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Bűn és prédikáció
Kavecsánszki Máté
Barna Gábor

A tánc és az „utolsó idő” bűnei
Tolnai Decsi Gáspár prédikációiban
KAVECSÁNSZKI MÁTÉ

A 16. századi reformáció Magyarországon is fokozott figyelemmel
fordult a lakosság erkölcsi állapotának kérdése felé és olyan morálteológiai rendszer megalkotásába fogott, amely egyrészt ószövetségi alapokon nyugodott, másrészt alkalmas volt a felekezeti különbség demonstrálására is a protestáns keresztyén habitus individuális és közösségi megvalósításával.1 Az új erkölcsi rend kialakításában két tényező játszott lényegi szerepet: a wittenbergi történelemszemlélet hazai adaptációja, illetve az ez előbbit realizáló, aktualizáló, legitimáló török veszély. A wittenbergi történelemszemlélet
a jelen válságait az eltévelyedő embereket, népeket büntető Isten
akarataként értelmezte. Így az e gondolatkörben született, igen
pesszimista hangvételű vitairatok, prédikációk, egyéb irodalmi alkotások tudatosan terjesztettek egyfajta világvége-hangulatot,2
egyúttal a bűnök megbánására és az Istennek tetsző életmód követésére ösztönöztek.3 A morálteológiai elmélkedések és példázatok
egyik különleges csoportját alkotják azok a források, amelyek a 16.
század profán mulatozási alkalmait kárhoztatták, illetve amelyek
elvi kísérletet tettek ezek szabályozására. A dokumentumok elemzése nem pusztán művelődés- és egyháztörténeti jelentőséggel bírnak, hanem alkalmasak a korszak populáris kultúrájának lokális

1
2
3

A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult meg.
Őze 1991: 80.
Lásd erről részletesen Kavecsánszki 2019: 345–349.
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szintű mentalitástörténeti elemzésére is.4 Különösen igaz ez a testhasználatra, illetve ezen keresztül a táncos mulatozásokra vonatkozó források esetében. Jellemző, hogy a prédikátorok a táncot,
annak szokáskörnyezetével – például lakodalom –, illetve kísérőjelenségeivel – például alkoholos ital fogyasztása – együtt, lényegében komplex erkölcsi kihágásként, a test bűneként értelmezték.5 E
gondolatkör szellemében született meg Tolnai Decsi Gáspár táncellenes prédikációja.
(Tolnai) Decsi Gáspár (?, ? – Tolna, 1597. szept. 21.) életéről
viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre. Kolozsvárott
folytatott tanulmányokat, majd 1566-tól rövid ideig Wittenbergben
tanult, ahonnan 1567-ben tért haza. Előbb Decsen lett lelkész,
majd 1575-ben vette fel a palástot Tolnán. Később esperesként is
működött a Tolnai Egyházmegyében. 1576-ban részt vett a
hercegszőlősi zsinaton.6 Nevezetes továbbá az az eset, amikor
Tolnai Decsi a pécsi unitáriusokat eretneknek bélyegezte, az ezzel
járó hitvitán való részvételt ugyanakkor nem vállalta el.7 Tolnán írta meg a négy prédikációból álló művét, amely Az vtolsó üdőben
eginehani regnalo bűnökről valo praedikatiok, tudni illik, Első az Bűnről.
Második az Reszegsegről. Harmadik az Paraznasagrol. Negiedik az
Tanczrol címmel jelent meg 1582-ben Debrecenben, majd 1584ben ismét, ezúttal Nagyváradon.8 Ezen kívül még egy jelentősebb

4

5
6
7
8

10

Jacques le Goff klasszikussá vált értelmezése szerint a mentalitástörténet az egyén tudatának személytelen tartományait kutatja, mindazt,
ami az adott kor valamennyi emberének viselkedésében megtalálható,
vagyis a kulturális folyamatok és jelenségek kollektív megnyilvánulásait, a gondolkodás kategóriáit, illetve szimbólumait, a mindennapi élet
gesztusait. Vö. Czoch 2006: 476; Burguiére 2000: 55.
Részletesen a munkákról Kavecsánszki 2019: 351–358.
Magyar Életrajzi Lexikon. https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03014/03164.htm (Letöltés dátuma: 2020. 01. 02.)
Lásd Szilágyi 1978: 20–21.
A tanulmányban az elemzés során az 1584. évi, teljes szövegű kiadást
használom. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára

műve ismert História az Dávid királynak Uriásnak feleségével való vétkéről címmel, amelyet szintén Tolnán, 1579-ben írt és 1592-ben bizonyíthatóan megjelentetett. Fennmaradt néhány üdvözlő költeménye, többek között 1565-ből Heltai Gáspárhoz (1520–1574),
Veresmarti Illés (? –1589) püspök antitrinitáriusok elleni könyvéhez pedig előszót írt.9
Tolnai Decsi – művei alapján – felsejlő morálteológiai szemléletét alapvetően határozta meg, hogy működési helye, Tolna, a
Hódoltság területén helyezkedett el. Tolna, hász-városként a század második felében a prosperitás jeleit mutatta, gabona- és bortermelése, illetve állattenyésztése fokozatosan erősödő polgárságot
eredményezett, ugyanakkor a város jelentős számú török lakossal
bírt a korszakban.10 A városban 1549-ben már protestáns iskolát
létesítettek, amelynek rektori tisztét 1552 és 1554 között Szegedi
Kis István (1505–1572), illetve 1556 és 1558 között Thury Farkas
Pál (? –1571), Szegedi Kis egykori mezőtúri tanítványa látta el. Érdemes még megemlíteni, hogy 1553 és 1558 között Sztárai Mihály
(k.1500–k.1575) teljesített lelkészi szolgálatot a városban.11 Az ő
örökébe lépett mintegy húsz évvel később Decsi Gáspár.
A Tolnai Decsi Gáspár műveiben megnyilvánuló keresztyén
erkölcsi nézetek alapvetően nem különböztek a korszak hasonló
tartalmú munkáiban fellelhetőktől. Nem számít újdonságnak a wittenbergi történelemszemlélet értelmezési keretként történő alkalmazása sem: ő maga is tanult a jeles egyetemen, ugyanakkor szűkebb tolnai környezetében sem számított ez rendkívülinek: a tolnai iskola 1549 és 1592 között működő 19 rektorából 16 tanult
Wittenbergben.12 Mégis, Az vtolsó üdőben eginehani regnalo bűnökről

9

10
11
12

RMK 142 helyrajzi számú változatában oldalszámok nem szerepelnek, így a tartalmi hivatkozások során a lapszámokat tüntetem fel.
Tolnai Decsi Gáspár irodalmi munkásságáról lásd Zoványi 2005.
http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=617 (Letöltés dátuma: 2019.
11. 20.)
Lásd Szilágyi 1978: 16.
V. Molnár 1981: 29.
V. Molnár 1981: 31.
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valo praedikatiok című munkája jellegzetes szüzséjét adja egy a Hódoltság területén működő prédikátor gondolkodásának, aki számára különösen lényeges volt az általa megromlottként értékelt erkölcsi állapotok helyreállítása. A mű eszkatológiai témáját a cím
mellett a bevezető gondolatok rögzítik: Pál apostol Timóteushoz
írt második levelére, az utolsó idők ámítóiról szóló részre hivatkozik a szerző, amely a rómaiakhoz írott levél bűnlajstroma alapján13
idézi meg az utolsó idők általános erkölcsi állapotát. A felsorolt, a
bűnlajstromokból ismert bűnök14 (magukat szeretők, fösvények,
kérkedők, kevélyek, átkozódók, szüleikhez engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretet nélkül valók, engedetlenek, mértéktelenek, kegyetlenek, jóknak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, stb.) következtében az emberek inkább szeretik a testi gyönyöröket, mint az istent.15 Tolnai Decsi egész munkája ez
utóbbi gondolat körében mozog, az Újszövetség bűnjegyzékében
saját kora erkölcsi vétkeit látja meg és így ismeri fel, hogy a Pál
apostol által megjövendölt utolsó időket élik:

13

14
15

12

Az új fordítású református Biblia – a továbbiakban is ezt használom –
szerint: „És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal,
kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulattal; besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok.” (Róm
1,28–31)
Lásd Kavecsánszki 2019: 349–351.
Tolnai Decsi 1584: 1. A hivatkozott bibliai rész: „Azt pedig tudd meg,
hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösök, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók,
mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség
látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik
a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. […]” (2Tim 3,1–6)

„Mely jövendölésekben bizonyára az Apostol ez mi mostani időnkről szollott
[…].”16

Tolnai Decsi a mű elején maga jelzi, hogy az istentelen és
kárhozatos bűnök lajstromát Pál apostol galatákhoz írt levele alapján értelmezi.17 A wittenbergi történelemszemlélet adaptációja is
egyértelművé válik a felvezető szakaszban:
„Annakokáért, miért hogy mi is sok féle czégéres vétkekkel az mi Istenünket
mind ez előtt megbántottuk, s mind mostan szó fogadatlanságunkkal űtet naponként kíméletlenül bosszantjuk, Ő felsége is sok féle ostorral meg látogatta és
meg nyomta ez mi hazánkat és nemzetségünket. Ennek előtte való üdőkben az
mi nemzetünk tisztább életű volt, ennyi gyilkosság, fertelmes élet, paráznaság,
részegség és egyéb sok féle éktelenség nem hallottatot ez mi országunkban, mint
az mostani üdőben.”18

Tolnai Decsi Gáspár négy szakaszból álló munkájának első
prédikációja általánosságban foglalkozik a bűn értelmezésével. Kiindulópontja János első levelének harmadik része – János levelei
gyakorta emlegetik fel az utolsó órát.19 Az igen szigorú protestáns
bűnfelfogás jegyében érvel amellett, hogy bár a bűnök különböző
súlyúak lehetnek, a mértékük valójában lényegtelen, hiszen minden
bűn Isten ellen való:

16
17

18
19

Tolnai Decsi 1584: 1.
„A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom
nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.” (Gal 5,19–21)
Tolnai Decsi 1584: 2–3.
„Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most
meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” (1Jn 3,18)
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„Minden valaki bűnt cselekedik, ugyan azon az törvény ellen is cselekedik,
mert az ugyan az törvénynek által hágása.”20

Ekképpen a kicsiny bűnök is kárhozatosak, mert Isten törvénye ellen valók. Tolnai Decsi a bűnértelmezésében a reformáció hagyományának megfelelően különbözteti meg „az eredet szerint való”
bűnt, illetve a „cselekedet szerint való” bűnt. Utóbbi az eredendő
bűn következménye és beszéddel, gondolattal vagy a test tagjai által lehet elkövetni. Újszövetségi hivatkozási alapja hagyományosan
Pál apostol galatákhoz írt levelének ötödik része, amelynek a test
bűneit felsoroló verseit szinte szó szerint idézi.21 Ennek megfelelően a test bűnös cselekedeteit a 16. századi protestáns irodalomban egyébként megszokott, igen erőteljes képekkel mutatja be:
„De mint hogy az büdös kútfőből, jó ízű víz nem származhatik, hanem meg öl
a büdös: Így az mi természetünkből is jó és dicséretes cselekedetek nem származhatnak, hanem mind gonoszok és az Istennel ellenkezők.”22

Tolnai Decsi a bűnök értelmezésekor Pál apostol rómaiakhoz írt
levelének nyolcadik részét citálja, hangsúlyozva hogy páli értelemben a test szemben áll Istennel, a test maga a halál.23 Érveléseit a
20
21

22
23
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Tolnai Decsi 1584: 6. Vö.: „Aki bűnt cselekszik, törvényszegét követ el, mert
a bűn törvényszegés.” (1Jn 3,4)
Tolnai Decsi 1584: 16–17. Lásd: „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók,
mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam,
akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.” (Gal 5,19–21)
Tolnai Decsi 1584: 16.
„Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette
meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló
formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint.” (Róm 8,3)
Lásd még: „Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig
Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig
élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten

korintusaikhoz írt első levél tizenötödik részével zárja, megerősítve, hogy a test és a vér nem örökli Isten országát.24
A mű második prédikációja a részegség bűnéről értekezik. Az
erkölcsi vétkek között való szerepeltetése természetesen nem új
keletű. 1552-ben jelent meg Kolozsvárott Heltai Gáspár (1520–
1574) A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus című – német minta alapján írt – munkája, amelyben a test vétkeinek valláserkölcsi értelmezése már azokat a bibliai hivatkozásokat
tartalmazza, amelyeket később Tolnai Decsi is használt.25 Tolnai
Decsi bizonnyal ismerhette Heltai munkásságát, hiszen már 1565ben köszöntőt írt egyik művéhez.26 A prédikációt Habakuk próféta
könyvének italozást elitélő verseinek citálásával nyitja,27 majd Máté
evangéliumának huszonnegyedik része alapján eleveníti fel Noé
korának erkölcstelenségeit,28 jóllehet az evangéliumi passzust félreértette, az ugyanis nem a kor erkölcstelenségeire, hanem inkább
az Istennel szembeni gondtalanságra, közömbösségre, hétköznapi
életvitelre utal.29 Tolnai Decsi az utolsó idők elérkezését véli felfedezni abban is, hogy a részegeskedést kora általános jelenségeként
írja le – hasonlatosan az özönvíz előtti időkhöz – amely nem kerüli
el a fejedelmeket, sőt az egyházi embereket sem. Habakuk próféta
könyvének ide vágó verseinek magyarázatát Tolnai Decsi a társa-

24
25
26
27

28
29

törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test
szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.” (Róm 8,5–8)
„Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a
romlandóág nem örökli a romolhatatlanságot.” (1Kor 15,50)
Lásd erről Kavecsánszki 2019: 355–358.
V. Molnár 1981: 30.
„Bizony a bor megcsal, nagyhangúvá lesz a férfi, nem nyughatik. Szélesre tátja
torkát, mint a sír, telhetetlen, mint a halál, magához ragad minden nemzetet,
magához gyűjt minden népet.” (Hab 2,5) Valamint: „Jaj annak, aki leitatja
embertársát, mérget kever italába és lerészegíti, hogy ássa gyalázatát. Szégyen fog
eltölteni dicsőség helyett, neked is innod kell majd, támolyogni fogsz, amikor neked nyújtja az Úr jobbja a poharat, és szégyen borítja dicsőségedet.” (Hab 2,15–
16)
Tolnai Decsi 1584: 21.
Lásd Biblia magyarázó jegyzete, 2010: 1146.
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ságban történő, tehát főként kocsmai italozás, mértéktelen ivás felé tolja el, kárhoztatva például a pohárköszöntőket, amelyek újabb
és újabb ivásra csábítanak másokat a társaságban.30 A részegség
bűnének értelmezésekor kézenfekvő volt Ézsaiás próféta könyvének meghivatkozása is.31 Utóbbi citálása a wittenbergi történelemszemlélet jegyében nagyon is indokolt volt, hiszen a nép pusztulásának okaként az Isten parancsolataitól, törvényeitől való elfordulást jelöli meg, sőt egy külső nép általi isteni büntetésről is szól,
amely rímel a török dúlás hazai apokaliptikus értelmezésére.32 Ennek szellemében kerül elő Jóel próféta könyve is.33 Hivatkozik a
Példabeszédek Könyvének huszonharmadik részére, ahol a borfogyasztás következményeinek igen szemléletes leírása olvasható.34
30
31

32

33

34
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Lásd Tolnai Decsi 1584: 22–24.
„Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak. Estig elmulatnak, bor hevíti
őket. Citera és lant, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az Úr tetteit nem
veszik észre, kezének munkáját nem látják meg.” (Ézs 5,11–12) Valamint:
„Jaj azoknak, akik hősök a borivásban és vitézek az italok keverésében.” (Ézs
5,22)
„Ezért megy fogságba népem, bár még nem tudja. Éhen halnak előkelői, a tömeg
szomjan eped el. Ezért tátja ki torkát a sír, fölnyitja száját mérhetetlenül. Odakerül az előkelő és a tömeg, a zajongók és a vigadozók.” (Ézs 5,13–14) Valamint: „Ezért gerjedt haragra népe ellen az Úr, kinyújtja kezét és megveri.
Megrendülnek a hegyek, és annyi lesz a hulla, mint a szemét az utcán. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva. Jelt ad egy távoli népnek,
magához szólítja a föld végéről, s az sietve, gyorsan ott terem.” (Ézs 5,26–26)
„Ébredjetek, részegesek, sírjatok! Jajgassatok mindannyian, ti borivók, mert kivették szátokból a mustot. Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsen. Fogai oroszlánfogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán.” (Jóel 1,5–6)
„Ne tarts a bor mellett dőzsölőkkel, se a falánk húsevőkkel.” (Péld 23,20) Valamint: „Kinek jaj? Kinek fáj? Kivel veszekednek? Kinek van gondja? Kit
vernek véresre hiába? Kinek zavaros a szeme? Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik,
hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! De végül megcsíp,
mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig összevissza beszélsz. És olyan leszel, mint aki tenger közepén fekszik, vagy
mint aki az árbockosárban fekszik. Ütöttek engem, de nem fájt, vertek, de nem
tudtam róla. Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt keresem.” (Péld 23,29–35)

A vádbeszédet Ámósz próféta könyvének a kevélység büntetésére
vonatkozó, ironikus hangvételű szakaszának hivatkozásával folytatja.35 Az alkohol egészségkárosító hatását kivételes erejű sorokkal
festi le:
„Mert először az embernek egészségét meg rontja, annyira hogy majd soha
semmivel az test meg nem romol és az ű ereje semmivel inkáb el nem fogyatzik,
mint az részegséggel: Mert gyomrodat el erőtelníti és meg hidegíti, hogy az éttelt
meg nem emésztheti úgy mint kellene, s innet vagyon, hogy ez részegessek igen
keveset élhetnek, de sokat ihatnak. Tüdőjét máját az embernek meg rothasztja, kiből következik az gyakorta való vér pökés […]. Az egész testet reszketegessé teszi, hogy míg nem ihatnak, addig inai lantolnak, kezei reszketnek, fejét is szédelgővé teszi, kiből osztan gyakorta gutta ütés, kórság és hirtelen való
halál is következik. Sőt ennek köszönnjék az részegesek, hogy szemek czipás,
peczenyés, szájok büdös, […]. Ennek köszönnjék továbbá hogy meg köszvényesednek, meg dagadoznak mint ha fel fútták volna minden testeket. Ennek
köszönnjék hogy gyakorta úgy esnek hogy mint szemek szajok orrok el törik,
kezek labok meg szegik és meg törik, hogy sokszor az ű részeges társoktul meg
sebesíttetnek és niha meg is ölettetnek. Mind az részegség gyümölczi ezek.” 36

Ehhez hasonlóan erőteljes képek jellemzik egyébiránt Heltai leírását is a részegség következményeiről.37
35

36
37

„Jaj a gondtalanoknak Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! […] Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok! Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a
nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjúkat! Hárfakísérettel danolásznak,
és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők
mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedő mulatozásnak.” (Ám
6,1–7)
Tolnai Decsi 1584: 30–31.
Lásd például: „Mert e nyilvánvaló dolog, hogy a tobzódással és a részegséggel az
egész természet megrontatik. Abból jő a nyavalyás és időtlen vénség; abból jő a főnek eszeveszése és szédelgése; abból lesznek a könnyező és pecsenyés szömek; a
büdes lehelletek és fekete fogak; a fájó és nem emésztő gyomor, a reszkető kezek,
a vízkórság, a köszvény minden testébe, a kólika és bélnek poklossága, az olajjal
származó és túros lábak, rövideden: minden betegségek a fölötte való ételből és
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Tolnai Decsi kitér a templom utáni kocsmázás bűnös szokására, külön kiemelve, hogy a papok is gyakorta ezt teszik.38 A papok italozásával kapcsolatban Pál apostol Timótheushoz írt első
levelét hivatkozza.39 Érvelését Pál apostol efezusiakhoz írt levelére
alapozva40 foglalja össze:
„Mert ez sok bor ki űzi belőlünk, és meg szomorítja az szent lelket.”41

Tolnai Decsi a részegséget a paráznaság bűnével is összekapcsolja,42 főként Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele alapján,43
egyúttal ezzel be is vezeti a harmadik prédikáció témáját.
A paráznaság elleni prédikáció közlésével Tolnai Decsi a cselekedet szerint való bűnök közül az egyik legnagyobb hagyománynyal rendelkezőt emelte be munkájába és kötötte össze a táncolás-

38
39

40
41
42
43
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italból származnak.” – Gondozott szövegváltozat: https://mek.oszk.hu/06400/06417/html/heltaiga0010001.html (Letöltés dátuma: 2018.
05. 10.) Hasonmás kiadás: Heltai G. 1552 [2012]. II. rész (Hogy a tobzódás és a részegség az embernek lelkét elvesztvén, testét is elveszti és külembkülembféle betegségeknek és időtlen halálnak oka.)
Tolnai Decsi 1584: 35.
„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt,
józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga
háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli.”
(1Tim 3,1–4). Valamint: „Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem
olyanok, akikben megvan a hit titka teljes lelkiismerettel.” (1Tim 3,8–9)
„Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel […]” (Ef 5,18)
Tolnai Decsi 1584: 9.
Tolnai Decsi 1584: 32.
„Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most
tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges
vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek.” (1Kor 5,9–11)

sal. A bujaság, paráznaság a keresztyénség számára az egyik legősibb vétek, amely az egyházatyák korától a középkori bűnlajstromokon és a hét főbűn rendszerén keresztül évezredes morálteológiai hagyomány nyomát viselve jutott el a protestáns prédikátorok gondolati horizontjára. A bujaság a Bibliában érzéki vágy, kívánság, érzékiség, gyönyör és paráznaság értelmű kifejezésekkel jelenik meg a legtöbbször.44 A paráználkodás Isten személye elleni
bűn, hiszen Pál apostol az első korinthusi levélben a testet Jézus
tagjának nevezte, így annak nem rendeltetésszerű használata, a paráználkodás és egyáltalán a bujaság Isten megsértése. Tolnai Decsi
prédikációja ennek mentén szervezi érvrendszerét, több alkalommal hivatkozva Pál apostol erőteljes soraira.45 A paráznaság bűnének mértékét az „utolsó üdőben” legalább olyan nagynak látja, mint
amilyennek Pál láthatta saját korában, így Tolnai Decsi igen aktuálisnak ítéli meg az apostol intéseit. Nem szokatlan megoldás, hogy
a paráznaság bűnének elsődleges kezdeményezőjeként Tolnai Decsi is – jelen esetben a Példabeszédek Könyve alapján –46 a nőket
jelöli meg:
44
45

46

Gánicz 2016: 70–74, 79.
„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne
váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért,
de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az
Urat és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? […] Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő
Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg:
dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1Kor 6,12–20)
„Maradj megfontolt és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon! Mert színméz csepeg az
más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz,
mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár és maga sem
tudja.” (Péld 5,2–6)
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„Ezzel az parázna asszonyállatoknak és leányoknak erkölcsöket példáztak,
kik az ű hízelkedésekkel, vigyorgásokkal, és szemek hunyorgatásával az férfiakat hozzájok vonják és meg csalják, es minden marhájokból ki fordíttatik.”47

A test tagjai által elkövetett bűnök páli értelmezését követve a
prédikátor a paráznaságot elsődlegesen a szem bűnének tarja:
„Mert az szem vezérli az embert az gonosz szeretetre és kívánságra,”48

ugyanakkor ennek alátámasztására itt nem Pál apostolt, hanem a
119. zsoltárt idézi:
„Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess
engem!” (Zsolt 119,37)

Nem áll példa nélkül az sem, hogy a paráznaság bűnét Tolnai Decsi is összekapcsolja a test felékesítésének, szűkebb értelemben az
öltözködésnek az erkölcsi megítélésével:
„[…] ruházatod és minden öltözeted tisztességes és keresztyén módra való legyen.”49

47
48
49
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Tolnal Decsi 1584: 39.
Tolnai Decsi 1584: 40.
Tolnai Decsi 1584: 40. Ennek bibliai párhuzamát lásd például Pál apostolnál: „Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy
gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róm 13,13) A korai
magyar protestáns irodalomból lásd például Bornemiszánál: „Amint midőn valakin bosszúnkat kitölthetjük, perpatvarral, haddal háboríthatjuk, ugyan
hízunk utána akkor magagyilkosságot űzünk. Azonképpen az bujaságot, torkosságot, friss öltözetet, festett orca és egyéb kevély magamutogatást, vitézségednek,
kazdagságodnak, lovadnak, házadnak mutogatása, nagy édes és gyönyörűséges dolognak tettszik, maga mind ez a paráznaságnak segítő társai.” – Bornemisza
Post. III. 219. a, b. Idézi: Őze 1991: 58.

Érvelésének erejét Ezékiel próféta könyvének a hűtlen Jeruzsálemről szóló példázatával fokozza.50 Tolnai Decsi ezzel jut el prédikációjának legerőteljesebb részéhez, Pál apostol gondolatainak megismétléséhez, miszerint a paráználkodó saját teste ellen, ezen keresztül pedig Krisztus ellen is vétkezik. A korai protestáns morálteológia számára különösen fontos volt a test Krisztus tagjaként
való megjelenítése, e gondolatkör követte Tolnai Decsi is.51 Ennek
okán ugyanakkor prédikációjában a paráznaságot a többi bűn fölé
50

51

„De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél. Fogtad a ruháidat, csináltál tarka sátrakat a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és
nem is lesz! Fogtad arany és ezüst ékszereidet, amelyeket én adtam neked, férfiszobrokat készítettél és azokkal paráználkodtál.” (Ez 16,15–17)
A test érzéki vágyaival és az ezek elleni harccal Pál rómaiakhoz írt levele kiemelten foglalkozik, a galatákhoz írt levélben pedig Pál még
szenvedélyesebben teszi ezt a megigazulás tan kifejtése során: „Mert én
meghaltam a törvény általa törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt
keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt
az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,19–20) Érdemes ezt összevetni Heltai Gáspár gondolataival, aki a részegségről és tobzódásról szóló könyvében (1552) szinte szó szerint idézi az apostol szavait. Lásd:
Gondozott szövegváltozat: https://mek.oszk.hu/06400/06417/html/heltaiga0010001.html. (Letöltés dátuma: 2019. 05. 10.) Hasonmás kiadás: Heltai G. 1552 [2012]. I. rész (A részegségről és tobzódásról az
embereknek lelki nagy kárt vall. Mert ezek az embert mindenféle ondok bűnbe és
gonoszságba ejtik: a lelket elvesztik, és az Istentől elszakasztván, örek kárhozatra viszik.). Heltai Gáspár e tekintetben is hűen közvetíti a reformáció
alapgondolatait: „És Krisztus urunkkal együtt a keresztfa alá állottunk, ővéle
együtt megfeszíttettünk, el is temettettünk, hogy immár a mi életünk nem test
szerént való élet, melnek készen megholtunk, hanem Isten szerént, új emberek, új
életbe élünk; minekokáért is e világnak ellene mondottunk és az ő fejedelmének,
az ördegnek.” – Gondozott szövegváltozat: https://mek.oszk.hu/06400/06417/html/heltaiga0010001.html (Letöltés dátuma: 2018. 05.
10.) Hasonmás kiadás: Heltai G. 1552 [2012]. I. rész (A részegségről és
tobzódásról az embereknek lelki nagy kárt vall. Mert ezek az embert mindenféle
ondok bűnbe és gonoszságba ejtik: a lelket elvesztik, és az Istentől elszakasztván,
örek kárhozatra viszik.)
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emeli és bizonytalanul ugyan, de belebocsátkozik a már a korai
protestáns morálteológiában is idegennek ható bűnhierarchia taglalásába. A fösvénység és a harag felemlegetése már-már a középkori hét főbűn rendszerét idézné, de nem halad végig ezen az úton
és inkább a részegség bűnéhez kanyarodik vissza. Hóseás próféta
könyvéből sajátos módon nem az indokoltabbnak tűnő részt hivatkozza, amely a paráznaság bűnét követően Isten haragjának
egyik legerőteljesebb bemutatása,52 hanem egy később szereplő
verset: „Paráznaság, bor és must elveszi az észt.” (Hós 4,11) A korinthusiakhoz írt első levél alapján a prédikációban megjelenik a
templom hasonlat is, jóllehet a Tolnai Decsi által hivatkozott versek53 inkább a gyülekezetre vonatkoznak, mint az egyénre.54
A szerző utal arra, hogy a Biblia a paráznaságot több helyen is bálványimádásnak tartja.55 A prédikáció zárása, a részegség elleni
íráshoz hasonlóan a testi következményeket emlegeti, utalva a nemi betegségek, konkrétan a francia kór terjedésére. 56
A tánc bűnéről szóló prédikáció felvezető gondolata Heródes
lányának, Saloménak a tánca Márk evangéliuma alapján. A szüle-

52

53

54

55
56

22

Lásd például: „Perlejetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem feleségem és én
nem vagyok a férje! Tűntesse el arcáról a paráznaság jelét, és melléről a házasságtörés jelét! Különben levetkőztetem, és olyan mezítelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a
szikkadt föld, és szomjan hagyom halni. Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek.” (Hós 2,4–6)
Tolnai Decsi 1584: 46. Lásd: „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja,
azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.”
(1Kor 3,16–17)
Biblia 2010: 1379. Az egyénre vonatkozóan inkább: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma,
és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19)
Tolnai Decsi 1584: 48. A paráznaságról mint Erósz bálványozásáról
lásd: Papp 2016: 98–99.
Tolnai Decsi 1584: 49.

tésnapi „lakodalom”57 mint szokásalkalom, mulatság önmagában
vétek, Tolna Decsi morálteológiai fejtegetése szerint ugyanis a születésnap az Istennek való hálaadásra való. A lakodalom – szóhasználata szerint tehát minden rendű mulatozás és nem csak a menyegzőt követő – számtalan lehetőségét kínálja az Isten elleni bűnök elkövetésének. Erre szolgál példaként a születésnapján lerészegedő Heródes. Ugyanakkor nemcsak az italozás bűne, hanem a
mulatságban szintén jelen lévő feleség bujasága is előkerül, aki ráadásul gyermekét is erre nevelte. E tekintetben tehát az esemény a
korábbi prédikációkban kárhoztatott bűnök összekapcsolódására
és a táncban való kicsúcsosodására ad alkalmat Tolnai Decsi számára. Természetesen e kérdéskör a legalkalmasabb a korai protestánsok számára létfontosságú erkölcsi nevelés ügyének felvetésére:
Kárhoztatja azokat az anyákat, akik gyermekeiket kicsi kortól fogva kevélységre, bujaságra, táncolásra, részegségre és „minden egyéb
fajtalanságra” szoktatják.58 Sajátosan jellemző, hogy lánya magatartását Tolnai Decsi végső soron az anya bűneként is értelmezi:
„De lássuk meg immár az hitvány anyának minemű volt leánya is.”59

Salomét arcátlannak és bujának írja le – amit tehát anyjától tanult –,
amiért nem szégyellte táncát a közönség előtt. Ez utóbbi vád értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy Salome szóló tánca kifejezetten bemutató funkciójú volt.60 A körülmények részletes taglalásával
Tolnai Decsi a tánc szörnyű következményének bemutatását készíti
elő: A prédikátor Keresztelő Szent János haláláért közvetlenül Salome táncát teszi felelőssé, amely annyira megzavarta Heródes gondolkodását, hogy még fél országát is képes lett volna átengedni. A
biblikus példát Tolnai Decsi saját korának okulására idézi fel:

57
58
59
60

A szó a XVI. században mulatozásra, nagy mértékű evésre és ivásra
alkalmat adó eseményre utalt.
Tolnai Decsi 1584: 52.
Tolnai Decsi 1584: 53.
Az újszövetségi táncok értelmezéséhez lásd Felföldi 2016: 403–409.
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„Ennek penig szükséges lenni, mert látjuk, mely igen az emberek között el áradott ez éktelen játék, annyira hogy valamely lakodalomban nem táncolhatnak, azt lakodalomnak sem tartják, hanem tánczra indulnak penig, aki effélét ez előtt nem látott volna, azt tudná, hogy mind megdühödtenek és meg
bolondultanak.”61

Hozzáfűzi azt is, hogy a bűnös szokás nemcsak a „tudatlan” parasztok, hanem még a tanárok, tanítók között is elterjedt. A bibliai
felütést követően Tolnai Decsi a következő egységekre bontja
táncellenes érvelését: Honnan származik a tánc? Szabad-e keresztyén embernek táncolnia? Milyen bűnnek számít a táncolás?
A tánc eredetével kapcsolatban Tolnai Decsi azt állítja, hogy
a jámbor, istenfélő emberek sohasem táncoltak semmilyen alkalomból. A táncot pogány eredetűnek tartja, és a bálványimádással
kapcsolja össze, amelynek szerinte mindig is része volt a tánc, a
„szökés”, méghozzá ördögi indíttatásból. E felvetés természetesen
bibliai eredetre vezethető vissza, az Exodus harminckettedik részében leírt zsidók táncára az aranyborjú előtt.62 A prédikációban
sajátos „tánctörténeti” felvetésekkel él a szerző:
„Az után osztan az közönséges játékokban is tánczolni kezdenek, de úgy
hogy ott sem leány sem asszonyállat nem volt.” 63

E leírás a férfi szóló és csoportos táncok hagyományát idézi fel.
Tolnai Decsi a tánctörténeti folyamatok következő szakaszát így
jellemzi:
„Mikor penig osztan az szemérem és az tisztesség az emberek között le vettetett volna, az asszony népeket is be bocsatották az tánczban, és így azoknak is
az táncz meg engetettek, de mégis úgy hogy az asszonyállat, asszonyállattal, férfi férfival tánczolt.”64
61
62
63
64
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Tolnai Decsi 1584: 54.
„Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjút meg a táncot, haragra lobbant
Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál.” (2Móz 32,19)
Tolnai Decsi 1584: 55.
Tolnai Decsi 1584: 55.

A prédikátor tehát egy olyan tánctörténeti korszakot elevenít fel,
amelyben a nemeket szigorúan elkülönítették egymástól a tánccselekmény során. A férfi szóló és csoportos táncok, valamint a férfiakétól elkülönülő női és leány táncok (körtáncok, karikázók) a
Kárpát-medence régi stílusú tánchagyományában is jelen vannak,
illetve jellemzőek voltak a 16. században is. Tolnai Decsi ugyanakkor egy új jelenségre is felhívja a figyelmet, amelyet ő a végső erkölcstelenségként értékel:
„Végre, mint hogy a hova az ördög egyik lábát be teheti, az másikat is utána
vonzza, annyi orczátlanságra jutának, hogy az férfiak az asszonynépekkel leányzókkal együtt kezdenek tánczolni.”65

Tolnai Decsi korában a páros táncok e formája valóban újdonságnak számított a hódoltsági Magyarországon és a következő két évszázadban számos protestáns prédikátor, teológus haragját váltotta
ki.66 Ellentétben ugyanakkor az egy évszázaddal későbbi, sokkal
megengedőbb felfogással, miszerint a nemeket elkülönítő táncok
„tisztességesnek” számítanak,67 Tolnai Decsi a tánc valamennyi for65
66

67

Tolnai Decsi 1584: 55.
Lásd erről Tóvay Nagy 2004: 169–260; Tóvay Nagy 2018: 9–26; Kavecsánszki 2009: 50–55; Kavecsánszki 2010: 244–254; Kavecsánszki
2015: 77–82.
Lásd például Szentpéteri István 1697-es írásában: „[…] Fajtalan tántzot
mondok, meg-külömböztetésnek okáért. Mert vagyon szabados Tántz; tudn. az,
mellyel a Szentek Istennek nagy és rendkívül való áldását és jó-téteményét vévén,
az ő örömöket ki-jelentik, illendő-képpen, tisztességesen és kegyesen, az ő helyén
és idejében, fele-baráttyoknak kára és botránkoztatása kívül, az aszonyok az
aszonyok között, és a férfi-férfiak az aszonyoktúl különn, az Isten dicsiretinek
magasztalásával tántzolván. Igy tánczolt Mária, a’ Moses nénnye, a’ véle lévő
aszonyokkal. Ki jöv. 15 v. 20.21. a’ Jephte leánya a’ vélle lévőkkel. Bir. II. v.
34. az Izräelbéli aszonyok. I. Sam. 18 v. 6.7. Dávid 2Sam. 6. v. 14.16. I.
Chron. 15. v. 25. Ezekből láttyuk; hogy a szentek régente ackor Tántzoltanak,
a’ mikor Isten az ő népével nagy jót tött, mellyért ők Istent örömmel dicsérték;
még pedig úgy, hogy a két sexus (nem) egy-mástól külön tántzolt, az az, az
aszonyok csak az aszonyokkal, a férj-fiaktúl külön: a férfi-fiak viszont csak a
férfiakkal az aszonyoktúl külön tánczoltanak.” – Szentpéteri I. 1697: 19.
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máját és műfaját elítéli, mindenkor és mindenkitől istentelen, pogány és tisztességtelen. Közvetlenül nem bizonyítható ugyan a
kapcsolat, de feltűnő, hogy az 1576. évi hercegszőlősi zsinat, amelyen Tolnai Decsi Gáspár is jelen volt,68 igen erélyesen lépett fel a
tánc valamennyi formájával és műfajával szemben:
„Az tánc miképpen, hogy keresztyén és tisztességes emberhez nem illik, ezenképpen senkinek szabaddá nem hagyatik, hanem inkább azt akarjuk, hogy
minden tanító közönségesképpen tiltsa.”69

A tánc „undok” voltának ecsetelésekor Tolnai Decsi a fentebb
már említett paráznaság bűnéhez hasonlóan a táncot is főként a
nők által kezdeményezett vétekként értelmezi:
„[…] magokat fogdostattják és hordoztatják, holott az asszonyállatoknak
nagy szemérmeteseknek kellene lenniük, és az firfiaknak csak tekintetekre is
meg kellene pirulniok, nem hogy nagy orczátlanul azokkal együtt kellene viaskodniok és kezeken kellene tánczolniok.” 70

A nők és leányok kihívó viselkedését alátámasztandó citálja Ézsaiás próféta könyvét.71 Érvelése ugyanakkor a férfiak felelősségére is
rámutat:
„Ismét az firfiúnak is hogy lehet nagyobb orczátlanság, mint az más feleségét,
leányát, fogdosni, tapogatni, idestova hurczolni. Sőt ezekben ugyan válogatni,
ezekkel mindenek szeme láttára nagy bujasággal futtogni, vigyorogni […].”72

68
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Magyar Életrajzi Lexikon. https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03014/03164.htm (Letöltés dátuma: 2020. 01. 02.)
Hercegszőlősi zsinat: 1577. 30. szakasz. Vö. Czóbel 1963: 337.
Tolnai Decsi 1584: 56.
„Ezt mondta az Úr: Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fenn hordva,
szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek, ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét és fölnyíratja halántékukat az Úr.” (Ézs 3,16–17)
Tolnai Decsi 1584: 56.

Ezzel a táncolást sajátos módon kapcsolja össze a Tízparancsolattal: Ne kívánd felebarátod feleségét! (2Móz 20,17) Tolnai Decsi segítségül hívja Pál apostol szavait is, miszerint a gonosz minden formájától távol kell tartani magunkat,73 márpedig a táncban sok gonoszság van a prédikátor szerint. Szintén Pál apostolra hivatkozik
a tánc tilalmas voltának indoklásakor: „Mert minden, ami nem hitből
származik, az bűn.” (Róm 14,23) Tolnai Decsi szerint pedig „az
táncz nincsen hitből.”74 Azzal érvel, hogy a tánc nem lehet Istentől
való, minthogy nincs reá vonatkozó parancsolat, így tehát bűn.
Emellett a Krisztust követő emberhez eleve méltatlan, amit Máté
evangéliumának verseivel indokol.75 Pál rómaiakhoz írott levelének újabb idézésével Tolnai Decsi az Úr közelgő eljövetelét hirdeti, illetve a test kívánságainak megtagadására szólít fel.76 A tánc
épp ez utóbbival ellentétes, a „testnek kedve keresése és az ű kívánságinak teljesítése”77
Tolnai Decsi érvelési módszerének lényegi eleme a bűnök
egymással való összekapcsolása, egyfajta bűnkomplexumként való
értelmezése. Ennek jegyében a tánc – kézenfekvő módon – a paráznaság mellett a részegeskedéssel is kapcsolatot teremt: a tánc
„az részegséggel mindenkor együtt jár.”78 Tolnai Decsi szerint a tánc a
részegség következménye, aki pedig józanul táncol, az egyszerűen
73
74
75

76

77
78

1Kor 5,16–22.
Tolnai Decsi 1584: 37.
„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét értem, megtalálja. […] Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében
angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.” (Mt
16,24–27)
„Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van: Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az
Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok
ébredjenek benne.” (Róm 13,12–14)
Tolnai Decsi 1584: 57.
Tolnai Decsi 1584: 57.

