N a g y a r i

B e n e d e k

Nagyari Benedek élete folyása1) fokozottabb érdeklődésünkre
nemcsak azért tarthat számot,mivel - Szalárdi szerint - "Istennek
szép kegyelmével bíró buzgó lelkű papi ember", ;hanem a XVII.század második harmadában a hozzánk is eljutott szabadabb elvű egyházigazgatási felfogás áldozatosan tántoríthatatlan hive és harcosa vala.
A javakorában elpusztult férfiú életének eseményei, noha a
sors sokat és sokfelé hányódtatta, mégis csak kevéssé ismeretesek.
A jelentősebb fordulópontokat is legtöbbször csak egyes külső körülményekből következtethetjük.
Szülei valószínűleg egyszerűbb sorsú nemtelen emberek voltak, amit már abból is sejthetünk, hogy családja számára Nagyari
szerezte a nemességet.-^Születése helye a nevével megjelölt szatmármegyei Nagyar kisközség lehetett. Világrajöttének idejét pedig
a leydai egyetem anyakönyvének bejegyzése alapján számithatjuk ki.
E szerint ugyanis I640 október 22.napján történt beiratkozásakor29
évesnek mondotta magát. 4 ) Igy tehát az 1611-12. években születhetett.
Tanulását szülőfalujában kezdhette el, bárha nagyari iskoláról csak a XVII. század utolsó évtizedében találunk legelőbb említést,^) mégis feltételezzük, hogy ebben a népesebb anyaegyház1) Szlnnyei IX. 781-82.
2) Szalárdi 362.
3) Márki Sándor: Arad vármegye monographiája. Arad, 1892-95· П ·
2o6., - Slebmacher's Wappenbuch. Siebenbürger Adel. II. 2ol.
4) Teutsch Fr.: Die Studierenden aus Siebenbürgen und Ungarn an
der Universität Leyden. Archiv des Vereines für siebenb.Landeskunde. N. F. XVI., 2 I 0 .
5) Kiss Kálmán:A szatmári református egyházmegye története.Kecskemét, 1878.. 629·
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ban az alsóbb fokú tanítás már sokkal korábban megindult. Középés felsőbb évfolyamokra valószínűleg a szülőföldjéhez legközelebb
fekvő szatmári főiskolába iratkozott be. Innen azután Erdélybe,
Fehérvárra vándorolt. Hány évet töltött itt a tudós professzorok
előadásait hallgatva, nem tudható, annyi azonban bizonyos, hogy
I638 novemberében megvált az intézettől· Eltávozása előtt pontoséin két hónappal, vagyis szeptember 8-9-én hét évig tartott hollandiai-angliai tanulmányaiból Fehérvárra érkezett a puritánus
Tolnai Dali János fejedelmi alumnus s patrónusa rendelkezésére
várva, majdnem két hétig időzött e városban. Lakása bizonyosan a
kollégiumban volt, ahol föltétlenül találkozott a nemsokára ktilsőországokbeli egyetemekre menendő Nagyarival; Tolnai ilyen formán aligha állotta meg, hogy a jeles diákot ne ismertesse meg a magában hordozott puritánus eszmékkel s ne buzdítsa a szabadabb szellemmel való még közelebbi megismerkedésre.
