
Szőnyi Benjámin esperes levele Szilágyi Sámuel püspökhöz, melyben értesíti, hogy a 

nagyzeréndiek, néhány hangoskodó személy miatt továbbra sem akarják elfogadni 

kinevezett papjukat, Botos Mihályt.  

 

Tiszteletes superintendens uram! 

 

Már egytzer írtam vala k[e]g[yelme]dnek t[iszteletes] nagyzeréndi prédikátor Botos 

Mihálly uram felől, kit Gyuláról a maga kívánsága szerént Zeréndre translocáltunk. Ezeket az 

a praejudicium, hogy t[iszteletes] Botos Mihály uram Gyulán némellyektől, de helyes ok 

nélkül nem kedveltetett, két-három primipilus által úgy elfogta, hogy a jövő tavasznál tovább 

tartani éppen nem akarják, a causa revisiot kerülik, mert most nálok visitatiora lévén, a 

potiorok meg nem jelentek, nagy álnokul olly négy embert küldöttek előnkben, kik amazokra 

utallottak. A bírájok Áts György, ez a caput mali. Hívattam ezt, nem egyezett, de ezt izente: 

sok pálinkát ivott, nem előmben való. Volt ez vasárnapon reggeli cultus után, és hogy se 

abban ne légyen, sem előnkben ne jöjjön, megitta magát. És ímé, illy sertés ember akarja ott 

vezérelni az Isten ekklézsiáját, s megnyomorítani az ártatlan prédikátort. 

Ha az erdélyi systema köztünk fenn nem áll, az ostoba parasztság egymástól tanulván 

mindenütt turbát tsinál. Én declaráltam a béküldött embereknek, mint egész ekklézsiát 

repraesentálóknak, hogy a prédikátor ellen tett vádok szoros investigationk által hamissaknak 

lenni találtatván, már pap nékik nem adódik, valamíg t[iszteletes] Botos uram önként nem 

változik. Ezek a zeréndiek szintúgy, sőt jobban sértik a ven[erabilis] superintendentiat, mint 

tractusunkat, mert amannak rendelése által jött közinkben t[iszteletes] Botos uram, mint olly 

ember, ki publico judicio jó prédikátornak lenni (melly úgy is van) esmértetett. Most bihari 

szüretjén vagyon. Meghagytam, hogy t[iszteletes] superintendens uramat megkeresse. Én 

pedig halálig szégyenlem, hogy illy zavaros dolgokkal kell k[e]g[yelme]det búsítanom.  

 

Maradván Vásárhely 19. Octobr[is] 1781. Tiszt[elet]es superintendens úr[na]k alázatos 

szolgája, Szőnyi Benjámin mk. 

 

[hátlapon címzés] 

Summe venerando viro, cl[a]r[issi]mo d[omino] d[omi]no Samueli Szilágyi 

ecclesiarum transtibiscanarum superintendenti vigilantiss[im]o d[omi]no colend[issi]mo etc. a 

Kovátsi. 

 

Harum aperitio, dein com[m]unicatio, com[m]endatur, celeb[e]r[ri]mo d[omi]no 

professori, Stephano Szathmári. […] B[enjámin] Sz[őnyi] […] 

 