27

– Cicero nyomán –79 bolond. Bizonyítási eljárásának következő
elemeként kijelenti, hogy a keresztyén embernek nemcsak a bűntől, hanem a bűn elkövetésére lehetőséget teremtő alkalmaktól is
távol kell tartania magát. A tánc pedig ez utóbbi sorába illik,
ugyanis
„az embert gonosz kívánságra gerjeszti, nem csak azt a ki járja, hanem azt ki
nézi is, utat nyit az paráznaságra, fertelmes beszédére, és az emberrel mind
tisztit, mind emberségét el feledteti.”80

Felidézi, hogy a táncot az egyházatyák is tiltották,81 példaként idézi
Aranyszájú Jánost, aki a táncot egyenesen ördögi dolognak nevezte. Említi Augustinust is, aki a lakodalmi táncok, illetve a papok
táncolása ellen kelt ki. Antik példákra is apellál, megemlítve többek között, hogy még az egyébként általa részegesnek nevezett Tiberius császár is megtiltotta Rómában a táncot.82 Az ókori auktorok közül Ciceró táncellenességét többször is hivatkozza.83
A prédikációban a tánc az ördög műveként jelenik meg, aki
védelmébe is veszi azt. Tolnai Decsi indirekt módszerrel cáfolja
meg ezeket. A táncot védelmezők szerint ugyanis a Bibliában nem
található konkrét tilalom a táncra vonatkozóan, így tehát szabad
táncolni. A prédikátor sajátos érve szerint viszont a Biblia nem is
engedi – vagy ahogyan ő fogalmaz, parancsolja meg – a táncot,
következésképpen tilos. A Bibliában ugyanis nem kellett minden
egyes létező bűnt a nevén nevezve megtiltani és ennek elmaradása
79

80
81
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83
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A táncbíráló ókori interpretációk egyik előfutárának Cicerót tekinthetjük, aki a táncot a részegség következményének tartja. Erről részletesen lásd Tóvay Nagy 2013: 79–80.
Tolnai Decsi 1584: 57.
A tánc bibliai megjelenéséről, illetve az egyházatyáknál történő értelmezéséről a legteljesebb hazai áttekintés Tóvay Nagy Pétertől származik. Lásd: Tóvay Nagy 2004: 169–260. A Biblia táncra vonatkozó
szakaszairól hasonlóan fontos adatokat közöl még Felföldi 2016:
402–417. Lásd még Tóvay Nagy 2018: 9–26.
Tolnai Decsi 1584: 59.
Ciceró véleményéről részletesen lásd Tóvay Nagy 2013: 79–80.

nem jelenti azt, hogy a Biblia jóvá hagyná azok elkövetését. Minthogy pedig szerinte a tánccal együtt járó bűnök – amelyek egy jó
részét a prédikációi között maga Decsi is említette – meg vannak
tiltva, így maga a tánc is tilalom alá esik. Példaként ismét a tízedik
parancsolatra hivatkozik: minthogy a felebarát feleségének megkívánása tilalom alá esik, „tiltja a tánczot is, melyben nem csak kívánod,
hanem ugyan fogdosod is.”84 Ezt Máté evangéliumának verseivel egészíti ki:
„Halljátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom
nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szemben.” (Mt 5,27–28)

Tolnai Decsi szerint az ördög táncpártoló érveiben a következő az lehet, hogy nem minden tánc egyenes következménye a
paráznaság, illetve a parázna gondolat. A prédikátor szerint ugyanakkor a táncban eleve benne rejlik a kívánság, hiszen az emberek
nem szeretnek mindenkivel táncolni, jobbára inkább a „szebbikkel,
hogy sem mint rútabbikkal.”85 Ráadásul szerinte lehetetlen a táncot
gonosz kívánság nélkül szemlélni – vagyis nemcsak a táncolás, hanem a táncolókban való gyönyörködés is bűn. Az ördög következő felvetése a tánc védelmében a prédikátor szerint az, hogy ha
nem a bor rossz – hiszen az Isten ajándéka –, hanem a lerészegedés, akkor nem is a tánccal van a gond, hanem azzal, „aki vele gonoszul él”. Tolnai Decsi cáfolata szerint a bort az Isten az ember testének táplálására adta, ami semmiképp sem mondható el a keresztyének „mostani” (sic!) táncáról, amely nem lehet „Isten szerzése”, ellentétben a borral. Utal arra, hogy a kor emberének erkölcse
egyébként is kívánnivalót hagy maga után, így jobb, ha nem is tesz
kísérletet a táncra. Az ördög érvelése a táncot a Bibliában szereplő
példák alapján tenné szabaddá, így Dávid király táncával a Szövet-

84
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Tolnai Decsi 1584: 60.
Tolnai Decsi 1584: 61.
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ség Ládája előtt,86 illetve Mária (Mirjám) táncával az Exodus során.87 Tolnai Decsi szerint viszont ez az érv kifejezetten gyermeki
színvonalú és saját maga szerint is hasonlóval válaszol: Ábrahámról és Sáráról sem olvassuk, hogy valaha is táncoltak volna. Ettől
fontosabb viszont az a meglátása, miszerint az ószövetségi táncok
merőben különböztek a „mostani” táncoktól. Az akkori és a 16.
századi táncok összevetésével a prédikátor lényegi mozzanatokra
világít rá: Szerinte ugyanis Dávid tánca nem
„buja, […], trágár, üdő múlató, mint az mostaniak, hanem szent, tiszta, alázatos és lelki örömből származott volt. Mert az választott hitnek gyakorta az
Istennek hozzájok való kegyelmét és számtalan jó tétemnit látván az mennyei
és lelki örömtül annyira el ragattatnak, hogy még külső tagokat is meg nem
tavoztathattjak, hogy szép tisztességesen ne mozogjanak és ne szökjenek.” 88

Ekképpen Dávid táncát tisztesség és istenfélelem hatotta át és
Tolnai Decsi szerint kifejezetten az Isten „tisztességére” zajlott le
a cselekmény. Példaként idézi fel továbbá A királyok első könyvéből a Karmel-hegyi istenítéletet, amikor Illés az isteni áldás, vagyis
az eső megérkeztének hírnökeként futott Aháb király szekere előtt
– Tolnai Decsi szerint örömében szökellve.89 Tolnai Decsi ismét
sajátos magyarázattal áll elő:
86

87

88
89
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„Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt mindenféle
ciprusfa hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a
kíséretével.” (2Sám 5)
„Mikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és a lovasokkal együtt a tengerbe értek,
visszafordította rájuk az Úr a tenger vizét, de Izráel fiai szárazon mentek át a
tenger közepén. Ekkor Mirjám prófétanő, Áron nénje, dobot vett a kezébe, és
kivonultak utána az asszonyok mind, dobolva és körtáncot járva. Mirjám így
énekelt előttük: Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!” (2Móz 19–21)
Tolnai Decsi 1584: 63–64.
„Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett.
Aháb harci kocsira szállt, és Jezréelbe ment. Az Úr keze pedig Illéssel volt, és ő
felövezve derekát, Aháb előtt futott a Jezréelbe vezető útig.” (1Kir 18,45–46)
Vö. a magyarázó jegyzetekkel: Biblia 2010: 420–421.

„Most így tánczolni szégyenlenének az emberek. Ezt most is meg megengedhetnénk, de ízetlen volna most így tánczolni.”90

Ezzel lényegében elismeri, – némiképp ellentmondásba keveredve
saját korábbi felvetésével –, hogy valaha léteztek Istennek tetsző
táncok, de – itt viszont megerősítve korábbi állítását – saját korára
ezek már eltűntek.
Tolnai Decsi végezetül még egyszer összefoglalja táncellenes
érveit, melyek szerint Dávid tánca szent volt, az Úr színe előtt zajlott le. Ezzel szemben saját korának táncai
„undok buja, trágár és bolond táncz, ki az Isten nevének és az ű igéjének kisebbségére és gyalázattjára vagyon: nem az Isten előtt, hanem ez világ fiai előtt
vagyon.”91

Hasonlóan fontos számára, hogy Dávid nem lakodalomban táncolt, sem pedig részegen, „mint mi szoktunk,” 92 illetve az is, hogy
Dávid szóló táncot járt, nem pedig leányokkal és asszonyokkal
együtt táncolt.
„Végezetre Dávid lelki és Isteni örömből indíttatván tánczolt: Mi penig az
testnek gonosz buja kívánságából indíttatván tánczolunk.” 93

Prédikációja lezárásaként még egyszer felidézi, hogy Keresztelő
Szent János halála végső soron a táncnak köszönhető.
Tolnai Decsi Gáspár prédikációinak rövid gyűjteménye a 16.
századi, megerősödő reformáció egyik első olyan alkotása, amely
kifejezetten szól a tánc ellen és nem csak annak szokáskörnyezete
(lakodalom, mulatozás) vagy egy-egy jellemző és kifogásolt motívuma kapcsán említi meg. Ezzel a mű az egyik legkorábbi táncra
vonatkozó protestáns erkölcstani fejtegetésnek tekinthető.

90
91
92
93

Tolnai Decsi 1584: 64.
Tolnai Decsi 1584: 64.
Tolnai Decsi 1584: 64.
Tolnai Decsi 1584: 64.
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Felekezetváltás – börtönben
Egy forráscsoport értelmezési lehetőségei és ennek tanulságai
BARNA GÁBOR

A 17–18. századi felekezetváltás1 kérdéskörével a magyar történeti
szakirodalom viszonylag keveset foglalkozott.2 A magyar főúri
családok katolizálása mellett a 17–18. századi katolikus missziók
szerepéről szóló szakirodalom tartalmaz számos fontos adatot.3
Tanulságosak a Habsburg Monarchiában végbement 17–18. tömeges áttérésekről szóló tanulmányok.4
Rövid írásom a katolikus egyházba áttérést vizsgálja 18. századi adatok alapján és egyetlen település, a nagykunsági Kunszentmárton esetében.
A helyzet sajátos társadalomtörténeti keretét az adja, hogy a
történeti Nagykunság közigazgatási egységében a hat nagykun városból egyedül Kunszentmárton volt abszolút többségében római
katolikus, míg a többi település többségében református. Ennek
1

2
3
4

Az áttérés, latinul konvertálás, katolikus kánonjogi értelemben egy
nem katolikus keresztény visszatérése a katolikus Egyházba. Érvényes
keresztsége révén az áttérőt nem fölveszi, hanem visszafogadja a Katolikus Egyház. Korábban az áttéréskor az eretnek vagy szakadár mivolt kifejezett megtagadását is megkívánták. Ez volt a helyzet az általam vizsgált 18. században is. Ma, mivel legtöbbször csak materiális
eretnekségről vagy szakadárságról van szó, a hitvallás letétele elegendő. Az áttérés szertartásának előírt, kötött rendje volt és van: gyónás,
a katolikus hitvallás letétele, visszafogadás, első szentáldozás és bérmálás. Ezért az áttérést megfelelő előkészületnek kell megelőznie.
Magyar Katolikus Lexikon I. Budapest, 1993: 450.
Mihalik 2017: 211–214.
Érdújhelyi 1908; Szentiványi 1944; Mihalik 2014: 40–62.
Scheutz 2009: 431–456.
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előidézője az volt, hogy az 1683-ban elpusztult nagykunsági Kunszentmárton a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni
nagy belső migráció keretében 1719-ben (főleg) Jászapátiból érkezett katolikus jászságiakkal népesült be.5 A 18. század első felében
így alakult ki a Nagykunság felekezeti megoszlása: öt település
(Karcag, Kunmadaras, Kunhegyes, Kisújszállás és Túrkeve) református többségű, Kunszentmárton, a hatodik nagykun település
pedig dominánsan római katolikus lett.6 Katolikus szempontból a
kunszentmártoni plébániának volt tehát egyfajta missziós szerepe
is a Nagykunságon belül a 18. században. A század utolsó harmadában anyagilag is támogatta a többi településen – királyi parancsra
– megalakult katolikus plébániákat.7
Az áttérések vizsgálatának forrását az anyakönyvi bejegyzések
adták.8 Az áttérőkről (konvertiták) a kunszentmártoni anyakönyvekben több lista fennmaradt, ezeket 1739 és 1803 között tekintettem át.9 Az áttértekről a plébánosok alkalmanként jelentést
küldtek be az egri egyházmegyei központba, így a főegyházmegyei
levéltárban is vannak dokumentumok.10 A jelzett időszakból 161
áttérésről szóló adatot elemeztem. Ennyi áttérés történt a – korabeli szóhasználat szerint – különböző szektákból az Anyaszentegyház ölébe (ex diversis sectis ad Gremium SS. Matris Ecclesiae).
Ha plébánosok működési idejére vetítjük rá ezt a számot, akkor

5
6
7
8

9
10
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Dósa–Szabó 1936; Barna 1994.
Barna 2018: 182–230.
Barna–Janes 2019.
Kunszentmárton, Plébániai irattár, Kereszteltek 1727–1761, Házasultak 1727–1777, Halottak 1727–1763 anyakönyve II. A katolizáltak
nevét 1808-tól külön anyakönyvben vezetették, amit rövid írásom
már nem vizsgált. Matricula neoconversorum Ecclesiae Parochialis
Kunszentmártoniensis ab anno 1808.
Kunszentmárton, Plébánia irattár, Kereszteltek, Házasultak, Halottak
anyakönyve II. 1727-től.
Egri Főegyházmegyei Levéltár (EFL) Archivum vetus (AV) Kunszentmárton, 1457.

Csombok Mihály (1738–1739)11 alatt egy, Berkes Ferenc plébános
idején (1740–1756)12 harminc, Nagy Pál alatt (1756–1775)13 harminchat, Balajthy Máté idejében (1775–1778) ismét harminc és
Horváth Ferenc plébánossága alatt (1778–1794)14 hatvannégy áttérés történt. A nagyon eltérő számok értelmezése nem könnyű: jelezhetik a papok aktivitását, utalhatnak a jászkun redemptio15 szívó
11

12

13

14

15

Csombok Mihály István Jászárokszálláson született Csombok János
és elhunyt Erzsébet szülőktől. Nemesi származásúnak mondta magát.
1729. november 29-én iratkozott be az egri püspökség Szent Lászlóról elnevezett kassai szemináriumába (Seminarium Kisdianum). Egri
Hittudományi Főiskola, Liber Continens Ingressum et Egressum
Alumnorumin, et ex Seminario Kisdiano S. Ladislai Regis Hungariae
Cassoviae … Ab Anno 1708: 41.
Berkes Ferencet az 1746-os kánoni látogatás jegyzőkönyvéből részletesen megismerhettük. Berkes 1740–1756 között volt kunszentmártoni plébános. 46 éves volt akkor, 15 éve a papi pályán. Kunszentmárton előtt Tiszabőn volt két évig, Bottyánban négy évig, Leveleken pedig két évig. Kassán végezte el a szemináriumot, saját bevallása szerint
a bolognai egyetemen szerzett kánonjogi doktorátust, Padovában pedig teológiai doktorátust. 1722-ben már kápolnai plébánosként említették. Az egri káptalan megbízottjaiként 1744-ben és 1746-ban ellenőrizte a karcagi református templom építését.
A kunszentmártoni plébános, Nagy Pál Eszterházy Károly kánoni látogatásakor, 1767-ben 53 éves volt. A vizitációs jegyzőkönyv jászárokszállási születésűnek írta, aki a hétéves teológiát a kassai szemináriumban végezte, majd Felsőolcsváron és Rozsnyón szolgált. Detkről
került Kunszentmártonba.
Életéről keveset tudunk. Neve 1762–1763-ban szerepel a szeminaristák névsorában. Felszentelése után előbb jászdózsai, majd törökszentmiklósi plébános volt, innen jött Kunszentmártonba. 1794-ben a
nyugalmazott papok egri házának prefektusává nevezték ki, ezért lemondott kunszentmártoni plébánosi állásáról. Később székesegyházi
kanonok lett.
A török uralom alól felszabadított Jászkunságot a bécsi udvar 1702ben eladta a Német Lovagrendnek, az eladást ugyan később zálogbirtoklássá változtatták, majd átadták az Invalidusok (Rokkant Katonák)
pesti kórházának. Mária Terézia 1745. május 6-án engedélyezte, hogy
az 500.000 rajnai forintnak megfelelő összeget a jászkun települések
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hatására az 1745 körüli években, de akár a teréziánus korszellemre.
Az 1778–1794 közötti nagy szám azonban meglepő, hiszen erre az
időre esett a II. József Türelmi rendelete (Edictum Tolerantiae),16
amely 1781. október 25-én jelent meg, s Kunszentmártonban
mégis ekkor volt a legnagyobb az áttérések száma.
A többségében katolikus Kunszentmártonban a társadalmi beilleszkedés egyik alapfeltétele volt a római katolikus vallás követése.
Ezt a 18. században annyira szigorúan vette ezt a község elöljárósága, hogy 1779-ben lutheránus vallása miatt nem fogadták be Somodi
János György mészároslegényt, s egy „catholicus hiten levő legényt”
vettek fel helyette.17 De katolikus hitre kellett térnie annak a szentesi
származású csizmadia mesternek is (Bábella János, 1794. január
23.),18 aki Kunszentmártonban akart letelepedni. Lakhatást csak így
kapott. Az alkalmazás, a társadalmi befogadás előfeltétele volt tehát
a katolikus hitre áttérés. A céhekbe ugyan beléphettek a nemkatolikusok is, de azoknak meg kellett tartani a katolikus nagyünnepeket.19 Az áttértek névsorából azonban azt is látjuk, hogy rövidebb
időre, általában egy-egy évre, más vallásúakat is foglalkoztattak a
kunszentmártoni redemptus gazdák. Néhány esetben pedig az itt állomásozó más vallású katonákkal is számolnunk kell.
Balajthy Máté plébános idejéből (1775–1778) az Egri Főegyházmegyei Levéltár kunszentmártoni anyagában fennmaradt egy
28 nevet tartalmazó összeírás 1775 májusától 1776 februárjáig ter-

16
17

18
19
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maguk adják össze, s váltsák vissza korábbi kiváltságaikat. Ezt nevezzük önmegváltásnak vagy redemptionak. Az önmegváltás összegéhez
hozzájárulás arányában a befizetők földbirtokot kaptak összes tartozékaival (legelő, szőlő stb.) együtt. Ez a lehetőség sok nem katolikust
is vonzott a katolikus Kunszentmártonba.
Mályusz 2006.
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (a
továbbiakban MNL JNkSzML) Kunszentmárton, Tanácsi jegyzőkönyv, 1790. július (119.), augusztus 122; 1779: 59.
Kunszentmárton, Plébániai irattár, Kereszteltek 1727–1761, Házasultak 1727–1777, Halottak 1727–1763 anyakönyve II. 184.
Pusztai 2019.

jedő évekből. Különlegessége, hogy a katolikus hitre tért görög
nem egyesültek közül (ex schismate Graecorum) 21 nevet említ:
három családot, valamint egy egyedülálló férfit, a luteránusok közül egy Békéscsabáról származó gyalogos katonát, a „kálvinista
szektából” (ex secta Calvini) három karcagi, két kunmadarasi és
egy vezsenyi fiatalember nevét. Két karcagi és két kunmadarasi feleségével és két-két gyermekével tért át a katolikus hitre, a többiek
pedig nőtlen emberként. Az áttérések okát nem ismerjük.20 Tanulságos azonban a görög nem egyesültek, az Erdély felől érkezettek
viszonylag magas száma. Ez a lista megtalálható a plébániai anyakönyvben is.21
A letelepedési lehetőség elnyerése mellett a felekezetváltás
másik fontos oka a házasságkötés volt. A kunszentmártoni házas
félhez igazodott vallásában a helyben letelepedni akaró fél, valamint az itt kvártélyozó katona, aki itt találta meg élete párját. Ez
volt az oka például a református vallású, 30 éves mezőtúri Szabó
Erzsébet áttérésének is, aki a kunszentmártoni Baktai Pállal kötött
házasságot 1788-ban.22 Különleges vagy ritka esetekben a plébánosok az egri püspöktől kértek útmutatást. Mint pl. 1789-ben
Csausz Sára kunszentmártoni katolikus lánynak Haris Pál görög
ortodox kereskedővel kötendő házassága engedélyeztetési ügyében, mert az ifjú hölgy tiltás esetén készen állt a görög ortodox
egyházba betérésre.23
Rövid írásom azonban nem ezekről a viszonylag könnyen belátható áttérésekről kíván szólni elsősorban, hanem egy különleges
helyzetben történt felekezetváltásról: a börtönben megtett áttérésekről.
20

21
22
23

Egri Főegyházmegyei Levéltár Archivum Vetus (a továbbiakban EFL
AV), Kunszentmárton parochiális iratai 1457. Nomina conversorum
ad fidem cath. 1776.
Kunszentmárton, Plébániai irattár, Kereszteltek 1727–1761, Házasultak 1727–1777, Halottak 1727–1763 anyakönyve II. 274–275.
Kunszentmárton, Plébániai irattár, Kereszteltek 1727–1761, Házasultak 1727–1777, Halottak 1727–1763 anyakönyve II. 181. oldal.
EFL AV Kunszentmárton parochiális iratai 1457.
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A 18. század második harmadában Kunszentmárton lett a
Nagykunság igazságszolgáltatási (jurisdictionalis) központja, ahol
megépült a Nagykun Kerület máig álló székháza és kerületi börtöne. A kerületi központnak Karcagról Kunszentmártonba helyezése
mögött éppen egy felekezeti vita húzódott meg: a katolikus papság
működésének korlátozása, lehetetlenné tétele a karcagi börtönben
fogvatartott katolikusok lelki gondozásában.24
Az áthelyezés konkrét kiváltó esete röviden összefoglalva:
1765 áprilisában zajlott Nagy György, valamint Tóth Istvánné
(Béres Erzsébet) büntetőpere Karcagon. A férfit többszörös viszszaeső tolvaj és parázna életmódja miatt kötél általi halálra ítélték.
Az asszony, akit szintén bűnösnek találtak, egy reverzálissal (áttért
a református vallásra), megfogadta, hogy ezentúl helyesen éli az
életét, 75 korbácsütéssel megmenekült a haláltól. A fennálló törvények és Almásy Pál jászkun főkapitány kifejezett rendelete értelmében kivégzés előtt kötelező egyházi szolgálatokat a törökszentmiklósi plébánosnak kellett volna elvégeznie, őt azonban a
református lelkész, a kántor és más helybeliek ebben megakadályozták. Az eset miatt a plébános panaszt tett a település ellen, a
Helytartótanács pedig 1765. október 25-én kelt levelében elrendelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a református többségű Karcagról a katolikus többségű Kunszentmártonba kell áthelyezni a börtönt.
Így került az igazságszolgáltatás a katolikus Kunszentmártonba. Az első büntetőszéket 1770 augusztusában tartották ott, a kerületi központ ténylegesen tehát 1770 nyarától működött a településen. Az 1771-ről szóló rabtabellák már az új, kunszentmártoni
tömlöcről készült kimutatást tartalmazzák.
A Kerületi székházzal egy időben felépült börtön (1782–
1873) saját, a Megfeszített Krisztus tiszteletére szentelt25 kápolnát
kapott.
24
25
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Az esetet Horváth Gergő történész, levéltáros tárta fel a Hármas Kerület iratai alapján. Horváth 2019.
Kovács 2003: 80.

A kunszentmártoni plébánosok látták el a rabok lelki gondozását, akik közül többen konvertáltak, áttértek a katolikus vallásra.
Az 1780-as években már a II. József-féle felvilágosult abszolutista
egyházkormányzás korában vagyunk, amikor változtak a börtönviszonyok, s az akkoriban népszerű ún. fenyítőházak alapvető tézisei
átkerültek a büntetés-végrehajtásba. Ennek legfontosabb jellemzője az volt, hogy a nevelés, a munkáltatás, a tanítás, a lelki gondozás, a megfelelő egészségügyi ellátás funkciója átszivárgott a börtönrendszerbe, és lassú folyamatban is, de hatottak.26
A konvertáltak listájából 22 esetben egyértelműen megállapítható volt, hogy az áttértek a börtönben vették fel a katolikus
vallást. Az áttérés tényét írásban rögzítő papok általában felületesen kezelték a dokumentációt. Az áttért nevét mindig feltüntették.
Az áttérés indokára legritkább esetben utalnak, csak az áttérés tényét rögzítették.
Kik voltak az áttérők? Az áttérők többsége a szűkebb nagykunsági társadalmi környezetből kikerülve református (a forrásban
kálvinista, helvét hitvallású), egy tizede lutheránus, egytizede ortodox, azaz görög nem egyesült, a többi felekezet egy-egy képviselővel van jelen: zsidó, arianus (unitárius?) és „görög hitű”, ezen belül
egy görög katolikust és ortodox vallásút is találni. A rabok elítélésének, börtönbe zárásának oka az áttérés bejegyzéséből ismeretlen
marad. Csupán egy-két esetben találtunk utalást parázna, Istenkáromló életmódra.
A Kunszentmártonban a munkavállalás miatt letelepedést kérő áttérők nagyobb része életkorát tekintve tízes és húszas éveiben
járt. Ez megfelel a településen tartózkodás okának: szolgálók, cselédek, ott állomásozó katonák voltak. A börtönben áttértek népes
csapatának korfája az idősebb generációk felé tolódott el. Vannak
ugyan a börtönben is életük 10-es, 20-as éveiben járók, ám több
30-as, 40-es és 50-es éveiben járó embert regisztráltak.
Az áttérés rítusát a korabeli egyházjog részletesen szabályozta. A hitoktatási idő leteltével hajtható végre a „reconciliatio
26
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haeretici” (az eretnek megbékülése) templomi szertartása, ami tartalmazta a gyónást (absolutio a peccato), az eretnekség megtagadását (abiuratio haereseos), katolikus hitvallás letételét (professio
fidei), visszafogadást, azaz a kiközösítés alóli felmentést (absolutio
ab excommunicatione), és a szentáldozást (synaxis sacra, communio).27 Erről a szertartási rendről, vagy ennek teljességéről
azonban alig néhány esetben tesznek említést a feljegyzések. Legáltalánosabban az elhagyott felekezet, vallás megtagadását (abjuratio, ejuratio) említik, s a katolikus hitvallás letételét (professio
fidei). Ebből nyilván az következik, hogy ezt a két mozzanatot,
szertartást tartották a legfontosabbnak. Egy 1775. május 26-i bejegyzés szerint négyen tértek át a katolikus vallásra: ketten kunmadarasi, ketten karcagi származású, hárman életük 30-as éveiben
járó fiatalok voltak, negyedik társuk 17 éves volt. A bejegyzés szerint mindannyian meggyóntak, letették a hitvallást, szentáldozáshoz járultak.28 1776. május 24-én a hódmezővásárhelyi illetőségű
Penge Katalin szokás szerint letette a hitvallást és befogadta az Oltáriszentséget.29 Az 1789-ben saját elhatározásból felekezetet változtatott Tóth István a bűnbánat és az Eucharisztia szentségének
elfogadása révén (per susceptionem Sacramentorum Poenitentiae
et Eucharistiae transiit ad Ecclesiam Romano Ctholicam).30 1793.
december 1-én a kunmadarasi református Kiss István
„sectam Calvinianam ejuravit, et fidem RCatholicam amplexus est per fidei
professionis depositionem, confessus est, et S Synaxi refectus”.

1794. május 4-én Tóth János

27
28
29
30
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„addictus fidei RCatholicae illustratus sectam suam ejuravit et deposita prius
Professione fidei, et peccatorum […] sacro Synaxi refectus est”.31

Az áttérés során készített feljegyzésben az áttérést dokumentáló plébánosok legtöbbször csak az áttérés tényét rögzítették,
hogy az illető mely felekezetről tért át a római katolikusra vallásra.
Több ízben azonban minősítették az elhagyott régi és a felvett új
vallást. Az elhagyott vallást nyilvánvalóan negatív jelzőkkel, a felvett katolikus vallást pozitívan említették.
A református vallás így lett a latin nyelvű szövegekben: helvét
hitvallás (confessio Helvetica), helvét eretnekség (haeresis Helvatica), helvét vallás (religio Helvetica), kálvini szekta (secta Calviniana), kálvini szekta hamis vallással,vagy körülírták: felismerve
kálvini szektájának hamisságát (agnito sectae suae Calvinianae
falsifica), kiesküdvén a kálvini doktrinából (ejurata doctrina Calviniana), kálvini eltévelyedés, dögvészes kálvini dogma (ejurato pestifero Calviniana dogmate, 1748), gonosz kálvini dogmák (relicto
Dogmate Impii Calvini), s lett az áttérő kálvinista eretnekséggel
megfertőzött egyén.
Az evangélikus vallás: ágostai hit, lutheri szekta (secta Lutheri), lutheri vallás, lutheránus. A görög rítusú egyesült, nem egyesült: görög nem egyesült hitű, görög eretnekség (schismata
Graecorum), hitszakadás, oláh eretnek, görög rítusú, nem egyesült
(Graeci ritus non unitus), skizmatikus oláh. Zsidó: zsidó vallás babonasága (superstitio Iudaica).
A felvett római katolikus hit pedig egyszerűen: katolikus hit
(fides Catholica), latin rítus, igaz hit (fides orthodoxa), római katolikus vallás, egyedül üdvözítő római katolikus vallás (Ecclesia Romano Catholica, quae unica vera et salvafica est).
Ha az áttérők származási helyét nézzük, akkor legtöbben a
Nagykunságból és közvetlen szomszédságából: Kunhegyesről,
Mezőtúrról, Túrkevéről, Kunmadarasról és – meglepő módon kö31

Kunszentmárton, Plébánia irattár, Kereszteltek, Házasultak, Halottak
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zelebbről meg nem nevezett – erdélyi településekről érkeztek. Ez
utóbbiak között említettek nem egyszer olahus-t (oláh, román),
vagy magyar neve ellenére ortodox vallású személyt is. De felbukkannak egészen távoli dunántúli, felvidéki települések nevei is.
A tiszántúli községek és városok azonban dominálnak.32
A feljegyzések szerint olykor egész családok konvertáltak,
olyanok, akik a településen vállaltak munkát. Foglalkozásokat
azonban legritkább esetben említenek az áttérési bejegyzések.
Csupán néhány esetben találkozunk katonával (miles), serfőzővel
(braxator), szolgálóval (servus), juhásszal, chirurgussal (seborvos),
vagy felbukkan a molnár lánya,33 szolgáló, asztalos (arcularius),
szolgagyerek, csípsári kálvinista (dohánykertész?) feleségével (Calvinista uxorem ducens),34 csizmadia (cothrunarius), szolgáló a serfőzdében. Valószínű, hogy az asztalosok céhére utal a sodales
arcularii megnevezés (1781. január 28.)35
Német szakirodalmi adatok alapján a felekezetváltásban elsősorban politikának volt fontos szerepe. Az áttérés azonban főleg
32
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Kunszentmárton, Plébánia irattár, Kereszteltek, Házasultak, Halottak
anyakönyve II. 1727-től és Kereszteltek anyakönyv IV. – 6-7 fővel
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2-3 fővel Selmecbánya, Békésszentandrás, Kecskemét, Kenderes, Tiszaföldvár, Hódmezővásárhely, Szarvas, Békéscsaba, Túrkeve, 1-1 fővel Aszófő, Derecske, Hajdúszoboszló, Tiszakeszi, Öcsöd, Debrecen,
Szakállas, Csipsár (Csépa része, akkor dohánykertészek majorja volt),
Monor, Domony, Csenger, Kürt (Nógrád m.), Jászkisér, Kisgyőr,
Nádudvar, Körösladány, Komlódtótfalu, Fejértó, Gyenkelek (Dengeleg, Szilágy m.), Karcag, Csár, Pojána Nógrád megye vagy Borsod
megye, Tiszakeszi, Szakállas-puszta, Arad megye szerepel, valamint
több ízben csak Erdély.
1778. január 2. Mária, Michaelis Ladó Molitoris Schemnicziensis filia,
Kunszentmárton, Plébánia irattár, Kereszteltek, Házasultak, Halottak
anyakönyve II. 270.
Csípsár a közeli kuriális falu, Csépa határrésze, a 18. században dohánykertészek lakták. Botka 1977. passim.
Kunszentmárton, Plébánia irattár, Kereszteltek, Házasultak, Halottak
anyakönyve II. 272.

belső meggyőződésen alapultak. Az áttérés mindig egy hosszabb
folyamatnak volt része.36
Az áttérésről vezetett néhány feljegyzés ezen túl mindig
hangsúlyozza, hogy a conversio mindig szabad akaratból, külső
kényszerítés nélkül történt. 1779. július 28-án a kunhegyesi Györfi
Ferenc önként visszautasította a helvét felekezetet (rejecta Confessione Helvetica sponte) és megfogadta, hogy a jövőben megszületendő gyermekeit az igaz hitben fogja felnevelni (fidem facta
sponsione, quod proles suas in futurum suscipiendas in eadem
orthodoxa fide sit educaturus).37 1789 márciusában pedig a fiatal,
18 éves Tóth István nem testi kényszerből (corpore tenus
invinculatus), hanem lelkében szabadon, az égiek kegyelméből esküdött ki kálvinista szektájából (sed animo liber coelesti gratia
factus sectam suam Calvinianam ejuravit).38 Varga Györgyöt 1794ben Szentlélek világosította fel, hogy áttérésének szükségességéről
(a Spiritu Sancto illuminatus).39 1796-ban a Bihar megyei Derecskéről származó Kovács Mária a börtönben felismervén az üdvözítő római katolikus vallás igazságát, hagyta ott a kálvini eretnekséget (agnita veritate Religionis Salvificae Romano Catholicae).40
De vajon mi indította a több-kevesebb börtönbüntetésre ítélt
rabokat az áttérésre? A katolikus vallás igazságának előbb már említett felismerésén túl néhány konkrét esetet ismerünk csupán, ami
a vallásváltást érhetővé teszi. 1783-ban a Kunszentmárton területén útlevél nélkül áthaladó 70 éves Szatmár megyei Kintses Bálintot elfogták. Váratlanul halálos betegség vett rajta erőt, ezért senkitől sem kényszerítve papot hívatott magához, bűneit a plébános36
37
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nak meggyónván, az Oltáriszentséget magához vévén, az igaz hitre
tért (ingremiato transiens per Kunszentmárton ex defectu
passualium interceptus, et ex improviso aegritudine ad mortem
arreptus nemine cogente evocavit sibi sacerdotem et disposita
peccatorum suorum Parocho confessione Sacramento
Eucharistiae refectus transiit ad fidem Orthodoxam).41 Az idős
ember nem akart pap nélkül meghalni. Ugyanezért érthető az
1778-ban halálra ítélt 27 éves (békés)csabai Vajda Katalin esete,
aki a görög eretnekségből az egyház egységébe tért (capitis
damnata e Schismate Graecorum ad unionem Sae Matris Ecclesiae
ediit).42 1784 januárjában Kiliti, másképpen Pálfi Jánost halálra
ítélték. Ő a kálvinista szektájából áttért a római katolikus vallásra.
S végül elfogadván a halálos ítéletet, állhatatos maradt a hitben
(accepta sententia mortis est expeditus in fide perseverans).43
De mi volt a felekezetváltás kiváltó oka a többieknél? Talán
valami kedvezményesebb bánásmódot eredményezett? Nem tudjuk. Valamilyen előnnyel járt a börtönben, ha valaki katolikussá
lett? Könnyebbek lettek rabságának körülményei szemben a más
vallású rabokéval? Ezekre a kérdésekre nem tudunk választ adni.
Ehhez alaposan át kellene nézni a peres ügyeket, a rabtartással
összefüggő és a kunszentmártoni börtönnel kapcsolatos iratokat.
Az biztos, hogy az áttéréseknél erősen megmutatkozik a katolikus
egyház dominanciája, legalábbis Kunszentmártonban. Néhány bejegyzés azonban azt sugallja, hogy az áttérés nem minden esetben
fakadt belső meggyőződésből.
1784. január 6-án halálra ítélt és kivégzett Kiliti, másképp Pálfi
János felesége, Kiss Erzsébet, aki szintén áttért a katolikus vallásra, a
kunszentmártoni börtönből való kiszabadulása után alig három
41
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nappal, amikor szülőhelyére visszatért, ’miként a kutya a hányásra’,
visszatért a maga korábbi szektájába – írta Horváth Ferenc plébános
(post eliberationem sui e carceribus Kunszentmártoniensibus die
fors tertie, dum ad natale solum Kis-Új Szállás rediiset, sicut canis
ad vomitum, rediit ad suam sectam).44 Több, börtönből szabadult
embernél feljegyezték, hogy szabadulása után visszatért hazájába,
mint például 1778-ban Varga István Öcsödre, vagy Egri Mihály
Debrecenbe, 1779-ben Zsuszki János alias Szaniszló Kunhegyesre,
vagy 1781-ben Simoni Éva a Szatmár megyei Csengerbe, Aranyász
Erzsébet pedig Rácfehértóra, meghatározóan református közegbe.
Róluk feltételezhetjük, hogy áttérésük csak színlelt volt. Hazatérve
ismét a református felekezet életébe kapcsolódtak be.
De miért tértek át akkor a katolikus vallásra? A már említett
és kivégzett Kiliti/Pálfi János három kiskorú gyermekét nem adták
vissza anyjuknak, hanem a Kerület intézkedése kapcsán nevelésüket a plébánosra bízták. Ez a katolikus vallás elsőbbségét hirdeti
még a Türelmi Rendelet szellemében is!45
A protestáns felekezetekből, ortodoxiából áttérőket nem kellett újra megkeresztelni, csak letették a katolikus hitvallást, és így
„visszatértek” a katolikus egyházba. A zsidók esetében azonban
volt keresztelés. Tehetős kunszentmártoni polgárok vállalták a keresztszülőséget a zsidó áttértek fölött, pl. az a Borbás József kántor, aki később főbíró is lett. 1789. április 1-én a Borsod megyéből
származó zsidó, Afer Schiffer, et Sara N. baptisatus est Georgius.46
Végezetül és rövid összefoglalásként azt lehet elmondani: e
rövid írás szeretné felhívni a figyelmet a konvertálások eseteire, hiszen ezekkel viszonylag keveset foglalkozott az eddigi kutatás. Ez
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áttérések okait, indokait, motivációit még nem elemezte senki. Az
előadás részletesebben az áttéréseknek egy sajátos csoportját írta
le, a nagykun kerület kunszentmártoni börtönében bekövetkezett
felekezetváltásokat.
A forráson nem minden elemzési szempont érvényesíthető.
A legpontosabb adatokat a nevek, felekezetek, életkorok vonatkozásában kapjuk. Ám az illetők foglalkozása, a Kunszentmártonban
tartózkodás jogcíme ismeretlen marad. A börtönben fogvatartottak esetében sem tudjuk meg elítélésük okát. Nem tudható meg
továbbá, hogy milyen motivációi voltak az egyénnek az áttérésre.
A feljegyzések a befogadó katolikus egyház szempontjait tükrözik
csupán. Forrásunk azonban sajátos színnel gazdagíthatja a 18. századi felekezetváltásokról szóló ismereteinket a Nagykunság vonatkozásában.
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Vallás és háború
Szigeti Jenő
Kusnyír Éva
Örsi Julianna

A kisebb protestáns egyházak népi
vallása az I. világháború idején
(1914–1919)
SZIGETI JENŐ

Az első világháború a magyar kereszténység történetének egyik
sorstragédiája. A magyar társadalom jelentős részének az Istenbe
vetett hite ingott meg. Ekkor született meg az ateista kommunizmus, és a nemzeti szocializmus hamis pszeudo-vallása. Hol voltak
ekkor a régi Isten képviselői, szolgái? Egy megdöbbentő dokumentum arról is beszél, hogy a Tanácsköztársaság kikiáltásakor a
Debreceni Teológia professzorai – azt remélve, hogy ez a földön
megvalósítandó Isten országának az előhírnöke lesz, üdvözlő táviratot küldtek Garbai Sándorhoz, a Tanácsköztársaság kormányzótanács elnökéhez. Benne többek között „mint a Názáreti által hirdetett, az emberiség által várt Isten-országa eljövetelét” üdvözölték a Tanácsköztársaságot. Igaz később, ezt a teológiailag is abszurd táviratot senki nem akarta vállalni. De a távirat véletlen bakinak sem tekinthető.
De kezdjük elölről. Az egyházakat sem hagyta érintetlenül a
századforduló után beálló politikai, gazdasági, társadalmi válság.
A földbirtokkérdés, a nemzeti függetlenség ügye, a demokratikus
jogok biztosítása, a nemzetiségi kérdés egyre nagyobb hullámokat
vert. A magyar polgári fejlődés anomáliái élesen megmutatkoztak.
A feszültségek feloldására a háború látszott a legjárhatóbb útnak,
melynek alapja a porosz militarizmusba vetett vallásszerű hit volt.
Ezt támogatta a racionális teológia földi Isten-országa elképzelés
is, ami a Biblia eszkatológikus valóságát, mint a józanész belátásán
alapuló etikai programot kívánta megvalósítani. Az ellenség csodás
és diadalmas legyőzése lett a mennyország kapuja. A Sátán, a má53

sik keresztény ember, az ellenség lett, aki ellen megáldott fegyverekkel, az ellenség ellen elmondott imákkal vették fel a harcot a
frontra hajtott katonák. Elég ezzel kapcsolatban a háborús imakönyvek szóvirágos szövegeit idézni.
Az első háborús győzelmek hírére az egyház örömmámorban
úszott, s szent meggyőződéssel hirdette, hogy ez a háború az egész
emberiség, de különösen a magyarság erkölcsi tisztulását hozza,
amiben elközelít majd az Isten országa. Ha győzünk, akkor végre
elközelít a Kánaán. Ezt a hősi pátoszt tükrözi az egyházi sajtó is.
A király kiáltványa a „gondviselés határozatának” tartja a háborút,
és kiáltványát így fejezi be: „Bízom a Mindenhatóban, hogy fegyvereinknek adja a győzelmet”. A magyar kormány kiáltványa a
szerbek mozgósítására válaszul így lelkesít a harcra:
„Olyan idők következnek ránk, amelyben az egész magyar nemzet
áldozatkész honszerelmére és őseitől örökölt férfias erényeire van
szükség. Meg kell mutatni, hogy ennek az országnak minden polgára utolsó csepp vérét is kész a haza oltárára áldozni, s hogy a nemzet hazaszeretete, hűsége, kitartása, elszántsága győzelmesen kerül
ki a válságos események tűzpróbájából”.1

Ravasz László a „Szeresd ellenségedet” című prédikációjában merészen így érvelt a háború mellett:
„Isten parancsa a háború is és Isten parancsa a szeretet is, tehát a
kettő között ellentét nem lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy a háború
a szeretet parancsa… Ti harcoló katonák, sortűz előtt lélekben köszöntsétek ellenségeteket, mert általuk lesztek hősökké és rajtok
nevel Isten – keresztyénekké.”2

A többi egyházi megnyilatkozás sem különb ennél. Elég csak a jelentősebb egyházi lapok vezércikkeiből idézni. Az Evangélikus Egyházi Értesítő szerint
1
2
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„A király őfelsége kiáltványa. Népemhez” Budapesti Közlöny, 1914. július 29.
Ravasz 1914.

