
Szikszai György békési lelkész és esperes levele a superintendenshez, melyben beszámol 

az erdőhegyi eseményekről: Takács András erdőhegyi lelkész és Ilkei Pál közötti vitáról, 

a dislocatioról. Egyben a békési egyházmegye lelkészi beosztását is ismerteti a 

püspökkel. 

 

Tiszteletes superintendens uram! 

 

Reverenter vettem a kegyelmed nékem küldött levelét, de a közelebb elmúlt 

innepektől fogva ollyan erőtelenségben vagyok, hogy a templomban is nehezen ballaghatok. 

A régi aréna nyavalyám mostan rajtam megújjulván, mely miatt kénszeríttettem is más keze 

által tiszt[eletes] superintendens uramnak a tőllem kívánt dolgok felől iratni. 

Én mostani erőtelenségem miatt a magam személyemben a mostani terminusra se be 

nem mehetek, sem az Ilkei Nagy Pál uram Erdőhegyen megholt fiának dolgainak 

megvizsgálására ki nem mehetek, de tiszt[eletes] superintendens uram parantsolattya szerént, 

mihelyt az Isten annyi erőt ád, azonnal kimegyek, és a dolgot egy vagy két assessoraimmal 

együtt megvizsgálni fogom. Ha az erdőhegyi prédikátor tiszt[eletes] Takáts András uram 

excedált via Canonum eccl[esia]st[i]cor[um] luat. De Ilkei Pál uram is köteles volna arra, 

hogy mint actor sequeretur forum rei, kivált mivel nem tsak t[iszteletes] Takáts András 

uramat, hanem az egész erdőháti tiszt[eletes] prédikátorokat, akik az őkegyelme panaszabéli 

dolgában nem egyelítették magokat, kemény váddal terheli, holott azokat először convincálni, 

azután lehetett volna azokat kárhoztatni. Hogy pedig idegen vallású püspökhöz való 

folyamodással fenyegetődzik (amely is igen kemény expressio), ha úgy tettzik őkegyelmének, 

ám lássa, attól semmit se írtódzunk, sőt én magam utat mutatok őkegyelmének. Erdőhegy a 

tsanádi vagy tömösvári méltóságos püspök Engel János diaecesisében vagyon, ha oda 

megyen, ott tudom, parantsolnak őkegyelmének, mert az a méltóságos püspök az 

őexcellentiája diaecesisében és az én inspectiom alatt lévő ref[orma]ta ekl[ézsiá]kkal és 

predik[á]t[o]rokkal semmit ollyat nem tselekeszik, mellyről engemet először ne 

praemoneálna. Ha pedig úgy tettzik Ilkei Nagy Pál uramnak, hogy a jövő terminusig 

várakozik, ha tsak addig meg nem halok, akkor mindeneket tiszt[eletes] superintendens 

uramnak referálok. Ha pedig tsakugyan, amint őkegyelme írja, idegen vallású püspökhöz akar 

folyamodni, légyen úgy, én tudom, hogy az a méltóságos püspök őkegyelmét énhozzám küldi, 

és parantsolni is fog, minekutána dolgait genuine megérti őkegyelme felől, vagy pedig 

satisfactiot ad a maga káptalani székin. 

Magam személlyemben tiszt[eletes] superintendens uram parantsolattya szerént én 

mostan be nem mehetvén, hogy hogy küldhessek mást a magam személyemben, éppen nem 

tudhatom, mivel tiszt[eletes] Szőnyi Benjámin notarius uram tőllem távol lakván, oda írni 

készüllöm, mert oly nyomorultak a takarmánynak nem léte miatt ezen a mi részünkön a lovak, 

hogy megtartana most innen Vásárhelyre menni legalább három vagy négy nap. A közelebb 

lakó assessorok is lovaiknak erőtelenségekről excusálják magokat, mindazonáltal amire 

mehetek, igyekezem. 

A dislocatio a kerestartsai gyűlésünkben rövideden így lett: a szentesieknek esztendeig 

respirium engedtetett, a több minden ekkl[ézsiá]b[an] a prédikátorok megmaradtanak, hanem 

tsak a kisberényi ment által Gyomára, a gyomai K[is]Berénybe, t[iszteletes] Szödényi uramat 

pedig semmi úton-módon a berényiekkel el nem vétettethetem, a doboziak pedig éppen 

elereszteni nem akarták, hanem továbbra is megmarasztották. In reliquo tiszt[eletes] 

superintendens uramat, tiszt[eletes] házával együtt az Úr oltalmában ajánlván, maradok 

tiszteletes superintendens uramnak igaz jóakaró kész szolgája, Szikszai György b[ékési] 

predikátor és senior. 

 

Békés d[ie] 18. apr[ilis] 1769. 