Tolnai miután az öreg Rákóczi Györgytől elnyerte a. sárospataki iskolamesterségre beosztó rendeletet, szeptember
21-22-én
elhagyta Fehérvárat.^ Ettől az időtől számított hét hétre, vagyis I638 november 12-én azt jegyezte fel a kolozsvár városi sáfár, hogy "Erkezenek Fejervarrol az Academiabol salussal Valentin a s ] Szokolj es Benedict[us] Nagyarj, expedialta Vrunk eöket az
felseö Orszagokban tanulnj, atta[m] zallasokra
egy tiukot den. 10, negy font hust den. 6 ... tt f.- den. l6
Harotmj ejtel bort p(er) den. 6
tt f.- den. 18
Hat Cipót den. 6
tt f.- den. 6"
Ugyancsak ezen a napon számolta el a sáfár a fejedelem szekerezése gyűjtőcím alatt: "Valentinus Szokolyt es Benedictus Nagy
Arit, Urunk eo Na(gysá)ga Felseo Orzagaban boczatuan Tanusagnak okaert, attam alajok Noak Istuan 4 Louait szekeret, uitte eoköt Varadik, fizettem ez 12 mely feoldre fl. 6. den.-"''7)
Meg kell jegyeznünk, hogy a "felsőországok" alatt általában a
kUlső-, vagyis idegenországokat értették, ámde a birtokosrag a
szokott jelentéstől eltérőleg annál is inkább egészen más értelmet
ad, mivel az utóbbi idézetben eredetileg "Orzagunkban" szóa-

6) Lásd e mű I. kötetében a Tolnai D. J. hazatérése c. cikket.
7) Sáfár-számadáskönyv. I 6 3 8 , 2o8, 253·
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lak volt s csak utólag javíttatott át egyes szám harmadik személyüre.
Egy korábbi cikkemben azt a feltevést fogadtam el, hogy e
о\
két diák ekkor indult el külföldi bujdosásra, ' ámde cikkem megjelenésekor még nem volt ismeretes a sárospataki főiskolai diákok névsora, minthogy azt Gulyás József csak három évvel későbben közölte. S névjegyzékben azután I639 február 5-én találtam
az iskolai törvényeket aláirt Benedictus Nagyari-t, utána pedig
megjegyzésképpen "Pastor Varadiensis celeberrimus. Post eius expugnationem Claudiopolitanus. )
Arra való tekintettel, hogy Nagyari a fehérvári kollégium
professzoraitól minden más hazai iskolánál kiválóbb kiképzést
nyerhetett, ezért bizonyos, hogy Patakra egyesegyedül csak Tolnai személye és hirdetett eszméi vonzották. Ezt a feltevésünket
támogatja az a körülmény is, hogy Fehérvárról történt kibucsuzása és Patakon történt subscriptioja között
közel három hónap
telt el, amit azután csak azzal magyarázhatunk, hogy magának Tolnai Jánosnak a pataki iskolánál való helyzete - puritánus nézetei miatt - a fejedelem rendelkezése ellenére sem volt eléggé
tisztázott, ugyanis Tolnai István lelkipásztor és iskolai felügyelő, valamint Miskolczl Csulyak István esperes által megkivánt,
de az elveivel alig is egyező kötelezvényt végtére is csak 1639
április 17-én irta alá s ezért hivatalába való szabályszerű beiktatása is csak április 18-án történt meg, 1 0 ) jóllehet nagyon valószínű, hogy az iskolai oktatást ennek ellenére is már előbb
megkezdette,hiszen a fejedelem Tolnai fizetésére és elhelyezésére való utasítását már külföldről történt megérkezése előtt, vagyis 1 6 3 8 augusztus végén kiadta, sőt november 4-én azt irta Tolnai Istvánnak, hogy "Tolnai János uramat ha kegyelmetek beállatja a főmesterségre, azt kegyelmesen halljuk, sok okokra nézve is
szükséges." 104 )

8) EM. 194O: 3 1 6 - 2 1 .
9) Et. 1943: 236.
10) Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. Bp. 1 9 1 1 . 50, 52.
10a)Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalismus ellen.
Bp. 1952. 76.
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Nagyari tehát Tolnai János tanitványa lett s az is maradt
további életében is, Szokoli Bálint azonban elveszett a szemünk
elöl: az δ nevét nem találjuk sem a pataki, sem a debreceni kollégiumba, sem a külsőországokbeli akadémiákra beiratkozott diákok között.