„katonáink soha igazabb ügyért, nemesebb célokért kardot nem
rántottak, mint a jelen háborúban, amelyben az igazság vív harcot a
hamissággal”3

A nagy tekintélyű Debreceni Protestáns Lap a háború kitörésekor azt
írta, hogy félre kell tenni a vallásnak és az egyháznak minden békességre intő szót, helyette „halált megvető biztonságra kell lelkesíteni mindenkit, véres harcra, kegyetlen leszámolásra, szent háborúra.”4 Az Unitárius Közlöny szerint ennél a háborúnál „igazságosabb nem volt s nem is lehetett.”5
Ettől a hamis prófétákhoz illő háborús optimizmustól csak a
kis protestáns egyházak határolódtak el. A nazarénusok fegyvertagadásukért tömegesen vállalják a börtönt, sokan a mártíromságot
is.6 A baptista Békehírnök „Harcmező” rovatában a háború egyre
tragikusabb eseményeiről ad hírt, cáfolva a háborús optimizmus
hamis illúzióit. Az adventista Huenergardt János Frigyes7 már
1914 őszén − a világháború első hónapjaiban, amikor még az egyházi emberek többsége a háborús optimizmus lázában égett – így
írt az Utolsó Üzenet című lap hasábjain:
„Minden értelmes ember könnyen átláthatja, hogy egy nagy válsághoz értünk, amelynek következtében számos régi rend és szokás
fog a föld felszínéről eltűnni. Nemcsak politikai életünk, de erkölcsi
szokásaink is nagy változáson mennek keresztül. A jelen háborúnak, ha sok mindentől eltekintünk is, hatalmas következményei lehetnek.”8

A gyorsan pergő események Huenergardt látását igazolták:

3
4
5
6
7
8

Evangélikus Egyházi Értesítő, 1914. okt. 32.
Debreceni Protestáns Lap, 1914. augusztus 1.
Unitárius Közlöny, 1914. szeptember.
Kardos–Szigeti 1988: 272–278.
Rajki 2004.
Utolsó Üzenet, 1914. 12. szám, 184.
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„Orkánhoz hasonlóan jött a nemzetek világ-csatája, mely sok modern bálványt pusztított el, melyhez teremtője rabszolgaként ragaszkodott.”9

A világháború alatt romlott a kisebb egyházak helyzete. A felekezetek központi vezetése meggyengült. A prédikátorok és a gyülekezetvezetők katonai szolgálatot teljesítettek. Jellemző epizód a
szamosújvári főszolgabíró rendelete 1916 augusztusában, amelyben
„az adventisták gyülekezeteit megtiltotta, összejöveteleiknek és gyülekezéseiknek a legnagyobb szigorral való megakadályozását elrendelte.”

További intézkedésig mindennemű összejöveteltől és gyülekezéstől való tartózkodást írt elő számukra. Ellenkező esetben csendőri
karhatalom igénybevételét helyezte kilátásba.10 Ez be is következett augusztus 19-én, ami ellen 1916. augusztus 25-én tiltakozott a
gyülekezet. Az első világháború rendítette meg először a magyar
nép legszélesebb rétegeiben az isteni gondviselésbe vetett hitet: a
lövészárkok poklának teodiceai kérdését nem lehetett vallásos szólamokkal megoldani.11 Az istenhitnek ezt a nagy dilemmáját tükrözik a korszakot bemutató szépirodalmi alkotások is, melyek sorából meg kell említenünk Barbusse A tűz című regényét.12
A valóság viszont nagyon hamar cáfolta a háború örömmámorát. Az első télen kiderült, hogy a háborús optimizmusnak
nincs alapja. Az egyház tévedett, és ez devalválta az emberek egyházba vetett bizalmát is, de az egyház nehezen tudta elvonni rossz
döntésének tanulságait. Csernoch János bíboros hercegprímás olcsó kiadású népszerűsítő könyvében, meg akarta győzni olvasóit:

9
10
11
12
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Vigasztalódjunk. Utolsó Üzenet, 1916. 1. szám 7.
Széki főjegyző 717/916. sz. hat. (másolata: AI.)
Z. Nagy 1964: 14, 429.
Barbusse. 1918. vö. Boross 1918: 3; Kosztolányi 1918; Havas 1919.

„Nem igaz, hogy a háború a keresztény világnézettel összeférhetetlen. Beilleszkedik a keresztény igazságszolgáltatás rendszerébe.”13

Prohászka Ottokár szerint a háborúnak erkölcsnemesítő hatása
van, mert „nemes érzések” forrása, „Isten céljait és szándékait
szolgálja”, mivel „kikerülhetetlen az összecsapás az alsóbb és felsőbbrendű fajok között.”14 A frontra vonuló katonákat a zubbonyzsebükben lapuló imakönyvek így biztatták: „Ha igazán vallásos vagy, úgy bátran is fogsz harcolni… Bajtársak, föl a csatára!
Ha elvesztitek a földi életeteket, megnyeritek az örök életet. Semmit sem veszítetek, csak nyertek. Előre, Isten nevében!”15
A Religio című katolikus lap szerint „ez a háború a vallásos
renaissance hajnalhasadása”16 Tóth Tihamér 1915-ben így érvelt:
„Bátran állíthatjuk, hogy a papság másoknál jobban van érdekelve a
háborúban, mert nemcsak azt akarja, hogy bátor seregeink minél
messzebb előrehaladjanak, hanem legszentebb törekvésének oda
kell irányulnia, hogy a nagy idők tanítása nyomán, hogy a hívek lelki
élete is nagy lépést tegyen előre. Ki tudja, nem most virrad-e az a
hajnali óra, melyben az egész éjjel halászó és semmit sem fogó
13
14
15

16

Csernoch 1915.
Prohászka 1915. 7–8.
Reviczky 1916. – Reviczky Aladár (1874–1921) több háborús imakönyvet, háborút népszerűsítő írást készített. A „Bízzál fiam” (Bp.
Szent István Társ. 1914) című imakönyve, ami a sebesült katonák részére készült, magyarul, németül, szlovákul, horvátul, lengyelül, olaszul és románul is megjelent. Ebből a frontra induló katonáknak a
Szent István Társulat közgyűlési beszámolója szerint 670000 példányt osztottak szét a frontra induló katonák között (Katolikus Szemle
1915. melléklete. Közgyűlési jegyzőkönyv). Más, háborús tárgyú imakönyvei: „Uram, irgalmazz nekünk!” Az itthon maradottak imádsága a
háború idején (Sz. István Társulat, Bp. 1914) Ez is megjelent még
németül és szlovákul is. „Elesett hőseinkért” Imafüzet. Sz. István, Bp.
1915. Levél a harctérre, hőseinknek 1–2. levél, Sz. István, Bp. 1915. – A
harctéri imádságos könyvekről: Maczák 2010. (www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/09_elso_vilaghaboru_imaknyvek)
Religio, 1915. január, 13.
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apostolok újra hallják az Üdvözítő parancsát: Vessétek ki a hálót a
halfogásra.”17

Ugyanez a reménység fogalmazódik meg a lap egyik későbbi cikkében.
„Buzgósággal kell kihasználnunk az ágyuk misszióját… a háború
után vége a mostani vallásos felbuzdulásnak is, ha ezt nem tudjuk
most gyümölcsöztetni s felhasználni az ’ áldásos háborúból’ nekünk
nem lesz részünk.”18

1915 végétől az egyházi sajtóban is megjelent a kijózanodás
hangja. 1916-ban a Religio már gyakran panaszolja:
„Vallás tekintetében sajnos korunk legszembetűnőbb sajátossága
óriási tömegek emancipálódása a vallásnak befolyása alól.”19

Az Evangélikus Lap valós diagnózisa szerint
„ha belépünk a templomokba, unos-untalan a régi diadalhimnusz
hangzik a fülünkbe: mi győzni fogunk, mert győzni kell, bennünket
a pokol kapui sem dönthetnek meg, a mi diadalmas hadseregünknek senki sem tud ellenállni, mert velünk a jog és igazság és így tovább. A lelkes igehirdetők versenyre léptek az újságok bombasztikus vezércikkeivel.”20

A háborús veszteségek sokkoló hatását csak erősítette a hátországra szakadó nyomor. A Miniszterelnök rendeletére (1915.
február 16) a kenyérhez fele arányban lisztpótló anyagokat (árpa,
kukorica vagy burgonya) kell keverni.21 A fővárosban 1915. május
3-tól lisztutalványt vezetnek be, amin fejenként egy hétre csak 20
kg lisztet lehet vásárolni. 1915. június 16-án zárolják az évi gabo17
18
19
20
21
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Religio, 1915. február, 207–130.
Religio, 1915. május, 322–323.
Religio 1916. április
Evangélikus Lap 1916: 628.
1114/1915. sz. miniszterelnöki rendelet.

natermést.22 November 15-én bevezetik a tejjegyet, 1916. február
16-án az állam a cukorkészleteket vásárolja fel, aminek az árát jelentősen megemeli. 1916/17 telén fűtőanyag hiány miatt fázik az
ország, 1917. március 25-én az Országos Közélelmezési Hivatal a
kenyérfejadagot napi 34 dekától 28-dekára szállítja le. A szociális
megszorítások sorát lehetne folytatni.
A gabonarekvirálásban a tanítóknak és a papoknak is részt
kellett venni, a prímás a hadikölcsönjegyzés támogatására is felszólította papjait.23 Ezek a központi intézkedések gyűlöletessé tette az
egyház hivatalosait a nép előtt. Egyre nagyobb lett a kiábrándultság. Egyre világosabb lett az, amit már 1915-ben leírt az Evangélikus Lap egyik cikkírója:
„A keresztyén testvériség egyik napról a másikra politikai érdekszövetségekre esett szét, amelyek a legtöbbször minden erkölcsi alap
nélkül, hatalmi célok megvalósítására verődtek össze. Ezek és ehhez hasonló jelenségek azt a fájdalmas tényt hozzák napfényre,
hogy a büszke és öntudatosan fellépő kereszténység sok esetben
csak keresztény mázzal vonta be a maga papjait és az úgynevezett
keresztyén államokat, sőt mikor döntésre került volna sor, akkor a
keresztyénség nem volt képes megállítani a vérözönt, amely most
elsöpri az egész világot. Idealisták számára nagy csalódás volt ez, s a
reális valóra ébredés egy keserves pillanatában elröppent Rade
marburgi teológiai tanár24 ajkáról az a rettenetes szó, hogy a keresztyénség csődöt mondott.”25

1917-re a csőd szemmel látható volt. Az egyházak hivatalosai
és az egyházközségek, gyülekezetek népe – ritka kivételtől eltekintve – szembekerültek egymással. A háborúra buzdító, a csoda
reményét ápolgató prédikációk egyre hitelképtelenebbek lettek.
22
23
24

25

2072/1915. sz. miniszterelnöki rendelet.
Galántai 1960: 139. – Egy pozsonyi káplán esete.
Martin Rade (1857–1940), jeles marburgi teológiai tanár, a kulturprotestantizmus képviselője, a Die Christliche Welt alapító szerkesztője. Jelentős politikai pályát futott be a Német Demokrata Párban.
Evangélikus Lap, 1915, 288–290. idézi Ottlyk 1965: 283.
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A frontokon kiderült, hogy a nagy katonai hazárdjátéknak óriási
ára van: kétmillió halott sebesült és fogoly valamint az ország kétharmadának elvesztése. Nyomor és reménytelenség. Sass János
evangélikus lelkész a falusi papok nevében így kritizálta az egyház
hivatalosait:
„Az egyházi vezetőség megelégedvén a templomi, s irodai szolgálattal, elmulasztotta figyelemmel kísérni a nép gondolkodásmódjának
fejlődését.”26

Szimonidesz Lajos (1884–1965), aki akkor nagybörzsönyi evangélikus lelkész volt, így írt az egyház és a hívek között kialakult törésről.
„Évek óta mindinkább érezhetővé vált, hogy a népnek alig van embere. Sokan vannak, akik belőle élnek, nem kevesen, akiknek érte
kellene élniök, sorsa javításán, lelke művelésén kellene munkálkodniok, azonban ezek mind nem éreznek a néppel. A háború sok
éket vert a lelkész és a népe közé.”27

Az első világháború a kisebb egyházak misszió számára is jelentős megpróbáltatások korszaka volt. A laikus prédikátorok, akik
a misszió legfontosabb munkásai voltak a frontra kerültek. A
breszt-litovszki béketárgyalások hírét a Békehírnök így kommentálta:
„Kérjük a mindenható Istent, tekintsen kegyelemmel erre a szegény
emberiségre, mely a béke tekintetében mostan, mint egy szülő aszszony vajúdik, s adja, hogy mielőbb egy olyan eseménynek örvendezhessünk mindnyájan, mely az embereknek békét, lelki fényt, hitet, szeretetet és Istenünknek dicsőséget hozzon.”28

Az egyházak által is terjesztett háborús ideológia ellen is fölemelte
a hangját a lap. A háborút elfogadó, támogató prédikációk, a fron26
27
28
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Evangélikus Őrálló, 1917: 255.
Evangélikus Lap, 1918. 43. szám. – idézi Ottlyk 1965: 292.
Békehírnök, 1918. 1. szám, 5.

ton harcolók számára írt imádságos könyvek gyakran beszéltek a
„szent haragról”, amit „Isten oltott az emberek szívébe”. Csopják
Attila így száll szembe ezekkel az érvekkel:
„Az isteni haragnak véghezvitelére nem vagyunk feljogosítva, tehát
nem is erről van szó; hanem ne engedjünk helyet a szívünkbe tódulni akaró pokoli haragnak. Ez a gyűlölet, az erőszak, a gyalázkodás és bosszúállásnak haragja, mely pusztít, rombol, öldököl, s dühében nem kímél semmit sem. Ennek a haragnak még egy cseppjét
se tűrjük meg magunkban.”29

A háború demoralizáló hatásáról is több cikket olvashatunk.30
Ugyanakkor az érlelődő forradalmak hangja is megszólalt a
Békehírnök hasábjain. Érdekes példa a cár kivégzéséről szóló rövid
tudósítás.31 Bányai Ferenc 1918 szeptember végén így vet számot:
„A háború, a civilizáció és a keresztyén világ szégyene, ötödik éve
dühöng”– kezdi cikkét. De nem egyszerűen a veszteségek fölött
siránkozik, hanem a háborúban valami újnak a kezdetét látja:
„A régi, elavult világrendszer eltűnik, és egy új támad helyére… A
társadalom megmozdult, felismerte az idők nagyságát és komolyságát; a régi elavult elveket és ideákat eldobva maguktól, újat ragadnak
meg, s azok révén vélik megváltani a szenvedő emberiséget”.32

Az emberek, a hívők és a hitből kiábrándult tömegek is valami újat akartak. Sokan elhagyják a templomokat. Ez a 20. századi
szekularizálódás első nagy csúcsa. Ekkor születnek meg a politikai
hamis vallások – kommunizmus, nacionalista vallások. Megerősödnek a szabadegyházi mozgalmak, amelyek az állam és az egyházak radikális szétválasztását követelik.33
29
30
31
32
33

A harag. Békehírnök 1918. 65– 67.
Csopják 1918: 122.
Békehírnök, 1918. 111.
A régiek elmúltak és mindenek megújulnak. Békehírnök, 1918. 197–
199.
Rajki–Szigeti 2012: 147–192.
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Elsőként a nazarénusokról emlékezzünk meg, akiknek –
fegyvertagadásuk miatt – a világháború a legtöbb megpróbáltatást
hozta. Volt olyan behívott nazarénus, akit bírósági tárgyalás nélkül
fegyver nélküli szolgálatra osztottak, de a legtöbb nazarénus katona már a bevonuláskor bíróság elé került. 1914. október 27-én
például a szegedi hadosztálybíróság Czimermann Frigyes, Varga
Pál, Kovács János, Benkő János és Hegedűs Ferenc, részben
nagyváradi, részben debreceni illetőségű katonákat ítélte el háromhárom évi börtönre a fegyvermegtagadás miatt.34 Voltak azonban,
akik ennél komolyabb – négy vagy több évig tartó – börtönbüntetést szenvedtek, melyet súlyosabb esetekben Szegeden vagy az
aradi várbörtönben kellett letölteniük. Nagy Károly jeles egyházi
szolga visszaemlékezéséből úgy tudjuk, hogy a nagyon szigorú
aradi várbörtönben 1914 novemberében már 33 nazarénus raboskodott, és ez a szám állandóan növekedett. Egy részüket 1915 májusában hely hiányában Kolozsvárra szállították.35 Szegeden talán
még ezt is meghaladta a nazarénus foglyok száma.
Mártírjai is vannak ennek az időnek. A legmegdöbbentőbb
talán a péterváradi eset, amelyet a Szeged és Vidéke című lap közölt.
A háború idején behívtak egy nazarénus tartalékost a 70. gyalogezredbe.
„Donagelli hadnagynak, aki századparancsnoki minőségben parancsnokolt, jelentette a szolgálatbéli őrmester, hogy egy katona nazarénus, fölvette ugyan az egyenruhát, de a fegyvert nem veszi a kezébe. Donagelli sorakoztatta századát, maga elé szólította a katonát
és a katonai szabályok értelmében ráparancsolt Ergreft das Gewehr!
(Fegyvert fogj!) A katona vallási meggyőződésére hivatkozott, nem
fogta meg a fegyvert. Donagelli parancsa háromszor ismétlődött, de
a katona nem teljesítette azt. Erre a hadnagy előrántotta szolgálati
revolverét és közvetlen közelről egész századának szemeláttára
főbelőtte a nazarénus katonát. A század legénységére rettenetes hatást gyakorolt a látvány. A történetek után egy órával összeült a haditörvényszék, és ítéletében fölmentette a hadnagyot, ezzel az in34
35
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Friss Hírek, 1914. október 27. szám.
Nagy Károly életrajza (1965. január 23.) (SzJ)

doklással: a hadnagy, gyors elhatározásból végrehajtott energikus
tettével, a legteljesebb mértékben a katonai szabályoknak megfelelő
magatartást tanúsított; azzal, hogy a renitens emberrel végzett, csak
megszilárdította a legénységben a feltétlen engedelmesség, a törhetetlen fegyelem tudatát.”36

A háború további éveiben több helyen munkára fogták az elítélt nazarénusokat, sőt Kolozsvárott annyira sikerült a foglár jóindulatát megnyerni, hogy Fránki István szeghalmi és Sipos Mihály
vésztői egyházi szolgák istentiszteletet is tarthattak a börtönben.
1916. augusztus utolsó felében – Nagy Károly visszaemlékezése
szerint – az összes nazarénus rabot a frontra vezényelték oly módon, hogy mindenkit csapattestének állomáshelyére kísértek és
onnan az első menetszázaddal a frontra irányították. Volt, akit
egészségügyi katonának osztottak be a fronton. Volt, aki már
fegyver nélküli szolgálatot kapott. Olyanok is voltak, akik kitüntetést kaptak szolgálatukért. Sorsuk az illetékes helyi parancsnok jóindulatától függött. Volt, aki fogságba is esett. Csökör Lajos egyházi szolga például 1918. március 24-én Jeruzsálemből írt haza levelet népes családjának, ahová fogsága során került.
Az itthon maradottak mindent megtettek, hogy segítsenek.
Tóth Ferencnek, a nagy tekintélyű vásárhelyi egyházi szolgának a
malma a hadsereg élelmezésében fontos szerepet kapott. Így személye és befolyása sok kellemetlenséget elhárított. A háború idején
a gyülekezeti összejövetelek, a korábbi gyakorlatnak megfelelően,
háborítatlanok voltak. A gyülekezetek 1914 decemberében a Vöröskereszt számára gyűjtöttek. Vásárhelyen például Bereczky Péter
1914. december 5-én 500 koronát adott erre a célra. Sőt később a
békesség és a háborítatlan szabadság érdekében még hadikölcsönt
is jegyzett a gyülekezet. A budapesti gyülekezetet Szenes Béla, a
rangos újságíró két alkalommal is meglátogatta, és elbeszélgetett
Király Lajossal, a helyi szolgával, akinek polgári foglalkozása csőgyári munkás volt. A beszélgetés legérdekesebb része a háborúról
36

Idézi: Dél-Magyarország, 1968. november 1. szám
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folyik, és ebben összefoglalva megtaláljuk a nazarénusok véleményét:
,,Mi nem tagadjuk meg szolgálatainkat a hazától; amikor minden magyar
kötelességét teljesíti, mi is teljesítjük azt. A hazának a nazarénusokra is
szüksége van, és a nazarénusok elindulnak és minden zokszó nélkül meghalnak a hazáért. Meghalnak, mert szent és igaz ügyért halni, azt szabad, mártír dolog. A nazarénusok közül a fiatalok mind a harctéren és a legveszedelmesebb helyeken vannak, önként rohannak a legnagyobb tűzbe és kimentik a
sebesült katonákat, kötszert, italt, ételt visznek a sebesülteknek, sokszor életüket is veszélyeztetve.”37

Ez a szolgálati forma a többi kisegyházra is érvényes volt. A szabadegyházi hívők hitét nem törte meg a világháború. Életük árán
is készek voltak hitüket megvallani, és véleményüket sem hallgatták el. Értékes József dunavecsei és Tóth Ferenc vásárhelyi egyházi szolga kihallgatáson jelent meg 1918 októberében Tisza István
miniszterelnöknél. Tiszát arra figyelmeztették, hogy az ige szerint,
aki fegyvert fog, fegyver által vész el. Van olyan hagyomány is,
hogy IV. Károly koronázása alkalmával állítólag ezt mondták a
miniszterelnöknek „A királyt fölkenik királlyá – úgy lesz áldás rajta, ahogyan Isten népével bánik.”38 Már a világháború idején az
egyházi lapok arról adnak hírt, hogy a nazarénusok száma a háború alatt tovább szaporodott. A Debreceni Protestáns Lap 1916-ban A
Nap című hírlap híradása alapján közli, hogy
„ez a szekta Szegeden és Nagyváradon, valamint a környéken
nagymértékben terjed a nép között, olyannyira, hogy a nagyváradi
nazarénusok ötször többen vannak ma, mint a háború kitörése előtt
[...] Tanításuk középpontja az, hogy Isten a bűn miatt sújtotta a

37
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Szenes 1915.
Soós Sámuel elmondása alapján (1969. február 13.)

népet a háborúval és éppen ezért szelídséggel és jó erkölccsel kell
kiengesztelni Isten haragját és előkészíteni a békét.”39

Az adventista egyház sem maradt sértetlen a nagy viharban.
1916-ban jelentkezett benne a szélsőséges pacifista elveket valló
„őrálló mozgalom”. Ez a csoport az 1917–1918-as években egyre
erősödött, Huenergardt személyét is több támadás érte. Ilyen körülmények között köszöntött be az 1918-as esztendő. A fölbomló
front lehetővé tette, hogy a hazatérő prédikátorokat és más miszsziói munkásokat, akiknek csaknem kétharmada sorkatonaként
szolgált a háborúban, a legtöbben egészségügyi szolgálatot teljesítettek. Az itthon maradt nők a vöröskeresztes munkában, a sebesültek ellátásában segédkeztek. 1918. június 11–16-a között Budapestre összehívják. Az értekezleten a belső rend helyreállítására került a fő hangsúly.
Az első világháború a protestáns kisegyházak életében is cezúrát jelentett. Erre az időre már a protestáns paraszt-ecclesiolák
és a népies pietista körök is fölmorzsolódtak. A meginduló hivatalos belmisszió pedig nagyrészt azokat a munkamódszereket kezdte
alkalmazni és azt a puritán erkölcsiséget próbálta népszerűsíteni,
amelyet a szabadegyházi közösségek is. A protestáns belmisszió
azonban nem találta meg az utat a nép szélesebb tömegeihez.
A Tanácsköztársaság szerepéről a nazarénusok és a többi kis protestáns közösségek életében ugyancsak keveset tudunk. Ennek több oka
van. Először is a Tanácsköztársaság bukása után minden szabadegyházi közösség megpróbált a maga lehetőségeihez képest oltalmat és védelmet nyújtani az üldözötteknek: így a Tanácsköztársaság idején történt eseményeket legjobb volt elhallgatni és a reá vonatkozó dokumentumokat megsemmisíteni. Másrészt ezek a kis
gyülekezetek – mivel zavartalanul élhették közösségi életüket nem
törekedtek arra, hogy különösen hallassák szavukat. Így a Tanács39

Debreceni Protestáns Lap, 1916. szeptember 2. 446.; A Nap, 1916. augusztus 26. és augusztus 29. számok; vö. Kálvinista Szemle, 1921. december 10. szám.
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köztársaság időszaka „eseménytelennek” tűnik ezeknek a kis közösségeknek a történetében.
A történelem az egyház életének és szolgálatának tanítómestere. Tanulnunk kellene belőle. A teológia az egyház életének és
szolgálatának önkritikai funkciója. Feladata a múlt hibáinak és
győzelmeinek feltárása. A népi vallásosság kutatása, győzelmeinek
és kudarcainak előítélet mentes feltárása a mi feladatunk. Jó munkát kívánok minden szorgos kutatónak és lelkipásztornak.
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„Egyetlen tanító a községben.”
Tanítók I. világháborús mozgósítása
az Abaúji Református Egyházmegyében
KUSNYÍR ÉVA
„A kárral, amely a tanítók elvonásával jár, aligha ér fel a
haszon, melyet ők, mint katonák teljesítenek.” 1

Bevezetés
A 20. század elején, 1903 és 1915 között elmondható az abaúji településekről és gyülekezetekről, hogy társadalmi, vallási és gazdasági
szempontból homogének voltak. Kivételt képeztek ez alól Kassa
(Košice) és Szepsi (Moldava nad Bodvou), mint a régió nagyobb városai.
1903-ban 71 anyaegyház tartozott az Egyházmegyéhez, 65 lelkésszel
és 4 segédlelkésszel. A legnépesebb református gyülekezet Kassa
volt, 2016 fővel. Második helyen Szikszó 1708 fővel, harmadikként
pedig Gönc 1572 fővel. A legkisebb gyülekezet a korszakban Bárca
volt, mindössze 58 fővel. A 71 anyaegyház mindegyike rendelkezett
felekezeti népiskolával, melyekben 60 tanító látta el az oktatási feladatokat. A 60 fő tanítóból 3 volt nő. Hat iskolában a helyi lelkész
tanított, ami bevett szokás volt, öt helyen pedig az énekvezér. Állami iskola csak 11 településen volt, jellemzően olyan helyeken, ahol
nem volt felekezeti népiskola.2
1913 és 1915 között 72 anyaegyház volt az Abaúji Református Egyházmegyében, melyekben 69 lelkész és 4 segédlelkész végezte a szolgálatokat. A legnagyobb gyülekezetek továbbra is Kassa, Szikszó és Gönc maradtak, ahogy Bárca is megmaradt legki1
2

Kovács (szerk.) 1918: 14.
A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Névtára az 1903. évre.
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sebbnek. A korszakban 54 református felekezeti népiskola volt az
Egyházmegyében, 64 tanítóval. A 64 tanítóból 6 fő volt nő. Az
énekvezér a legtöbb esetben szintén a tanító volt. Ami az iskolák
állapotát illeti, vegyes osztályok voltak, rendszerint 6 osztály, 1-2
tanteremben elhelyezve.3 Mivel az abaúji felekezeti népiskolák
többsége csak egyetlen tanítót tudott finanszírozni, a legtöbb településen katasztrofális következményekkel járt a tanítók mozgósítása az I. világháború során. A mozgósítás eseményeinek felvázolása mellett vizsgálatom tárgyát képezi a hadba vonult tanítók helyettesítése; hogy milyen módszerekkel próbálták a gyülekezetek
felmenteni a katonai szolgálat alól tanítójukat; illetve az oktatás és
az iskolakötelezettek helyzete az I. világháború évei alatt és után
abaúji vonatkozásban.

Az abaúji felekezeti népiskolák
helyzetéről
Az első feljegyzések az Abaúji Református Egyházmegyéről 1596tól kezdődően maradtak ránk. Ekkor 150–170 abaúji gyülekezet
volt, melyek iratanyagából következtethetünk többek között az iskolák létére is.4 1596 és 1672 között Abaújban 75 mater ecclesia,
85 filia volt, 31 iskolával és 10 gimnáziummal, melyekben 58 mester tanított.5 A régió történetének szempontjából fontos megemlítenünk, hogy II. Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia 1660ban rekatolizált, melynek eredményeként megnehezedett a protestáns eklézsiák helyzete. Először a Rákóczi-birtokokon minden korábbi támogatást megvontak tőlük, majd 1671–72-ben elüldözték
a prédikátorokat és tanítókat, így egészen 1703-ig meglehetősen
hányatott sorsa volt az abaúji és környékbeli református gyüleke3
4
5
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zeteknek.6 Kezdetben a lelkész fogadta a tanítót, étkezését biztosította, illetve az iskola felügyelője is a lelkész volt. Kettejük tevékenységi körében voltak átfedések, a tanító rendszerint a tanítást,
harangozást, temetést, énekvezetést végezte, könyörgéseket, vagyis
igehirdetés nélküli istentiszteleteket tartott, továbbá a jegyzőséggel
járó közfeladatokat is ő látta el.7 A 17. századtól a tanító fogadása
az egyházközség joga lett, lelkészi felügyelettel.8 A 17. század első
felében a prédikálást és a könyörgést is megtiltották az iskolamestereknek, hiszen a lelkészeknek ez vizsgához és avatáshoz, ordinációhoz volt kötve. A század közepétől azonban a tanítók feladati
közé vették a leányegyházakban történő istentiszteletek tartását is.
Ehhez társult a folyamatos ellenreformációs nyomás is, illetve,
hogy a lelkészek nem tudták ellátni az összes szolgálatot.9 Ami az
oktatást illeti, az abaúji felekezeti oktatás kezdetén elmondható,
hogy egy iskola színvonalát erősen meghatározta a tanító személye
és felkészültsége.10
Magyar viszonylatban először a Ratio Educationis (1777.)
idején fogalmazódott meg a mindenkire kiterjedő, állami irányítású
oktatási rendszer igénye. A 18–19. század fordulóján, a reformkort
megelőző pár évtized fő oktatásügyi témái a tartalmi innovációk, a
nyilvános oktatás, a különféle finanszírozási dilemmák és a tanítóképzés voltak. A Tiszáninneni Református Egyházkerület iskolái
számos dologban élen jártak: Sárospatakon használtak először hazánkban magyar nyelvű pedagógia-tankönyvet, az 1790-es évektől
szerveztek tanítóképzést szolgáló szemináriumokat, az 1810-es
években pedig intenzív szakmai diskurzus alakult ki az észak-keletmagyarországi reformátusok falusi iskoláztatásáról.11 Az oktatás és
annak minőségi változásai kapcsán fontos megemlítenünk a parti6
7
8
9
10
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kularendszer átalakulását. A partikularendszer a református kollégiumok köré szerveződő kisiskolák rendszerét jelentette, hiszen
kezdetben a tanítók kollégiumban tanult ifjak voltak, így juthattak
az egyházközségek tanítói megbízatásához. Néhány év elteltével
vagy visszatértek a kollégiumba, és folytatták tanulmányaikat, vagy
külföldi tanulmányútra, peregrinációra indultak, vagy egyházi, például kápláni feladathoz jutottak. A partikularendszer ezen formája
a 19. század elejére felbomlott, ekkor a gyülekezetek többsége már
állandó tanítót alkalmazott.12
Törvényes, rendszerszinten működő iskolázástól csak az
1850-es Entwurftól beszélhetünk.13 A magyar népiskoláztatás történetében is kiemelten fontos esemény az 1867-es kiegyezés, mely
új alapokra helyezte Magyarország és Ausztria kapcsolatát az
Osztrák-Magyar Monarchián belül.14 Eötvös József, mint a Vallásés Közoktatási Minisztérium vezetője a komplett magyar közoktatás megreformálását tűzte ki céljául. 1868-ban a már meglévő felekezeti iskolákat figyelembe véve és érintetlenül hagyva kezdte meg
a népiskolák rendszerének felépítését. Fontos megjegyeznünk,
hogy ekkor még egyetlen állami vagy önkormányzati népiskola
sem volt az országban. Ennek értelmében Eötvös csak azokon a
településeken rendelte el községi iskolák létesítését, ahol felekezeti
népiskola nem működött. Ezzel nyilvánvalóvá tette azt is, hogy
nem szorgalmazza az egyházi iskolák államosítását.15 A népoktatási törvény értelmében (1868:38. tc.) életbe lépett az iskolakötelezettség és a hatosztályos elemi népiskola. Azonban míg a városi
elemi iskolák minden osztálya számára külön tanítót írt elő a törvény, addig a falvakban egy tanító foglalkozott mind a hat osztálylyal.16 1869-es adatok alapján a falvakban egy tanító 25-30 gyermekkel foglalkozott egyszerre, városokban ez a szám azonban 200
12
13
14
15
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főre is emelkedhetett – annak ellenére, hogy a népoktatási törvény
értelmében egy tanító 80 gyermeknél többet nem taníthatott volna.17 A törvény rendelkezett továbbá az iskolaszék felállításáról is.
Az iskolaszék az a kilenctagú testület volt, melyben helyet kaptak a
helybeli lelkész és tanító, a település lakosainak képviselői, és melynek feladata a népiskola helyi felügyelete volt. Az iskolaszék választotta a tanítót, és felügyelte az iskolai munkát.18 Emellett megszervezték az állami felügyeleti rendszert is; az állami tanfelügyelők a
községi és felekezeti népiskolákat is felügyelték. A népoktatási törvény lassú, de eredményes fejlődést hozott. Míg 1896-ban 79% volt
az iskolát látogató gyerekek száma, addig 1913-ra ez a szám már
93% volt. 1910-ben a hét éven felüli lakosság 69%-a tudott írni és
olvasni, 1920-ban pedig már 87%.19 Meg kell említenünk azonban,
hogy a rendszer nem működött tökéletesen, elsősorban a tanítók
kapcsán. A néptanítók alacsony száma és nem megfelelő képzettsége, az iskolákban a korszerű taneszközök hiánya hátráltatta a folyamatot. Eötvös elképzelését, a községi népiskolát a századfordulón
egyre jobban háttérbe szorították a már működő felekezeti és az
újonnan létrehozott állami iskolák.20 Az állami iskolák térnyerését jól
mutatja, hogy míg 1869/70-ben mindössze 4 volt belőlük az országban, addig 1918-ban már 3791 működött.21

A mozgósítás eseményei és következményei
A mozgósítás egy állam fegyveres erőinek átállítása béke hadrendből hadi hadrendbe.22 Magyarország I. világháborús hadba lépését
1914. július 15-höz kötjük. Az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbi17
18
19
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ának küldött hadüzenete után I. Ferenc József elrendelte a mozgósítást. A mozgósítás két fokozatban ment végbe. A mozgósítás első riadónapja 1914. július 27, míg az első mozgósítási nap július 28
volt. I. Ferenc József, Ausztria császára, Magyarország királya népeihez intézett háborús felhívását így zárta:
„Mindent megfontoltam és meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára. Bízom népeimben, akik minden viharban híven és egyesülten sereglettek mindig trónom köré s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért
a legsúlyosabb áldozatokra is mindig készen állottak. Bízom Ausztria és Magyarországnak önfeláldozó lelkesültséggel telt vitéz hadseregében. És bízom a
Mindenhatóban, hogy fegyvereimnek adja a győzelmet.”23

Ez volt a részleges mozgósítás fázisa. A tény, hogy I. Ferenc József mozgósítási beszédét a Sárospataki Református Lapokban is közölték, a mozgósítás propagandaeszközeként tűnik fel előttünk. A
második fázis az Oroszországnak küldött hadüzenettel kezdődött
július 31-én. Ez volt az általános mozgósítás.24 Az általános mozgósítás után a Sárospataki Református Lapok 1914. augusztus 2-án a
következő közlönyt hozta le hasábjain:
„Az általános mozgósítás elrendeltetvén, hazánk népe a legkomolyabb feladatok elé állíttatott. Hisszük, hogy nem lesz belőle világháború, de lehet. E fölötte komoly órákban, minők egy nemzet életében talán egy században csak egyszer szoktak előfordulni, hová
fordulhatna tekintetünk, honnan várhatnánk erőt, bizalmat, megnyugvást, mint onnan felülről, a világosság Atyjától. Sursum corda!
Orate et laborare!”25

A mozgósításról, a bevonulásról így olvashatunk ugyanott 1914.
augusztus 16-án:

23
24
25
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„A sárospataki vasútállomáson át hadba vonuló katonai csapatokat
a város és vidék közönsége lelkesedéssel és éljenzéssel fogadja s
nagy mennyiségű hűsítő italokat (sört, bort szódavízzel is),
ételneműeket (kalácsot, kiflit, zsemlyét vajjal bekenve, különféle
gyümölcsöket, csokoládét, stb.), cigarettát, szivart, virágot ad át a
katonáknak. A tisztek s a legénység rendszerint hálásan köszönik
meg a közönség figyelmét és rokonszenvét.”26

Ez a részletes leírás feltehetően szintén propagandisztikus céllal jelent meg a Sárospataki Református Lapokban, a hadba vonulást lelkesítő stílusban bemutatva.
Az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi hadereje két fő
részből állt. Gerincét a Császári és Királyi Hadsereg (K.u.K), vagy
más néven közös hadsereg alkotta. A közös hadseregbe a Birodalom egész területéről kerültek mozgósításra újoncok. A sorozáshoz a Birodalmat 112 kerületre osztották, ebből 47 volt magyar
kerület. Minden kerület általában egy gyalogezredet állított ki. Vezényleti és szolgálati nyelve a német volt. A hadsereg a közös hadügyminiszter alá volt rendelve, és háború esetén először ezt az
egységet mozgósították. A Császári és Királyi Hadseregben 1914ben 70 ezer magyar újonc volt.27 A haderő második vonala a Magyar Királyi Honvédség volt. Élén a honvéd főparancsnok állt, az
ügyeit a honvédelmi miniszter intézte. Szabályzata, a jelvények és
felszerelések megegyeztek a közös hadseregéivel. A Magyar Királyi
Honvédséget csak háború esetén alkalmazták.28 A Magyar Királyi
Honvédséghez 1914-ben 25 ezer újonc került be Magyarország területéről. Magyar viszonylatban fontos megemlítenünk a haderő
mobilizálásakor létrejött Magyar Királyi Népfelkelést is. Minden
férfi 42 éves koráig volt hadköteles, ha kapott korábban katonai
kiképzést, ha nem. A népfelkelők főleg az idősebb korosztályból
kerültek ki, gyakran polgári ruhában, nem megfelelő felszereléssel
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ellátva.29 1914 augusztusában, a mozgósítás után a hadtesteket hat
hadseregbe vonták össze,30 a haderő létszáma ekkor 3,2 millió fő
volt.31 Statisztikai összevetésben az Osztrák-Magyar Monarchia
alulmaradt a békeidőben kiképzett fegyveresek számát tekintve ellenfeleivel szemben az I. világháborúban.32
Amennyiben a mozgósítást egy állam hadigépezetének beindításaként értelmezzük, megkerülhetetlen az állami propaganda
kérdése, amely a hadigépezet eredményes működését hivatott elősegíteni eszközeivel. Hadi állapotban egy állam alárendeli termelésének minden szegmensét a katonai érdekeknek, még az állampolgárokat is. A háború, mint redisztribúciós rendszer jelenik meg
Arthur Marwick értelmezésében.33 Az állam a hadviselés terheire
hivatkozva átcsoportosítja az anyagi javak mellett az emberi és
szellemi erőforrásokat is.34 Felmerül ezek alapján a kérdés, hogy
amennyiben a mozgósított férfiak az állam tulajdonát képezik, felfoghatjuk-e a mozgósítást az emberek hadi célokra való rekvirálásaként? És amennyiben igen, értelmezhető-e a propaganda egyfajta
áthidaló eszközként a cél elérése érdekében? A vizsgált korszakunkban vezetett abaúji presbiteri jegyzőkönyvekben gyakran
használnak állami propagandából átvett szófordulatokat, melyek
hadi pátosszá alakulnak. A leggyakoribb kifejezés „a haza oltárára”
helyezni valamit, mely már önmagában is feltételezi az áldozatot –
az oltáron áldozatot mutatnak be. Különösen érdekes ez a kifejezés református hitelvi megközelítésben, ahol a templomokban
nincs oltár, így az áldozatbemutatás aktusa sem létezik – ebből is
következtethetünk arra, hogy propagandisztikus toposzról van szó
a jegyzőkönyvi szövegekben.
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Az Abaúji Református Egyházmegye állapota
1914–1923 között a mozgósítás tükrében
Az Abaúji Református Egyházmegye I. világháború korabeli állapotáról elsősorban annak közgyűlési jegyzőkönyvei maradtak ránk
forrásként. Az évente kétszer, tavasszal és ősszel megtartott rendes
közgyűlés eseményeit, az elhangzott beszédeket és felszólalásokat, a
különféle peres ügyeket vagy anyagi vonatkozású kérdéseket a
mindenkori esperes helyettese, az egyházmegyei főjegyző jegyezte
le. A jegyzőkönyvek nyomtatásban is megjelentek évről-évre, és a
különféle bizottságok jelentései és kimutatásai kiváló rajzát adják
az egyházmegyének vizsgált korszakunkban. Jelen dolgozat témájához, a református elemi népiskolai tanítók mozgósításának kutatásához elsősorban a tanügyi bizottság éves jelentéseit használtam
fel. Ezt egészítik ki a Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspökének iratai, melyekben elsősorban az egyház és az állam sajátos kapcsolatát vizsgálhatjuk, különös tekintettel a tanítókat és
lelkészeket érintő különféle rendeletekre. Az elemzett forrásanyag
harmadik, azonban korántsem elhanyagolható csoportját az Abaúji
Református Egyházmegye gyülekezeteinek iratanyaga képezi, elsősorban a presbiteri jegyzőkönyvek idevonatkozó bejegyzései. A
három forrástípus egymás mellé rendezésével évről-évre feltárulnak előttünk a mozgósítás generálta egyházi és gyülekezeti tendenciák, valamint a kényszerűen előállt helyzetekre adott sajátos kényszermegoldások.
1914
A világháború előtt az egyházmegye 1914 árpilis 28–29-én, Kassán
tartott tavaszi rendes közgyűlésén az esperes jelentéséből értesülünk arról, hogy megszüntetik a káplántartási kongruát. Ez azzal a
kockázattal járt együtt, hogy számos gyülekezet segédlelkész, káplán nélkül maradhatott, hiszen államsegély nélkül a kisebb gyülekezetek nem tudtak a lelkész és a tanító fizetése mellett még se-
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gédlelkészi illetményt is kigazdálkodni. Az esperes35 jelentésében a
„fenyegető káplán-bőséget” ütköztette a „máris bekövetkezett tanítóhiánynyal”. A tanítók hiányát a következőképpen indokolta:
„Ismételt pályázati hirdetésekre sem tudunk tanítót kapni, mert a felekezeti
tanítók jó nagy kontingensét az állam viszi el és a megürült helyeket nincs
kikkel betölteni.”36

Ez feltehetően azzal magyarázható, hogy az állami népiskolákban
tevékenykedő tanítók fizetése biztosabb megélhetést nyújtott,
mint a gyakran évről-évről gazdálkodó református gyülekezetek
iskolaszéke által fenntartott tanítói állások – annak ellenére, hogy a
református népiskolai tanítók illetményeik mellé államsegélyt is
kaptak. Ekkor az egyházmegye elemi iskoláiban 68 férfi és 8 nő
végezte az oktatási tevékenységeket. Három gyülekezet iskolája
(Beret, Buzita és Pány) azonban többszöri hirdetésre sem kapott
tanítót. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy ez utóbbi két gyülekezetben helyben lakó lelkész sem volt, aki tanító híján átvehette
volna a mindennapi oktatást.37 A jegyzőkönyvben az Abaúji Református Egyházmegyei Tanító Egyesület 1914. április 27-én, Kassán tartott közgyűlése már napirendre hozta a fizetésrendezési törvényt, mellyel az állami és felekezeti iskolákban oktató tanítók fizetési különbségeit kívánták rendezni. Az anyagi kérdések mellett
még egy témakör foglalkoztatta a világháború előestéjén a Tanító
Egyesületet és az egyházmegyét: a vallásos oktatás, melyet „radikális tanítók tiltakozó szava” száműzni akart az iskolákból.38 A radikális
tanítók feltehetően a nem felekezeti népiskolákban oktatást végző
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tanítók voltak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter39 az egyházkerület püspökének40 1914. május 3-án írott levelében azt javasolta a
tanítóhiány felszámolására, hogy az egyházközségek ne csak a különféle protestáns lapokban hirdessenek pályázatot tanítói állásra,
hanem állami lapokban is, főként a Néptanítók Lapjában.41 Az
1914. augusztus 27-én, szintén Kassán tartott őszi egyházmegyei
közgyűlésen a Tanügyi Bizottság jelentéséből értesülünk róla, hogy
összesen 76 rendes, okleveles tanerő végezte az oktatási feladatokat az egyházmegye felekezeti népiskoláiban, 68 férfi és 8 nő megoszlásban. Tisztán vallástanítással 14 lelkész és 2 tanító foglakozott.42 Az egyházmegye lélekszáma 38.278 fő volt, a 6–12 év közötti iskolakötelesek száma összesen 4120 fő volt, 2088 fiú és
2032 lány. Közülük református felekezeti iskolába járt 1489 fiú és
1487 lány, összesen 2976 fő; más felekezeti iskolába 32 fiú és 31
lány, összesen 63 gyermek; községi vagy állami iskolába pedig 498
fiú és 497 lány, összesen 995 fő járt 1914-ben. Ami a felekezeti
népiskolákat illeti, VI. osztályú iskola volt 67 gyülekezetben, V.
osztályú két helyen. Összesen 78 tanteremben történt a tanítás,
melyek közül csak három volt „nem törvényszerű”. Az iskolák felszerelése 71 helyen volt teljes, míg 8 helyen hiányos.43 Az ország hadigépezetének beindulásával és a hadüzenetek elküldésével párhuzamosan a vallás- és közoktatásügyi miniszter bizalmas levélben
tájékoztatta a püspököt 1914 októberében „az ellenséges államok
hozzátartozóiról”, akik az egyházkerület valamely tanintézményében
dolgoztak. Az ellenséges államok hozzátartozói olyan külföldi származású egyházi alkalmazottak voltak, akiknek szülőhazájával szem-
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ben addigra az Osztrák-Magyar Monarchia hadban állt. A vallás-és
közoktatásügyi miniszter álláspontja a következő volt:
„Azon az alapon, hogy ellenséges államok hozzátartozói, nem kívánom az intézetekből eltávolíttatni őket.”

