívül érdekes 
bepillantást nyerni a korabeli prédikátorok, lelkipásztorok nősülési, 
házasodási szokásaiba. A források hiánya miatt sok akadályba ütkö-
zött kutatásunk, éppen ezért munkánk során nem törekedhettünk a 
teljességre. Mindazonáltal azok a példák, melyeket bemutattunk, be-
tekintést engednek ezekbe a szokásokba. Az is megállapítható, hogy 
egyes esetekben a lelkészek ugyanazokat a szokásokat követték, ame-
lyek azon a vidéken voltak, ahová szolgálati helyük és idejük kötötte 
őket. S bár a genfiek kialakítottak egyfajta rendet, és jónak találták 
volna, ha hazánkban is ezeket követik, de a magyarországi viszonyok 
nem mindenben tették lehetővé e minta alkalmazását. Így nem volt 
ritka az újraházasodás, többszörös újraházasodás, de az sem, hogy 
a férj és feleség között nagy korkülönbség volt. Mindkettő mögött 
gyakorlati okok húzódtak meg.

73 Herepei János: Szilvási K. Márton, in: Keserű Bálint (szerk.): Polgári iro-
dalmi és kulturális törekvések a század első felében, Adattár a XVII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, Herepei János cikkei I., Budapest-
Szeged, 1965. 234–235.