Nagyari mennyi id6t töltött a pataki jeles iskolában: félegész-, avagy másfél esztendőt? Nem tudhatom. Leydában ugyanis
csak I64O október 22-én iratkozott be az egyetemre. lehetséges,
hogy els6 utja netalán Angliába vezetett, ellenben az is megtörténhetik, hogy a hollandiai egyetemek látogatása után hajózott
át a britt szigetekre, de hogy csakugyan ott is kellett járnia,
nemcsak ezért tételezhető fel, mert mesterének útját bizonyosan
δ is követni kívánta, hanem mert hazatérte után 1651-ben Váradon megjelentetett "Orthodoxus Christianus" cimű munkáját - saját szavai szerint - "egynehány anglus és deák authorokból szedegetett öszve·" Tehát kellett angolul is tudnia, amit Tolnaitól
nyerhetett előtanulmányai után tulajdonképpen Angliában kellett
elsajátítania. Észrevehető ugyanis, hogy ennek az országnak az egyetemein sokkal számosabban fordultak meg a magyar diákok,mintsem amennyiről tudomást szerezhettünk. így a többek között Tolnaival is egyidejűleg tizen voltak azok a teológusok, akik I638
február 9-én Londonban aláirták a kegyesség gyakorlására elkötelező szerződésüket. /Lehetséges azonban, hogy ugyanekkor a többi
egyetemen, igy Oxfordban és Cambridgeben is akadtak mások is, akik nem vehettek részt a Londonban tanuló diákok szabadabb szellemű törekvésében./
A leydai egyetemre beiratkozott Kagyarinak tanulásbeli előmeneteléről, sajnos, semmit sem tudunk, mivel egyetlen disputá-.
ciójáról sem maradt emlék, ugyanis a XVII. századból éppen a negyvenes évek első feléből eilig ismeretes Leydában tartott egyetemi
vitatkozás. Hihető, hogy az ekkori tanárok gyüjtelékesen csak a
saját nevük alatt adták ki a tanítványaik által kidolgozott tételeket. Különben e század derekán itt főként az orthodox felfogású Polyander, Bivetus, Triglandius, Thysius, Voetius, Walaeus
tanított, akiknek hatását mégis csak ellensúlyozhatta az Angliában tapasztalt felszabadultabb szellem.
Nagyari Benedek

miután a leydai egyetemen valószínűleg két
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esztendeig öregbítette tudását, Franekerába vándorolt tovább, ahol 1642 november 4-én jelentkezett az akadémiába való felvételre. ) Külföldi tanulásával kapcsolatosan ezeken kivül semmi más
adatszerű emlékkel nem rendelkezünk.
3 esztendeig tartott vándorlása után az 164З· évben viszszatért hazájába. Megérkezésének idejét a debreceni főiskola tanulóinak anyakönyve határozza meg. Ebben nevét, mint iskolaigaz1? ^
gatóét, az 164З· év folyamán találjuk meg. ' Még a következő évben is itt tanítja a diákokat. Ugyanis Rápóti Papp Mihály emlékirata szerint: "az édes atyám debreczeni deákságra ismégh
be
vitt A. 1644. 14· septembris, mikor Nagyari Benedek ott való oskola mesterséghben vala· ...Itt publice legelsőben erről az_praepositióról disputáltam "an anima sit tota in toto corpore?" Ezen
mesterem után következett Anno 1645· Daniel Hencius."1-^ Nagyarit
életkörülményei ettől az időtől kezdve sok hányódáson sodorták
keresztül.
Innen a szatmár-megyei Sándorhomokra került lelkipásztornak;
ezt bizonyítja az I647 augusztus 2o.-ról keltezett dézmanyugtatványa.14) Itt azonban kevés időt töltött,minthogy a jelesen képezett lelkipásztor már a következő évben elnyerte Borosjenő város
prédikátorságát s a zarándi egyházmegye esperességét· Ebben a tekintélyes végvárban senkitől sem háborgatva, sőt a könyvszerető
Teleki János várbeli főkapitánytól hihetőleg még támogatva is,
néhány esztendeig zavartalanul teljesítette hivatását. Itt irta
meg s 1651-ben a váradi nyomdában világ eleibe is bocsátotta ánglus és deák authorok alapján szerkesztett "Orthodoxus Christianus;
Az az : Igaz Vallású Keresztyen" cimű, az orthodoxiát a puritánus
szellemmel egyeztető munkáját.^) Ez az egyetlen ismeretes műve.