Ugyanakkor arra kérte a püspököt, hogy a szóban forgó személyeket állandó figyelemmel kísérjék, és esetleges káros hatásaikat jelentsék.44 Pár nappal később már az iskolaépületek katonai célokra
történő átengedéséről tájékoztatta a püspököt. Ezzel párhuzamosan folytak a népfölkelési szemlék, melyekről a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. tc., 2. paragrafusa rendelkezett. Tekintve, hogy a
mozgósítás után számos kérdés vetődött fel a tényleges katonai
szolgálatra bevonult felekezeti népiskolai tanítók helyzetéről,
Jankovich Béla az 1914/120.000. számú rendeletet adott ki. A
rendelet tisztázza a községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók
szolgálati- és illetményviszonyait.45
1914. november 7-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter bizalmas levelet küldött minden egyházi főhatóságnak, a mozgósításokkal kapcsolatban:
„Lépéseket óhajtok tenni a honvédelmi miniszter úrnál aziránt, hogy a közszolgálat érdekében valóban nélkülözhetetlen egyének a népfölkelési tényleges
szolgálat alól felmentessenek.”46

Ezzel összefüggésbe hozható az a tény is, hogy szintén 1914 őszéről találunk a püspöki iratanyagban egy útmutatást a felmentési javaslatok kitöltéséhez. 1914 decemberére több, abaúji református
44
45

46
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felekezeti népiskolai tanítót is felmentették a tényleges katonai
szolgálat alól. Kiss Dezsőnek (szül. 1888), Ladamóc kántortanítójának nélkülözhetetlenségét így indokolták a felmentési javaslaton:
„Mint községében egyetlen tanító s kántor, egyházi és iskolai szempontból teljesen nélkülözhetetlen.”

Varga Endrét (szül. 1883) Miglécnémeti református iskolájának
tanítóját és kántorát azért mentették fel, mert „rajta kívül az egész
községben sem pap, sem tanító. Nemcsak kántor, de előkönyörgő is” volt.
Mészáros Lajos (szül. 1887), aki Tornyosnémetiben volt református tanító és kántor azért menekült meg a sorozástól, mert „az iskola egyetlen tanítója, s emellett kántor is” volt. Az abaújvári tanítót,
Fidler Istvánt (szül.1887) azzal az indoklással mentették fel, hogy
„a szomszédos Pányok község iskolájába van kirendelve, a hadbavonult tanító
helyett. Rajta kívül Pányokon sem pap, sem tanító”

nem volt ekkor, aki a helyettesítést elvégezhette volna.47 A néhány
példából érzékletessé válik számunkra, hogy a református lelkészek, tanítók és kántorok szerepköre még a 20. század elején sem
volt tisztázott, lelkészek helyettesíthettek tanítókat, tanítók egyben
kántorok is voltak. Ennek következtében egy személy, a tanító
mozgósítása nem csak az oktatás terén, de az egyházközség belső
életében is problémákat generált.
1915
1915 februárjában és márciusában továbbra is érkeztek a püspökhöz a felmentési javaslatok, hogy azokat egy egységes listára felvéve továbbítsa az illetékeseknek. Március 10-én Révész Kálmán,
abaúji esperes három abaúji református tanító (Kovácsvágás, Abaújvár és Hernádszurdok tanítói) felmentési javaslatát küldte el a

47
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püspöknek. Kosztyu Ferenc (szül. 1891) az abaújvári iskola tanítója és kántor is volt. Nélkülözhetetlenségét azzal indokolták, hogy
„tanítótársa, Fidler István a pányoki iskolába rendeltetvén, Abaújvárott egymaga maradt mint tanító és kántor.”
Kőrössy József (szül. 1891) a hernádszurdoki iskola taní tója és a gyüle-

kezet kántora volt, aki

„mint a községben egyetlen tanító és kántor nélkülözhetetlen annál inkább,
mert a lelkésznek sokszor Hernádpetriben és Hernádvécsén kell szolgálni, és
akkor az istentiszteletek végzése a tanítóra marad.” 48

Hernádpetri ekkor Hernádszurdok filiája volt, Hernádzsadánynak
pedig Alsómislye volt leányegyháza.49 A leányegyházakban gyakran
előfordult, hogy az anyaegyház lelkésze csak havonta néhány alkalommal tartott istentiszteleteket, így bizonyos szolgálatokat, például könyörgéseket a tanító végzett a filiákban. A tanítóhiányt rendezni kellett, így 1915. április 6-án, Klebelsberg Kuno miniszteri
államtitkár levele alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter bizalmas levélben közölte a püspökkel, hogy államsegéllyel tanítói állásokat kívánnak létrehozni. A tervezett 130 tanítói állásból 27 lett
volna a Tiszáninneni Egyházkerületben. Első körben 50 államsegéllyel támogatott pozíciót terveztek betöltetni, melyből 11 lett
volna az egyházkerületben.50
Az 1915. május 5-6-án, Kassán tartott tavaszi egyházmegyei
közgyűlésén Meczner József, egyházmegyei gondnok nyitóbeszédében kitért a tanítók háborús tevékenységére.
„A tanítói kar fiatal nemzedéke eddig is nagy számmal vonult a harctérre,
hogy ott, ha kell, vére hullásával is a hazának és egyháznak eléggé meg nem

48
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becsülhető szolgálatot tegyen. Sokan már mártírjai lettek a hazaszeretettől sugallt önfeláldozó küzdelemnek.”51

Révész Kálmán esperes jelentéséből értesülünk róla, hogy ekkora
24 tanító és 5 kántor vonult hadba, a gyermekek tanítását „a legtöbb
helyen a lelkészek önként és szívesen teljesítették”52 – csak egy lelkészt
kellett erre utasítania az egyházmegyének. A segédlelkészek közül
egy fő, Szabó József vállalt fegyveres szolgálatot, míg Csabay István segédlelkész a katonai betegápolók közé állt.53 Ekkor az egyházmegye lélekszáma 38.542 fő volt, akik között 72 lelkész, 11 segédlelkész és helyettes lelkész, két katonai lelkész és egy nevelőintézeti lelkész végezte a szolgálatokat. Az elemi iskolákban 68 férfi
és 8 nő tanított, a férfiak közül azonban 24 hadba vonult. A jelentésben kitértek arra, hogy
„néhány tanítót hivatalos felterjesztésre, sikerült a katonai szolgálat
alól mentesítenünk.”54

Kovács Ferenc, alsószendi tanító példája különösen érdekes.
Az 1889-ben, Szabadszálláson született tanítót 1910-ben választották az alsószendi iskola tanítójává. Mozgósítása után, a hivatalos
eljárástól eltérően nem fölmentési javaslattal, a püspökön keresztül
próbálták a tényleges katonai szolgálat alól felmenteni, hanem az
iskolaszék képviselői írtak levelet közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi miniszternek.
„A most egy éve bekövetkezett időben a haza hívó szava fegyverbe
hívta jó tanítónkat, így iskolánk a múlt 1914/15. évben üresen maradt. Az oktatás egész éven át szünetelt. Így két községnek (Alsó- és
Felsőszend) 60-70 gyermeke nélkülözte a szeretetnek és nevelésnek
azt a nemét, amelyet egy jó tanító az iskolában s egy község kebelében nyilváníthat.”
Kovács (szerk.) 1915: 7.
Kovács (szerk.) 1915: 9.
53 Kovács (szerk.) 1915: 10.
54 Kovács (szerk.) 1915: 13.
51
52
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A levélből értesülünk róla, hogy Kovács Ferencet a 38. gyalogezredbe sorozták be, járt a „déli szerb harcztéren”, ahonnan az északi
harctérre került és súlyosan megsebesült. A levél keletkezésének
idején Budapesten, a 38. gyalogezred hadkiegészítő parancsnokságánál volt a „Mester útczai iskolában.” Nélkülözhetetlenségét azzal
indokolta az iskolaszék, hogy
„községünkben nincs senki, aki munkáját helyette elvégezhetné, mivel nem is
egy, de két egymás mellett fekvő községben ő csak egyedül van. Egyházunk szegény, s a mostani tanítóhiányban még nő tanítóval se pótolhatjuk helyét, mert a
módosabb egyházak több fizetést adnak…”

Az idézetből kitűnik, hogy egyfajta versenyhelyzet alakult ki a gyülekezetek között, melyben a kisebb, szegényebb gyülekezetek nem
versenyezhettek tanítói fizetés terén a tehetősebb eklézsiákkal.
A kérelmet az esperes aláírásával jóváhagyta, azonban az Ilosvay
államtitkártól szeptemberben, a püspöknek küldött válaszlevélben
a következőket olvashatjuk:
„Kovács Ferenc alsószendi ref. felekezeti iskolai tanító felmentése
érdekében – katonailag kiképzett lévén – elvi okokból nem tehetek
lépéseket.”

A háború előrehaladtával egyre kevesebb felmentési javaslat járt
eredménnyel, különösen azokban az esetekben, mikor az illető tanító katonai kiképzésben részesült korábban.
1915 nyarán sorra érkeztek a püspökhöz kimutatások a
Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházmegyéinek hadbavonult tanítóiról. Az Abaúji Egyházmegyéből 26 fő, az Alsózempléniből 21 fő, a Felsőborsodiból 30 fő, a Felsőzempléniből 7 fő, a
Gömöriből 33 fő, a Tornaiból 8 fő, míg az Ungi Egyházmegyéből
pedig 14 felekezeti tanító vonult hadba.55 Az 1915. augusztus 2526-án tartott őszi egyházmegyei közgyűlésen már a háború több,
az iskolákra és az oktatásra gyakorolt hatásáról számoltak be a je55
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lentésekben. Általánossá vált a tanerőhiány, a tantermek egy részét
hadi célokra lefoglalták, a gyermekeket pedig a szülők „munkáskéz
hiányában” munkára fogták, ami iskolakerüléshez vezetett. A hadba
vonult tanítók helyett a lelkészek, helybeli tanítótársak vagy a szomszédos egyházközségek tanítói végezték az oktatást. Ekkor még csak
pár községben szünetelt teljesen a tanítás, vagy jártak más felekezet
iskolájába az iskolakötelesek.56 Az egyházmegye lélekszáma ekkor
38.542 fő volt, az iskolakötelesek összesen 4201-en voltak, 2131 fiú
és 2070 lány megoszlásban. Református felekezeti iskolába járt közülük 1553 fiú és 1448 lány, összesen 2901 fő; más felekezeti iskolába 46 fiú és 45 lány járt, összesen 91-en; míg községi vagy állami
iskolába 533 fiú és 536 lány járt, összesen 1074 fő.57 Ami az iskolákat és a tanerőt illeti, ekkor 65 férfi és 7 nő, összesen 73 okleveles
tanerő volt az egyházmegye alkalmazásában, azonban a tanítók közül 24 fő hadba vonult „mindjárt a háború kitörése után”, közülük hősi
halált halt Falusi Gyula alsóvadászi tanító. Így tanügyi szolgálatban
51 férfi és 7 nő működött ekkor.58 Az iskolák közül 64 volt VI. osztályú, 1 volt V. osztályú és 2 csak IV. osztályú. Összesen 76 tanteremben zajlott az oktatás, melyek közül 73-ban megfelelő volt a felszerelés.59 A hadbavonult 24 tanító ellenére az oktatás csak 3 helyen
szünetelt, Nagykinizsen és Alsószenden „hadbavonulás miatt”, Buzitán
pedig az alapvető tanárhiány miatt nem volt betöltve az állás.60 Ez
azt jelzi számunkra, hogy a háborús körülményekhez képest jól működött a többnyire lelkészek, segédlelkészek által végzett helyettesítés. A pálházai iskolát az egyház átadta az államnak, így az egyházmegye területén 23 vegyes állami iskola lett. A mulasztások száma
kezdett aggasztó méreteket ölteni, azonban a háborúra való tekintettel nem tudtak megfelelő intézkedést tenni.61
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Az 1915 második felében írt felmentési javaslatokon egy
újabb indoklás is szerepelt a korábbiakhoz képest: a növendékek
száma. Trócsányi István (szül. 1875) korláti tanítónak, akit 1915
szeptemberében mentettek fel bizonytalan időre a katonai szolgálat alól, azzal indokolták felmentését, hogy „az iskola egy tanerős.
Növendékek száma: 72.” Lénárd Domokos (szül. 1869), Gönc tanítója azért kapta meg felmentését, mert bár Göncön két tanító volt,
„az egyik a mozgósítás óta a harctéren. Növendékek száma: 160.” 1915
végére majdnem minden gyülekezet iskolaszéke megpróbálta tanítóját megmenteni a tényleges katonai szolgálattól. Emellett 1915.
szeptember 18-án a vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte,
hogy csak azok a tanítók hozhatók javaslatba a felmentéseknél,
akik legalább 1915. július 1-től az adott egyházközség szolgálatában állnak. Ennek következtében 1916-tól megfigyelhetjük a felmentési javaslatok megjegyzés rovatában, hogy melyik tanító mióta töltötte be tisztségét az adott gyülekezetben. A felmentési javaslatok száma oly méreteket öltött, hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszter 1915. december 20-án a következőket írta a püspöknek:
„A katonailag kiképzett, fegyveres szolgálatra alkalmas tanítók felmentése érdekében pedig ezentúl nem vagyok hajlandó lépéseket
tenni.”62

Ezzel a kijelentésével Jankovich Béla, vallás- és közoktatásügyi
miniszter megpecsételte az abaúji egy tanerős felekezeti népiskolák
sorsát.
1916
1916. február 18-án a vallás- és közoktatásügyi miniszter tájékoztatást kért az egyházi főhatóságoktól arra vonatkozóan, hogyan helyettesítik hadba vonult tanítóikat. Február 22-én arról értesítette a
püspököt, hogy a népfölkelési szemlén alkalmasnak ítélt személyek
62
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felmentési javaslatát közvetlenül a „honvéd-kiegészítő vagy a cs. és kir.
kiegészítési kerületi parancsnokságnak” kell küldeni.63 Ez egyrészt
gyorsította a felmentés folyamatát, másrészt amennyiben az illető
tanító még nem indult el a harctérre, felmenthető volt. Rendezni
kellett továbbá a tanítók fizetésének kérdését is, így 1916. február
24-én a Konvent elnöksége levélben tájékoztatta a püspököt, hogy
a hadbavonult, de eltűnt református tanítók államsegélyét és a fizetés-kiegészítő államsegélyt a tanító helyettesének kell folyósítani.64
Az 1916. május 9-10-én Kassán tartott tavaszi egyházmegyei közgyűlésen Révész Kálmán esperesi jelentésében előadta, hogy a felekezeti tanítók is kivétel nélkül megkapták a 400 Korona drágasági pótlékot.65
1916-ban az egyházmegye lélekszáma 38.463 fő volt, akik között 70 rendes lelkész, 7 segédlelkész és Kassán két katonalelkész
végezte a szolgálatokat. A hét segédlelkész közül Kovács Dezső és
ifjabb Kiss Lajos tábori lelkészként szolgáltak, „eképp lettek harczosai a vitézkedő anyaszentegyháznak.”66 Az iskolákban 66 férfi és 10
nő, összesen 76 fő tanított, de a 66 férfiből 20 hadba vonult. A
tanköteles gyermekek száma összesen 4245 fő volt, 2201 fiú és
2044 lány. Közülük 1543 fiú és 1489 lány, összesen 3032 fő járt
református felekezeti iskolába; más felekezet iskolájába 37 fiú és
36 lány járt, összesen 73-an; állami vagy községi iskolába pedig 528
fiú és 510 lány járt, összesen 1038 fő. Az iskolák közül 56 volt VI.
osztályú, 4 volt V. osztályú, és 1 volt IV. osztályú. Erre vonatkozóan az egyházmegye hozzáállása az volt, hogy „ideje lenne már, hogy
minden iskolában a 6 osztály felállíttassék”67 – ahogyan azt a népoktatási törvény előírta. A tanítás 76 tanteremben zajlott, melyek közül
75 törvényes volt, és csupán egynek, a pányi iskolának nem volt a
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törvény által előírt megfelelő tanterme, azonban a felszerelés minden iskolában megfelelő volt.68
1916 második felére az addig viszonylag jól működő tanítóhelyettesítési rendszernek egyre több negatív aspektusát figyelhetjük meg. Az augusztus 31-én tartott őszi egyházmegyei közgyűlésen több iskola eseti példáját tárták elő. Baksy István szikszói lelkész arra panaszkodott, hogy a szikszói iskolában a háború kezdete óta a korábbi négy tanerő helyett kettő működik, külön díjazás
nélkül, és csoportonként járatják iskolába az egyes osztályokat délelőtt és délután.69 A szikszói egyházközség már 1916 februárjában
megpróbálta Czövekh Barnabás, református tanító szabadságolását kieszközölni. Kérelmükben azzal érveltek, hogy tanítójuk csak
irodai szolgálatot teljesít a magyar királyi IV/9. hadtápzászlóalj 3.
századánál,
„holott reá itthon népnevelési szempontból – mivel más tanítónk is
teljesít katonai szolgálatot a harcztéren – már eddigelé is felettébb
nagy szükség lett volna.”

A nagykinizsi iskola helyzete még nehezebb volt: az ottani iskola a
tanító hadban léte miatt két éve zárva volt, mivel a teljes tanítói fizetést a katonáskodó rendes tanító kapta, helyettes tanítót nem
tudtak megfizetni. Az egyházmegye közgyűlésének tanácsára az
egyház tőkepénzeiből vettek el egy összeget a helyettes tanítói fizetéshez.70 Az 1915-ben államosított pálházai iskola helyzete különösen figyelemreméltó, hiszen Gál János, tanító állami tanító lett,
ugyanakkor továbbra is a pálházai leányegyház előkönyörgője, „tehát lelkészi funkció végzésére kötelezett egyén” volt. Az 1916 februárjában a vallás- és közoktatásügyi miniszternek címzett gyülekezeti
kérelemből értesülünk róla, hogy Gál János a 37. gyalogezredben
szolgált, mint telefonista, szabadságolását is ezzel próbálták indokolni. Pálháza ekkor Füzérradvány filiája volt, ahol a
68
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„füzérradványi ref. egyház lelkésze csak minden 3ik vasárnap délelőtt tarthat istentiszteletet, mivel máskor Füzérradványban kell végeznie.”

Tehát bár Gál János, mint állami tanító szolgált a háborúban, mégis egyházi szinten is érezhető volt személyének hiánya. Arra vonatkozóan, hogy felmentették-e a katonai szolgálat alól, nincs adatunk.
A tanügyi bizottság jelentéséből értesülünk róla, hogy 21 tanító vonult hadba a 65 férfi tanítóból, így 44 férfi és 9 nő végezte az
oktatást az egyházmegye elemi iskoláiban.71 Az egyházmegye lélekszáma ekkor 38.463 fő volt, a 6–12 év közötti iskolakötelesek
4245-en voltak, 2201 fiú és 2044 lány. Közülük saját felekezeti iskolába járt 1543 fiú és 1489 lány, összesen 3032 fő; más felekezeti
iskolába 73-an jártak, 37 fiú és 36 lány; állami vagy községi iskolába 528 fiú és 510 lány járt, összesen 1038-an.72 Szünetelt a tanítás
Hejcén és Pamlényban, mely iskolák emiatt osztályozhatóak sem
voltak, ahogyan a gagybátori iskola sem, a növendékek hiánya miatt. A háborús állapotok miatt a pusztafalusi, nyiri, szendi, vilyi és
pányi iskolák korábban zárták az iskolaévet, így szintén nem voltak
osztályozhatóak.73 Az iskolakerülést ekkor már állami szinten próbálták rendezni, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1916. július
28-án körrendeletet adott ki, mivel
„az iskolakerülő gyermekek száma a szülők nagymértékű elfoglaltsága vagy gondatlansága miatt úgy az egyén, mint a köz alig helyrehozható kárára aggasztó mértékben növekedett.”

Elrendelte tehát a tankötelesek összeírását.74 Az egyházmegyei
közgyűlésen Frenczel Bertalan tanácsbíró indítványára ismét napirendre került az elemi népiskolákban való hitoktatás kérdése,
71
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melyre Frenczel javaslata az volt, hogy a lelkészek végezzék a hitoktatást minden iskolában. Bár az indítványt nem ellenezte a közgyűlés, a háborúra való tekintettel levették azt a napirendről.75
1916-ban összesen 21 iskolában szünetelt a tanítás a Tiszáninneni
Református Egyházkerületben. A hadbavonult tanerő pótlása nem
tűrt halasztást, így a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1916 augusztusában kiadott egy rendeletet, melyben megjelölte, kik végezhetik a tanítók helyettesítését. A rendelet értelmében lehetséges
helyettesek voltak az okleveles tanítók/tanítónők, tanítóképezdének legalább 2 évfolyamát elvégzett tanítójelöltek, okleveles óvónők, vagy ezek hiányában nyugdíjas tanítók és tanítónők.76 Ez azt
mutatja, hogy a tanerő tekintetében is egyfajta hiánygazdálkodás
lépett életbe állami szinten is. 1916 végére a felmentéseket is szigorították, és csak akkor lehetett valakit felmenteni a katonai szolgálat alól, ha a felülvizsgálaton fegyveres hadi szolgálatra alkalmatlannak minősítették, és azt katonai bizonylattal igazolták.
1917
1917. január 10-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter kiterjesztette a népfölkelési szemlén megjelenni kötelesek körét, így már
csak „a katonai célokra dolgozó gyárak és vállalatok alkalmazottai” nem
kerültek mozgósításra.77 1917-re nem csak az iskolák, de a gyülekezetek helyzete is egyre nehezebbé vált, melyben több tényező is
szerepet játszott. Erről Meczner József egyházmegyei gondnok az
1917. május 8–9-én tartott tavaszi egyházmegyei közgyűlésen a
következőket mondta el beszédében:
„Egyházi közéletünk érzi a nehéz idők súlyát, a kis egyházközségek, amelyek
már eddig is az amerikai kivándorlás miatt erősen meggyengültek, most a férfiak hadbavonultával még inkább csaknem tehetetlenné váltak.” 78
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Az egyházmegyei gondnok beszédében a népoktatásra is kitért:
„A népoktatás terén sok akadállyal és bajokkal kell küzdeni. Hogy a tanítói
kar fiatalabb nemzedéke mily számmal vonult a harctérre, csak Abaúj-Torna
vármegyére mutatok, ahonnan 160 tanító lett katonai szolgálatra behívva.”79

A hadba vonult tanítók helyettesítését továbbra is a lelkészek végezték, külön díjazás nélkül. Révész Kálmán esperes erről úgy vélekedett, hogy a felekezeti tanítók helyzete könnyebb, mint a lelkészeké, hiszen „ők kivétel nélkül tisztességes drágasági pótlékot kapnak az
államtól.”80 (1916-tól az állam 400 Korona drágasági pótlékot biztosított minden tanítónak.) 1917-ben az egyházmegye lélekszáma
38.236 fő volt, akik között 70 rendes lelkész, 7 segédlelkész, illetve
Kassán nevelőintézeti és tábori lelkészek végezték a szolgálatokat.
Két gyülekezetben nem volt ekkor lelkész, Nagykinizsen és Szikszón.81 Az iskolákban 61 férfi és 15 nő, összesen 76 tanerő volt,
akik közül 17 férfi hadba vonult. A tanítónők számának növekedését az magyarázza, hogy
„a közoktatási kormány 6 iskolánkba /Alsószend, Felsőcéce, Felsődobsza, Nyiri, Selyeb, Tarcavajkócz/ református vallású állami
tanítónőket rendelt ki a hadbavonult tanító pótlására.” 82

Szobonya István tanácsbíró indítványa egy újabb tendenciát tár
elénk a népoktatás kapcsán: a fiatalabb tanítók szívesebben mentek át állami iskolákhoz, ahol a kántori tevékenységért külön díjazást kaptak, szemben a református felekezeti iskolákkal. Szobonya
felvetése szerint ez veszedelmes lehet, különösen a leányegyházakra nézve, ahol a református tanítók által végzett előkönyörgői és
szószéki szolgálatokat így nem lesz, aki elvégezze. A tanácsbíró
ezért indítványozta, hogy az egyházmegye tegyen felterjesztést a
79
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Konvent felé, a tanítók fizetésemelésére vonatkozóan.83 1917 második felére a népoktatás kérdése normalizálódni látszott az egyházmegyében. Ez arra vezethető vissza, hogy a lelkészek mellett
államilag kirendelt, képzett tanítónők végezték a hadbavonult tanítók helyettesítését, illetve hogy 1917 júliusában a vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte a „törvényen alapuló iskolakötelezettség érvényesítését.” Az 1917. augusztus 15-én tartott őszi egyházmegyei
közgyűlésen a tanügyi bizottság így jellemezte jelentésében a helyzetet:
„A háború erős nyomása mellett is tanügyi állapotunk eléggé tisztességes keretekben mozog, s nagyobb kívánnivalókat nem mutat fel…” 84

Az egyházmegye lélekszáma ekkor 38.236 fő volt, a 6–12 év közötti iskolaköteleseké pedig 4302, 2222 fiú és 2080 lány megoszlásban. Református felekezeti iskolába járt közülük 1540 fiú és
1511 lány, összesen 4302 fő; más felekezet iskolájába 40 fiú és 36
lány járt, összesen 76 fő; állami vagy községi iskolában tanult 570
fiú és 513 lány, összesen 1083-an.85 Az iskolákban ekkor 54 férfi
és 16 nő tanított, továbbá 7 ideiglenesen kirendelt tanítónő és 4
lelkész, összesen 81 fő. Tisztán vallásoktatással 22 lelkész és egy
tanító foglalkozott.86 Az iskolák közül VI. osztályú volt 58, V. osztályú pedig kettő, IV. osztályú iskola ekkor már nem volt az egyházmegyében. Az oktatás 75 tanteremben zajlott, melyből csak
kettő nem felelt meg az előírásoknak. A felszerelés 69 iskolában
volt megfelelő, öt helyen /Selyeb, Felsőcéce, Felsődobsza,
Felsőfügöd, Tomor/ pedig hiányos. Teljesen osztott iskola 1 volt,
részben osztott 12, osztatlan 44, 68 pedig vegyes. Négy tanerős iskola 1 volt, három tanerős szintén 1, két tanerős 8, míg egy tanerős 51. Az iskolaépületek száma az egyházmegyében 1917-ben 69
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volt, a tanítói lakásoké pedig 75.87 Az iskolaév a legtöbb helyen kilenc hónap helyett csak nyolc hónapig tartott, így hat iskola nem
volt osztályozható (Késmárk, Bakta, Pusztafalu, Szend, Szala, Hejce). A népiskolákban történő hitoktatás újabb problémákat hozott:
Láng Gizella, a Felsőcécére kirendelt tanítónő kijelentette, hogy ő
vallást tanítani nem köteles.88 1917 augusztusában 18 abaúji tanító
állt hadi szolgálatban, akik közül 4 hadifogságban, egy pedig a temesvári hadikórházban volt. Három helyen nem volt tanító, Alsóhutkán, Buzitán és Restén.89 Szalán, Szenden és Hejcén az iskolaszék az iskolaévet a körlátogatás előtt bezárta, így az egyházmegye
figyelmeztette az egyházközségek iskolaszékeit. Kiskinizs helyzete
a háború előrehaladtával szintén nehezedett:
„Kiskinizsen a körlátogatóság sem lelkészt, sem tanítót, sem iskolás
gyerekeket nem talált, amennyiben a lelkész, mint tábori pap hadbavonult, a tanítói állás meg betölthető nem volt.” 90

1918
Az 1917-ben az egyházmegye tanügyi bizottsága által oly kedvezőnek ítélt helyzet 1918 elejére már teljesen más képet festett. Az
1918. május 1-2-án tartott tavaszi egyházmegyei közgyűlésen
Meczner József egyházmegyei gondnok nyitóbeszédében így vélekedett a helyzetről:
„A népiskolai ügyek terén is sok nehézséggel kell küzdeni. Igen nagy a tanítóhiány, úgy, hogy sok egyházközségben a tanítás szünetel. A tanítói testület fiatalabb nemzedéke a harctéren teljesít hazafias kötelességet, akik közül sokan
már magasabb kitüntetésben részesültek, sokan pedig vérük hullásával pecsételték meg honszerelmüket.”91
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A felmentések aránya is csökkent, tekintettel a népfölkelési szemlén megjelenni kötelesek körének kiterjesztésével. Erről a vallás- és
közoktatásügyi miniszter bizalmas levélben így írt a püspöknek:
„Nem helyezhetem kilátásba azt, hogy az ily kivételes felmentések
tömeges számban történjenek. (…) Átlag legfeljebb 5-8 arcvonalszolgálatra alkalmas hadkötelest lesz módomban felmenteni.” 92

Ha figyelembe vesszük, hány tanító és lelkész teljesített ekkor katonai szolgálatot a Tiszáninneni Református Egyházkerületből, az
5-8 fő lehetséges felmentése aránytalanul kevésnek tűnik. Az egyházmegye lélekszáma ekkor 37.911 fő volt, 1915 és 1917 között
552 fős fogyás figyelhető meg.93 A lelkészek 69-en voltak rendes
lelkészek, 6 segédlelkésszel, Kassán javítóintézeti és katonai lelkésszel kiegészülve – közülük két lelkész és egy segédlelkész tábori
lelkészként szolgált.94 Az iskolákban 58 férfi és 16 nő tanított, a
férfiak közül 16 hadba vonult, így a 16 tanítónő „a közoktatási kormány által kirendelt állami tanítónő” volt.95 Az egyházmegye közgyűlése frappánsan summázta a tanítók mozgósításával jelentkező nehézségeket:
„A kárral, amely a tanítók elvonásával jár, aligha ér fel a haszon,
melyet ők, mint katonák teljesítenek.”96

Az egyházmegye őszi közgyűlésén a tanügyi bizottság jelentése
egyre sötétebben vázolja az iskolák helyzetét.
„Természetes, hogy a negyedik háborús esztendő még sokkal jobban reá nyomta tanügyi állapotainkra is a maga bélyegét s ha mégis
sikerült a tanügy terén legalább megnyugtató eredményt elérni, azt
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tanítóink odaadó munkás szorgalmának s az egyházi elöljáróságok,
főleg a lelkészek körültekintő ügybuzgalmának köszönjük.” 97

Az egyházmegye lélekszáma 1918-ban 37.911 fő volt 70 egyházközséggel, melyek közül iskolát tartott fenn 58, 12 pedig nem. Az
összesen 78 iskolából 1-3 osztályú volt 1, 1-5 osztályú volt 2, 1-6
osztályú pedig 75 volt. Négy tanerővel rendelkező iskola 1 volt,
ahogyan 3 tanerővel rendelkező is csak 1, két tanerős volt 8 iskola,
míg egyetlen tanerő volt 68 iskolában. Az iskolák közül teljesen
osztott iskola 1 volt, részben osztott 12, osztatlan 62, melyekből 77
vegyes iskola volt. A tanulók létszáma 60 fő alatt volt 20 iskolában,
60 és 80 fő között pedig 58 iskolában. Az iskolaépületek száma 78
volt, a „hygiénikus szempontoknak minden tanterem megfelelt.” 98 Az iskolák felszerelése megfelelő volt 75, hiányos három helyen (Bakta,
Kázsmárk, Kiskinizs). A tanítói lakások száma 78 volt. Összesen
70 tanerő volt ekkor az egyházmegyében, 54 férfi és 16 nő, nyolc
iskolában pedig lelkészek tanítottak. A tankötelesek száma 2210
fiú és 2270 lány volt, összesen 4480 fő. Közülük saját felekezeti
iskolába járt 1528 fiú és 1501 lány, összesen 3029 fő; más felekezet
iskolájába 32 fiú és 28 lány járt, összesen 60-an; állami vagy községi iskolába pedig 660 fiú és 610 lány járt, összesen 1270 fő. Szünetelt a tanítás Pányokon, ahol „az iskola züllő félen van” és „megmentéséről vagy a rendes tanító katonai szolgálat alóli felmentésével, vagy ideiglenes
tanító alkalmazásával” vált szükségessé gondoskodni. Tanerő hiányában nem volt oktatás Alsóhutka és Hejce iskoláiban, Nyiriben
pedig ragályos betegség miatt.99 Az egyházmegye közgyűlése ekkor
is sürgette az iskolafenntartó egyházakat, hogy a törvény értelmében VI. osztályúvá fejlesszék iskoláikat.100
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1919–1923
A háború után kimutatás készült az Abaúji Református Egyházmegyéből hadba vonult református tanítókról. Összesen 26 fő került mozgósításra a 3., 9., 16. honvéd gyalogezredhez, a 25., 34. és
38. császári és királyi gyalogezredhez, illetve a 9. népfölkelő parancsnoksághoz. Katonai beosztásukat tekintve egy éves önkéntes,
póttartalékos, népfölkelő, káplár, közvitéz és őrvezető pozíciókban szolgáltak. A hadbavonult 26 főből elesett két fő: Balázs Sándor mérai tanító, és Falusi Gyula alsóvadászi tanító.
A háború befejezésével természetesen nem normalizálódott
azonnal az abaúji felekezeti népiskolák helyzete. 1919 márciusában
a Konvent a „megszállott területen lévő protestáns iskolák sorsáról” próbált információkat szerezni. Ehhez egy három kérdésből álló űrlapot állítottak össze, a kérdések a következők voltak: Hogyan befolyásolta az intézmény működését a megszállás? Hogyan bántak a
tanítószemélyzettel, az ifjúsággal és az iskola vagyonával? Mi lesz a
hatása a beavatkozásnak az iskola és az egyház jövőjének szempontjából?101 A püspök, aki ekkor Tüdős István 1918-as halála
után Révész Kálmán, korábbi abaúji esperes volt, a következőket
jelentette a kialakult helyzetről a Konventnek:
I. „A megszálló cseh hatalom ez ideig csak annyiban korlátozta és korlátozza az egyházak önkormányzati jogkörét, hogy a hivatalos levelezést a postai közlekedés elzárásával és szigorú határzárral
lehetetlenné teszi.”
II. „Eddig még egyetlen esetet sem jelentettek, hogy a csehek
megakadályozták volna a lelkészeket hivatásos kötelességeik gyakorlásában. Egyetlen lelkész elmozdításáról sincs tudomásunk.”
III. „Ide vonatkozólag csak azt az egy adatot tudom, hogy néhány olyan helyen, ahol a templomi istentisztelet záradékául a
Hymnuszt /Isten áldd meg…/ szokták énekelni, a megszálló sereg
parancsnoka figyelmeztette a lelkészt, hogy esetleges kellemetlenség
elkerülése végett a Hymnus éneklését hagyják el.”102
101
102

96

Püspöki irattár, 1919. P-9. SRKL
Püspöki irattár, 1919. P-9. SRKL

Ez a helyzet azonban az év végére megváltozott, és az értelmiségiek, többek között tanítók is az ország megmaradt területére menekültek tömegesen. Ennek következtében a vallás- és közoktatásügyi miniszter levélben tájékoztatta a püspököt 1919. november 18án, hogy a tanítói állásokat a „megszállt területekről” menekülő tanítókkal kell betölteni.103 A trianoni békeszerződés hatására az elcsatolt területeken maradt a népiskolák kétharmada, a középiskoláknak
pedig több mint fele.104 A lehetetlenné vált helyzet elől több mint
300 ezer tisztségviselő és tanító menekült a megmaradt területre.105
1922. október 23-án a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet
küldött a püspöknek arra vonatkozóan, hogy a nem állami iskolák
államsegélyét megvonják. Ezt a következőképpen indokolta:
„Az állam roppant súlyos pénzügyi helyzete arra kényszerített, hogy
most midőn a nem állami iskoláknál a tanítói illetmények legnagyobb részét – még az iskolafenntartók hozzájárulásának revíziója
dacára is több mint 90%-ot – az állam fedezi, a kultúrpolitikai
szempontból nem indokolt tanügyi intézményeknél az elemi iskolák
tanítói állásainak államsegélyét megvonja.”106

Ezzel tulajdonképpen teljesen ellehetetlenítették az abaúji felekezeti népiskolák helyzetét. Különösen azzal a kvótával, melynek értelmében a 30 fő alatti diáksággal rendelkező református felekezeti
elemi iskolákat kötelezték a „helyi, zsúfolt, róm. kath. iskolákkal” való
együttműködésre. Elkészítettek tehát egy kimutatást, melyben hét
iskola volt feltűntetve: Hejce, Vizsoly, Komjáti, Szögliget, Csobád,
Kupa és Selyeb. A feltüntetett hét település református iskoláiban
25-32 fő között volt a diákok létszáma. Ezek az iskolák mind egy
tanerősek voltak, míg a 7 település római katolikus iskolái közül
kettő is (Vizsoly, Szögliget) két tanerős. Az államsegély megvonásával a háború és a trianoni békeszerződés után éledező, újrarajPüspöki irattár, 1919. P-9. SRKL
Pukánszky–Nóbik 2013: 46.
105 Pukánszky–Nóbik 2013: 46.
106 Püspöki irattár 1922. P-9. SRKL
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zolt határú Abaúji Egyházmegye gyülekezetei és iskolaszékei kénytelenek voltak együttműködni az állammal, így megkezdődött egyrészt az iskolák összevonása más felekezeti iskolákkal, illetve azok
állami iskolává tétele. Az esperes 1923-as jelentéséből értesülünk
róla, hogy a legtöbb gyülekezet nem törődött bele a kialakult új
helyzetbe. Például
„a maroknyi Litka, mert nem tudja tűrni, hogy gyermekei ajkán nem
zeng a zsoltár, gyermekei szívét elzárja az evangéliumi hit igazságától a katholikus vezetés alatt álló állami elemi iskola; kicsi templomából a kelő nappal és az alkonyattal nem szállhat Istenünkhöz a
hálaadó szívek éneke és imádsága. Most elhatározták, hogy előkönyörgő kántortanító állást szerveznek, annak javadalmát természetben kiszolgáltatandó javakban biztosítják, önerejökből e célra földet
vesznek, és amíg ez meglesz, addig minden gazda sorrendben a maga kis birtokából hasít ki a tanító számára évenként illetmény földet
és azt megműveli.”107

