Sinai Miklós (1730–1808)
Református lelkész, tanár, történész. A Bihar megyei
Hajdúbagoson
született,
gazdagparaszti
családból.
Valószínűleg egyetlen gyerek volt. Tanulmányait 1746-tól
Debrecenben, Bécsben, Oxfordban, Groningenben és
Franekerben végezte. 25 éves korára görögül, latinul, franciául
és németül egyaránt kiválóan tudott. Hazatérve előbb 1759ben Kunmadarason lett lelkész, majd 1760-tól 1791-ig
Debrecenben tanított történelmet és klasszika-filológiát. 1781ben szemére vetették egy egyházmegyei gyűlésen, hogy már
20 éve tanítja a történelmet, de hosszú szétcsapongásai miatt
még nem jutott a végére. Tanárságának második felében ő
irányította a kollégium pénzügyeit. II. József idején nemesi
címet szerzett magának és leszármazottainak, amit II. Lipót újra kiadott. Valószínűleg
ez az oka, hogy 1791-ben, bár szuperintendensnek választották a lelkészek, de
világiak ezt ellenezték. Tíz évig tartó pereskedés kezdődött, melynek végén
elmozdították tanárságából. Utóda tanítványa, Budai Ézsaiás lett (ld. ott). 1803-ban
nyugdíjazták. Ennek valószínűleg oka volt feltétlen Habsburghűsége, forradalom és felvilágosodás ellenessége. 1808-ban
Diószegi Sámuel botanikus-lelkész búcsúztatta a debreceni
Péterfia utcai temetőben. Sinai tudományos tevékenysége
jelentős a klasszika-filológia mellett a hazai protestáns
egyháztörténet terén is.
Anyagai nagyobbrészt kéziratban maradtak. Szülőhelye,
Hajdúbagos máig őrzi a nagyhírű és nagytekintélyű professzor
emlékét. A Sinay Miklós tagiskola névadója, valamint egy
emléktáblát is állítottak a tiszteletére, sőt létezik egy
emlékkiállítás is a faluban.
(Sinai Miklós címerén egy piramis körül tekergődző kígyó látható, célozva
a „régiségek búvárlatára”, azaz történettudományi kutatásaira.)
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