11) Hellebrant Árpád: A franekerai egyetemen tanult magyarok. TT.

1886: 606.

12) Thüry Etele: Iskolatörténeti adattár. Pápa, 19o8, II. I I 6 .
13) Varga Lajos: Nánási emlékirat. SpFüz. 1858: I 6 7 .
14) Zoványi Jenő: Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. MagyProtEgyháztört.Adattár. XIII. 1ο2·
15) Nyomtatott 8° nagyságban 253 lap terjedelemben 1651-ben Váradon. BMK. I. 855·- Szabó Géza: A magyar ref.orthodoxia·(Bp.),
194З· 52.
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A csakhamar bekövetkezett zaklatott életkörülményei akadályozhatták meg, hogy nagyobb irodalmi munkásságot fejtsen ki.
Jóllehet Bethlen Gábor a papok általános megnemesitésével
biztosította családjuk társadalmi helyzetét. Nagyari azonban ezt
még inkább megerősítendő, személyszerinti megnemesitésért folyamodott. Kiválóságát méltánylandó, II. Bákóczi György I650 március
lo-én kiállított adománylevelével Nagyari Benedek borosjenei orthodoxus papot feleségével és Sámuel, meg József nevű fiaival együtt nemesi rangra emelte s számukra elmert adományozott , 1 ^) Ha
már most beszélő címernek mérnők feltételezni a bizonyosan magától Nagyaritól kérelmezett cimerábrázolást: a sárkányt taposó,
mindkét karját kiterjesztő, hosszú fekete ruhás férfiút, célzást
sejthetnénk benne a puritánizmus győzedelmeskedésére vonatkozólag.
Talán éppen ez a célzatosság lehet a magyarázata annak a körülménynek, hogy József nevű fia, Apafi fejedelem üdvari papja, I 6 9 1
(?) julius 28-án uj nemeslevelet szerzett. Ennek tartalma azután
az előbbitől egészen eltérő: az érdemet méltató, pálmaágat tartó
griffet ábrázol.1''^
Az egykori fejedelmi alumnus Nagyari Jenőből az özvegy fejedelemasszony birtokaihoz tartozó zemplénmegyei Tállya lelkipásztorságára vitetett az I 6 5 2 . évben. Itt azután Tolnai szomszédságába kertllvén, maga sem ülhetett tétlenül s a külföldről magával
hozott szabadabb vallási szellemben kezdette egyházközségét kormányozni. Talán ez lehet az oka, hogy nem sok idő multával innen
is tovább kellett mennie·
A nagyváradi református esperesség presbitériánus papjai ellen 1655-ben szerkesztett gunyirat igy számol be róla:
Magyar! (!) Benedek basiliscus kigyó,
Ki tekintetivei sokakat megfojtó,
Jenőbül, Tályárul kicsapták, mert költő.
Mérgei gonoszak, tudománya nem jó. 1 ®)
Baksa (Baxa) Istvánnak Sárospatakról I656 szeptember 7-én Lo16) Márki. II. 2o6. - Siebmacher. II. 2ol.
17) Siebmacher. II. 2ol.
18) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező.
Közli Szabó Károly.
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187o: 594·

rántfi Zsuzsanna özvegy fejedelemasszonyhoz intézett levele szerint: "Minden emberektől ugy értem, Nagyari uram jó tudományu s
hasznos tanitó ember-'^^^Nem csoda tehát.hogyha a nagy tekintélyt
adó Várad-városi egyházközség egyik lelkipásztori állására a legközelebbi üresedéskor 1653-ban őt hivták meg.