A „maroknyi” litkai gyülekezet példája sikeresnek mondható, hiszen
ha iskolát már nem is, de lelkészi állást még fenntart a 21. században is.
1923-ban az Abaúji Református Egyházmegyében 51 anyaegyház volt, melyben 48 lelkész végezte a szolgálatokat, segédlelkész egy sem volt. Az egyházmegye lélekszáma 25.066 fő volt. A
legnépesebb gyülekezetek, Kassa elvesztésével Szikszó 1877 fővel,
Gönc 1403 fővel és Alsóvadász 1244 fővel lettek. A legkisebb lélekszámú gyülekezet Felsőnovaj lett, 89 fővel. Ami az iskolákat illeti, 49 református felekezeti népiskola volt, mind VI. osztályos,
vegyes, 1-3 tanteremmel felszerelve. Az oktatási tevékenységeket
13 református felekezeti tanító végezte, közülük 7 fő volt nő. A felekezeti tanítók mellett 50 kántortanító is oktatott, közülük egy fő
volt nő. Ez jól mutatja a következő évtizedek tendenciáit: a tanítónők számának emelkedését, illetve a kántortanítóság intézményének térhódítását.
107
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Püspöki irattár 1923. P-9. SRKL

Összegzés helyett:
a Mérai Református Egyház példája
A mérai gyülekezetek (1951-ig Alsó- és Felsőméra) parokiális iratanyaga azon kevés forrás egyike, melyekből a háború ívét teljesen
végigkövethetjük, elsősorban az állami és egyházi rendeletekre
adott, gyakran sajátos gyülekezeti reakciókat. A mindenkori tanító
személye nem kevés bonyodalmat okozott az alsó- és felső-mérai
gyülekezeteknek az I. világháború alatt. Az 1914. augusztus 30-án
tartott közös presbiteri gyűlésen a lelkész előterjesztette a presbitériumnak a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletét, miszerint
a tanításnak a háború ellenére a szokott időben kell kezdődnie. Az
akkori mérai református tanító, Balázs Sándor hadba vonult, ezért
intézkedni kellet a helyettesítésére vonatkozóan. A presbitérium
úgy határozott, hogy a Néptanítók Lapjában108 pályázatot hirdet helyettes tanítói állásra109 – 80 korona fizetéssel: melyből 70 korona
tanítói fizetés + 10 korona az egyházi pénztárból. A következő
gyűlésen, 1914. szeptember 20-án, a lelkész előadta, hogy a helyettes tanítói állásra 4 pályázó jelentkezett: Illés Ferencz, nyugdíjas
tanító; Kocsis Juliánna, okleveles tanítónő; Kovácsné Madar
Juliánna, nyugdíjas tanítónő; és Menyhért Zsuzsánna, okleveles tanítónő. A presbitérium megválasztotta Kocsis Juliánnát, aki azonban nem sokáig élvezhette Mérán helyettes tanítói állását. 1914.
október 11-én a lelkész a presbitérium elé tárta, hogy Balázs Sándor hadba vonult tanító helyettese, „Kocsis Juliska tanítókisasszony a
kántori tevékenységeket nem végezheti”. A tény, hogy a hivatalos presbiteri jegyzőkönyvben a tanítónőt becéző névvel illetik, jelzi szá108

109

A Néptanítók Lapja 1868 és 1944 között megjelent oktatáspolitikaimódszertani folyóirat, mely a közoktatásügyi tárca hivatalos lapja volt.
Lásd: Pallas Nagy Lexikona: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/074/pc007454.html#8 (Letöltés dátuma: 2020. 02. 04.)
1912-ben a Néptanítók Lapjában történő pályázati hirdetés ára 3 korona 47 fillér volt, 1914-ben pedig 2 korona 14 fillér. Forrás: A felsőmérai ref. egyház gondnokainak számadásuk: 1866–1922.
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munkra, hogyan viszonyult személyéhez a presbitérium és a lelkész. A kántori tevékenységeket, mint az énekvezetés az egyházközség vezetősége nem engedte át a tanítónőnek. A helyzet rendezésére Felső-Mérán Horváth István egyháztagot bízták meg a vasárnapi, hétköznapi, temetési kántori teendők végzésével, heti 2
korona fizetésért, Alsó-Mérán pedig Benke János kurátort kérték
fel az énekvezetésre. Ez jelzi számunkra azt a konzervatív, évszázados tradíciókon alapuló rendszert, melyben a lelkész, a tanító, a
kántor, illetve a presbitérium tagjai férfiak. Ebben a rendszerben
egy háború sem jelent kellő indokot ahhoz, hogy egy nő végezhesse a kántori tevékenységet, ezért – bár ez az egyháznak többletkiadással jár – amíg teheti, férfiakat kér fel erre a tisztségre. Ugyanakkor a tanítás, mint női hivatás az I. világháború idejére az egyházon belül is elfogadottá válik; mi sem jelezhetné számunkra ezt
jobban, minthogy a mérai lelkész, Hallgató János lánya is középiskolai tanárnőnek tanult ekkor.
Az 1914/15-ös tanév végeztével a presbitérium ismét helyettes tanítói állást hirdetett.110 A felső- és alsó-mérai gyülekezetek
közös presbiteri gyűlésén, 1915. augusztus 22-én a lelkész bemutatta a helyettes tanítói állásra jelentkező három főt: Négyessy Mária, okleveles tanítónő, mérai lakos; Szternád Ilona, okleves tanítónő, mártonfalvai lakos; és Mihályi Károly, okleveles tanító személyében – aki ekkor sebesült katonaként a kázsmárki kórházban tartózkodott. Mihályi Károly azonban rendes tanítónak jelentkezett,
ezért nem őt választották meg, hanem Négyessy Máriát, mint helyettes tanítót az 1915/16. évre. A presbitérium döntésében szerepet játszhatott a tény, hogy Négyessy Mária helyi, mérai lakos volt.
Ugyanezen a gyűlésen az iskolai év megkezdésére vonatkozóan a
presbitérium úgy döntött, hogy a rendkívüli körülményekre való
tekintettel szeptember helyett október elsején kezdődjék a tanítás.
Elődjéhez hasonlóan azonban Négyessy Mária sem maradt sokáig
110

1915-ben a Néptanítók Lapjában történő pályázati hirdetés ára 2 korona 98 fillér volt. Forrás: A felső-mérai ref. egyház gondnokainak számadásuk: 1866–1922.
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helyettes tanítói pozíciójában: 1915. szeptember 19-én a közös
presbiteri gyűlésen a lelkész arról tájékoztatta a presbitériumot,
hogy a tanítónő állásáról levélben lemondott, bizonyítványait pedig visszakéri. Személyének pótlására a presbitérium felkérte Zoltán András káplánt, aki elvállalta az iskola vezetését.
A háború nem csak a kántor-tanító személyét illetően jelentett kényszerhelyzetet a mérai gyülekezetek számára. 1915. augusztus 22-én a lelkész jelentette az egyháztanácsnak, hogy Alsó-Mérán
Szilágyi József egyházfi és harangozó is bevonult katonai szolgálatra. A presbitériumi határozat erre vonatkozóan: a templomi harangozásról az itthon maradt férfiak sorban gondoskodnak, amíg a
háború tart.
Az 1916. június 22-én a lelkész a rendes tanító hadba vonulásával megüresedett tanítói állás betöltésére Jakab Ferencz, a sárospataki állami tanítóképezde 3. évfolyamot végzett tanítójelöltjét
ajánlotta. Fizetése: lakás, fűtés, havi 80 korona, feladatai: kántori és
tanítói hivatal vezetése 16/17. éven. A presbitérium a lelkész ajánlatát jóváhagyta.
1918. szeptember 15-én a lelkész bejelentette: hivatalos megerősítést kapott Balázs Sándor, hadba vonult tanító eleséséről, a
megyei közigazgatási bizottság elnökétől, a főispán úr Őméltóságától. A tanítói állást immár rendes tanítóval kellett betölteni, ami, ha
nem sikerül „a háború nyomasztó körülményei folytán”, akkor állami
költségen helyeznek ki állami tanerőt. Ezt az egyháztanács tudomásul vette, és „Istentől csendes nyugodalmat esd az ifjú hős idegenben, ismeretlen és jeltelen sírban porladó tetemére…”. A tanítói állás meghirdetését a lelkészre bízták. Szeptember 29-én a lelkész előtárta, hogy a
meghirdetett állásra két pályázat érkezett: Jakab Ferencz, okleveles
nőtlen ifjú, jelenleg 15. vadászezredbeli önkéntes szolgálaton, illetve Koncz István, hajdúdorogi állami tanító, aki nős-családos.
A presbitérium megválasztja Jakab Ferenczet, azzal a feltétellel,
hogy a háború végéig csak próbaszolgálaton lesz, és ha ez idő alatt
„megtetszik a közönségnek”, véglegesítik hivatalában. Ez meg is történt 1919. január 5-én, amikor a lelkész bemutatta Jakab Ferenczet, a megválasztott új tanítót, akit a presbitérium köszöntött új
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tisztségében. 1920. április 25-én a lelkész a presbitérium elé tárta,
hogy május 3-án, 2 év szünet után Szikszón újra egyházmegyei
gyűlést tartanak. Indítványozta erre vonatkozóan, hogy az 1918.
szeptember 29-én megválasztott rendes tanítót „be kell erősíteni egyházunkba”, ezért a gyűlésre őt és a gondnokot delegálta. Indítványozta továbbá, hogy folyó hó 27-én a presbitérium látogassa meg
az iskolát, és tapasztalataikról a következő gyűlésen számoljanak
be – mely az egyházfegyelem oktatási vonatkozásaira vezethető
vissza, az iskolaszéken keresztül. A mindenkori református tanító
tevékenységét még a 20. század elején is a presbitérium és a lelkész
felügyelte, hogy a gyermekek oktatása valóban a református erkölcsiség és elvek szerint történt-e.

1. ábra: A felsőmérai régi ref. elemi iskola.
Színes akvarell, 20. század eleje. Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma.

A jegyzőkönyvi adatokból kitűnik, hogy a hadban lévő férfiak
helyére inkább csak nők jelentkeztek a tanítói állásra, vagy legfeljebb nyugdíjas tanítók, esetleg sebesült katonák. Ez eleve egy
kényszer, így lehetséges, hogy ez az oka annak, hogy a háború vé-
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géig nem sikerül megoldani a problémát. A lokális hagyományok
és normák a háborús kényszer hatására rugalmasabbá váltak, hiszen a rendeletek nyomán a gyülekezetek kénytelenek voltak tanítónőt is megválasztani. Ugyanakkor konfliktusokat gerjesztett a
közösségen belül (nem támogatta mindenki a nőket), ezért sem sikerült rendezni a kérdést. A háború alatt rögtönzések, pillanatnyi
megoldások vannak, s csak a háború végén áll helyre a „rend”,
amikor ismét férfit választanak rendes tanítónak.111
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A lelkészek szerepe a helyi
társadalomban
„A református lelkészek kiállása a gyülekezetükért”
ÖRSI JULIANNA

A református lelkészek szerepéről hosszasan lehetne írni, beszélni.
Összességében úgy fogalmazhatunk, hogy a helyi vallási közösséget a presbitérium irányítja, de a „világítótorony” a helyi lelkész.
Különösen így van ez rendkívüli időkben. A 20. században ilyenek
voltak a világháborúk, a rendszerváltások. Ezúttal egy nagykunsági
lelkésznek az életéből azt a szakaszt (1942–1956) mutatom be,
amelyben hősies kiállására volt szükség.
Bizonyára máshol is, többen voltak, akikről szólnunk, írnunk
kell, de ezúttal csak Pap Béla karcagi lelkész életútjába engedek
bepillantást elsősorban helyi források (levéltári dokumentumok és
helyi újságok) alapján. A karcagi gyülekezetről és annak lelkészéről
több szakirodalom is rendelkezésre áll, de úgy vélem, hogy a kutatásom és az írásom kiemelt célját a címben is megfogalmazott „A
református lelkészek kiállása a gyülekezetükért” hangsúlyozása az
újabb források bevonásával gazdagítja ismeretünket.

Pap Béla
Pap Béla életéről többen írtak. Felesége a nála lévő dokumentumok
alapján közkinccsé tette a tragikusan elhunyt férje küzdelmét az államhatalommal.1 Az 1989/90-es rendszerváltás óta lelkészek, egyháztörténészek, helytörténet-kutatók vallatták a dokumentumokat,
1

Németh 1985 (kézirat) a Ráday Könyvtárban

106

emlékeket, hogy Pap Béla életéről hiteles képet adjanak. Csűrös
András szakdolgozata is Pap Béla életét dolgozza fel.2 Csűrös András több tanulmányban ismertette eddigi kutatási eredményeit.3 Kovács Bálint is írt a mártírsorsú lelkipásztorról.4 A helytörténet kutatók közül Fazekas Mihály, Elek György és Örsi Julianna foglalkozott a témával.5 Írói hagyatékát 1990–91-ben megjelentették Újteremtés címmel.6 A lelkész legfontosabb gondolatait a Pap Béla Breviárium tartalmazza.7 A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára újabban olyan összeállításokat adott közre, amelyben Pap Béla
önéletrajza,8 valamint a lelkész és társai jelentése a karcagi egyházközséget ért második világháborús károkról szól.9 Jelen írásban Pap
Béla életének csak egy szakaszát mutatom be főleg a saját levéltári
kutatásaim alapján.10 Átnéztem a korabeli sajtó (Karcagi Napló, Nagykunság, Nagykunsági Hírlap) híradásait és visszaemlékezéseket gyűjtöttem a családtól és a karcagiaktól.11
Pap Béla származása és rövid életrajza
Pap Béla 1907. január 22-én született a Kolozs megyei Gyaluban.
Szülei: Pap János iskolaigazgató, édesanyja, Medveczki Teréz az
első erdélyi szakképesített tanítónő. Pap Béla testvére, János orvos, Jenő vegyészmérnök lett. Mivel a családapa a trianoni békekö2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Csűrös 2007a (szakdolgozat) a Ráday Könyvtárban.
Csűrös András megjelent tanulmányai: Csűrös 2007; 2018.
Kovács 2002.
Fazekas 2016; Elek 2017, Örsi 2019.
Pap 1990; 1991
Kenyeres–Koncz 2007.
Szabadi 2016a.
Szabadi 2016b.
Kutatásokat végeztem a budapesti Ráday Levéltárban, a Zsinati Levéltárban és a debreceni Tiszántúli Református Egyház Levéltárában.
Köszönöm a levéltárak, könyvtárak munkatársainak, a családnak és a
visszaemlékezőknek a segítségét.

107

tés idején nem esküdött fel a román kormányra, a család elhagyta
Erdélyt és Budapestre költözött. Az édesapa minisztériumi főtanácsosként dolgozott.
Pap Béla Budapesten végezte középiskolai (Lónyai utcai
Gimnázium) és felsőfokú tanulmányait (Budapesti Theológiai
Akadémián 1925–1929). Amerikában Lanchesterben és Pittsburghban ösztöndíjasként tanult (1929–1931) és szerzett tudományos fokozatot. (Bacheler of Divinity és Master of Theology). Ott
ismerkedett meg a szociális evangélium irányzattal, amely lelkészi
tevékenységében, közösségi munkájában mindenkor vezérelte.
Hazaérkezvén lelkészképesítő vizsgákat tett. (1929, 1931), melyekre jeles osztályzatot kapott. 1931-től hitoktató segédlelkészként tevékenykedett Budapesten. 1933-ban szentelték fel lelkésszé. 1933tól a Soli Deo Gloria Szövetség (missziói lelkésze) és az Országos
Református Szeretetszövetség rendes lelkészeként (1934-től) tevékenykedett.12 E munkája során kulturális missziós tevékenységet is
folytatott vidéken. Megismerve az emberek mindennapi életét, nehézségeit az együtt-gondolkodás, a segítés szándéka vezérelte,
amikor tollat ragadott, cikkeket írt, majd önálló újságot alapított,
szerkesztett, kiadott.13 Egyre szélesebb kapcsolatot ápolt az ország
jövőjéről gondolkodó értelmiséggel. Az ismert népi írók közül
többen (Féja Géza, Kodolányi János, Móricz Zsigmond, Németh
László, Veres Péter stb.) rendszeresen publikáltak a lap hasábjain.
A hasonló gondolkodású lelkészek, politikusok (Fónyad Dezső,
Kiss Mihály, Kiss Sándor, Kovács Imre, Makkai Sándor, Morvay
István, Ravasz László stb.) is kifejtették a gondolataikat. Legtöb12

13

Lásd Pap Béla törzslapját (melyet maga állított ki február 25-én) a
Dunamelléki Református Egyház Ráday Levéltárában: Püspöki iratok
A/1.f. 1933 szám alatt. Pap Béla törzslapja a Tiszántúli Egyházkerület
Hevesnagykunsági egyházmegyénél. Kiállította Pap Béla Karcagon
1943. január 11-én. TtREL I.1.i.24.
1932–1934 között egyik szerkesztője az SDG „Új Magyarország” című
sajtóorgánumának, majd 1934–1940 között a „Magyar Út”-nak. Ez
utóbbinak a kiadója is. A szerkesztést 1940–1944 között Gombos
Gyula lett.
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ben a harmadik utas (Kertmagyarország) fejlődés lehetőségében
látták a kiutat.
Munkája során kulturális missziós tevékenységet is folytatott
vidéken. Megismerve az emberek mindennapi életét, nehézségeit
az együtt-gondolkodás, a segítés szándéka vezérelte, amikor tollat
ragadott, cikkeket írt, majd önálló újságot alapított, szerkesztett,
kiadott.
Pap Béla magánéletéről: miután 1934. május 8-án feleségül
vette a kisvárdai születésű, felső kereskedelmi iskolát végzett Németh Erzsébetet (akinek édesapja községi jegyző volt), hét gyermekük született, akik közül négyen érték meg a felnőtt kort: Béla
(1935), Ádám (1936), Tamás-János (1940), Piroska-Éva (1943),
Katalin-Erzsébet (1948).14
Pap Béla egyre több, egyre nehezebb feladatot vállalt magára.
Kihívásnak érezte a római katolikus egyház egyik centrumában,
Vácott a református egyház súlyának a növelését. 1938-tól 1941-ig
az intézményfejlesztésben jeleskedett. A fiókegyházakat önállósította, templomot, kultúrházat, ravatalozót építtetett. Majd elvállalta a váci fegyházban is a pasztorációt.
Pap Béla az író, publicista
Pap Béla korán bekapcsolódott a református ifjúsági mozgalomba.
Református Diákmozgalom15 lap hasábjain még nem találtam írását az 1931–1932. évfolyamban, de az azt követő Új Magyarság16
lapnak már az egyik szerkesztője. A lap önmeghatározására érdemes odafigyelnünk, hiszen Pap Béla is e nemzedékhez tartozik:
14

15
16

A családi adatokat és az életrajzi kiegészítéseket Pap Bélának (legidősebb fiú) és Katalinnak (legfiatalabb lány), valamint Pap Kinga
Marjattánnak köszönöm. A levélváltás 2017–2018-ban történt.
Református Diáklap 1925-től jelenik meg.
Új Magyarság lap megjelenik 1932. szeptember–1934. augusztus között.
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„Az Új Magyarság megszületett, mert az új magyar generáció él és
szót kér magának.”17

1932-ben ír egy amerikai unitáriusról, aki magyarbarát. Szót emel a
magyar nyelvért és Trianon miatt.18
A következő számban így fogalmaz:
„A mi mártírjaink a lélek kincsei, Névtelenségükben hallhatatlanok.
A mi mártírjaink élete alkotás, alkotásuk emberszívekben isteni
szikrával kicsiholt élet.”19

A cikkeinek példáját Amerikából veszi, de már bírálja a Szovjetunió ötéves tervét is.
Hamarosan megszületnek első könyvei is. 1934-ben megjelenik Új evangélium, 1936-ban az Aktuális kereszténység, majd 1944-ben
az Ige és ember kerül kiadásra.20
A Társadalmi rendszerváltozás: Evangélium című könyve az amerikai tapasztalatai alapján írja meg. A korabeli társadalmat meg kell
újítani, amiben feladat hárul a lelkészekre is. A 20. század első
harmadában a felmerült kérdésekre szociális igehirdetéssel kell
megfelelni. Erre gyakorlati útmutatóval is szolgál. Nagy nemzetközi tájékozottságára építve bemutatja, hogy a modern szociális
igehirdetés hogyan valósul meg a német, a svájci, az angolszász
igehirdetőknél. A modern magyar református szociális igehirdetésben két korszakot állapít meg. Az első világháború előtt Jánosi
Zoltán munkásságát tekinti mérvadónak. Az azt követő időszakról
megállapítja, hogy
„minden jelentősebb igehirdetőnknek van szociális kérdéssel foglalkozó prédikációja vagy tanulmánya.”21
17
18
19
20
21

Új Magyarság 1932. november 25.
Pap Béla első cikke az Új Magyarság 1932. szept.–okt. számában jelent
meg R. Houglandról.
Új Magyarság 1925. november 24.
Pap 1934; 1936; 1944.
Pap 1934: 116.
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Kiemeli Ravasz László, Szabó Imre, Makkai Sándor, Kovács J.
István, Vásárhelyi János, Bogdán Gyula munkáit. A névsorhoz
hozzátehetjük Pap Béla nevét is, aki e mozgalomnak elkötelezett
hívévé vált. A magyar református egyház szociális érzékenységét
kívánta növelni.
„A magyar református szociális igehirdetés, még a holnap gyermeke. Programja egy mondatban: radikális keresztyénséget az egyén és
társadalom életében”22

– nyilatkozza ki az ifjú tudós lelkipásztor 1934-ben.
Pap Béla tanításait tehát nemcsak a szószékről hirdette, de
lapalapítóként, laptulajdonosként, szerkesztőként rendszeresen az
újságjai hasábjain is szólt a néphez. Egyre szélesebb kapcsolatot
ápolt az ország jövőjéről gondolkodó értelmiséggel. Publikációs
lehetőséget adott és így biztosította a nyilvánosságot számos magyar írónak, szociológusnak, tudósnak az Új Magyarság, majd a Magyar Út 23 hasábjain. Az ismert népi írók közül többen (Féja Géza,
Kodolányi János, Móricz Zsigmond, Németh László, Veres Péter
stb.) rendszeresen publikáltak a lap hasábjain. A hasonló gondolkodású lelkészek, politikusok (Fónyad Dezső, Kiss Mihály, Kiss
Sándor, Kovács Imre, Makkai Sándor, Morvay István, Ravasz
László stb.) is kifejtették a gondolataikat. Legtöbben a harmadik
utas (Kertmagyarország) fejlődés lehetőségében látták a kiutat.
Ezzel Pap Béla is a harmadik (magyar) utas politika egyik szószólója lett.

22
23

Pap 1934: 118.
A Magyar út először a Soli deo Gloria lapjaként indult, majd újságkiadását átvette Pap Béla szerkesztő 1934–1942. Végül 1942-ben a karcagi kötelezettségei miatt a szerkesztést átadta Gombos Gyulának.
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Pap Béla szolgálata a Nagykunságon
Időközben Karcagon egy lelkészállás megüresedett. A HevesNagykunsági Református Egyházmegye több lelkészt ajánlott a
karcagiaknak (Komlósi Gábor mezőtúri, Berta János, Parragh Attila, Tóth Kálmán). A váci lelkészt 1941-ben megkereste dr. Kiss
Mihály egyházgondnok és a karcagi gyülekezet nevében meghívta
Pap Bélát egy bemutatkozó szolgálatra. Pap Béla 1941. szeptember 20-ai karcagi bemutatkozó prédikációja nyomán a presbitérium és az egyházközség Pap Béla mellett döntött. A korabeli lap
így értékelte a bemutatkozó prédikációja alapján:
„Nem mindennapi, és a megszokott keretekből magasan kiemelkedő tárgykörből választott beszéde, átszőve az eleven élet gyakorlati
szálaival, figyelmet lebilincselően tárgyalta a vallás egybefogó erejét.
Szónoki képességei, magas theológiai felkészültsége, megnyerő modora mind mind amellett emel szól, hogy az elmúlt vasárnap a magyarországi reformátusságnak egyik legkiválóbb vezetőjével találkoztunk. …”24

1941. október 12-én sor került a választásra. A választási bizottság egyházi elnöke, Tóth Lajos túrkevei lelkész tanácsbíró, a
világi elnöke, Vadai Ferenc kisújszállási nyugd. gimn. igazgató, tanácsbíró volt. A bizottság többi tagjai a következők voltak: Czirják
Géza túrkevei, Bucsai László kisújszállási, Tóth Kálmán
bucsatelepi lelkészpásztor. Világi részről pedig dr. Györffy Kálmán túrkevei polgármester, dr. Nagy Sándor kisújszállási főjegyző
és Kátai Zoltán bucsatelepi főjegyző foglalt helyet a bizottságban.
Szentesi Tóth Kálmán egykori polgármester, helytörténet kutató
így értékelte a lelkészválasztás eredményét:
„a gyülekezet pedig egyértelműen a megválasztás mellett nyilatkozott, az elnök Pap Bélát megválasztott lelkésznek jelentette ki. […]
24

Nagykunság, 1941. október 1. 3. p. Az adatot Elek Györgynek köszönöm.
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[Pap Béla] Harmincnégy éves, ereje teljében levő, munkaszerető
férfiút nyert az egyház az új lelkész személyében. Az előlegezett bizalomra kétségkivül érdemes fog lenni és prédikációiban s a közönséggel való érintkezésben lélek és melegség nyilvánul majd meg,
egyházkormányzási munkáiban pedig bölcsesség, belátás és jóakarat. Ezzel a hittel és reménységgel és szeretettel köszönti a karcagi
református gyülekezet új lelkészét, Pap Bélát.”25

Pap Béla később így indokolta döntését, mely szerint elfogadta a karcagi állásajánlatot:
„A karcagiak meghívását két évvel ezelőtt nem csak azért vállaltam el, mert anyagilag jobb gyülekezet, mint Vác, hanem az úgynevezett ’elült alföldi gyülekezet’ megoldhatatlannak mondott problémáját láttam benne. Egy szóval feladatot, amelyet meg kell oldani.
Az első két év tulajdonképpen a környezet megismerésére és a lehetőségek felmérésére kellett. Ma még sem azt nem mondhatom,
hogy a kérdésre találtam megoldást, sem azt, hogy csődbe jutottam,
az elgondolások nem sikerültek. Egy megkezdett munkát pedig
csak azért otthagyni, mert egy díszesebb s talán anyagilag is jobban
dotáltpozíció lehetősége felkínálkoznék, úgy gondolom olyan lépés
volna, amiért mindig szégyenkeznem kellene egy kicsit magam előtt.
Lehet, hogy eljön az az idő, amikor úgy érzem, hogy máshol többet
szolgálhatok, mint Karcagon s akkor menni is fogok máshova, ha
hívnak, ezidőszerint azonban azt mondja a lelkiismeretem, hogy itt
kell maradnom Karcagon.”26

Pap Béla a karcagi szolgálatát 1942-ben tudta megkezdeni.
A feladat igen sokrétű volt, mert lelkészi szolgálata mellett az egyháztanács lelkészi teendőit is végezte. Különböző szervezetek vezetőségébe (Iskolaszék, a Nagykun Református Gimnázium Igazgatótanácsa, Leventeegyesület, Közjóléti Munkaközösség, Magyar
25
26

Nagykunság, 1941. október 12. 2. Az adatot Elek Györgynek köszönöm.
Pap Béla 1944. július 27-én írt levele a kecskeméti gyülekezethez,
Tóth László nyomdászhoz. A kecskemétiek ugyanis meghívták a
megüresedő lelkészi állásukra, amit Pap Béla visszautasított. A dokumentum másolatát Elek Györgynek köszönöm.
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Élet Pártja) is beválasztották. Közben összeállította az „Ige és Ember” című kötetét, amely előadásait tartalmazza.27 Néhány fennmaradt levél bizonyítja, hogy széles körben terjesztette művét. Az
orosz frontra került egykori leventék, karcagi ismerősök írják,
hogy eljutott hozzájuk a könyv, sőt olvassák a Magyar út és a Nagykunság című újságokat is. Írásainak hatásától kifejezi a karcagi Dusa
István főhadnagy levele, amely a következőképpen szól:
„Kedves Béla! Az „Ige és Ember”-t megkaptam. Nagy örömöt szereztél vele és nagyon de nagyon köszönöm. Mondhatom neked Bélám, hogy a Szabó Dezső fejezetért érdemes lett volna megírnod a
könyvet. Én Szabó Dezsőt nagyon szeretem és épen olyan szemmel
nézem a magyar kálvinizmust mint ő. Nem a kálvinizmus nekem a
fontos, hanem az a sajátos szuggesztív ereje mely a magyarságot
képessé teszi a legteljesebb és legtisztább, legigazibb magyarságának
kifejtésére. Mi elsősorban magyarok és csak azután lehetünk kálvinisták. Hisz épen ez az érdeme és a létjogosultsága nálunk és talán
mindenütt a kálvinizmusnak. És ahogy én a világrend alakulását látom, a kálvinizmusra nagy jövő kell hogy várjon az eljövendő időkben különösen Magyarországon… .”28

Pap Béla és társai törődnek az itthon aggódó feleségekkel. A fronton lévő katonák ezt hálásan köszönik levelükben a karcagi lelkésznek. A háborús és az azt követő években nagy szükség volt a
hadigondozottakkal, az árvákkal, szegény családokkal való törődésre. Pap Béla szociális érzékenysége minden tettében és írásaiban is kimutatható. Mivel Pap Bélának a Szeretetszövetséggel29
27
28

29

Pap 1944.
Dusa István levele az orosz frontról, 1944. VI. 21. Tábori postaszám:
B. 319. Egy hónappal korábbi levelében arról ír, hogy pap hiányában
ő végzi az istentiszteleteket. TtRel
A Magyar Országos Szeretetszövetség 1932–1949 között működő református szervezet volt, amelynek célja: A Magyarországi Református
Egyház védelme, és irányítása mellett az egyház szociális és karitatív
feladatainak megoldásában való segédkezés volt. „Az Országos Református Szeretetszövetség missziói lelkésze rendes lelkészi állást tölt
be.” – igazolta Budapesten a 1934. március 9-én a Dunamelléki Re-
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igen jó kapcsolata volt (több évig – 1931. december 1. – 1937.
december 31. – annak lelkésze, utazó titkára volt), annak szellemében kezdett hozzá a karcagi egyházközség segítő tevékenységéhez is. Már 1935-től működött egy leány árvaház a városban.
1943-ban Bodnár Sámuelné hagyatékából létrehoztak egy fiú árvaházat is a Kátai Gábor utca 19. szám alatt, melynek avatására Kiss
Ferenc is leutazott Karcagra.30 A Szeretetszövetség támogatta az
árvaház épületének átalakítását, melyet később a Szeretetszolgálat
is működtetett. A Karcagi Református Egyházközség ebben partner volt.
A front közeledtével 1944 őszén egyre nagyobb menekülési
pánik lett úrrá. Karcagra 1944. október 9-én érkeztek a szovjet
csapatok. Az előtte való napokban sokan (elsősorban a közigazgatásban, a rendőrségen dolgozók és az „úri osztály”) elhagyták a várost. Pap Béla lelkész maradt, sőt a lelkipásztori szolgálatát is ellátta 1944. október 8. – november 11. között egyedül. Fennmaradt
jelentéséből részletesen megismerhetjük a megszálló csapatok kártételeit és a lakosság magatartását. A kéthónapos rettegés, bujkálás
után karácsonykor kb. 1.500-an vettek részt az istentiszteleten,
több mint 300-an vettek úrvacsorát.31 Nagy szüksége volt a gyülekezetnek az imádságra, Isten dicséretére, a hűséges és lelki vigaszt
nyújtó lelkészre. Fennmaradt ebből az időből az egyik prédikáció-

30
31

formátus Egyházkerület püspöke. Ráday Levéltár Püspöki Levéltár
Igazgatási iratok A/1b. 644/1934. Ezt a feladatot 1937. december 31ig látta el. A Szeretettszövetség adta ki Pap Béla első könyvét 1936ban – Pap 1936. Lásd: Örsi 2017.
Kiss Ferenc professzor, a Szeretetszövetség elnöke az avató imádság
elmondását vállalta. Lásd az 1943. 12. keltezésű levelét. TtREL
Pap Béla jelentését a Karcagi Református Egyháztanács 1945. január
7-én kelt jegyzőkönyve tartalmazza, melyet Elek György közöl. (Elek
2018: 155–157.) Ugyanezen jelentés némi változtatással fennmaradt a
TtREL Pap Béla lelkipásztor, Török Vince lelkipásztor, Bihari István
lelkipásztor aláírásával 1945. január 31. dátummal. Szabadi 2016b II:
34–39.
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jának vázlata, amelyben azt feszegette, hogy miért vesztettük el a
háborút. Ennek okait abban látja, hogy:
„Mert Isten nélkül kezdtük. Nekünk sem szükségünk, sem okunk nem volt
a háborúra. Nem is várhattuk Isten segítségét, mert bűneink miatt mást nem
is érdemelhettünk… A vesztes háború következményei: a.) külsők (ínség,
nyomor, lezüllés, élvezet, vágy, szesz- és táncőrület, munkaundor, fogság, halál),
b.) belsők (széttagolódás, versengés, viszálykodás, erkölcsi süllyedés, bosszúszomj stb.).”

Az utat is kijelöli mind az egyének, mind az egyház részére.
„A megépülés útja: A bűnbánat, vissza a bibliához, Krisztussal élni. Egyházi
reformok a hitélet erősítésére (vallásoktatás, konfirmáció, családlátogatás,
KIE, Nőszövetség, evangelizáció, szeretetmunka stb. A megengesztelt Isten.”32

Minden gondolatnál hivatkozik a Biblia odaillő passzusára.
A politikai helyzet azonban megváltozott, amely a rendszerváltozás folyamatát elindította. A Nemzeti Bizottság hamarosan
kizárta tagjai sorából a papokat. 1945-ben megkezdődött Pap Béla
félreállítása, sőt munkájának ellehetetlenítése. Ennek egyik első
példája az érettségi elnöki megbízatásról való lemondatás. E témában tájékoztatta Révész Imre püspököt. A püspök úgy látta, hogy
Pap Béla számára az a legjobb megoldás, ha önként lemond az
tisztségéről. Erről a következő levélben értesítette a lelkészt:
„Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr! A karcagi Nemzeti Bizottság megkeresését a mai napon kaptam kézhez, hozzászólás végett visszavárólag megküldöm. Meg kívánom jegyezni, hogy egyházi is iskolai
önkormányzatunk sarkalatos jogába való beavatkozást mint más
kivülálló tényező, úgy a karcagi Nemzeti Bizottság részéről sem vagyok hajlandó szó nélkül elviselni s az ellen a megfelelő orvoslás
iránti lépéseket a magyar kormánynál meg fogom tenni. A karcagi
érettségi elnök személyére vonatkozó intézkedésemet csak akkor
vagyok hajlandó megváltoztatni, hogyha ezt Nagytiszteletűséged
moto proprio kéri. Amennyiben Nagytiszteletűséged a személycse32

Pap Béla prédikáció vázlat. TtREL
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rét az egyházközség és a gimnázium érdekében állónak ítéli és a
maga személyi biztonsága, valamint az érettségi vizsgálat zavartalan
lefolyása érdekében üdvösnek gondolja: egy idevonatkozó kérésnek
hozzám intézését magam is célszerűnek tartanám…”33

Két nap múlva, 1945. május 30-án Pap Béla álláspontját a
következőkben fejtette ki:
„Főtiszteletű Püspök Úr!
Főtiszteletűséged 1175/1945 sz. levelét vettem és mindenekelőtt melegen megköszönöm úgy az érettségi elnöki kijelölésben,
mint a helyi Nemzeti Bizottság vonatkozó határozatának megküldésében megnyilvánuló bizalmat.
Ami már most az ügy tárgyi részét illeti, tiszteletteljes véleményem a következő:
Ha a szóbanforgó ügyben semmi másról nem volna szó, mint
az én személyemről, én volnék az első, aki kérném felmentésemet.
A karcagi Nemzeti Bizottság május 21-én tartott ülésének 3 egyforma szellemű határozata – a másik kettőt az azokra Török Nagytiszteletű Úr által adott válasszal együtt csatolom – azonban azt mutatja, hogy ugy az érettségi elnöki tiszt, mint az igazgatói állás vagy
presbiteri megbizatás betöltése csak jó alkalom arra, hogy hogy
egyes politikai tényezők illetéktelenül beleavatkozzanak az egyház
sajátos belső ügyeibe és expomenzeiket a megfélemlítés eszközével
beleültessék az egyházi intézmények megüresedő tisztségeibe, legközelebbről a gimnáziumi igazgatói székébe.
Az egész koncentrikus támadás ugyanis a megüresedett gimnáziumi állás betöltése, illetve az Igazgatótanácsnak ama határozata
áll, hogy az igazgatói állást ez iskolai év végéig nem tölti, hanem az
igazgatói teendők ellátásával jelen iskolai év végéig Schwirián László
helyettes igazgatót bízza meg. Ezt a határozatot Szász Béla gimnáziumi tanár, a szociáldemokrata párt tagja magára nézve sérelmesnek találta, létrejöttét pedig a ’reakciós elemeknek’, elsősorban nekem tulajdonította. Gyakorlatilag az ő érdekében lépett közbe a
szociáldemokrata párt helyi csoportja és provokált a Nemzeti Bizottságban – ahonnan a lelkészeket már korábban ’eliminálták’ –
72/1945 sz. alatt olyan határozatot, hogy az Igazgatótanács 14 nap
33

Révész Imre püspök levele Pap Bélához. 1175/1945. sz. Debrecen,
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alatt pedig tanácsot ad az egyháznak, hogy a megüresedő tisztségeket ’a mai kor szellemének megfelelő személyekkel’ töltse be. Sőt
igen sokunk látása szerint a fenti cél érdekében kellett az igazán
nem jobboldali érzelmű Gaál Lászlót az igazgatói állástól megfosztani és cserére itélni, az igazgatóság szempontjából számbajöhető
összes tanárokat cserére itélni, legutóbb pedig Csinády Gerőt is kikezdeni és őt alkalmatlannak nyilvánítani arra, hogy a pedagógusok
továbbképző, illetve átképző tanfolyamán előadást tartson. A megfélemlítésnek és a lelki terrornak olyan sötétségével állunk itt szemben, amelynek a református egyházba és annak intézményeibe való
betörését meg kell akadályoznunk még akkor is, ha ezért bármelyikünknek is börtön, vagy egyéb kellemetlenség fog osztályrészül jutni. Ha a református egyház akár helyi, akár országos viszonylatban
engedne az ilyen kísérleteknek, sáfárai a történelem előtt nemcsak
hűteleneknek, az egyház alkotmányát könnyelműen feladóknak, de
kétségtelenül gyáváknak is bélyegeztetnének.
Éppen ezért, bár meg vagyok győződve arról, hogy ha Főtiszteletű Úr nem ment fel az érettségi elnöki állás betöltése alól, igen
rövid időn belül fogság, vagy más megaláztatás fog nyakamba szakadni, felmentésemet ’motu proprio’ nem kérem, sőt arra kérem
Főtiszteletű Uramat, hogy ebben az egész kérdéskomplexumban ne
az én egyéni érdekemet, hanem az egyház mindezfelett való érdekét
sziveskedjék a döntésénél kizárólag mérvadóul venni.
Fő Tiszteletű Urnak irányomban való jó indulatát ismételten
megköszönjem életére és nehéz munkájára Isten gazdag áldását kéri
Karcag, 1945. május 30.
Igaz híve: [Pap Béla]”34

A levelezgetés tovább folyt. Többen kérték Pap Bélát az álláspontja megváltoztatására. Szentesi Tóth Kálmán, Karcag egykori polgármestere, a helytörténet ismerője, kutatója például az alábbiakat írja:
„…helyes volna kitérni a további akció elől, oly formán, hogy most
már önként hárítanád el magadtól az elnöki tisztséget, mert ellenke-
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ző esetben, nem lehetetlen, hogy más és talán kellemetlenebb módon fognák lehetetlenné tenni elnökségedet.
Az elnökségtől való önkéntes visszavonulásod egy időre talán
nyugalmi helyzetet teremtene rád vonatkozólag is, az egyházra nézve is.”35

A további győzködés hatására Pap Béla a karcagi érettségi elnöki megbízatásról 1945. június 23-án lemondott.36 Erről a karcagi
Református Nagykun Gimnázium Igazgatóját is értesítette.37
A püspök a Nemzeti Bizottságnak válaszolva 1945. június 27én kelt levelében – hivatkozva arra, hogy a református püspök felszentelésekor tett fogadalmában benne van, hogy
„A polgári hatóságoknak egyházunk törvényeibe s önkormányzati
jogaiba ütköző rendeleteit végre nem hajtom, hanem az egyházkerületi nagygyűlésnek bejelentem.”

– visszautasítja a karcagi Nemzeti Bizottság kérését, hogy vonja
vissza Pap Béla érettségi elnöki megbízatását. Mint írja:
„Éppen ennél fogva sajnálattal közlöm, hogy Pap Béla lelkipásztornak az érettségi elnöki tiszt alól való fölmentésére nézve nincs módom intézkedni, annál kevésbé, mert a mai közlekedési viszonyok
között az egyházkerület minden középiskolájára nézve úgy intézkedtem, hogy az érettségit elsősorban a helyi lelkipásztornak valamelyike vezesse le elnökként…”38

A püspök az elnöki tisztséggel ezután Török Vincét, a helyettesítéssel Bihari Istvánt bízta meg.
35
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A lelkészek vállára nem mindennapi teher nehezedett ezekben az években. Az egyházközség működtetését, az iskolái fenntartását különösen megnehezítette, hogy a Karcagi Református
Egyházközség minden földjét elvette a helyi hatalom. Az 1945. április 11-én keltezett dokumentum szerint 779 katasztrális hold földet foglalt le a Földigénylő Bizottság.39
A földek kisajátítása együtt járt a bérleti jogokból befolyt öszszeg elvesztésével. Korábban ebből tartották fenn az általános iskolákat és a gimnáziumot. Az egyházközség működésében a földbérleti bevételek megszűnése és az alapítványok értékvesztése jelentős kárt okozott a közösségnek.
Pap Bélának hiába voltak nagyszabású tervei az egyházi élet
megújítására, csak keveset tudott megvalósítani. Ebben partnere
volt lelkésztársa Bihari István. Így megépült a berekfürdői templom, megjavították a templomtornyot (1945–1946), épült tanyai
iskola Karcagpusztán, beindult az élet a fiú árvaházban (1943-tól).
Karcagon 1948-ban zsinati javaslatra az egységes református egyház négy egyházközséggé alakult át. Ekkor készítettek imatermet a
Pócs (Keleti) Iskolában.
Pap Béla egyházmegyei és egyházkerületi tisztségeket is betöltött. A Hevesnagykunsági Egyházmegyénél missziói előadó (1947),
tanácsbíró (1947), a Tiszántúli Református Egyházkerületben tanácsbíró (1950), 1947-től a Zsinat rendes tagja.40
Pap Béla magánéletéről annyit, hogy miután 1934. május 8-án
feleségül vette a kisvárdai születésű, felső kereskedelmi iskolát
végzett Németh Erzsébetet (akinek édesapja községi jegyző volt),
négy gyermekük született: Béla (1935), Ádám (1936), Tamás-János
(1940), Piroska-Éva (1943), Katalin-Erzsébet (1948).41
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A Földigénylő Bizottság 13/1945. számú határozata. Lásd: Elek 2017:
160–161.
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A családi adatokat és az életrajzi kiegészítéseket Pap Bélának (legidősebb fiú) és Katalinnak (legfiatalabb lány), valamint Pap Kinga
Marjattánnak köszönöm. A levélváltás 2017–2018-ban történt.
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Szemben az államhatalommal
A.) A lelkész szót emel a közösségéért
Pap Bélát egész élete során a magyar társadalom problémái
foglalkoztatták. Az egyházközségét és annak tagjait ért sérelmek
miatt is gyakran szót emel. Levelet ír a püspöknek, tájékoztatja az
esperest, beszámolót tart egy-egy szervezett akcióról, szót kér a
gyűléseken, nyilatkozik, tiltakozik és ha kell meggyőzi az embereket. 1945 májusában – mint már említettem – a Püspökhöz írt levélben tiltakozik Gaál László gimnáziumi igazgatói állásából való
elmozdítása miatt és a pedagógusok biztonságáért. Ezért akarta
megőrizni az érettségi elnöki tisztségét is.42 Félti az egyházi belső
autonómiát.43 A Magyarországi Református Egyház érdekeit védi,
amikor tiltakozik az iskolák államosítása ellen. A karcagi Nagykun
Gimnázium megtartásáért száll síkra, maga mellé állítva a presbitériumot – amint arról már írtam. 1949-ben Felhívja a Konvent és a
Zsinat figyelmét a parasztság sorsára. A református egyház legfelsőbb vezetőségét szólítja meg és kéri, hogy emeljenek szót a kuláküldözés miatt. Íme ez a levele:
„Főtiszteletű Konventi és Zsinati Elnökség!
A magyarországi evangéliumi keresztyénség felelős őrállói kiáltványban hívták fel az evangélium híveit arra, hogy virágvasárnap
ünnepén könyörögjenek a békéért. Ezt a kiáltványt a magyar református egyház minden püspöke és főgondnoka aláírta, a konventi
elnökség pedig szószékből való felolvasását elrendelte.
A kiáltvány hangsúlyozza, hogy az Igének engedelmeskedünk
akkor, amikor »szót emelünk a béke ügye mellett«. Ha az igének
engedelmeskedünk akkor, amikor szót emelünk a világbéke mellett,
az Igének engedelmeskedünk akkor is, amikor szót emelünk a magyar gazda békességben élhetése mellett.
Amilyen szívbeli kívánsága és mindennapi imádsága lelkipásztorainknak és gyülekezeteinknek az, hogy »csendes és nyugalmas
életet« élhessünk, éppenolyan szívbeli szomorúsága látni azt, hogy
42
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ugyanakkor, amikor országszerte politikai és egyházi tüntetések
folynak a béke mellett, munkában, tisztességben és becsületben
megőszült gazdálkodó embereket vetnek fogságra, vernek a legbrutálisabban össze, és indítanak ellenök rendőri eljárásta legkülönbözőbb ürügyek címén. Egyetlen bűnük az, hogy van 20, 30, 40 hold
földjük. Ezért kell hordozniuk az új sárgacsillagot, a kulákság megszégyenítő bélyegét! Ezek a megszégyenített összevert, hamis ürügyek címén börtönbe és internáló táborba vitt emberek igen jelentős részben református gazdák, sok esetben presbiterek. Az az ember, aki Urunk szavai szerint »Jeruzsálemből Jerikóba megy vala alá
és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén,
elmenének, és ott hagyák félholtan« – ma a kuláknak bélyegzett magyar gazda.
A magyar református egyház felelős őrállói nem helyezkedhetnek a példabeszédbeli pap és lévita álláspontjára, akik látván ma
kifosztott, megsebesített, félholt embert, elkerülék azt. Az egyház
Ura, a Békesség Fejedelme félreérthetetlenül megmondja mi a magatartás ebben az esetben Krisztus népének.
A magyar református egyház felelős őrállói békekiáltványának
csak akkor lesz keserűség nélküli visszhangja a magyar református
nép lelkében, ha felelős vezetőink ugyanakkor amikor nagyon helyesen felemelik szavokat a világbéke mellett, ugyanezt megteszik
azoknak a békességben való élhetése és munkálkodása mellett is,
akik most kifosztva és megsebesülve feküsznek a jerikói országúton. Tudom, hogy a magyar református egyház felelős őrállóinak
van lelkiismerete. Erre a lelkiismeretre hivatkozva, Isten szent nevére kérem őket: Emeljék fel szavokat a magyar gazdák emberi méltóságának és szabadságának megvédése érdekében. Isten Szentlelke
cselekedje, hogy ma, amikor újra felelnünk kell a hozzám intézett
kérdésre: »E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt
annak« – felelős vezetőink ne csak ki tudják mondani a feleletet:
»Az, aki könyörült rajta«, de engedelmeskedni is tudjanak a parancsnak, amelyet az egyház Ura felénk fordulva mond: »Eredj el és
te is aképen cselekedjél!« (Luk. 10)
Karcag, 1949 április 4.
Teljes tisztelettel: [Pap Béla]
lelkipásztor.”44
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Hiába történt meg az állam és a református egyház között a
megegyezés, mégis voltak túlkapások. Erről a Szolnok megyei Néplap
írt 1950 nyarán vádolva Pap Béla református lelkészt azzal, hogy a
kormány politikája, a rendszer ellen izgat.45 A püspök az esperesen
keresztül jelentést kért az esetről. Válaszul Pap Béla részletesen
beszámolt az esetről. Itt most csak néhány jellemző momentumot
emelek ki a levélből:
„1950 május 30-án délelőtt ¼ 11 körül megjelent nálam két
szülő és azt panaszolták, hogy a központi leányiskolában több, mint
egy órája várnak, hogy gyermekük vallásoktatásban való részesülését kérjék, az igazgatói irodát azonban bezárták és a tantestület tagjai nem veszik át bejelentésöket.”
„…A két szülővel átmentem a központi leányiskolába, hogy
személyesen győződjek meg a fenti panasz helytállóságáról. A folyosón az igazgatói szoba előtt 40–50 szülő állott, zúgott és panaszkodott, hogy a legnagyobb munkaidőben bejöttek, hogy a miniszteri rendelet által biztosított jogukkal éljenek és itt órahosszat váratják
őket. …”

Sem az igazgatóhelyettesek nem válaszoltak a lelkész kérdésére, sem a posta nem kapcsolta a főigazgatóságot. A másik iskolába
is ugyanez a helyzet alakult ki, amit a további napokon szintén tapasztaltak.
„Ezen a napon a karcagi iskolákban mindent elkövettek, hogy
a szülők törvényben biztosított jogukkal ne élhessenek. … A cikk
ellenem szól – s a legnyilvánvalóbb valótlanságokkal van tele.”

– fejezi be a levelét a lelkész.46
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Pap Béla és lelkésztársai (Orgoványi György, Bihari István és
Soós Lajos) 1951-ben azt sérelmezik, hogy a Minisztertanács az
április 29-i vasárnapot munkanappá nyilvánította.47
B.) Pap Béla prédikációi a társadalom jobbításáért
Pap Béla prédikációi mindig aktualitással voltak telítve.
1942. május 19-én Kunhegyesen a Nagykunsági Egyházmegye presbiteri konferenciája előtti reggeli istentiszteleten például
nemcsak képet adott a kor emberéről, de az egyházlátlelete mellett
a lelkészekre váró feladatot is kitűzte. Többek között ezeket
mondta:
„… A mai ember nem hitetlen, inkább kiábrándult. – Élesen
látja az anyaszentegyház képviselőinek emberi hibáit és ezek miatt
az emberi fogyatkozások miatt elfordult magától az egyháztól. – Az
eszmét összetéveszti annak hirdetőjével, zászlót azonosítja a zászlótartóval, a keresztyénséget a papokkal, presbiterekkel, intézményekkel és a zászlóvivők egyéni gyarlóságai miatt magát Krisztus lobogóját tagadja meg. …És hányszor mi vagyunk azok a lelkipásztorok
és azok a presbiterek, akiknek emberi gyarlóságai és fogyatékosságai
miatt a hívek elmaradnak a templomból s azonosítván az anyaszentegyházat velünk, közönyösekké válnak az egyház iránt! –
[…]
A református egyháznak … lelkileg nagykorú lelkipásztorokra,
presbiterekre és hívekre van szüksége. – Emberekre, akik már nem
azért hisznek, prédikálnak, vesznek részt Krisztus anyaszentegyházának földi ügyvitelében, mert így látták és tanulták egy előttük járó
nemzedéktől, hanem azért, mert gyötrődéseken, kétségeken, szenvedéseken és imádságokon keresztül maguk győződtek meg arról,
hogy ez az idvesség egyedüli útja. – Emberekre, akik szakadatlanul
érzik mekkora felelősség bizatott reájuk: magasra emelni a legszentebb zászlót s jaj, ha úgy hordozzák azt, hogy viselkedésük miatt
magát a zászlót tagadják meg a hívek … Emberekre, bizonyságtevő
életekre, akiknek beszéde, viselkedése nem árnyékot, hanem fényt
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vet az útra, amelyen Krisztus közeledik, hogy meghódítsa a magyar
szíveket.”48

Pap Béla 1948. újévi prédikációjában a következőket mondja:
„Mindaz, ami mint egy új esztendő öröme és veszedelme előttünk
áll, – még titok… [hirdeti, hogy a valóságnak, a világnak három jellemzője van:] Sok hamis próféta támad, … Háború és meghasonulás … ’Ha valamelyik nemzedéknek, úgy a mienknek van tapasztalata arról, mit jelent az, amikor ’nemzet támad nemzet ellen és ország
ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások
mindenfele.’ A hamis messiásoknak azonban a vérből és pusztításból sohasem elég, addig élnek, amig van ki ellen harcoljanak…
De nemcsak nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, hanem ember is ember ellen, testvér is testvér ellen… A sátán
magvetésének legszörnyűbb termése mindig a polgárháború és
testvérharc, a teljes meghasonlás, az az állapot, amikor édes testvérek, egy család egy nép tagjai is ’elárulják egymást és gyűlölik egymást.’…
Jézus útmutatása: a.) a hit és a hiszékenység nem ugyanaz, b.)
A hitvalló ember nem fél, tudja, hogy amit Isten rámér egy nemzedékre, azt el kell viselni, c.) Aki mindvégig állhatatos marad, az
idvezül. …A magyar református egyházat nem a nagyobb vagyon,
nem az ügyesebb politika, nem az ilyen, vagy amolyan világhelyzet,
hanem a több és mélyebb imádság tarthatja meg. … több állhatosságot a szeretetben. …Attól a szeretetről, amelyik gyógyít, attól a
szeretetről, amelyik a leggyűlölködőbb ellenségnek is meg tud bocsátani, attól a szeretetről, amely mindig kész önmagát feláldozni!
… És több álhatosságot a szolgálatban, a mindennapi munkában.
…”.49

Az 1949-re szánt gondolatait is megismerhetjük egy újabb
beszédében. Megbántottak címmel ugyancsak a magyar társadalmat
mutatja be. Három részre osztja a mondandóját: I. Kik a megbán48
49

Pap Béla egyházi beszéde Kunhegyesen a presbiteri gyűlés előtt 1942.
május 19-én, amelyen 275 presbiter volt jelen. TtREL
Mindezeknek meg kell lenniök! … Részlet Pap Béla újévi prédikációjából. Karcag, 1948. január 1. TtREL
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tottak, II. Mi jellemzi a megbántott, sértett embert, III. Mi a megoldás.
Vegyük sorra gondolatai lényegét!
1. „Nehéz, nagyon nehéz a megbocsátás, mert olyan világban
élünk, ahol mindenki sértett félnek érzi magát. Könnyű megbocsátásról beszélni addig, ameddig mások kapott és adott sebeiről van
szó. Annál nehezebb akkor, amikor mi vagyunk a megbántott,
megsértett, kisemmizett, megszégyenített, kifosztott tehát elégtételt
követelő fél. Forradalmi időknek jellegzetes vonása az, hogy a sértettség, a megbántottság, a megrövidítettség érzése egyetemes érvvé, ürüggyé és jogcímmé válik. Egyes emberek sértettségéből, megbántottságából kollektív sértődöttség, megbántottság lesz: Mindenki azon a címen követel különleges elbánást, vagy táplál a másik ellen engesztelhetetlen bosszút, mert őt valaki, valamikor megbántotta, megsértette, meggyalázta.
Nekem származásom miatt kellett szenvednem – mondja egy
tekintélyes csoport – minden jogom meg van ahhoz, hogy megbántott félnek érezzem magamat, elégtételt vegyek és kárpótlást követeljek. És emberileg igaza van: Elveszetett gyermekeket, szülőket,
hitveseket, s főként az emberi méltóság megcsúfolását nem könnyű
elfelejteni …
Engem világnézetei, vagy politikai állásfoglalásom miatt üldöztek, jogom van a bosszúra – mondja a másik. Az pedig örök
emberi gyengeség, hogy ha valaki nem állhat bosszút azon, aki ellene személy szerint vétett, az ellene elkövetett sérelmet átviszi mindenkire, aki akkor, amikor őt bántották történetesen ugyanazoktól a
kezektől nem szenvedett. Fizessenek, ha annak idején eltűrték, hogy
engem méltatlanság érjen! …
Mindig dolgoztam és mindig nyomorúságban éltem – kiáltja
egy másik sereg ember – évszázados sértés és elnyomás követel
elégtételt, ismerjék most meg a nyomort azok, akik eddig
bővőlkedtek! … Vagyonom volt, koldus lettem – felel rá fogcsikorgatva egy másik csoport – hogyne lenne tele keserűséggel és boszszúvággyal a szívem? … Megsértettség címén követel az egyik és
megsértettség címén forral bosszút a másik! …
Én a férjemet vesztettem el a nagy világégésben, én az egészségemet, a lábamat, a kezemet, vagy a szememet, hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva lettem – jogom van követelni, hogy tartsanak el
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a szerencsésebbek, az egészségesebbek! Megrövidített, kifosztott
ember vagyok, jogom van panaszra és követelődzésre …
Mindenki jogra, történelmi igazságszolgáltatásra, személyes
megsértettségre, méltó haragra, indokolt bosszúra hivatkozik és a
harag mindig új haragot, a sértődöttség mindig új sértődöttséget, a
félelem mindig új félelmet és a bosszú mindig új bosszút szül –
szörnyű patak a gyűlölet patakja, mennél tovább ér annál szennyesebb és annál halálthozóbb az árja!
Nehéz, nagyon nehéz megbocsátani olyankor, amikor mindenki halálosan megsértettnek érzi magát! … 1949 legnehezebb
magyar feladata a megbocsátani tudás!
2. De nemcsak legnehezebb, hanem legdöntőbb jelentőségű
kérdésünk is. A sértett ember, a megbántottságával elfoglalt ember,
a bosszút melengető ember ugyanis nem alkotó ember. Akinek Káin bélyege van a homlokán az tud pusztítani de nem tud építeni.
Gondolatainak, energiájának egy tekintélyes részét leköti a bosszú.
A megsértett, megbántottságán rágódó ember keserű. Nincs
mosolya, nem ismeri a felszabadult lélek egészséges kacagását. Nem
tud örülni, állandóan valami szorongás, valami megszűnni nem akaró rossz közérzet kínozza. Az egész világot a maga valóságos, vagy
vélt sérelmén keresztül nézi, éppen ezért képtelen a tárgyilagosságra. … Életfelfogása ebben az egy mondatban sűrűsödik: Nem érdemes! Nem érdemes gondolkodni, nem érdemes dolgozni, nem
érdemes lelkesedni … Nagyon öreg, vagy nagyon beteg az a társadalom, amelyikben ez a hang úrrá lesz. …
A megsértett, vagy sértődöttségből élő ember rendszerint betegesen érzékeny és ingerlékeny. Mindenkiben ellenséget érez, mert
a tudat alatt állandóan kisebbségi érzés gyötri. …
A keserű ember, a sértődöttségből élő ember, a betegesen ingerlékeny, üldözési mániában szenvedő ember állandóan bosszút
forral. Állandóan azt várja, lesi, mikor érkezik el a bosszú alkalma
és pillanata. …a megbocsátás és megbékélés parancs azért nehéz,
mert nagyon sok embert érint, azért mindennél fontosabb, mert
alapfeltétele a kiegyensúlyozott életnek, a békés építő munkának.
3. De van-e megoldás? Lehetséges-e harag, sértés és sértődöttség, bántás és megbántottság nélkül élni ebben a világban? Lehetséges-e egy olyan világ, amelyben nincs méltatlanság, igazságtalanság, ahol senki sem ad és senki sem kap sebet? Jézus azt mondja,
hogy nem lehetséges. … arra tanit, hogy erre nem a bosszúállás,
hanem a megbocsátás az igazi felelet…. Sértésért, bántásért, meg-
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gyalázásért az igazi elégtételadás nem a bosszú, nem a visszaütés,
hanem a megbocsátás. A feltétel nélküli megbocsátás, amellyel a
Gazda elengedi az ő szolgájának minden tartozását egyedül azért,
mert az nyomorult, fizetésképtelen, bocsánatért könyörgő, ő pedig
irgalmas, nagykegyelmű….
Isten az ő igéjében nem azt ígéri, hogy 1949-ben nem lesznek
sértések, bántások, próbák és szenvedések, hanem arra figyelmeztet, hogy aki Krisztusé, nem fizethet gonosszal a gonoszért és szidalommal a szidalomért. A harag, a sértés, a bosszú rabszolgatartó
lánca csak a megbocsátani tudás felszabadultságában pattan széjjel.
A legnagyobb győzelem nem az, amikor megtaposod az ellenségedet, hanem az, amikor megbocsátasz a halálos ellenségednek! …
Pap Béla református lelkipásztor”50

Ha visszaidézzük az előző éveket és 1948 egyházellenes intézkedéseit és az őt személyesen ért vádakat, akkor láthatjuk, milyen emberi magatartás, felülemelkedés a mindennapi megbántásokon kellett ennek a beszédnek a megírásához, a megbékélés hirdetéséhez!
Mivel Pap Bélát 1947-ben beválasztották a Református Egyház Zsinatába,51 így a karcagi lelkész az államrendőrség figyelmébe
került. Pap Béla igazi megfigyelése azonban 1948-ban kezdődött.
Az egyház elleni támadás emblematikus pontja az iskolák államosítása volt 1948-ban.52 A problematika felvetése, tárgyalása
két éven át folyt, mígnem megszületett a református egyház és a
kormány közötti megegyezés és az országgyűlés a 73. ülésén tárgyalta 1948. június 16-án, majd elfogadta a XXXIII. törvényt.
Az 1948-ban bekövetkezett egyházellenes állami intézkedések
tovább nehezítették az egyházak helyzetét. Mindez Karcagon is
tovább élezte az egyházközség és a helyi végrehajtó-hatalom új
képviselőinek ellentétét. Az iskolák államosítási terve nagy publici50
51
52

Megbántottak. Pap Béla prédikációjának írott változata 1948. Valószínűleg 1949 újévre készült. TtREL
Pap Béla zsinati tevékenységéről részletesebben lásd Csűrös András
írását. Csűrös 2007.
A témát országosan feldolgozta Horváth Erzsébet. Horváth 2014.
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tást kapott a helyi sajtóban is. Pap Bélát 1948 májusában a Karcagi
Hírlap munkatársa meginterjúvolta. A lelkész a következőket válaszolta:
„A Magyar Református Egyház és a kormány közötti tárgyalások alapja – mondotta munkatársunknak Pap Béla – a szabad egyház
a szabad államban elve.
Ebből az elvből természetszerűleg következik a kölcsönös megbecsülés és egymás jogainak kölcsönös megbecsülése.
A Magyar Református Egyház soha nem vonta kétségbe az államhatalomnak azt a megbízatását, hogy joga van nemcsak iskolákat fenntartani, de az egyházak autonómiája meghagyása mellett a
nevelés legfelsőbb ellenőrzését is gyakorolni. A másik oldalon a református egyház soha nem mondhat le bizonyos iskolák fenntartási
jogáról. (Papnevelő intézetek és egyházi vezetők képzését szolgáló
iskolák. A szerk.) Azután, hogy hol legyen állami és hol felekezeti
iskola már egy olyan gyakorlati kérdés, amelyről igen üdvös dolog, ha az
egyház és az állam nemcsak tárgyalásokat folytat, hanem egyező eredményre is
jut.
Ezeknél a tárgyalásoknál az egyház szempontjából feltétlen figyelembe veendő az iskolafenntartó egyházközségek, illetve a képviseleti szervüknek, a presbitériumoknak állásfoglalása, valamint az
egyházépület kizárólag iskolai célt szolgált-e, vagy pedig elsősorban
istentiszteletek, bibliaórák stb. tartására használták, s csak másodsorban engedte át az egyház oktatásra is.
Egészen nyilvánvaló, hogy az egyház ilyen épületek megtartása érdekében mindent elkövet s jó reménységgel vagyunk abban, hogy ezt
a magyar demokrácia is magától értetendőnek fogja tartani.”53

Pap Bélát erősen foglalkoztatta az iskolák sorsa, nem értett
egyet az államosítással. A kérdéssel a május 30-án tartott istentiszteleten is foglalkozott. Itt már az államrendőrség karcagi jelentéstevője is jelen volt. A jelentésében többek között így számolt be az
eseményről:
„Jelentem, hogy a mai napon a délelőtti istentiszteleten Papp
Béla ref. lelkész a ref. templomban prédikációja során kitért az isko53

Karcagi Hírlap 1948. május 28.
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lák államosítására is, amelyre vonatkozóan azt mondotta, hogy az
egyháznak ragaszkodnia kell a felekezeti iskolák fenntartásához továbbra is. Majd azt mondotta, hogy erre vonatkozóan olyan értelmű utasítást kapott, hogy az egyházi zsinat tárgyalása … meg kell
szavaztatnia ref. egyháztagokat, hogy akarják-e vagy nem az iskolák
államosítását, ezután felszólította a templomban lévő közönséget,
hogy aki az egyházi iskolák államosítását nem kívánja, az áljon fel,
aki pedig az államosítást akarja, az maradjon ülve, erre a templomban lévő férfiak (főleg idős emberek) közül többen felálltak, utánuk,
bár igen vontatottan kezdetek felállni a nők, és végül az iskolás
gyermekek, az ülve maradottak száma mindössze 7 fő volt, öt férfi
és két nő. A templomban lévő közönség létszáma kb. 300 fő volt,
ezek 75%-a nő és iskolás gyermek. A jelenlévők 90%-a nem tudta
volna megmondani miről van szó, és azt sem, hogy miért áll fel.
(amikor megindult a felállás szégyeltek ülve maradni.) Papp Béla
ref. lelkész megolvasta az ülve maradottakat és azt mondotta hogy
még máskor is lesz ilyen szavazás, mert ennek alapján fogja a zsinat
elbírálni az államosítást.”54

A szavaztatás nagy vihart kavart fel. A következő hetekben a
helyi sajtó kiemelten foglalkozott az eseménnyel. A Karcagi Hírlap
1948. június 4-ei száma több cikket is közöl az iskolák államosításával kapcsolatban. A „Különös szavazás az istentiszteleten a felekezeti
iskolák államosításának kérdésében” című vezércikkben a városi adóhivatal tanácsnokát szólaltatják meg. Egy tanítónő nyilatkozatát
azzal a címmel közlik, hogy „A papság a nevelőkre lelkiismereti kényszert alkalmaz”. Közlik a Magyar Dolgozók Pártja és a Nemzeti Bizottság állásfoglalást is.55
A Karcagi Hírlap 1948. június 4-én közölte a város Nemzeti
Bizottság nyílt levelét Pap Bélához, melyben többek között ezt írják:
„… meglepte városunk Nemzeti Bizottságát a Nagytiszteletű
Úr magatartása, amikor f. évi május hó 30-án istentisztelet kereté54
55

Ref. Egyház működéséről jelentés. Karcag, 1948. évi május 30-án. Államrendőrség Karcagi Kapitánysága. ÁBTL-V-82894. C/III. Biz.
Lásd Karcagi Hírlap 1948. június 4. számát!
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ben a templomot és a szószéket használta fel népi demokráciánk
irányvonalával össze nem egyeztethető politikai célokra. Ez alkalommal vallásos mezbe bujtatva politikával keverte össze az igehirdetést és megszavaztatta az egybegyűlt híveket a felekezeti iskolák
államosítása ellen.
Nagytiszteletű Úr, városunk demokratikus társadalma szégyenkezik a történtek miatt. Ön megsértette a lelkiismereti szabadságot, felkavarta a lelkek nyugalmát és ezzel veszélyezteti városunk
békés, építő munkáját.

1. kép: A felvétel 1948. július 3-án, az özv. Kiss Imréné T. Nagy Rebeka által készíttetett
harang istentisztelet utáni felvonása alkalmával készült.
A képen a presbitérium tagjai, a harangöntést végző cég szakemberei, valamint a
karcagi lelkészek léthatók. [Balról jobbra: a harang jobb és baloldalán Bihari Istvánné, és özv. Kiss Imréné T. Nagy Rebeka ül, a harangnak támaszkodó gyermek
Bihari István lelkipásztor István fia. A harang mellett hátul Szabó József kántor,
az adományozó mögött állnak (balról) Soós Lajos, Török Vince, Pap Béla és Bihari István lelkipásztorok.]
(A kép készítője ismeretlen, Bihari István (Szombathely) tulajdonában. A digitális
másolatot Elek Györgynek köszönöm.)

Városunk Nemzeti Bizottsága úgy a múltban, mint a jövőben
minden tőle telhető támogatást megadott, illetve megad az egyháznak, hogy igazi feladatát maradéktalanul teljesíthesse. Karcag megyei város Nemzeti Bizottsága le kívánja szögezni, hogy az egyházak működését, amig hivatásuk magaslatán állnak minden tekintetben kívánatosnak tartja. Szükség van az egyházra, a templomra és
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az istentiszteletre, hogy az emberek fáradtságos napi munkájuk után
lelkük csendes nyugalmát megtalálhassák.
Ezen álláspontunk leszögezése mellett a legsúlyosabban elítéljük Nagytiszteletű Úr magatartását, amikor az Istenházát szavazóhelyiséggé alakította át. Városunk Nemzeti Bizottsága a Nagytiszteletű Úrnak ezt a magatartását nem tartja demokratikus cselekedetnek. Meg vagyunk győződve, hogy a Nagytiszteletű Úr magatartását
lelkiismerete szerint mérlegelni fogja és ennek eredményeként cselekedetének konzekvenciáját le fogja vonni.”56

A vélemények megoszlottak az iskolák államosításával kapcsolatban mind az egyház felsőbb vezetésében, mind Karcagon.
Az ugyancsak Református Egyház Zsinati Tanács tag Gaál László
a karcagi Református Gimnázium igazgatója hajlott a békés megegyezésre. Az iskolák államosítása című cikkében a megegyezést
szorgalmazza:
„… az államosítás első hírét némelyek meglepetéssel, de nem
túlságos idegenkedéssel fogadták. Meglepetéssel talán azért, mert
nem gondolták, hogy a kérdés az elintézésre megérett. Belátják
azonban, hogy ennek megítélése nem annyira rájuk, mint inkább az
állam és egyház hivatalos képviselőire tartozik. Ezért teljes bizalommal tekintenek a folyamatban levő tárgyalások menetele elé azzal a szilárd elhatározással, hogy amily lelkiismeretesen teljesítették
nevelői kötelességüket az egyházi iskola falai között, épp oly becsülettel szolgálhatják a köznevelés ügyét az állami iskolában is. A nevelőtársadalom magatartását nemcsak megnyugtatónak, hanem biztatónak is látom.
Reakciós propaganda a mi pedagógusaink között tudtommal
nincs. Ha többen kifejezést adnak az egyházhoz való hűségnek, ez
érthető és nem kárhoztatandó. Hiszen a demokrácia a szabad vallásgyakorlatot hirdeti és támogatja a vallásos meggyőződése miatt
éppen a demokráciában nem érhet üldöztetés senkit sem. Ha volt
valaha, éppen a tájékozatlanság következtében, nyugtalanság e részben, az már a múlté s értelmes ember nem gondol erre, hogy a de
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mokrácián felépült állam bárkinek vallási igényeit bármi tekintetben
korlátozni akarná.
Lehet tehát az ember egyidőben meggyőződéses híve a demokratikus állami berendezkedésnek és a keresztyén világszemléletnek: a kettő nem áll ellentétben egymással. Sőt, kívánatos, hogy
állam és egyház együttműködjenek: a demokrácia haladó erői érvényesüljenek az egyházban s az egyház által képviselt erkölcsi elvek
érvényesüljenek a demokráciában.”57

Ugyanezen lapszám másik cikkében Nagykun Gimnázium
szülőértekezletéről ír. Dr. Gaál László igazgató arról tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a napokban az egyház és az állam között a végleges megállapodás megszületik.
Többek között ezt mondja:
„… A kormánynak megmásíthatatlan akarata, hogy még ebben a hónapban az összes, nem állami iskolákat államosítsa. A június 2-án és 3-án tartott zsinati tanácsülés főbb pontjai egyébként a
következők:
Úgy az egyház, mint az állam bizottságot küld ki a régi sérelmek kivizsgálására és megszüntetésére. Nyugvópontra hozzák a
gyermekek vallására vonatkozó törvényeket. A kormány minden
eszközzel biztosítja a szabad vallásgyakorlást. Az egyház szabadon
tarthatja az istentiszteleteket, bibliaórákat, konferenciákat, vallásos
összejöveteleket, nemcsak a templomban, hanem az államosított iskolákban is. Szabadon adhatja ki és terjesztheti lapjait és egyéb sajtótermékeit. A kötelező vallásoktatást az állami iskolákban továbbra
is fenntartják…”58

A kérdéshez többen hozzászóltak (Kovács András, Tóth Gézáné,
Szász Béla, Szász Béláné, Oláh József), akik véleménye megoszlott. Végezetül az igazgató arra is kitért, hogy az egyház állami se-
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Karcagi Hírlap 1948. június 11.
A karcagi ref. iskolák terheinek 90%-át eddig is az állam viselte –
mondotta dr. Gaál László a gimnázium szülői értekezletén. Karcagi
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gítség nélkül nem tudja fenntartani az iskoláit, sőt még a működése sem biztosított.
Egy hét múlva ugyanebben az újságban további vélemények
és az állami intézkedést alátámasztó cikkek jelentek meg. Megszólalt a szakfelügyelő, egy népi kollégista, de a Függetlenségi Front
gyűlésén részt vevő Z. Nagy Ferenc, a kisgazdapárt jelenlévő kiküldötte és Cinege Lajos az MDP karcagi titkára is.59 A karcagi
római katolikus plébánián csere történt. Tóth Antalt elhelyezték.
Dr. Porubszky Géza érseki tanácsos lett az új plébános, aki azt
mondta, hogy „Isten háza nem lehet színhelye semmiféle politizálásnak”.60 Az év vége felé azonban már Mindszenty bíboros ügye
foglalkoztatta a helybelieket és az egész országot.
Pap Béla állandó megfigyelése tovább folyt. 1949-ben is jelentettek a református istentiszteleteken megjelentek számáról, a
lelkész beszédének tartalmáról. Az egyik jelentés szerint a szilveszteri istentiszteleten 900-an vettek rész.
„… Beszéde közben a versennyel és versengéssel foglalkozott. Beszédében kitért arra, hogy mostan az emberek azért versenyeznek,
hogy egyesek minél magasabbra emelkedjenek ki az emberek közül,
valamilyen cselekedettel. Versenyeznek azért, hogy uralomra tegyenek szert, hogy megkülönböztető tiszteletbe részesüljenek.
Beszámolt arról, hogy a gyűjtések milyen eredménnyel zárultak a múlt évben, arról úgy emlékezett meg, hogy nincsen vele
megelégedve, mert 14.000 tagja van az egyháznak és összesen 19
ezer frt. jött össze a múlt évben. Beszámolt arról a 30 házasságkötésről, akik dacára annak, hogy ref. vallásúak mégsem vették az
egyházi szertartást igénybe. Kiemelte beszédébe azt, hogy ezek a
szülők akik így esküsznek azok a gyerekeiket sem fogják vallásosnak
nevelni, és tüntetőleg felolvasta azoknak a neveit akik így kötöttek
házasságot. A felolvasott nevek között a legtöbben olyanok voltak
akik a Pártunknak a tagjai. Ezt a Papp Béla csak azért tette, hogy a
hívek tudják azt meg, hogy kik azok akik nem kívánják az egyházi
szertartást igénybe venni.
59
60

Lásd Karcagi Hírlap 1948. június 18.
Kunsági Hírlap 1948. december 24.
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Befejezésül könyörgött az Úrhoz, hogy a híveket tartsa meg,
hogy az egyházhoz a jövőben is olyan mértékben ragaszkodjanak
mint az elmúlt esztendőben. Továbbá ne hagyák magukat félre vezetni senkitől, ne hagyák eltántorítani magukat az egyháztól, és az
úrtól.”61

2. kép: A felvétel a Rétoldali egyházközség parókiájának udvarán készült 1956. május 17én, amikor a Vácról szabadult Pap Béla lelkipásztor Karcagra látogatott.
A képen (balról) dr. Zöld István főorvos, a Rétoldali Ek. főgondnoka, Bihari
Ibolya, dr. Sánta József orvos, Bihari István, Pap Béla lelkipásztor, Szentannay
Mária, Bihari András, Bihari Istvánné, Bihari István, a Rétoldali Egyházközség
lelkipásztora.
(A kép készítője ismeretlen, Bihari István (Szombathely) tulajdonában. A digitális másolatot Elek Györgynek köszönöm.)

61

Református istentisztelet Szilveszter estén. Jelentés. Karcag, 1949.
december 31-én. ÁBTL- V-82894
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Végszó
A titkosszolgálat emberei felgöngyölítették Pap előző életszakasza
minden eseményét, tevékenységét és pert indítottak Pap Béla ellen
nép ellenes bűntett (nyomtatvány útján a fasiszta irányzat terjesztése azaz korábbi újságírói, kiadói) tevékenysége és a demokratikus
államrend elleni izgatás bűntettében. 1951. november 27-én a zsinati ülés előestéjén letartóztatják, majd négy és félévre ítélik. A váci börtönből 1956. május végén szabadul. Élete legutolsó szakaszában megírja az „Új teremtés. Isten igéje a világban” és „Új teremtés.
Isten országa a világban” című művet két kötetben, melyeket gyermekeinek hagy ilyen megjegyzéssel: „Testamentum fiaimnak, örökség
kislányomnak”.62 A lelkipásztor gondolatainak összegzése és üzenete valójában minden reformátusnak, az emberiségnek szól.
Bár gyülekezete mindig visszavárta, családját segítette, de ellenségei a szószékre nem engedték vissza és rehabilitációjára is
csak az újabb rendszerváltás után kerülhetett sor. Ezt azonban
nem érte meg, mert 1957-ben rejtélyes körülmények között elhunyt.
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A sváb temető, mint nemzetiségi
emlékezeti tér
MARINKA MELINDA

A temető átalakuló képe
A környezeti tényezők alapvetően meghatározzák a temetkezési
formákat és ezzel együtt a temetők képét, de a temetők arculatára
a társadalmi környezet éppúgy rányomja bélyegét.1 Amíg a
sírfeliratok az egyéni életutakról árulkodhatnak, addig a temető
képe az adott közösség életének alakulását vetíti elénk.
Esetünkben a faragott sírkövek megjelenésének idejétől tekintünk
a temető átalakuló képére német telepítésű lakóhelyeken. Az
átalakulás folyamatát a 18–19. század idejétől viszonytjuk, de egyegy kiragadott példánkkal a 21. századi állapotokat tükrözzük.2
A témát feldolgozó szakirodalmakban a parasztság polgárosodásának kísérőjelenségeként értelmezik e folyamatot, amikor
is a falusi temetőkben a fából készült sírjeleket fokozatosan felváltják a sírkövek.3
„Egy-egy temetőben különböző időben, különböző anyagokból készült sírjeleket látunk egymás mellett. A hagyományos formát
igyekeznek új anyagból készíteni (pl. fejfát műkőből, betonból), az
új formaváltozatokat pedig a hagyományosan használt anyagokból
(pl. kőkeresztet, márványobeliszket utánoznak fából). Ezekben a

1
2

3

Bartha 1992: 69.
A szerző az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa. A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
Példaként lásd Kunt 1980.
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kísérletekben nemcsak anyag és forma mérkőzik egymással, hanem
hagyomány és újítás, szegénység és tehetősség is.”4

Amíg a legtöbb esetben ezek elsősorban a gazdasági differenciáltságot vetítik elénk, így a vagyoni háttér alakulását, mint
módosító tényezőt értelmezhetjük, amely a folyamatot beindíthatja, addig jól tudjuk, hogy több szempontból is összetett a
kérdés. Tanulmányomban nemzetiségi oldalról közelítem meg a
sírkövek megjelenésének kérdését. Az újítás igénye tehát nemcsak
az anyagok elérhetősége és az új hatásmechanizmusoknak köszönhető áramlatok vonatkozásában alakulhat. Egy-egy településnek
egyértelműen megváltozhat a falu-, és ezzel együtt a temetőképe a
nagyobb létszámú nemzetiségek betelepítése esetén.
Példáink a német telepítések következtében jelzik tehát a
temető átalakulásának folyamatát hangsúlyozva azt a tényt, hogy
egyértelműen találunk olyan jeleket a térben – adott esetben a temetőben – amely a német betelepítéseknek köszönhetően mutatják
az elénk táruló, átalakuló képet, és ezzel együtt utalnak az emlékezés
formai lehetőségeinek fejlődésére. Olyan jeleket keresünk, amelyek a
betelepítésből eredően adnak jelzéseket a német származásra utalva,
de nem kizárólagosan abból a korból, hiszen tudjuk, hogy a 20.
század nagy történelmi eseményei jelentős módosító faktort
jelentettek a lokális közösségekben, egyaránt, hatást gyakorolva a
közösségek társadalmi és biológiai környezetére.
Az általános kép bemutatásához ugyanakkor nemcsak a materiális térben való mozgást kell figyelembe venni, hanem a 20–21.
században egyre inkább alkalmazott online közösségi aktivitási
tereket is. Ennek értelmében az online térben megfigyelt bejegyzések segítségével veszem számba a magyarországi német
települések kapcsán kiragadott temetőpéldákat. Az alföldi példa
ismertetésénél egy 2013-ban Fegyverneken dokumentált halottak
napi gyűjtőút részleteiből szemezgetek, az északkelet-magyar4

Kunt 1980: 56.
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országi esetpélda vonatkozásban pedig Gávavencsellő vencsellői
településrész temetőjét mutatom be.

A „temetőblogok” képe és emlékképe
A német betelepítést megért falvak közül több olyannal
találkozunk az onlinbe térben, amely kapcsán blogbejegyzésen
keresztül ismerhetjük meg a sváb/német temető egy adott időmetszetben kimerevített képét. Ezeket egyszerűen „temetőblogok”
néven szerepeltetem, jelentőségük a kutatás szempontjából azért
kiemelendő, mert megerősíteni tudják az általunk bemutatott
temetők arculatmódosulásának ismérveit.
Az itt felsorakoztatott blogok bejegyzései szinte rendre felvetik
az elhagyott temetők – gondozott/gondozatlan sírok problémakörét,
mintegy narratív kifejezőiként, szinonímaszerűen alkalmazva a
temető átalakulására, ezzel együtt a már egyéb kontextusban is
megjelenő nemzetiségi lét eltűnésétől való félelem konnotációjában.
Ugyanakkor az emlékezeti térként való értelmezés is megjelenik,
illetve a megőrzés íránti igény vagy a nem megőrződés sajnálata.
Adott esetben a temető felszámolásának tényét, esetlegesen a már
nem működő temető funkcióértelmezésének kérdését az örökségesítés és az emlékállítás kontextusában is nézzük. Úgy is vizsgálhatjuk, hogy a kialakított/átalakult tér a „történeti folytonosság
általi legitimációt”5 megadja-e vagy új kihívások elé állítja a
nemzetiségi öntudatát erősíteni kívánó közösségeket?
Bonyhádvarasd 6 és más sváb temetők sorsát mutatja be a Régmúlt. Elbi blogja. A blogon látható 2003-as és a közelmúltban készült fotók bejegyzése is, amely a változást, az átalakulást egyértelműen kifejezi. Bemutatásra kerül egy 1764-ből származó kereszt,
5
6

Erről lásd Keményfi 2003: 25.
Varasd 1729–1733 között népesül be telepesekkel Mercy gróf közbenjárásával. Patton 1995: 82.
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amely alatt a ritkaság jelző olvasható. A blogíró nyomon követi az
egyéb szakrális kisemlékek, kőkeresztek, kápolnák, helyreállításait
és példát látunk a megőrzés módjára is a temető új sírjeleinek a
régire utaló formavilágában. A vaskúti7 és a nemesnádudvari8
megőrzési technikákkal kapcsolatban példaértékűnek véli azt a
megoldást, hogy nem rekonstruálják a temető képét, hanem
összegyűjtik a sírköveket és azokat egy területen kiállítva mutatják
be.9 A vaskúti blogra át is irányít az oldal, ahol az emlékhellyé
alakulás példáját mutatják be: „Az elhagyott régi sírkövekből 2010-ben
lett meg ez az emlékhely. Dícséretes példa.”10 A bonyhádvarasdi blogról
elérhető nemesnádudvari fotó a sírkövek összegyűjtésének és
kiállításának példáját szintén hozza.11 A sírjelek alakja szembetűnően a vencsellőire hasonlít. A vaskúti oldal egy képpel ellátott sírkövet is kiemel, utalva az adott kor bajuszviseletére.12 Egy
másik online felülelten is ismertetik a bonyhádvarasdi temetőt,
elsősorban a sírjeleken elhelyezett képekre fókuszáltan: „Egy sváb
temető arcokkal” címmel.13 A fotókkal ellátott sírjelek szintén ismérvei a vencsellői temetőnek is, nem mondhatjuk, hogy nemzetiségi alapon kizárólagos jegyek, de igen gyakori a német származásuaknál.
7
8
9
10
11

12
13

Vaskút német betelepítése 1756 és 1800 között zajlott. Apró–Tóth
(szerk.) 2010: 187.
Nemesnádudvar 1724-től népesül be német telepesekkel. Vö. Apró–
Tóth (szerk.) 2010: 186.
http://regmult.blogspot.com/2017/07/bonyhadvarasd-warasch-essvab-temetok.html (Letöltés dátuma: 2019. 11. 11.)
regmult.blogspot.com/2016/02/vaskut-waschkut.html
https://4.bp.blogspot.com/EAQS3tXLi1U/V30Mw7ljtYI/AAAAAAAAcWM/YzW7017RI0oMG9rjqdy9f912OVXZHfxeQCLcB/s640/nadudvar03.jpg (Letöltés dátuma: 2019. 11. 11.)
http://regmult.blogspot.com/2016/02/vaskut-waschkut.html
(Letöltés dátuma: 2019. 11. 11.)
https://apponyikiskastely.hu/egy-svab-temeto-arcokkal/
(Letöltés
dátuma: 2019. 11. 11.)
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Nagykovácsi14 blogján olvasható a „A svábok könnye. A nagykovácsi temető sváb sírkertje, avagy egy megszakított történet kövekbe vésett
emléke” bejegyzés, amely 47 db fotóval illusztrálja a sváb sírkert
állapotát. Itt egyértelműen megfogalmazódik a sváb örökség
térbeli leképeződésének, mint az épített örökségnek a szerepköre.
„A sváb sírkert, (és csekély részben magyar sírkert) a helyi történelem,
és azon belül a helyi építéstörténet egy különleges darabja: sírköveinek egyedisége és kialakítása által része Nagykovácsi épített örökségének is.”15

A példák tehát első körben már egyfajta kordokumentumok,
hiszen a blogbejegyzések egy kimerevített idősíkban tárják elénk az
épített örökség egy szeletét a településekről. A temetők ábrázolásának narratívájában megfogalamzódik a megmentés szándéka, az épített örökség védelmének igénye.