Nagyari - ugy látszik - mindenik állomáshelyén egyformán hirdetője vala puritánus elveinek. Különösen Várad városában, ebben
a valóban nagy jelentőségű gócpontban azonban a püspökös egyházigazgatás hiveinek hamarább szemükbe tűnt Nagyari ujitó tevékenykedése- bppen ezért paptársával, a vele egyező felfogású Kovásznai Péterrel,egykori tanulótársával (a későbbi erdélyi püspökkel)
együtt még az 1655· év derekán lelkipásztori teendőiknek végzése
alól a debreceni zsinat által felfüggesztettek. Ugy látszik, hogy
az özvegy fejedelemasszony mindkettejük érdekében még az erdélyi
országgyűléshez is folyamodott. A rendek azonban szép szóval, de
kereken elutasították. I656 március 11-én Fehérváron kelt válaszukban a papok nevét bárha nem említik,de körülírásukban világosan reá lehet ismerni Nagyarira és Kovásznaira. Szerintük ugyanis
"az magyarországi püspöknek teljes dependentiája mi tőlünk nem lévén, külömben hivatalát illető dolgokban magunkat nem elegyíthetjük, hanem csak az mennyiben az mi kegyelmes urunk 5 nagysága erdélyi birodalmabelieket az dolog illethetné. Mindazáltal az dolgot is az mennyiben informáltatunk, considerátióban vévén, nem
láthatjuk, hogy az magyarországi püspök az partiumban levő esperesekkel együtt hazánknak közönséges articulusa ellen vétettek
volna az magok directiója alatt levő néhány papok ellen való cselekedetben, kik noha nagyobb animadversiót is méltán érdemelhettek volna magok engedetlenségekért, de mégis nem priváltattanak
teljességgel hivataluktul,hanem csak bizonyos ideig tiltattak meg,
hogy szokott hivatalukat ne g y a k o r o l j á k . E
sorok világosan
mutatják, hogy II. Rákóczi György mennyire eltávolodott az édesanyjától,mert ellenkező esetben ilyen körmönfont szavakba burkolt
szúrást nem mertek volna a rendek az egykor nagy tekintélyű,jóságos Lorántffi Zsuzsánnának adni.
Eközben egy évig tartó huza-vona után a tiszántúli egyházke19) EPrK. I876: 192.
20) EOE. XI. 239.
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rtllet I656 junius l6-án Szatmáron tartott zsinata, Ürményi Mátyás
nagybányai pap vádlására.mintkettejüket elitélte s szabadságvesztéssel egybekötött büntetésük elszenvedése végett a világi hatóságnak átadta· Fogságukból az öreg fejedelemasszony közvetítésére
Eákóczi ugyan szabadonbocsáttatta,s6t állásukba is visszaeresztette, de megelőzőleg, I656 julius 11-én Szatmáron kötelezvényt kellett aláirniok.Ebben azután mindenféle újítástól való tartózkodásukat fogadták. Ugy látszik azonban,hogy ezt a kényszerűségből adott kötelezvényt Nagyariék a fejedelemhez megfellebbezték. Erre
Rákóczi augusztus 26-án Kolozsvárt kelt válaszában keményen megfedette őket, azzal végezvén intését:"Ha ti reversaiistoknak reclamáltok lelketek ismerete ellen, mi titeket reversalistok alól
fel nem szabadítunk, sőt annak megtartására intünk. Egyébként, ha
az ellen cselekesztek, tanquam fidei fragos s reversalistok szerint Schismaticos et innovatoreseket, bizony szókkal irjuk, mások
21 )
példájára is megbüntetünk benneteket." ' Joggal megdöbbent e levél hangja, amely egészen szokatlan az idősebb Eákóczitól mindég
tiszteletben tartott egyházi rendekkel szemben.