A fegyverneki temető
A fegyverneki példa a működő temető jelzéseit a lakóövezet
szempontjából mutatja be. A példa utal a lakóhely szerinti temetkezés, és ezzel együtt a lokális kötődés kifejeződésére a
temetkezési hely megválasztásában. Mindehhez fontos a németek
telepítéstörténetének ismertetése, amely belső migráció eredménye.
„Fegyvernek, roppant puszta, Heves vmegyében a Tisza
bal partján, Török Sz.-Miklós és Bánhalma közt. Van 3095
lakosa, kik többnyire cselédek, pásztorok, haszonbérlők, de
14

15

Nagykovácsi településre az 18–19. század folyamán több alaklommal
is történt német betelepítés. Lásd: Dr. Szabolcsi–B. Szatmári–Dr.
Jablonkay 2001: 136–138. http://nagykovacsi.hu/nagykovacsi-tortenete-fekvese (Letöltés dátuma: 2019. 11. 11.)
https://zordidok.blog.hu/2019/02/22/a_svabok_konnye (Letöltés
dátuma: 2019. 11. 11.)
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1845-ben felső végén gr. Szapáry József svábokat telepített
ide, kik telepitvényüket Annaházának nevezik, s az általuk
müvelt földeket szerződés mellett zálogban bírják. Ugyan
ezen svábokból a puszta másik részén szinte telepedtek le
Szapárfalva nevü telepítvényben, néhányan, de ezek szántóföld nélkül telepedtek, s csupán kézimunkából élnek, pedig
volt köztök igen számos mesterember is, kik itt nem élhetvén, elpusztultak… ”16

A csonkatornyi temető. Saját felvétel, Fegyvernek, 2013.

A telepesek elmagyarosodása igen gyorsan ment végbe, az
1889. július 28-án megjelent Budapesti Hírlapban Hermann Ottó
az alábbiakat írja a fegyverneki svábokról:
„Török-Szent-Miklóstól északnak vitt az út Fegyvernek felé, melynek
’csonka tornya’ tövében az egykoron sováb telepes ma már lobogós ingben, bő
gatyában ereszti a kaszát a buzatáblába s bajusz alól eregeti a hamisitatlan
magyar szót; – egész valójában ma már annyira magyar, hogy az a ki a telep

16

Fényes 1851/II: 8.
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negyven éves históriáját nem tudja, akár meg is ütközik azon, hogy nem egy
tagbaszakadt ember ’Frigyik’ vagy ’Fridik’ keresztnévre hallgat.”17

Síremlék a csonkatornyi temetőben. Saját felvétel, Fegyvernek, 2013.

Fegyvernek temetője esetében tehát két külön településrészről kell említést tenni, ezzel együtt két temetőt is találunk.
Amíg mind a településrészek, mind a temetők vonatkozásában a
svábokhoz leginkább Annaháza és temetője köthető, nem mondhatjuk azt, hogy mindezek az idők folyamán kizárólagos hordozói
maradtak a német telepítés emlékeinek, hiszen német nevűek
sírköveit mindkettőben láthatunk.
A csonkatornyi temető, műemlékéről kapta a nevét, amely
mint központi elem magasodik a sírhantok felé. A sírjelek sokféle
formát öltenek, a faragott sírkövektől a műköből készült síremlékeken és obeliszkeken keresztül. A temetkezés helyének megválasztásával kapcsolatos érdeklődésem során kiderült, hogy a 20.

17

Herman 1889: 1.
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század folyamán a lakóhely függvényében alakult és nem egyértelműen nemzetiségi vonalon.18
Az „Annaházi”
temetőben már jóval
többféle, a német
nemzetiségre utaló
sírjelet és építményt
láthatunk. Alapvetően az Alföldön elterjed római katolikus
temetői építmények
szinte minden példáját követik.19 A sírgödör tekintetében a
padmalyos kialakítás
a megkérdezettek körében ismeretlen volt,
az egyszerű függőleges falú sírgödör terjedt el.20
A Müller család sírboltja.
(Saját felvétel, Fegyvernek, 2013.)
A falusi, vidéki
megrendelők hivatásos kőfaragókkal készíttetett sírjelei a nagy európai stílusáramlatok
hazai adaptációit mutatják.21 Adott esetben viszont a német telepesek magukkal is hozhatták az igényt, hogy kőtáblát helyezzenek
el sírjaikon, sírboltjaikon. Ezen utóbbi viszont a két temető
18

19
20
21

K. J-né elmondása alapján. Fegyvernek esetében a 20. század közepén
még tapasztalható volt a nemzetiségi endogámia, ismert olyan eset,
amikor az annaházi részen lakó sváb lányt nem adták hozzá a magyar
nemzetiségű, szegényebb legényhez. L. S-né elmondása alapján.
Erről lásd: Novák 1995: 165–176.
A sírok formai hagyományával kapcsolatban lásd: Keményfi 1995:
407.
Vö. Kunt 1980: 29.
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tekintetében az Annaházinak sajátossága, az elmondás szerint a
sváb, gazdagabb családoknak volt lehetősége ilyet emeltetni.

A vencsellői temető
A gávavencsellői példa az emlékezeti terek alakulása tekintetében
azért érdekes, mivel itt aktív és már lezárt temetőrészekről is
beszélhetünk. Előbbi a nemzetiségi emlékezeti tér bekapcsolásával
újra és újra a gondozás fókuszába kerül. Adott esetben a
településtörténeten keresztül megtudhatjuk, hogy miért csak a
vencsellői temetővel foglalkozunk, holott a gávai településrész
temetője is hordoz ma már a német betelepülésre utaló jegyeket a
sírkövekre vésett nevek formájában. Vencsellőről többen Gávára
költöztek a vegyes házasság egyre gyakoribbá válásával, így a
temetkezési hely megválasztása esetében hasonló helyzet alakut ki,
mint a fegyverneki két temető vonatkozásában.
Gávavencsellő az egykori Gáva és Új-Vencsellő22 települések
egyesítésével jött létre. Német lakosait ezek közül Vencsellőre
telepítették. Fényes Elek szerint
„Új-Vencsellő, magyar falu Szabolcs vmegyében, egyenes földön, A
Tiszától mitegy óranegyedre, út. p. Tokaj. Határa 1442 hold és 600
□ öl. Ebből beltelek és szántóföld 790 h. 600 □ öl, kaszáló 412 h.,
legelő 60 h., erdő 60 hold. Fekete homok földe mindent megterem.
26 ½ urbéri telek és 32 zsellér szántó, 212 h. kaszáló, 60 h. legelő.
Van itt egy tó is 120 hold területtel. Lajka 1438 r. kath., kik
eredetileg németek voltak, de már most elmagyarosodtak, 34 g.
kath., 6 zsidó. Ékesíti az uraság kastélya és 12 hold nagyságu szép
kertje, s a kath. szentegyház. Bírja gr. Dessewffy Sámuel.”23

22
23

Újvencsellő településhez tartozott még Ó-Vencsellő, de külön tanácsa
volt Fényes Elek leírása szerint. Lásd: Fényes 1851/IV: 289.
Fényes 1851/IV: 289–290.
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A vencsellői svábok első betelepülői először Rakamazon kaptak
szállást, majd csak később véglegesedett lakhelyük.24 A két, rokonságát illetően is egymáshoz közeli település esetében előfordul,
hogy párhuzamba állítva szólnak lakosaikról, így például Kálnay
Rakamaz után Vencsellőről is ír:
„A szomszéd Vencsellőn, a gróf Dessewffyek útján, szintén
megtelepült egy csapat sváb s a többi lakosságtól elzárkózva, talán
még jobban megőrizte jellegét, mint a rakamaziak, ámbár ujabb
időben elsimul itt is a különbség. A rendszeretet, jámborság,
családiasság itt is főerényök s ezt kimutatják örömben és fájdalomban, mezőn és templomban.”25

Kálnay László leírása szerint a 19. század végén Rakamazon
és Vencsellőn egy tömbben 1357 német lakos élt. Az elmagyarosodás vonatkozásában pedig ismerteti, hogy a svábok a többi
nemzetiséghez képest „könnyebben magyarosodtak”, a legifjabb
nemzedék ekkor már inkább magyarul tud, mint sem németül.26
A templom alapkövét 1828-ban rakták le, berendezésével
együtt csak 1834-ben készült el, ekkor szentelték fel Nagyboldogasszony tiszteletére.27 Felekezeti megoszlását tekintve többféle
adat áll rendelkezésünkre. Gottfreid Barna 1851–1910 közötti
időszakra vonatkozóan kifejti tanulmányban, hogy a Fényes Elek:
Magyarország Geographiai szótára II. kötetében megjelent adatok az
újvencsellői római katolikusokat nézve tévesek lehetnek, így az
általa közreadott táblázatban saját becsléseit használja. Eszerint
Újvencsellőn 1851-ben 695, 1881-ben 827 római katolikus él.28 A
24
25
26
27
28

Lásd Perényi 2004: 24.
Kálnay 1900: 170. http:// mek.oszk.hu/09500/09536/html/0019/13.html (Letöltés dátuma: 2019. 11. 11.)
Kálnay 1900: 158. http:// mek.oszk.hu/09500/09536/html/0019/12.html (Letöltés dátuma: 2019. 11. 11.)
Csisztu–Danku–Kenderné–Rusz 2014: 12.
Gottfried 2000: 132.
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felekezethez tartozó iskolák vonatkozásában kevés adatot talált,
1834 előtt már működött római katolikus iskola, és 1891-ben biztosan létezett két, a felekezethez tartozó oktatási intézmény Vencsellőn.29
„Újonnan épült a templom, az iskola és a paplak. Átépítésre került a
régi templom, amelyből kántorház, a régi kántorházból és az
iskolából pedig cselédházakat alakítottak ki. Az építkezésekhez, ill.
az átépítéshez a téglát a gróf égette. A templom székeit, ajtóit, az
oltárképet, a nagyobb harangot (a másik kisebb már 1805 előtt meg
volt) a földesúr szerezte be. A tégla és a faragott kövek szállítását az
újvencsellőiek végezték, rakamazi és gávai lakosok segítették őket
ebben. A hívek az építőanyagok szállításán kívül az építési munkálatokban is részt vettek.”30

A temető a falun kívül, annak nyugati része mellett helyezkedik
el, a templomhoz viszonylag közel. Így a temető, mint az elhunyt
hozzátartozó elkülönítésére szolgáló kegyeleti tér összekapcsolja az
eltávozottakat az élők világával,31 és a templomhoz közeliként, azzal
egységet alkotva jelzi a településrész szakrális terét.
A temető sírkövei már messziről szembetűnő megkülönböztető jegyek, a térségben különlegesnek mondhatók, a beszerzésükkel kapcsolatban az emlékezetből kevés információ derült ki,
többen Sárospatakot említették, mint kiszolgáló települést,
ugyanakkor Viga Gyula kőfaragó mesterekről szóló tanulmánya
tanúsága szerint Vencsellőn is működött külön erdőbényei mester
sírkőlerakata.
„Jassó István sírköveivel Tokaj-Hegyalját és Szabolcs vármegye
tiszántúli részét látta el. Sírkőraktára volt Rakamazon, Vencsellőn és
Abújszántón is.”32
29
30
31
32

Gottfried 2000: 132–133.
Gottfried 2000: 128.
Vö. Telenkó 2005: 226.
Viga 1997: 473.
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Egy-egy kőfaragó mester munkája az adott település egyéni
kívánalmai szerint is alakulhatott, így a német betelepülők igényeihez mérten is, vagyis feltételezhetően ennek látjuk nyomait
Vencsellőn.33 Alapvetően a 18. században a sírkövek falvaink
temetőiben nagy számmal előfordultak, ahogyan azt írja Balassa
Iván, és jelzi azt is, hogy ott ahol megfelelő kő volt, és azt megmunkálni tudó mesteremberek éltek.34
A vencsellői Ótemető emlékkövei
Vencsellői temetőrészek közül tanulmányomban a sváb betelepülés kulturális lenyomatait is magukon hordozó nagyobb temetőrészeket mutatom be, így az Ótemető és a régi temető35 emlék- és sírköveit. Az Ótemetőben néhány sírkő, sírkereszt egy feszület őrzi
az egykori ősök emlékét.
A feszületet 1844-ben állíttatták, a helyiek „Svábkeresztként”
ismerik, és mint emlékkeresztet tartják számon, amelyet „engesztelő
áldozatul” állíttattak elődeik.36 A feszületen festett pléh Krisztus
látható, amely az északkelet-magyaországi régióra jellemző módon
előfordulhat, nemcsak görög katolikus többségű vidékeken.37 A
feszületen a német nyelvű felirat utal az ősökre és az emlékállító
leszármazottakra, majd az utódokra, akik a kereszt felújítását
végezték 1933-ban. A kereszttel kapcsolatban pedig a narratívákban is megfogalmazódott az elmagyarosodás kérdése:

33
34
35
36
37

A nemzetiségek és a kőfaragó németek, esetlegesen az olaszok hatásáról lásd: Viga 1999: 75–79.
Balassa 1989: 54.
Az elnevezések egyértelműen jelzik az adott temetőrészek korát. A
temető elnevezéseiről lásd Bartha 1992: 29–30.
Csisztu–Danku–Kenderné–Rusz 2014: 13.
Vö. Bartha 2005: 205–206.
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„Német nagyapáink állíttatták,
magyar unokáink újíttatták”

Az ősökre emlékeztető feszület a vencsellői Ótemetőben.
Saját felvétel, 2019.

A temetői keresztek eleve a temető szakrális középpontjai,
amelyeknél egyházi szertartásokat, parasztászt, panniochidát
végeznek a hősi halottakért, ismeretlen helyen elhunytakért, s a
gyászolók itt gyújtják meg értük a gyertyákat.38 Adott esetben ez a
38

Lásd: Bartha 2005: 221.
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kereszt a nemezetiségi hovatartozás kifejezésének egyik központi
emlékezeti terét biztosítja. A betelepítésre, az ősökre a sírok eltűnésével, felszámolásával itt emlékeznek meg. Ez az alapvetően
szakrális központi hely új funkciót is betölt a temetőn belül, hiszen
ez előtt a gyertyagyújtással, a telepítés történeti legitimálása
történhet meg egyéni és közösségi szinten is. A családi síroknál
természetesen az egyéni továbbra is advalevő.

Az Ótemető egyik, még rokonok által látogatott sírköve.
(Saját felvétel, 2019.)

Az Ótemető egyéb, fennmaradt emlékkövein jellemzőbben
nem a katolikusok kőkeresztjein elterjedt INRI rövidítés olvasható, hanem az IHS felirat, amely H betűjéből kereszt nő ki.
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További jelként láthatunk szomorúfűz véseteket és Krisztus
feje domborműveket. Ezen utóbbiak hasonlóan néznek ki, mint
amelyeket a temetőblogoknál bemutatott temetőknél már láthattunk, holott a távolság igen nagy a példaként bemutatott
települések között.
A régi temető sírkövei

Egy még olvasható feliratos sírkő, az
Ótemetőben. (Saját felvétel, 2019.)

39

A 19–20. században az egyszerű temetői kőkereszteket
felváltották azok, amelyek
lényegében tábla alakú sírkövek, csak felső részükből
kereszt magasodik.39 Ilyen
formákkal találkozunk a régi
temetőben. Ezeken az Ótemetőnél már ismertetett jelzésekhez hasonlókat találunk, illetve rózsaszál vagy
rózsabokor jelenik még meg
a faragott köveken.
Másik jellegzetesség a
régi temetőben a fotóval ellátott sírkövek gyakorisága.
Ezeknél ugyanazokat a szabályszerűségeket fedezhetjük fel, mint amelyeket az
ország számos sváb temetőjével kapcsolatban már többen lejegyeztek, és amelyek
a temetőblogoknál is megje-

Balassa 1989: 73–74.
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lentek: a fotók egy-egy kor divatjáról, viseletéről, haj- és bajuszviseléséről is árulkodnak.

A vencsellői régi temető síremlékei. (Saját felvétel, 2019.)

A régi temető egyik kiemelendő darabja a szívet tartó Szűz
Mária szobra. A német telepesek Mária tisztelete más területről is
dokumentált, itt a templom dedikációját illetően, de ennél a
kőszobornál is láthatjuk. Érdekessége nemcsak ez, hanem a
besorolását tekintve egyike a háborúra emlékeztető köveknek. A
sírjelen az alábbiakat olvashatjuk:
Natkó Mihályné
Jager Borbála
élt 29 évet, megh. 1945
Sokat szenvedtél
az élet tengerén,
találj megnyugvást
Szűzanya szent szívén
édesanyád és kis
árvád
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Jager Borbála síremléke. (Saját felvétel, 2019.)

Emlékező sírkövek
A régi temető egy másik sajátosságára is felfigyelhetünk, mégpedig
olyan emlékező sírkövekre, amelyek a második világháború után
elhurcolt és idegenben elhunyt személyeknek állít emléket. A
település német származású lakosságának majdnem minden
családját érintette a malenkij robot.
159

Emlékőrző sírkövek. (Saját felvétel, 2019.)

1945. január 23-án a járás orosz parancsnoka elrendelte a
német nevűek összeírását minden közigazgatásilag hozzá tartozó
településen. Amíg Gáván az előljáróság maga végezhette mindezt,
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addig Vencsellőn orosz katonák ellenőrzése alatt zajlott az összeírás.40
„A legtöbb embert, több mint négyszázat, Vencsellőről vitték
el. Az itteni orosz főhadnagy január 26-án elrendelte, hogy a
lakosság férfi tagjait 16-45 év között, a nőket 16-40 év között két
órán belül írják össze.” […] „Másnap aztán gyűlést doboltatott
össze azzal, hogy az összeírt emberekre, mind hadimunkásokra a
vencsellői templom felépítésénél lesz szükség. Az összegyűjt népet
azonban katonák fogták körül, bezárták az iskolába, majd még
ugyanazon a napon útnak indították a foglyokat Szerencs felé.” 41

A háború áldozatainak való emlékállítás Vencsellőn már az
első világháborút kövtően megvalósult, ezzel együtt elindult a
közösségi emlékezeti tér kialakítása:
„A háború áldozatainak emlékét nemcsak a szűk rokonság,
hanem a faluközösség is ápolta. Vencsellőn 1924-ben bizottságot
állítottak föl, hogy készítse elő a hősök emlékének méltó megörökítését.”42

Az első világháborús emléktábla mellett a második világháború elesettjeinek is emléket állítottak. Ezek, a málenkij robotra
elhurcoltaknak külön kialakított emelékpark ellenére sem veszítettek funkciójukból. Azok, akiknek nem állt módjukban az
idegenben elhunyt családtagnak egyéni emléket állíttatni a családi
sírkőre vésve, azok ennél a közösségi emlékhelynél gyújtanak
gyertyát elhunytjaikért.

40
41
42

Fekete 2000: 171.
Konczné Nagy 1997: 313.
A V.448. 1924. április 28-i jkv.-re hivatkozik dr. Galambos 2000: 161.

161

Német feliratú szobrocskák a vencsellői temetőben. (Saját felvétel, 2019.)

Az emlékezők
A temető számos szállal kötődik a helyi kultúra egészéhez,43 de
adott esetben a nemezetiségi hovatartozás lenyomata is kiolvasható belőle. Az emlékezők tehát – egyéni és közösségi formában is
– többféle teret használhatnak. A „megosztott emlékezet” és
közös tapasztalat44 emlékező csoportok, közösségek megalakulását
generálja. Ez egyértelműen mutatja az emlékezeti tér és a
közösségi relációkat, amelynél
„… az emlékezet térbeli vonatkozása nemcsak azt jelenti,
hogy a kollektív tudat kötődik valamilyen módon a térhez vagy
megtalálja a reprezentációs lehetőségeit a fizikai valóságban, hanem
maga is tereket alakít ki, térbeli valóságokat termel és ezen keresztül
társadalmi csoportokat alakít ki.”45

43
44
45

Kunt 1980: 7.
Jakab 2012: 27.
Jakab 2012: 39.
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A vencsellőiek esetében is kisközösségek létrehozásáról beszélhetünk, melyek az emlékezeti tér kialakításával és bejárásával
kívánják örökül hagyni az utókornak német nemzetiségi létüket.
„Az örökségesítés egyik legfontosabb módszere, hogy a lehető
legnagyobb intenzitással, tapasztalati úton ismerjék meg az újabb
generációk valamely elképzelést, jelenséget és törvényszerűséget.”46

Ezt több társas eseményen is láthatjuk, de az emlékezeti terek
aktív használatára is érvényesíthetik az örökségesítést végzők.
A temető bejárása, a temető terének használata jelzi az ősök
iránti tiszteletadás igényét. Fontos az Ótemető fennmaradt sírköveinek észlelése, a kollektív tudatban való fenntartása. A még
fennálló kövek egyértelműen jelzik a kultúra és a tér találkozását, a
kultúra térszervező erejét.47 A kövek megőrzése pedig az örökségesítés szándékát. Legyen az a térben táplált jel, egy kiadvány
vagy kötet, esetleg az online térben látható bemutató, rendre az
örökségesítés konzerváló gyakorlatának részeit adják.
A temető, mint emlékezeti tér tehát folyamatosan változik,
egyes jegyei fennmaradnak, mások új funkciót nyernek el, több
esetben a közösségi megemlékezés lehetőségét biztosítva. A közösségi emlékezeti tér kialakításának és kialakulásának több módja
lehet. A temetőblogoknál láthattuk, hogy egy adott temető fennmaradt sírkövei adhatják a nemzetiségi emlékezeti tér kialakulásának alapjait azáltal, hogy mintegy nyitott múzeumként működnek. Ennek tekintetében az örökséghely az identitásfenntartásban segít. Ez a forma valóban lehetővé teszi a történeti legitimáció folytonosságának fenntartását, persze addig, ameddig a
kiállított kövek állaga engedi, és ameddig az egyéni és a közösségi
aktív térhasználat részét képezi a kialakított emlékezeti tér.

46
47

Bihari Nagy 2019: 42.
Erről lásd: Keményfi 2004: 179.
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Attrakció- és látogatómenedzsment a
református templomokban
P. SZÁSZFALVI MÁRTA

A vallási objektumok építészeti, kulturális és vallási egyediségükből
fakadóan frekventált célpontjai az egyéni és csoportos turistalátogatásoknak.1 Napjainkban az előretörő vallási turizmusban2 is érdekelt egyházi helyszíneken a turisták eltérő igényeihez az egyházközségek differenciált szolgáltatások kínálatával igyekeznek alkalmazkodni, melyeknek kiépítettsége egyfelől a helyszín turisztikai
súlyától, másfelől a megfelelő attrakció-, illetve látogatómenedzsmenttől is függ. Tanulmányomban az Észak-Alföld régió3 fontos
vallásturisztikai helyszínein, Nyírbátor, Csaroda, Tákos és Vaja református templomában megfigyelhető látogatómenedzsment
módszereket mutatom be, szükség szerint összehasonlítva más
helyszíni vizsgálatok eredményeivel.
Az attrakciómenedzsment-terv magában foglalja a marketinget, a
vendéglátást és a vendégellátást, a technikai és pénzügyi tevékenységet, a bemutatási technikákat és eszközöket, a humánerőforrásmenedzsmentet, a látogatókkal való kapcsolatot, a napi működtetés egyéb teendőit, illetve magát a látogatómenedzsmentet is.4
A látogatómenedzsment adott módszereivel a szolgáltatók a látogatókat vezetik, irányítják, informálják, és segítik annak érdekében,
hogy számukra az adott helyen eltöltött idő a legkellemesebb le-

1
2
3
4

Nyíri 2004: 27.
A fogalom részletes meghatározását lásd: P. Szászfalvi 2017, 2019.
A régió helyesírásáról lásd: a Földrajzinév-bizottság 71/662. (2010.
VI. 21.) számú állásfoglalását.
Puczkó–Rátz 2011: 274.

167

gyen.5 A látogatók számának növekedésével újfajta menedzsment
módszerek alkalmazására van szükség az egyházi helyszíneken is,
így az említett tevékenységek olyan marketing és információs technikákkal bővültek ki, amelyekkel a látogatók időbeni és térbeni eloszlása is jól tervezhetővé válhatott. Ennek megfelelően a látogatómendzsment-terv már a közlekedési és megközelítési tervet, hatásmenedzsmenttervet, az interpretatív tervet, illetve a szolgáltatási
programot is tartalmazza.6 A templomok, mint szakrális terek esetében a feltüntetett látogatómenedzsment tényezők különös jelentőséggel bírnak, lévén ilyenkor a templomok egyre inkább múzeumként funkcionálnak. Így a látogatóforgalom megfelelő irányítása
a liturgikus terek védelme, szentségének megóvása miatt fontos.

Hatásmenedzsment
A látogatómenedzsment fontos feladata a hatásmendzsment, vagyis
„a látogatók jelenléte és tevékenysége következtében végbemenő pozitív változások felerősítése, illetve a negatív hatások minimalizálása”.7 Ez jelentheti
a bemutatott érték megóvását, őrzését, a látogatók biztonságának
garantálását, illetve a látogathatóság korlátozását is. Az attrakciók
és környezetük megóvása, fejlesztése és fenntartása a kiemelt menedzsment feladatok közé tartozik, de hasonlóan fontos a látogatók
informálása a felújításokról, azoknak idejéről és költségéről, így könynyebben viselik a velük járó kellemetlenségeket.
Napjainkban ezen munkálatokról – a korábbi fejlesztéseket,
átalakításokat tekintve – gyakorlatilag egy teljesen komplex képet
nyerhetnek a látogatók, hiszen a beruházások átalakuló finanszírozási rendszere mentén – itt gondolhatunk a frekventált Európai
Uniós pályázatokra – megvalósuló felújításokra vonatkozó tájékoztató anyagok, információs táblák kezelését külön jogszabályok
5
6
7

Puczkó–Rátz 2011: 274.
Puczkó–Rátz 2011: 275.
Rátz 2011.
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rögzítik, így a látogatók informálása az adott attrakció megőrzése
során már nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. A folyamatban lévő felújítások vagy állagmegőrző munkálatok során a látogatók biztonsága érdekében foganatosított intézkedésekre (korlátok,
kordonok, külső állványzat, stb.), a befejezett projektek esetén pedig a különböző – jellemzően Európai Uniós – pályázat révén
megvalósult felújításra vonatkozó tájékoztató táblákra is szükség
van, amelyek az előírásoknak megfelelően komplex tájékoztatást
nyújtanak a már befejezett projektről.

1. kép. A vajai református templom felújítására vonatkozó feltüntetési előírások
alkalmazása a félszakrális részben. (Fotó: P. Szászfalvi Márta, 2017.)

A vallási attrakciók esetén különösen fontosak az ún. viselkedési kódexek,8 amelyek „praktikus tanácsokat adnak a látogatóknak arról, mikor, hol, mit tegyenek”.9 Ezen kódexeket, az elvárt viselkedést
piktogramok vagy írott interpretatív eszközök10 révén közvetítik a
8
9
10

Rátz 2011.
Puczkó–Rátz 2011: 295.
Puczkó–Rátz 2011: 295.
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szolgáltatók, előbbieket a bejáratokon, az utóbbiakat pedig a
konkrét térbeli elem közelébe helyezve szakaszosan figyelmeztetik,
irányítják a látogatókat. A kiemelt turisztikai súlyú, differenciált látogatói közeggel bíró templomokban a más kulturális attrakcióknál
is előforduló, fotózást, különböző ételek, italok behozatalát, mobiltelefon használatát tiltó táblák mellett speciálisan az egyházi
helyszínekre jellemző, azoknak szakralitása miatt elvárható szabályozásokkal, így az öltözködésre (pl. baseball sapka elhagyása, női
dekoltázs takarására szolgáló kendő alkalmazása) és az alapvető
etikett szabályok (pl. zsebre dugott kéz tiltását jelző kép) fokozott
betartására vonatkozó piktogramokkal is találkoztam.
Ez kevésbé jellemző azokban a vidéki településeken, ahol a
templom a falu egyetlen turisztikai attrakciójaként működik, hiszen itt a szervezett, tudatosan készülődő turisták nem egyik attrakcióból „esnek be” a másikba, így természetszerűen nem jellemző a tömegturizmus velejárójaként megjelenő, a városnézés forgatagában magáról megfeledkezve nyáron fagylalttal, télen forralt
borral a templomba betérő turistatömeg. Így a kisebb látogatói
forgalom esetében a felelős személyzet még általában könnyen kezelni tudja az esetlegesen felmerülő problémákat.
Az egyházi helyszínek jellegéből és eredeti funkciójából fakadó legfontosabb szolgáltatói elvárás, hogy a turizmus ne zavarja a
vallásgyakorlatot, ahogy Berki Tibor és Pohner Tamás megfogalmazta,
„az Istennel való lelki találkozást a turistáknak nem is illik zavarni.
A lelki áhítatot keresőket nem szabad a turizmus szokott cselekvéssorozataival (fényképezés, mozgás, nézelődés) zavarni.” 11

Nagy látogatóforgalmat lebonyolító templomok esetében olykor
nehéz megteremteni az egyensúlyt a hívők és a turisták, vagyis a
vallásos és a vallási érdeklődésű turista igényei között,

11

Berki–Pohner 2009: 247.
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„hiszen a hangos, fényképezőgépet kattogtató, a szent helyet kevéssé ismerő és tisztelő turisták zavarhatják a hívőket az elmélkedésben. Egy-egy különösen látogatott helyen kialakulhat konfliktus a
helyi lakosok és az oda látogatók között is, pusztán ez utóbbiak jelenléte és nagy száma miatt, tekintet nélkül vallásosságukra.” 12

2. kép. Az imádkozásra és elcsendesedésre kijelölt hely, illetve az ezt jelölő
figyelmeztető-tábla a Salzburger Dom-ban.
(Fotó: P. Szászfalvi Márta, Salzburg, 2014.)

Az elmúlt években Európa-szerte jelentősen megnőtt a turistákban a spiritualitás iránti igény, mely a vallási turizmus előretörését is eredményezte.13 Ezen aktuális trendeket követve, eredeti
funkciójuk adta lehetőségeket kihasználva, illetve a vallásos érzületű, elcsendesedésre is vágyó turista igényeit figyelembe véve helyeztek ki több, nagy látogatóforgalmat bonyolító templomban a
szakrális térben megfelelő és illő turistamozgásra, illetve -viselkedésre felszólító, egyszersmind az elcsendesedés, az imádkozás
12
13

Puczkó–Rátz 1998: 163.
Recultivatur 2013: 3.
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lehetőségét jelző táblákat („Zutritt nur zum Gebet”, „Entrance only for
those who pray” stb. felirattal). Az elcsendesedés funkcióját hangsúlyozó leggyakoribb tárgyi eszköz a kihelyezett Biblia és gyertya, sőt
egyre gyakrabban a halk zene is. Ezzel pedig már nem csak a
templomot eredeti funkciója miatt felkereső vallásgyakorlók, sőt
már nem is csak a vallásos (érzületű), hanem a már említett spirituális feltöltődésre, kikapcsolódásra is vágyó, a templomot eredendően kulturális indítékkal felkereső turisták is élnek.
Az elcsendesedés iránti igény a vizsgált szatmári templomokban is jellemző,
„van, aki szól, hogy szeretne imádkozni, és akkor a vezetés elején vagy a végén
marad a padban, és imádkozik”.14

Ez a becslések szerint a látogatóknak kb. 10%-a. Abból kifolyólag,
hogy a vizsgálati helyek jelenleg még nem bonyolítanak le akkora
látogatóforgalmat, egyrészről nem szükséges külön teret kialakítani
a fent említett elcsendesedésre vágyó, vallásos turisták számára.
Másrészről nem zavarják a gyülekezeti tagokat, nem okoz számukra terhet templomuk ismertsége, „megszokták a látogatókat”,15 s
ezért az istentiszteleti alkalmakat sem zavarják a látogatók, itt még
nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy a látogatás szünetel az istentisztelet alatt.

Szezonalitás, nyitvatartás
A turisztikai célú hatástanulmányok által készített SWOT-analízisek egyik jellemző gyengeség-faktoraként jelenik meg a szezonali14
15

T.T. közlése. Nyírbátor, 2017. 04. 25.
„Az mindenki előtt világos volt, hogy ez egy első osztályú műemlék, ami gondozást igényel, ez országosan és országhatáron túl is ismert, ahova látogatók jönnek,
jöttek eddig is, tehát ők megszokták ezt a tulajdonságát ennek a középkori épületnek. Ezzel egyet is tudtak érteni.” B.G. közlése. Nyírbátor, 2017. 04. 25.
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tás kérdése, mivel az attrakciók többségében gyakori a rövid vagy
csak szezonális nyitvatartás, s a látogatómenedzsment egyik fontos
feladataként tekintenek a szezonalitás csökkentésére.16 A kulturális
célú utazások alapvetően évszak-függetlenek, vagyis a kulturális
attrakciók és programok egész évben látogathatóak, ezért a turizmusban tapasztalható szezonalitás kiküszöbölésének jó eszközéül
szolgálhatnak.17 Puczkó László és Rátz Tamara a szezonalitással
kapcsolatban kiemelni, hogy
„azok a települések, amelyeknek vonzereje elsősorban valamely időjárás-független turisztikai attrakción alapul, például vásárlóturizmus,
örökségturizmus, kevésbé érzékenyek a szezonalitás drasztikus változásaira.”18

Ilyen turisztikai ágazatnak tekinthető a vallási turizmus is, hiszen a
templomok egész évben tudják fogadni a látogatókat,19 vagyis a
vallásturisztikai attrakciók a szezonalitás csökkentését segíti elő az
adott településen.
Ennek ellenére a templomturizmus is a turisztikai főszezonban, a nyári hónapokban a legintenzívebb, ami a kiemelkedő turisztikai súlyú egyházi helyszínek esetében a bővített foglalkoztatás
(fizetett személyzet, önkéntes gyülekezeti tagok alkalmazása) mellett a meghosszabbított nyitvatartást is indukálja. A vizsgált szatmári településekre is a nyári szünidőben, a hosszú hétvégéken, a
munkaszüneti napokon érkezik a legtöbb látogató, ugyanakkor
legalább ilyen frekventált időszaknak számít az osztálykirándulások
révén még a május és a szeptember is. Az utolsó kiemelt időszak az
őszi szünet, az október, ami mára egyre jobban kitolódott a novemberi hónapra is. A klímaváltozással járó egyik ellentmondásos
16
17

18
19

Husz 2007: 198; Vö. Puczkó–Rátz 2011: 275.
http://www.kormany.hu/download/5/6c/20000/Kultur%C3%A1lis_turizmus_fejleszt%C3%A9si_-strat%C3%A9gia.pdf#!DocumentBrowse (Letöltés dátuma: 2011. 11. 5.)
Puczkó–Rátz 2003: 35.
Sulyok–Mártonné Máthé 2014: 13.
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előnyként értékelhetjük ugyanis, hogy az őszi szezon exponenciálisan megnőtt, lévén még egy kirándulásra alkalmas időjárású novemberi hétvége a nyári hónapokhoz hasonló látogatói forgalmat képes
produkálni a természeti szépségeiről is ismert Szatmár-Bereg régióban, annak meghitt templomaiban.
Az ünnepek kezdetektől fogva fontos szerepet játszottak a turizmus fejlődésében. A turizmus és a (vallási) ünnepek közös jellemzője, hogy mindkettőnél olyan szent időszakról van szó,
amelynek során lehetővé válik a hétköznapokból való kilépés,20
közismerten az ünnepek évszázadok óta „főszezonként” működnek nemcsak a szolgáltatók működésében, de a hétköznapi ember
életében is. A 2017. évi XIII. törvény munkaszüneti nappá nyilvánította a nagypéntek, melynek turizmusra gyakorolt hatását egyértelműen megtapasztalták a vizsgált helyszíneken is, ugyanis azontúl, hogy a korábbinál még intenzívebb volt a látogatói forgalom a
húsvéti ünnepek alatt, már nagypénteken megérkeztek a turisták,
felkeresték a templomot, „nem is kevesen”.21
Más turisztikai szolgáltatókhoz hasonlóan az egyházközségek
is a turisztikai szezon alapján határozzák meg nyitvatartásukat. A
vizsgált egyházi helyszínek többségén szezonok szerint differenciált nyitvatartás él. Nyírbátorban ősztől tavaszig a templomlátogatás
csak bejelentkezés alapján történik. A téli időszakban nem a templomban, hanem a szomszédos gyülekezeti teremben tartják az istentiszteletet, jellemzően ott tartózkodik a lelkész, az idegenvezető, így ott, nem közvetlenül a templomban várják a látogatókat, illetve fogadják a telefonos bejelentkezést, amire a kihelyezett tábla
is felhívja a látogatók figyelmét. A nyári szezonban, „jó időben”, a
templom napközben nyitva van, és értelemszerűen a szezonban
megnövekvő karbantartási munkálatok is indukálják a fogadó
személyzet folyamatos biztosítását. A nyírbátori egyházközségben
ketten látnak el idegenvezetői szolgálatot, az egyik lelkész, illetve a
karbantartó-gondnok, idegenvezető. A nyitvatartási intervallum
20
21

Eliade 1999: 61; Rátz 2006: 3; Pozsony 1998: 126; Verebélyi 2004: 16.
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kettőjük között oszlik meg. A hétvégi templomlátogatás lehetősége telefonos egyeztetés alapján biztosított. Ez a többszörösen biztosított tájékoztatási rendszer a téli időszakban is garantálja a zavartalan, várakozástól mentes látogatói forgalmat.
A vallási attrakciók sajátosságaként rögzíthetjük a vallási események alatti látogatás szüneteltetését. Ez a beosztás a vasárnapi alkalmak mellett a vallási ünnepek során is érvényes, annak ellenére,
hogy napjainkban az ünnepek egyértelműen a turistaforgalom
élénkítésének és a turisztikai kereslet növekedésének egyik jelentős
tényezőjeként funkcionálnak,22 hiszen
„a vallási központok elsősorban a vallásgyakorlás helyszínei, és csak
másod- vagy harmadsorban turisztikai attrakciók”.23

Az egyházi helyszíneknek ez a látogatás szüneteltetéséhez kapcsolódó sajátossága elsősorban az esemény egyházi jellegében rejlik, hiszen más kulturális attrakciók, így például a múzeumok is alkalmaznak szünnapot, jellemzően hétfőn, amikor a látogatás szünetel. Esetükben azonban nem az adott attrakció, vagyis a múzeum funkciója,
hanem különböző szervezetmenedzsment jellegű tényezők befolyásolják a szünnap kijelölését, vagyis hogy az intenzívebb látogatóforgalmú hétvégét követően, hétfőn szüneteljen a látogatás.
Nyírbátorban a 2011-es felújítások során egy üvegfalat alakítottak ki a nyugati bejárat felől Ez a szakrális térrel harmonizáló,
diszkrét térelem elválasztja a félprofán, mondhatni „látogatói előtértől” a liturgikus teret. Így a turisták akkor is betekintést kaphatnak, ha éppen zajlik az istentisztelet, vagy éppen nincsen, aki fogadná őket. Ezt a részt ugyanis el tudják zárni kulccsal, és így az
egész templomot meg tudják tekinteni az üvegfal mögül, amelyre
ráadásul a templom- és egyháztörténettel kapcsolatos leírást is elhelyeztek. Hasonló funkciót tölt be sok nyugat-európiai és felvidéki templomok esetében a bejárati ajtón elhelyezett rács, ami le22
23

Rátz 2006: 30.
Puczkó–Rátz 2011: 200.
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hetőséget teremt a belső tér korlátozott, a látogatói érdeklődést
mérsékelten kielégítő megtekintésére, betekintésre, ugyanakkor
nem igényel külön személyzet fenntartását.

3. kép. A szakrális és profán teret elválasztó üvegfal és -ajtó a nyírbátori református
templomban. (Fotó: P. Szászfalvi Márta, 2017.)