Szeptember 3· és 4»-én tartott berekböszörményi semi-generalis gyűlés elé vitetvén Nagyariéknak állásukba való visszakebeleztetési kérdése,a zsinat még ujabb kötelezvény aláírását követelte
tőlük. Ez ellen azután nemcsak ők,hanem lorántffi Zsuzsánna mint
legfőbb patròna, nevében az ő világi kiküldötte: Baksa István 22
is\
mind élőszóval, mind Írásban a leghatározottabban tiltakozott. '
Erre irta azután Baksa uram - amint már láttuk, - hogy jc . lenne
annak az emberséges embernek (vagyis Nagyarinak) Sárospatakon,
vagy Sátoraljaújhelyen az öreg fejedelemasszony védelme alatt
biztosítani menedéket. De a váradi nagy, népes, szép ecclèsia
mindkét papjához hűségesen ragaszkodott s inkább elviselte, hogy
a felfüggesztés hosszas ideje alatt mások által végeztessenek el
az egyház körüli teendők, mintsem tőlük megváljék.2-') Ez a magyarázata tehát annak a körülménynek, hogy mindketten továbbra is
21) Koncz József: Egyháztörténeti adalékok. ProtKözl. I 8 9 I : 5-6.
22) EPrK. 1876: 181-82- és 191-92.
23) Szilágyi Sándor: Protestáns egyháztörténeti adatok. 1 8 7 6 : 1 7 3 175» 181-82, 191-92· - Koncz József: Egyháztörténeti adalékok
PrK. 1891: 5-6. - Szalárdi. 289·
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csak Váradon maradtak. Ehhez járult még, hogy a néhány hénap multával megindított végze.tes kimenetelű lengyelországi hadjárat egészen elterelte a figyelmet az egyházi belső torzsalkodásról. így
azután az egyházi szolgálat végzése is megint Nagyáriák kezébe
tertllt vissza. Ezt bizonyítja, hogy Hollandiában tanuló két ifjú
teológus, Mártonfalvi T. György és Debreceni Gele János, műveik
elé irt ajánlásukban 1658-ban és 1659-ben Nagyarit és Kovásznait
nevezi meg Várad-városi papokul·24) De tovább is itt teljesítettek
szolgálatot még akkor is, amikor a lengyelországi kalandért boszszut álló török Erdély végvárai ellen is hódító hadjáratot indított β Karánsebes, Lugos, Borosjenő elfoglalása után l66o junius
végén Várad meghódítására küldötte hadait.
S közben, még a vár körülzárása előtt,kíséretével Várad alá
érkezett a puritánus elvektől nem idegenkedő Barcsai s Nagyari a
fejedelem köszöntésére várbeli prédikátortársával, Kállai Andrással együtt elébe kocsizott. Visszafelé tértükben azonban valami
ónódi és tiszántul való csavargók magános kocsijukat megtámadták
s minthogy Nagyariban felismerték azt a férfiút, akit igazmondása
és feddőzései miatt általában Rákóczi György ellenségének tartottak, foglyul ejtve, elhurcolták abban a reményben, hogy e tettükért a már özveggyé lett Rákóczinétól bő jutalmat nyerendenek. Reményükben azonban csalódtak, sőt Barcsai Ákos megtudván Nagyari
sorsát,sürgősen íratott a nádornak a foglyok felkutatása és szabadonbocsáttatása i r á n t . E z alatt pedig az I 6 6 0 julius 17-én
körülzárt Várad várának kapui hat heti erős ostrom elszenvedése
után Ali pasa előtt augusztus 28-án megnyittattak. így a szegénylegények fogságából kiszabaduló Nagyarinak most már Erdély felé,
pártfogó fejedelme országába kellett útját vennie. Itt azután ugy gondoljuk - éppen Barcsai akaratából elnyerte a kis ország
legjelentősebb református egyházközségének, Kolozsvárnak - Csengeri Képiró István udvari pap eltávozásával megüresedett - harmadik papi állását. E feltevést annál is inkább lehetségesnek tartjuk, mivel a fejedelemnek, aki előtt a presbiteri irányú megmozdulások nem voltak közönbösek, egy pártfogoltja, a korán elhunyt
nagytudományu Apáczai Csere János,már itt volt e gyülekezet veze24} RMK· III. 2o21. és 2o54·
25) Szalárdi. 4 4 6 . , 521-22, 537-
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tői között. Tudjuk azt is, hogy Apáczain keresztül Barcsai magának a gyülekezetnek is hathatós jóltevőjév^ lett.
Nagyarinak kolozsvári lelkipásztorkodására vonatkozólag a
puszta adaton kivül 26 ) eleddig semmi más támaszpont nem állott
rendelkezésünkre. Éppen ezért Zoványi Jenő s at б közleményét átvevő idősebb Szinnyei József is csak óvatosan merte megkockáztatni azt a feltevést, hogy e helyen "valószinüeg I670 tájáig működött. Későbbi sorsa ismeretlen, de talán ekkor meg is halt." 27 )
Más helyen azután ugyancsak Zoványi ugy gondolta, hogy Kolozsvárt "valószínűleg I667 tájáig működött", 28 ) mígnem 194o. évi cikkében azt tételezi fel, hogy alighanem 1663-ban halt m e g . ^ t e k i n tettel arra a körülményre,hogy az ország súlyos és zavaros állapota miatt a kolozsvári egyházközség ekkori belső viszonyai is eléggé
homályos képet mutatnak,semmi vád sem érheti az adatok felkutatásában mindenkor lelkiismeretesen eljáró Zoványit,ha Nagyari halálaidejére vonatkozólag tévesen következtetett. Időközben előkerült kétségtelen utalásokból azonban most már me gállap i tható, hogy utolsó
állomáshelyén való lelkipásztorkodása még egy esztendőre sem terjedt. Ugyanis az ötvenedik évét talán még be sem töltött tetterős
férfiú,már az I 6 6 1 . év első felében bevégezte sokat hányatott,érdemtelenül zaklatott életét.Valószínűleg az a hatalmas pestis jár*,
vány ölte meg, amely ugyan már február elején megkezdette pusztítását,nagyobb mértékben azonban a nyári hónapokban szedte áldozatait, szűnni pedig csak október elején kezdett. Az unitárius egyház ekkor két püspököt, egy papot, s négy lektort vesztett,-'0)
mígnem a reformátusok közül Jenei G. István esperes, valamint Nagyari Benedek - a sárospataki diákok névsora szerinti - "pastorceleberrimus" távozott el az élők sorából.
A kolozsvári kálvinista egyházközség 1 6 6 4 · évi vagyonleltár26) A kolozsvári református egyházközség "Series rerum" cimű, s
l689-ben megkezdett jegyzökönyvének hátsó őriapjára feljegyzett egyszerű névsor. (Az egyházközség levéltárában).
27) Zoványi: Theol. Ism. Tára. II. Mezőtúr, 1898. 4l4· - Szinnyei
IX. 781-82.
28) Pallas Nagy lexikona. XII. 922.
29) Zoványi Jenő cikkei. 319«
30) Benczédi Gergely: Unitárius halottak és temetések. Keresztény
Magvető. 1886: 222. - Gál Kelemen. I. 1 3 7 .
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könyve kivonatosan megemlékezik Filstich Ferenc és Váradi János
quártások számadó registumáról, amelyet l66o julius 21-tŐl kezdődőleg vezettek volt az "Bcclesiánk Dézmabeli jövedelmének gondviselésé"-r6l. Az általuk készpénzül kiadott összegek között találjuk:
"Ecclesiánk diversa szükségére, ugj mint Nagjari Fraedikátor
Ur[am3 temetésére, Déákok temetésére, egjéb sok kUlömb külömb féle Eccl(e)siánk szükségére erogáltak ö Kglk in universutml - fl
213 // 64." 31)
Bárha e leltárbeli kivonatolás külön nem emliti meg, de az
általános szokást véve alapul, megállapíthatjuk, hogy a kolozsvári kálvinista egyházközség gondviselőinek hivatalbeli szolgálata
a XVII század közepetáján egyik év julius közepétől a másik julius derekáig, vagyis az uj buza behordása, illetőleg dézmálása
idejéig terjedett.^2) Ennélfogva Nagyari halálának időpontját is
I 6 6 0 julius 21-től
I 6 6 I julius végefeléig
eltelt időközre kell
helyeznünk. De még ezt az egy esztendőt kijelölő határpontokat is
megszorítja ugyanennek a leltárkönyvnek egy másik feljegyzése:
"Anno 1 6 6 1 die 19 Februárii Szentzi Ábrahám Urtam] succédálván Kováts Máthé után az harangok jövedelmének gondviselésére usqtue] ad annutm] 1662 diem vero imutm] Novembr(is) percipiált ö
Kglme azon jövedelembül (mivel pestis grassált az idő tájban) - fl. 171 // 0 8 . " ^ Ebből a bevételből ев után bizonyos kiadásokat
is eszközölt; igy a többek között: "Fraedlkáíorunk, Nagyari Benedek Urtam] fizeteseben adott - fl. 21 // — . " З 4 ) Arra való tekintettel tehát, hogy Szenczi Ábrahám még I 6 6 I február 19-e után is
31) Cimfelirás nélküli kéziratos vagyodeltárkönyv 1664-ből· 2o/A.
/Az egyházközség levéltárában/.
32) Az ekklézsiának а XVII. századból me@saradt néhány számadáskönyvéből megállapíthatjuk, hogy Bedj András és Kobzos István
quártások Regestum seu Ratio-ját I653 julius 23-án kezdik és
1654 aug. 4-en végzik; Istvándy Bálint és Keczely Gergely
quártások Számadó Begestomok I65? aug.-tói 1656 jul.-ig terjedő időt foglalja magában;Hosz Pál ез Szathmári János quártások Ratio-ja pedig l669-jul.l4-től l6?o jul.végéig számol el.
/А hivatkozott számadáskönyvek az egyházközség levéltárában/.
33) Szenczi Kertész Ábrahám, a jeles könyvnyomtató,Várad elfoglalása után telepedett Kolozsvárra.Harangoztatógazdaságának ezt
a szokatlan kezdő és záró idejét azzal magyarázhatjuk, hogy
tisztségben elődje: Kovács Máté - a szabó céh számadáskönyve
szerint - 1 6 6 I febr. 12-én temettetett el.
34) I 6 6 4 . évi leltárkönyve. 27/Д.
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adott fizetést Nagyarinak,- az előbb idézett adattal egybevetve bizonyosnak mondhatjuk, hogy lelkipásztorunk az l66l. esztendő
február-julius hónapjainak valamelyikében fejezte be életét.
Á most megállapított időpont tehát csaknem egy évtizeddel
röviditi meg Nagyarinak eddig feltételezett életidejét.
Nagyari életrajzi adataival kapcsolatosan még megemlékezünk
könyveinek egy megmaradt példányáról. Ez a kötet a kolozsvári
református kollégium nagykönyvtárában őrzött Junius Ferenc-nek
"Opera Theologica" cimű munkája,amely I6l3-ban Genfben jelent meg
két k ö t e t b e n . E m ű első kötetének címlapján "B.Nagy-Ari I P:
Eccl. Varad I mp." sajátkezű bejegyzést találjuk. E fölé Írott
sorai pedig azért érdemlik meg különösen figyelműnket, mivel Nagyari görög nyelven idézett jelmondatát: Pál apostolnak a korinthusiakhoz intézett második levele 13« részének 8. versét tartalmazza· Ez azután a magyar nyelvű biblia "Nem cselekedhetünk semmit az igazság ellen, hanem az igazságért" szövegnek felel m e g . ^
Tehát Nagyari föltétlen hitét fejezi ki hirdetett elveinek diadalra jutásában.
Korábbi változata:
(Erdélyi Muzeum 194o:3l6-21.)

35) Junius halála után megjelent nagy munkájában az 1 6 1 3 · évi kiadás 26-28.lapjára nyomtatott ajánló sorokat és verset maga a
szerző 1598-ban intézte Bákóczi Zsigmondhoz, Borsod és Heves
megyék főispánjához.
3 6 ) Ennél az idézetnél abban tévedett Nagyari, hogy a korinthusiakhoz intézett első levelet nevezi meg forrásképpen.

148