Nyírbátorban az üvegajtót az istentiszteletek során sem zárják
be, a turisták részt vehetnek a szertartáson, ugyanis az itteni látogatószám még nem indukálja a kiemelt vallásturisztikai helyszíneken fentebb említett, a szertartás érdekében meghozott korlátozást, ahogy az egyik nyírbátori interjúalany megfogalmazta:
„itt nincs az a nagy hömpölygés, mint nyugaton, nagy templomok, dómok esetében, itt azért intimebb, toleránsabb vagy viselkedni jobban tudó emberek
vannak”.24

Az üvegajtót azért sem zárják be, mert a későn érkező gyülekezeti
tagok is itt foglalnak helyet, nem ülnek be a templompadokba. Az
24
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eddigi helyi tapasztalatok szerint az ide érkező turisták nem okoznak problémát, „tiszteletben tartják az istentiszteletet”.25
Az üvegfal ily módon lehetőséget kínál a turistáknak, hogy
mérlegeljék, be akarnak-e lépni a szakrális térbe, mintegy belépve a
szakrális időbe is, vagy csak az üvegfalon túl, a profán térben maradva szemlélődnek. Ráadásul székeket is elhelyeztek az üvegfal
túloldalán, így kényelmesen meg is tehetik ezt. Ezt a választást a
műemlék iránti érdeklődésük erőssége határozza meg, hiszen ha
nagyon kíváncsi a templomra a turista, kivárja, míg véget ér az istentisztelet, sőt vallásos érdeklődés vagy vallási nyitottság esetén
még be is ülhetnek az alkalomra. Az üvegfalon túl gyülekezeti tag
és turista találkozik, a turista is vallásgyakorlóvá válik néhány percre. A közismert turista–zarándok átmeneti folyamatot a nyírbátori
református templomturizmusra interpretálva, az istentiszteletek
alkalmával az üvegfal valódi határfalat képez, hiszen amíg előtte
ott tartózkodik az istentisztelet során, várakozásában az istentisztelet alkalmának részesévé válik, belép a szakrális időbe, a székben
helyet foglalva elcsendesedik, „átérzi az áhítatot”. Miután átlép az
üvegfalon egy ilyen alkalom után, újra turista mivolta kerül előtérbe, és fényképezőgépén keresztül közelít a templomi berendezésekhez, s alaposan szemügyre veszi a szakrális teret.

Szolgáltatásterv
A szolgáltatásterv alapvetően azokat a módszereket és eszközöket
foglalja magában, amelyek révén a látogatók az attrakción kívül is
kellemesen és biztonságban érezhetik magukat, illetve maga az attrakció is további bevételhez juthat. A szolgáltatásterv része a kényelmi szolgáltatások (parkoló, mellékhelyiség, baba-mama szoba) kialakítása, a biztonságos használat normáinak meghatározása és feltételeinek megteremtése, a kereskedelmi szolgáltatások és vendég25

T.T., P.M.Gy. közlése. Nyírbátor, 2017. 04. 25.

177

látóhelyek garantálása, illetve a szuvenír funkcióval bíró információs anyagok forgalmazása, rendelkezésre bocsátása.26
A vendéglátóhelyek27 és az említett kényelmi szolgáltatások kialakítását egyfelől a műemléki védettség és az objektum szakralitása korlátozta,28 másfelől a nyugat-európai látogatói forgalomhoz képest
mérsékeltebb kereslet sokáig nem indukálta. Itt kell megjegyezni,
hogy a debreceni Nagytemplomban már 1982-ben tervezték „WC
mosdó” elhelyezését, ami 1983-ban már meg is valósult.29
Nyírbátorban a 2011-es fejlesztések során az intenzív látogatóforgalom miatt azonban már egyértelműen indokoltnak tartották
a mellékhelyiség és a lift beépítését is a templomban, természetesen a félszakrális térben. Az előbbi térelem „szent térbe való bekerülését meg kellett magyarázni a gyülekezeti tagoknak”, vagyis először viszszatetszést keltett bennük, de a részükről történő fokozatos igénybe vétel, „a praktikus hasznosíthatóság” elve azonban gyorsan
felülírta a kezdeti ellenérzéseket. A lift elsődleges funkciója a háromemeletes tetőtér látogathatóvá tétele volt, hogy így a „gótikus
ácsművészet hazai remekét minél többen megcsodálhassák”,30 kialakítva két
turistaösvényt, jelentősen megnövelve a látogatási időt.
Csarodán és Tákoson a szomszédos vendégházak nyújtanak
lehetőséget a mellékhelyiség használatára, illetve korlátozott mér26
27

28

29
30

Puczkó–Rátz 2011: 291–293.
„Különös helyet foglalnak el a kulturális turizmushoz kapcsolódó vendéglátás területén a múzeumok, színházak, templomok éttermei, kávézói, büféi, amelyek –
bevételteremtő funkciójuk mellett – részben kiegészítik a kulturális élményt, lehetővé téve a látogatónak, hogy megpihenjen, felfrissüljön, részben azonban önálló
attrakcióként is megjelenhetnek a turisztikai és szabadidős piacon.” Lásd: Rátz
2011.
„…Ez utóbbi funkciók a hazai vallási helyszínekből szinte kivétel nélkül hiányoznak, melynek egyik oka az, hogy az egyház a hely szellemiségéhez oda nem
illőnek tartja őket. Meg kell azonban állapítanunk, hogy a világ más részein találtak rá módot, hogy a szolgáltatásokat is kialakítsák, és a vallásos érzület se
sérüljön.” Lásd: Puczkó–Rátz 2011: 201.
TtREL I.1.c.729. (410) A Tisztántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala. A Nagytemplom felújítása. 1982–1983.
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tékű étel-ital fogyasztásra. Ez utóbbi kínálata egyértelműen mutatja, hogy az itteni kereslet nem indukál szélesebb kínálatot, ugyanis
az üzemeltető tapasztalata szerint abból kifolyólag, hogy a kistelepüléseken egyértelműen az átutazó turista típusa dominál, az étkezés már nem a településen történik, „nincs komoly fogyasztás, elég egy
kis pogácsa, kávé, üditő”. A templomok ugyanis jellemzően a városok
centrumában találhatóak, ahol általában már eleve rendelkezésre
állnak a szükséges kényelmi szolgáltatások, így a parkolóhelyek,
nyilvános mellékhelyiségek vagy kávézók a templomok szomszédságában helyezkednek el, ezért az egyházközségek a legritkább
esetben alakítanak ki a templom részeként működő vendéglátóhelyeket.
Az egyházi helyszíneken zajló kereskedelmi szolgáltatások tekintetében leginkább a kegytárgyak- és/vagy egyházi kiadványok, illetve képeslapok vásárlási lehetősége meghatározó. A vásárló helyiségek kialakítása természetesen a rendelkezésre álló belső és külső terek függvénye, amire a katolikus templomokban a használaton kívüli oldalsekrestye, protestáns templomokban pedig a funkciójukat vesztett oldalbejáratok körüli tér, illetve a templompadok
szolgálhatnak. Nyírbátor esetében az előtérben található asztalon,
a csarodai és tákosi templomban pedig a templompadon, Mózesszéken helyezték el a képeslapokat, kiadványokat, az előbbi esetében még hűtőmágneseket is, amelyeket a turisták megvásárolhatnak, mert
„szeretnének valami emléket hazavinni, hogy itt jártak Nyírbátorban, és otthon megmutatni a családnak”.31

Szintén ezen árusítóhelyeken szerezhetik be a látogatók a
szuvenír funkcióval bíró turisztikai információs anyagokat, amelyek jellemzően az adott templom történetét, érdekességeit, illetve
főként a városi helyszíneken az egész település nevezetességeit
mutatják be. Ezen kiadványok, prospektusok terjedelme és minő31
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sége elsősorban az adott szervezet egzisztenciális lehetőségeinek
függvénye.
A biztonságos használat feltételeinek megteremtése minden
egyházi helyszín esetében fontos kérdés, melynek gyakorlati megvalósulását természetszerűen a látogatószám alakulása és azzal
párhuzamosan az aktuális jogszabályi előírások determinálják. E
kérdés részletes, jogszabályi környezetre is kitérő feltárása túlmutat
jelen tanulmány célkitűzésein, kutatásom során az intenzív látogatóforgalmat bonyolító egyházi helyszíneken leginkább a menekülési útvonalat jelző táblák kihelyezésével találkoztam.
A templomturizmus szempontjából is fontos az előzetes tájékozódást biztosító turisztikai információs rendszerek alkalmazása: az
útikönyvekben, turisztikai kiadványokban, programfüzetekben való megjelenés és a templomajtóra kihelyezett információs táblák
mellett a látogatók egyre inkább igénylik a saját weboldal és/vagy
közösségi oldal meglétét, hiszen ma már egyre elsősorban az interneten rendelkezésre álló információk alapján választják ki utazásuk célpontját, tervezik meg utazásukat.

Megközelíthetőség
Bár a templomok térbeli helyzetük és építészeti adottságaik révén
természetszerűen keltik fel a turisták figyelmét,32 a megközelíthetőség és a megtalálhatóság kérdése más turisztikai attrakcióhoz hasonlóan a vallási objektumok esetében is fontos kérdésként kezelendő. A megtalálhatóságot tekintve a templomok építészeti adottságából kifolyólag a „könnyebben megtalálható” kulturális attrakciók
közé tartoznak, s a vizsgált helyszínek méretéből kifolyólag sem
okoz a tapasztalatok szerint problémát a turistáknak, hogy meglel32

„A városunkba látogató idegenek feltétlenül fölkeresik a Fő teret, majd tájékozóik, ismerkedik szembeötlő épületekkel, nevezetességekkel. Figyelmét bizonyára
felkelti a tér közepén emelkedő római katolikus templom impozáns épülete.”
Lásd: Danis 2011: 2.

180

jék a templomot. Ennek ellenére mindegyik településen belül rendelkezésre állnak a szükséges irányítójelek és információs táblák,
Nyírbátor esetében a nagyobb közlekedési forgalom és településnagyság természetesen indokolja is ezt.
A megközelíthetőség kérdése a vizsgált településeken elsősorban
a busszal érkező csoportok szempontjából releváns. Nyírbátorban
a busszal érkező csoportok jellemzően a Várkastélynál szoktak
parkírozni, ebben az esetben gyakran a déli bejárat felől közelítik
meg a templomot, mely bár a tűzvédelmi előírások miatt csak belülről nyitható, nagyobb csoport esetében ezt az ajtót is kinyitják.
Amennyiben a templom északi oldalán található kisutcán parkíroznak, a templomdombra felsétálva a nyugati bejáratot használják. A turisták az előbbi parkolás esetén sem a Várkastélyban, hanem a református templomban kezdik meg jellemzően túrájukat,
mivel ez az elsődleges attrakció a városban, „erre mindenképpen időt
szánnak, ha a városba jönnek”.33 A Várkastély helyett gyakran a 2011es felújítás után kialakított történelmi sétányon végigsétálva a minorita templomot és a Báthory István Múzeumot tekintik inkább
meg. Vaján a múzeum előtt került kialakításra parkolóhely, s mivel
itt először a múzeumot keresik fel a településre érkező turisták,
úm. „adja is magát, hogy ott parkoljanak le”.34
Tákoson és Csarodán a templomhoz vezető utcán szoktak
leparkolni a buszok, „itt nincs is akkora forgalom, hogy ez problémát jelentsen”.35 Csaroda esetében érdemes kiemelni, hogy az aktuális turisztikai trendek mentén, illetve a szükséges infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően egyre több turista keresi fel a templomot kerékpárral, pontosabban egyre több kerékpárturista kíváncsi
a templomra, és túrája során az útvonalba eső kulturális, vallási
helyszíneket felkeresi, pihenőállomásként iktatja be.

33
34
35
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Látogatói áramlástervezés
Az áramlástervezés ma már szinte minden interpretációs program
kialakításakor fontos szereppel bír, ami az adott attrakció üzenetének hatékonyabb átadásában, illetve a kellemes élmények megszerzésében is fontos szerepet játszhat.36 A látogatók megfelelő
áramoltatása különösen fontos egy szakrális helyszín esetében az
általános biztonsági, értékvédelmi szempontok mellett az előforduló liturgikus terek egyedi jelentéstartalmának, szentségének védelme miatt. Idegenforgalmi szempontból a szakrális terek egyedisége a templomok már korábban említett kettős funkcióján alapszik, ugyanis miközben a hívők vallásgyakorlásának helyszínéül
szolgálnak, a
„kívülállók számára a kirekesztettség érzése nélküli visszafogott
szemlélődésre adnak lehetőséget”.37

Az áramlástervezés során felmerülő kérdéseket három fő területre szokás osztani: fogalmi eligazodás, útkeresés és áramlás tényezőjére. Az áramlás a látogatók attrakción belüli áramlási útvonalait követi figyelemmel, vagyis a megérkezés előtti eligazodást, a
megérkezést, a kisegítő szolgáltatások megtalálását, a látogatás során történő útkeresést és áramlást, illetve az attrakció elhagyását. 38
A megérkezés és az elhagyás a templomokban egy helyen történik,
vagyis az egyházi helyszíneken a be- és a kijárat elkülönítése általában nem jellemző. Elsősorban a kiemelt látogatottságú vonzerők
esetén szokás az előre kijelölt útvonal alkalmazása, jellemzően
kordon, ritkábban vasrácsok elhelyezésével.39
36
37
38
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Puczkó–Rátz 2011: 206.
Michalkó 2007: 125.
Puczkó–Rátz 2011: 207.
Ilyen tudatos áramoltatással, „akadállyal” hazai helyszíni kutatásaim
során nem, a vizsgált német, francia és felvidéki templomok esetében
azonban kivétel nélkül megtalálhatóak, pl. a késmárki evangélikus fatemplomban található, kiemelt értékű keresztelőmedencét, a lőcsei
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A látogatók adott attrakció területén található főbb csomópontokban és irányokban való mozgását az ún. nyilak rendszere
révén szokás százalékos formában is megjeleníteni.40 E rendszer
lehetőséget teremtett annak bemutatására, hogy milyen kapcsolatban áll a vizsgált attrakcióelem és a bemutatás helye a megtekintéssel, s az ábrákon keresztül egyértelműen kirajzolódik, hogy mely
irányok, illetve attrakcióelemek térítik el legjobban a látogatókat.41
Így például a vizsgálatok kimutatták, hogy a bejárattól jobbra lévő
tárgyak nagyobb figyelmet kapnak, mint a baloldalon elhelyezettek.42
Az egyházi helyszíneken a látogatók figyelme, s ennek megfelelően választott útvonala is természetszerűen a liturgikus tér felé
irányul, s jellemzően ezen térelemeket tekintik meg először, ahol
az átlagos tartózkodási idő43 is jóval hosszabb, mint más elemek
esetében. Ilyen aspektusból a liturgikus tér mellett az adott templomhoz kapcsolódó, művészet- vagy művelődéstörténeti szempontból kiemelkedő elemek is nagyobb figyelemlekötési képességgel44 bírnak.
A vizsgált szatmári templomokban tapasztalható látogatóáramlást tekintve a csoportos turisták „az első rácsodálkozás után”
rögtön a templompadba ülnek be, és meghallgatják az idegenvezetést. A templomok térszerkezete miatt – szemben például egy várkastély vagy egy múzeum különálló helyiségeivel, kiállító tereivel –
a látogatók ebben a helyzetben is kiválóan szemügyre tudják venni
az adott attrakció legkiemelkedőbb, legnagyobb érdeklődésre számot tartó elemeit. A frontális kommunikációs helyzetben zajló
„tárlatvezetés” után – jellemzően az elhangzottak alapján – irányí-
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Szent Jakab-templom szárnyasoltárait és a használatban lévő gyóntatószéket kordonnal, illetve vasráccsal vették körül.
Puczkó–Rátz 2011: 249.
Puczkó–Rátz 2011: 249.
Puczkó–Rátz 2011: 248.
Puczkó–Rátz 2011: 248.
Puczkó–Rátz 2011: 248.
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tott vezetés vagy spontán önvezetés során a szakrális térelemeket,
majd a templom periférikus helyzetű félszakrális vagy profán térelemeit közelebbről is megtekintik a turisták, az érdeklődők még
akár a karzatra is felmennek.
A csarodai és a tákosi templom esetében, tekintettel a templomok méretére, a frontális idegenvezetés utáni spontán körüljárás
igen rövid, gyakorlatilag pár percet vesz csak igénybe. Így az itt töltött látogatási idő, a kb. 30-40 perc 80%-át az idegenvezetés tölti ki.

4. kép. Báthory István kőszarkofágja a nyírbátori református
templomban. (Fotó: P. Szászfalvi Márta, 2017.)

Nyírbátorban a 2011-es fejlesztés után a korábbi 30-45 perces
látogatási idő 15-20 perccel nőtt meg a kialakított attrakciók megtekintésének köszönhetően. A belső liturgikus tér megtekintése
után a látogatók először a felújított sekrestyében tekintik meg a
korábban az egykori oltáron elhelyezett Báthory-szarkofágot, majd
az emeleten a látogathatóvá tett oratóriumot, amit a felújítás után
egy külső lépcső révén is meg tudnak közelíteni a látogatók. E kialakítás egyik célja volt, hogy a látogatók a bent folyó istentisztele-
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tet nem zavarva tudják megtekinteni az oratóriumot, illetve a fent
említett ácsolt tetőszerkezetet. Előfordul, hogy a tetőtér helyett a
harangtornyot nézik meg inkább a látogatók az építészeti különlegesség mellett a népszerű templomi attrakció, a panoráma-kilátás
miatt:
„mert van, akit az jobban érdekel, onnan le tudnak tekinteni a településre,
körbe tudnak nézni, és ők arra kíváncsiak”.

Gyakran a csoportok spontán felosztás és egyéni érdeklődés alapján kettéválnak, és úgy tekintik meg a templom említett attrakcióit,
majd helyet cserélnek, ami egy nagyobb csoport esetében a szolgáltatók szempontjából is előnyös, lévén kedvezőbb térhasználat
mellett könnyebb a csoportok mozgatása, irányítása.
A nyírbátorihoz hasonló vajai „mentesítés”, vagyis a látogatói
forgalom szakrális tértől való esetleges leválasztása a templomtorony esetében valósult meg, ahol a klasszikus panoráma-néző
funkció mellett egy kisebb kiállítást is berendeztek. Emellett a
templom előterében, a félszakrális térben információs pultok és
egy kis vitrin került elhelyezésre.
Vaján a felújítás szintén érintette a sekrestyét, ahol egy állandó kiállítást rendeztek be. A templomban került továbbá elhelyezésre egy nagyképernyős tv, amelyen a templom- és a településtörténetéről szóló 16 perces filmet tudják megtekinteni a látogatók.
Így a felújítás után a vajai templom látogatói időintervalluma 30-35
percre bővült.

Interpretáció
Abraham Maslow jól ismert szükséglet-hierarchia elmélete szerint
minden ember szükségletei hierarchikusan, piramisszerűen épülnek fel, s a magasabb szükségleti szint csak akkor határozza meg a
tudat működését, motiválja az egyént, ha az alapszükségletek már
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kielégítésre kerültek.45 Ilyen szükséglet a fiziológiai, a biztonság, a
szeretet (valahová való tartozás), a megbecsülés, a kognitív, az esztétikai és az önmegvalósítás szükséglete. A turizmus különböző
formáinak kialakulása ezen szükségletek kielégítését célozzák,46 s
így a vallási turizmus egyes dimenzióinak vizsgálatakor is figyelembe kell venni mint motivációs tényezőket.
A megértés, a tudás iránti kognitív, illetve az elsősorban művészeti alkotásokra és természeti tájakra, városokra vonatkozó esztétikai igény47 a vallásturisztikai attrakciók esetében, felekezettől
függetlenül kiemelkedő jelentőséggel bír. A lelki élmény, spirituális
feltöltődés és a kognitív szükségletek eltérő befolyásán alapul
Valene Smith közismert zarándoklat–vallási turizmus–turizmus
hármas felosztása, a fogalmak vallási–világi tengelyen való elhelyezése.48 Ebben az esetben zarándoklat egy olyan vallási indíttatású
utazás, amikor a szent hely felkeresése révén az egyén egy belső,
lelki utazáson vesz részt, a cél pedig hitének mélyebb átélése, a vallási turizmus a vallási helyszínek vagy események felkeresésére irányuló utazás, ahol a felekezethez kötődő történelmi, művészeti
vagy egyházi vonatkozások megismerése identitáserősítő hatással
is bír. A világi turizmus során pedig az egyénnek nincs vallási alapú élménye, az adott vallási helyszínt kizárólag művészeti, művelődési értékei miatt keresik fel a turisták.49 Pusztai Bertalan Jacques
De Virty 1097-ben a zarándoklatokról írt feljegyzését idézve, miszerint csak a „kuriózumok és az újdonság szeretete miatt zarándokol”,
szintén a zarándoklat ismeretszerzési, idegen-megismerési funkciójára hívja fel a figyelmet.50
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Michalkó 2012: 52.
Martonné Erdős 2009: 15.
Martonné Erdős 2009: 17; Michalkó 2012: 55.
Smith 1992: 15. A fogalmak vizsgálatának fejlődéstörténetét lásd: Collins-Kreiner 2010.
Collins-Kreiner 2010: 440.
Pusztai 1998: 14.
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Az interpretáció, más néven bemutatás, melynek elsődleges célja a látogatás élménnyé alakítása, egyfajta kommunikációs, információáramlási folyamatként írható le.51 Az interpretáció során az
attrakció tárgyához kell hozzárendelni azokat a módszereket és
eszközöket, amelyek révén a látogató számára befogadhatóvá válik
az attrakció üzenete.52 Az interpretáció alapvetően egy kommunikációs folyamat, így módszereit egyfelől kommunikációs szempontból
lehet csoportosítani. Ez alapján megkülönböztetünk egyirányú
kommunikációt megvalósító, passzív eszközöket (kiállított tárgyak,
feliratok, önvezetéses módszerek) és kétirányú kommunikációt
képviselő, aktív, interaktív módszereket (vezetett látogatások, interaktív eszközök).53
Az interpretációs eszközöket a közreműködés típusa szerint tovább bontva ismerjük a közreműködő segítségével történő interpretációt (demonstráció, megszemélyesítés, történetmesélés, idegenvezetés), illetve a személytelen interpretációt (jelek, tárlók, modellek, számítógépes eszközök alkalmazását vagy az önvezetést
audioguide eszközzel).54 A személytelen interpretációs módszereket tovább csoportosíthatjuk statikus és dinamikus interpretációs
eszközökre.55 Az interpretációs eszközök működési formája szerint
megkülönböztetjük a személyes bemutatást, részvétellel működő
eszközöket, élő display eszközöket, statikus display eszközöket és
mobileszközöket.56 Az egyházi helyszínekhez kötődő tudás közvetítése, vagyis az interpretáció ma már világszerte igen sokféleképpen történhet, a spontán vagy állandó megbízású idegenvezető tárlatvezetésétől az egyszerűbb tablókon, molinókon át egészen az
ikonok, úrasztalok mellé helyezett QR-kódhoz rendelt információhalmazig.
51
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Puczkó–Rátz 2011: 94.
Rátz 2011.
Rátz 2011.
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5. kép. Az egykori sekrestyében kialakított kiállítás a
vajai templomban. (Fotó: P. Szászfalvi Márta, 2017.)

A vizsgált szatmári templomokban elsősorban a kétirányú
kommunikációt megvalósító idegenvezetéssel történő interpretáció jellemző a fent bemutatott látogatómozgatással. A felújítás
után a vajai templomban a sekrestyében és a templomtoronyban
rendeztek be kiállítást a nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársai. A sekrestyében ábrákkal és fotókkal kiegészített, színes, jól
megkonstruált tablókon mutatják be a vajai egyház- és templomtörténetet. Emellett igényesen megmunkált fatalpazatú, többosztatú, üvegbúrával lezárt vitrinben kerültek bemutatásra többek között a klenódiumok, a Bibliák és az énekeskönyvek. A templomtoronyban a harangtartó bakokat a maguk valójában, az építési fázisokat pedig képeken lehet megtekinteni.
Az iskolás csoportok esetében ma még szinte kivétel nélkül a
frontális idegenvezetés jellemző. A szakrális tér egyértelmű profanizálódása és a látogatói interaktivitás, az élményközpontúság, a
„hazavihető élményelemek előretörése” mentén azonban vélemé188

nyem szerint hosszútávon mindenképpen vélelmezhetjük a templomban zajló interaktív, tárgymásolatokkal színesített múzeumpedagógiai
foglalkozások térhódítását a templomok esetében is.
Egyre népszerűbb és elterjedtebb önvezetéses interpretációs
eszköznek számít a QR-kód alkalmazása, ami ma még csak nagyvárosi gyülekezetekben terjedt el, a vizsgált helyszíneken eddig
még nem vezették be. A korlátozottabb költségvetésű, jellemzően
falusi gyülekezeteknél ezt egyfelől a QR-kódhoz szükséges honlap
működtetésének anyagi nehézségei okozzák, másfelől itt elsősorban a szervezetten, csoportosan érkező látogatókkal számolnak,
akiket az idegenvezető igyekszik tájékoztatni, a vonatkozó többlet
információkkal ellátni. Véleményem szerint azonban az egyénileg
érkező, spontán, mégis intenzív érdeklődésű, jellemzően fiatal párokból vagy családokból álló látogatók információs tudására alapozva, illetve a „digitalizálódó turizmus” mentén egyre inkább
számolhatunk ezen technikák elterjedésével is a templomokban.
Az említett, vajai fejlesztések kapcsán elhelyezett látványos,
jól konstruált, könnyen kezelhető és informatív felhasználói felületű információs pultokon a település, a múzeum és a templom történetéről információk, illetve kvízjátékok is futnak. A látogatók a
templomlátogatás végén, kifelé menet állnak meg néhány percre,
és veszik igénybe ezeket a kioszkokat, mélyülnek el a történetben,
játszanak egy kérdez-felelek kvízt. Az eddigi tapasztalatok alapján
azonban nem olyan nagy arányban, „nem annyian, mint várták”. Ennek oka véleményem szerint elsődlegesen abban keresendő, hogy
a települést felkereső szinte minden látogató számára csak másodlagos turisztikai attrakcióként szolgál a református templom, először a múzeumot tekintik meg, és csak ha még marad idejük, akkor sétálnak át a templomba. Így a templomi idegenvezetés meghallgatása és rövidfilm megtekintése után – főként a diákok egyre
csökkenő tudományos érdeklődését, koncentrációképességét figyelembe véve – már nem igényelnek több információt, ezért nem
használják az elhelyezett kioszkokat.
A múzeumi tendenciákat figyelembe véve a virtuális múzeum
alapján érdemes a virtuális templom fogalmát is „előrevetíteni”, mely
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tágabb értelemben ma már nemcsak a honlapokon található virtuális sétát foglalja magába, hanem az ún. AR, kiterjesztett valóságra épülő informatikai eszközöket, alkalmazásokat is,57 amelyek
mint turisztikai attrakciók a templomban töltött látogatói idő expanzióját is segítik.
Az AR technológiákat leginkább a műemlékek tudományos
3D történelmi rekonstrukciójához használjak,58 így a látogató gyakorlatilag nyomon követheti az adott objektum történeti fejlődését, sőt az AR-technológiák segítségével életre keltett múlt által
adott interpretáció során a templomlátogató a korabeli gyülekezet
virtuális levetítésével akár egy több száz évvel korábbi istentiszteleten is érezhetné magát.59
Ezek a technológiák modernségükkel közismerten nemcsak
egyedivé teszik az attrakciót, és fokozzák a látogatói élményt, eljuttatván a látogatóhoz a vallási, egyháztörténeti és művelődési értékeket, de megerősítik a látogatóban azt az érzést is, hogy itt egy az
ő igényeit, elvárásait, attitűdjeit is figyelembevevő, a társadalmi folyamatokra reflektáló intézménnyel áll szemben, vagyis egy modern múzeumként működő templomba léphet be. Ezek az eljárások ma már nemcsak a fiatal generációk életének szerves részei, illetve a generációk összekapcsolásának kiváló lehetőségei, de az
eredeti műtárgy és a hozzátársított interaktív technológia együttesei is. Ráadásul a szolgáltatók, esetünkben az egyházközségek
pénzügyi megtakarítását is lehetővé teszik, hiszen az állandóan változtatható alkalmazás, bővíthető tudáshalmaz révén kiegészíthetik,
vagy a rendelkezésre álló tárgyi anyag híján helyettesíthetik is a kiállított eredeti viseletet vagy viseletrekonstrukciókat.
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Bodnár 2014: 139–141.
Lásd: www.pazirik.hu, (Letöltési dátuma: 2014. 06. 05.) www.mensor3.com, (Letöltési dátuma: 2014. 06. 05.) www.szime3dar.com (Letöltési dátuma: 2014. 06. 05.)
Ezen felhasználásai lehetőséget Bodnár Dorottya a torinoi Palazzo
Madama példáján keresztül említi. Lásd: Bodnár 2014: 141.
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A templomokat felkereső látogatók kognitív szükségletének
kielégítése tehát – hasonlóan a múzeumlátogatókhoz – az eredendően rendelkezésre álló egyházi/vallási objektum, annak berendezése (egyházi múzeum esetében a műtárgy) által hordozott esztétikai impulzus és informatív tudás, a különböző technikák és technológiák által közvetített többletinformáció, illetve az informatikai
eszközökön túli interaktivitás nyújtotta élmény sikeres kooperációján alapul.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a vallásturisztikai fejlesztések lehetőséget teremtenek a gyülekezetek számára egyrészről templomuk felújítására, a helyi értékek megóvására, másfelől a
látogatóbarát fejlesztésre, a templomok népszerűsítésére, illetve a
látogatói idő expanziójára is. A külföldi példák jól reprezentálják,
hogy az élménykeresés térhódítása és a digitális technológiák elterjedése hosszú távon az egyházi helyszíneket is a virtualizáció irányába mozdítja el, ami lehetőséget teremt számukra a látogatói idő
további növelése mellett egy új célközönség meghódítására.
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Egy kelet-magyarországi település
együttélési gyakorlatai és a vallás szerepe
SZABÓ HENRIETT

Bevezetés
A politikai rendszerváltást követően a vidék gyökeres átalakulásával és ezen belül is a falvak képének gyökeres megváltozásával találkozunk az ország perifériális térségeiben. Ez a változás számos
formában érhető tetten. A népesség életkor és etnikai hovatartozás
szerinti megváltozása, a munkanélküliség terjedése, a szegénység
és a mélyszegénység megjelenése és növekvő aránya, valamint az
érintett lokális közösségekben a halmozottan hátrányos helyzetből
fakadó kilátástalanság térhódítása.1 Az ország keleti, északkeleti
régióiban a hátrányos helyzetűek aránya az országos átlagnál jóval
magasabb, ami annak köszönhető, hogy a hátránytényezők itt
halmozottan és koncentráltan vannak jelen.
A témával összefüggésben jól megfigyelhető jelenség, hogy a
roma nemzetiségűek aránya a térség falvaiban, általában a periféri1

A kutatásban érintett Észak-Alföldi Régió keleti peremvidékén a negatív társadalmi folyamatok halmozottan jelentkeznek. A KSH adatai
szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők nettó jövedelmi átlaga 2016-ban nem érte el a budapesti átlag 60%-át. A munkanélküliségi ráta a megye népességére vetítve 7,1-11,6 %, ami az ország legrosszabb foglalkoztatási helyzetű térségei közé engedi besorolni a
színteret. https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/munkaero.html (Letöltés dátuma: 2019. 12. 20.) Mindez úgy, hogy az ezer lakosra jutó óvodás korú gyermekek száma a legmagasabb országos átlagot
mutatja és a legtöbb hátrányos helyzetű általános iskolai tanuló is a
megyében
él.
https://www.ksh.hu/inter-aktiv/terkepek/mo/oktat.html (Letöltés dátuma: 2019. 12. 20.)
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ális helyzetű járásokban fokozatosan nő.2 A már csak az itt felsorolt és a kortárs vidékre jellemző legfőbb trendek is sugallják, az
együttélés kérdése kiemelkedő jelentőségű társadalomtudományi
téma.
Az elmúlt években vidéki, perifériális léthelyzetű településeken végzett terepkutatások eredményeként három etnikai közösség, magyar, romungró és oláh cigány lokális közösségek együttélését állt módomban tanulmányozni. Az eddigi kutatások alapján
látható, hogy a lokális falusi társadalmak közösségeiben az együttélés során a részközösségek között bonyolult és sajátos érintkezési
viszonyok alakultak ki, amelyek a települések mindennapjait, de
tágabb értelemben a lehetőségeit is meghatározzák. Fontos alkalmazott társadalomtudományi feladata helyi közösségekben lejátszódó recens folyamatok vizsgálata.3
Jelen tanulmány a témában végzett kutatások eredményeit,
egy készülőben lévő doktori disszertáció résztémájának összefüggésében foglalja össze. A dolgozat vegyes lakosságú északkeletmagyarországi települések együttélési kapcsolatviszonyainak vizsgálatára épül. A kortárs etnikai együttélés-kutatás részben magyarázatot adhat a falvak, a magyarországi vidék képének gyökeres átalakulására. Az értekezés koncepciója szerint négy határ menti vegyes lakosságú, perifériális lokális társadalom közösségfolyamatainak feltérképezésére kerül sor.4 A vizsgálat során az etnikai együttélési viszonyok, a hagyományvesztés funkciói, a még tetten érhető
releváns hagyományelemek és a recens lokális közösségfolyamatok
leírása és értelmezése valósul meg.
A terepkutatás több fázisban és több kutatási módszert alkalmazva valósul meg. Módszerek a megfigyelés, a résztvevéses
2
3
4

Vö. Pénzes–Tátrai–Pásztor 2018: 3–26.
A témával kapcsolatban eddig megjelent tanulmányokat lásd Szabó
2018a, 2018b.
A kutatás több felvetésének előzménye a Kovács Éva nevével fémjelzett perifériális település- és közösségkutatása. A kutatási eredményeket a szerzők tanulmánykötetben publikálták. Kovács–Virág–Vidra
(szerk.) 2013.
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megfigyelés, különböző interjútechnikák, (mint életút interjú,
strukturált interjú) és a kérdőíves felmérés. Emellett kitüntetett
szerepet kap a vizuális dokumentálás, a részeredmények dokumentumfilmen történő feldolgozása.
Jelen rövid tanulmány a nagyecsedi terepkutatás egyik kitüntetett elemzési résztémáját hivatott bemutatni, a Nagyecseden élő
romungró és oláh cigány közösségek vallási kultúráját, illetve ennek hatását a többségi társadalommal történő mindennapi együttélési viszonyokra, a lokális társadalmi integráció folyamataira.5

Kutatási színtér általános leírása
Nagyecsed az észak-alföldi régió egyik hátrányos helyzetű települése. A 2011-es statisztikai adatok szerint állandó népessége 6374
fő. A népesség gazdasági aktivitására jellemző, hogy mindössze
26%-a foglalkoztatott. Az iskolai végzettség mutatóit tekintve figyelemreméltó adat, hogy a népesség fele általános iskolai vagy
annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. Etnikai arányokat tekintve Nagyecseden a statisztikai adatok szerint a népesség 20%-a
roma nemzetiségű, ugyanakkor a helyszínen végzett kutatások és a
településen társadalmi szerepet vállaló helyi vezetők elmondása
alapján a roma népesség aránya legalább 30%.6
Nagyecsed református település, napjainkban is meghatározó
a református felekezethez tartozók aránya, ami a népszámlálási
5

6

Az integráció fogalmát komplex kategóriaként értelmezem. Egyrészt a
felgyorsuló társadalmi életből következő alkalmazkodási kényszer általános következményeinek a leírására alkalmas kategória, amely a
mindenkori többség és kisebbség közötti kapcsolatok változásait foglalja magába. Másrészt, közvetve felöleli a kategória első jelentését képező beilleszkedés ellenfolyamatait, úgy mint a disszimiláció, akkulturáció és izoláció. Beresneviciuté 2003: 96.
A kutatás során készített interjúk és strukturált beszélgetések alapján
megerősítésre került, hogy a népszámlálási adatok csak közelítő jellegűek, a pontos arányokat nem mutatják meg.
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adatok szerint a népesség 60%-át jelenti. Ezen felül jelentős a helyi
katolikus felekezet, amely a lakosság 11%-át öleli fel. A katolikus
közösség szinte fele-fele arányban tartozik a görög és római felekezethez. A népszámlálás során felvett adatok szerint a helyi népességnek mindössze 2%-a sorolta magát egyéb felekezet tagjának.7

1. ábra: Nagyecsed etnikai részközösségeinek a lakóhelyei
és szegregátumai.8

A település térszerkezeti mutatói bonyolultak. A történeti településmag mellett, amely a Kraszna folyó bal partján alakult ki,
7
8

2011-es népszámlálási adatok.
Forrás:
https://www.nagyecsed.hu/dokumentumok/palyazatok/strategiak/ITS-Nagyecsed.pdf (Letöltés dátuma: 2019. 12. 10.) és saját
szerkesztés.
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megfigyelhető, hogy elsősorban a helyi cigány népességnek otthont adó öt kisebb-nagyobb szegregátum jött létre.9
A legnagyobb szegregált terület a város nyugati peremén található, ahol jellemzően romungrók élnek. A szegregátum kialakulásában fontos szerepet játszott, hogy a városrészben, a 80-as
években a szociális lakásprogram részeként felépített házak az ott
élők szerény gazdasági lehetőségei miatt az ezredfordulóra leromlottak. A terület meghatározó jellemvonása, hogy a házak komfortnélküliek, a felhalmozott tartozások miatt számos háztartásban
hiányzik az áramszolgáltatás, a házak felszereltsége alacsony.
A szegregátumban élő népesség többsége halmozottan hátrányos
helyzetű.
Az ábra sárga körökkel jelöli az egykor oláh cigányok által lakott, a város keleti, szélső, Berekoldalnak nevezett részét. Mára ez
a terület szinte teljesen elnéptelenedett, életvitelszerűen 2-3 család
él a Berekoldalban. A szegregátumban a még lakott épületek többsége komfortnélküli, az 1960–70-es években épült téglaház.
Zöld színnel kerültek jelölésre azok a városrészek, ahol az oláh
cigány és a magyar háztartások vegyesen követik egymást. Nagyecseden megfigyelhető jelenség, hogy a város belső területein, így
például a település északi párhuzamos utcáin, valamint a főúttal
párhuzamos utcán, illetve a déli területen vannak olyan utcák, ahol
nagy számban élnek egymás mellett oláh cigány és magyar családok.
Az elmúlt évtizedben alakult ki egy a déli városrészben található terület, ahol mind a három nagyecsedi helyi részközösség
megtelepedett. Az itt élő háztartások együttélési viszonyai ugyancsak érdekes módon világítanak rá a település társadalmi folyamataira. A fentiekben bemutatott térképen azok a területek, melyeket
külön szín nem jelöl, jellemzően magyar családok által lakott vá9

2017-től kezdődően öt alkalommal végzetem terepkutatást Nagyecseden. Nagyecsed három etnikai részközösségében kérdőíves felmérést
végeztem, amely során a magyarok körében 56, a romungró közösségben 25, míg az oláh cigány közösségben 26 kérdőív képezi a kutatási mintát.
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rosrészek. A település népességének etnikai-térszerkezeti elhelyezkedése részben történeti folyamatok következménye. A napjainkban megfigyelhető településen belüli költözések az etnikai részközösségek közötti kapcsolatviszonyok átalakulását tükrözik, hisz a
vegyesen lakott utcák száma növekszik. A helyi részközösségek
történetileg kialakult szigorú elkülönülése mára már csak a romungró közösség esetében figyelhető meg.
A rendelkezésre álló történeti források szerint az 1700-as
évek közepétől már regisztráltak romungró cigány zenészeket, akik
Nagyecseden telepedtek le.10 Az is elképzelhető, hogy ezek a betelepülők ekkor még beszélték a kárpáti cigány valamelyik dialektusát. Mindebből az is következik, hogy nem az oláh cigányok a
törzslakosok, ők a keletről érkező második nagyobb bevándorló
hullámmal kerültek erre a területre a 19. század első felében:
Nagyecsedre, Hodászra, Jánkmajtisra, Tyukodra, Nyírvasváriba.
Romani nyelvet beszéltek és izolált zárt csoportot alkottak. Igaz az
elkülönülés jellemző volt a romungrókra is, ami azt jelentette,
hogy a két eltérő cigány csoport között nem volt átjárás. Az elkülönülési gyakorlat aztán a 70-es években kezdett el oldódni, amikor is, elsősorban a kulturális kölcsönhatások eredményeként, a
magyar és az oláh cigány közösség nyitottabbá és befogadóbbá
vált egymás iránt. A hagyományos nagyecsedi kultúrában a zene, a
tánc olyan folklór műfajok voltak, amelyekről már a korai gyűjtések alapján is kiderült, hogy keveredést mutattak. Többek között
Balázs Gusztáv néprajzkutató munkájának köszönhetően is tudhatjuk, hogy a közösségi munkaalkalmak, például a morzsoló
olyan találkozási terek voltak Nagyecseden, ahol a két kultúra
rendszeresen érintkezett egymással.11
A nagyecsedi etnikai részközösségek együttélése és kapcsolatai összetett rendszerként írható le. A romungró és a magyar közösség közötti érintkezést elsősorban a cigány zenészek jelentették, de az egyoldalú szolgáltatói kapcsolat nem hasonlítható az
10
11

Dankó 1994; Szállási 2008; Berey 1988; Balázs 1994, 2002.
Interjú Balázs Gusztávval 2017.
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oláh cigány és a magyar közösség közötti, és elsősorban a közös
munkatevékenység alkalmaihoz köthető kapcsolatviszonyokhoz.
Az együttélést meghatározó másik fontos tényező a munkaerő-piaci helyzet, a foglalkoztatottsági mutatók. Általános összefüggés, hogy egy közösség munkaerő-piaci viszonyai egyenes
arányban állnak az iskolai végzettséggel, ezért nem meglepő, hogy
a vizsgált alacsony iskolai végzettséggel rendelkező romungró közösség fele munkanélküli, míg azok, akik rendelkeznek valamilyen
szakképesítéssel, többségében aktív keresők. A nagyecsedi romungró közösségre általánosan jellemző, hogy alacsony iskolai
végzettséggel rendelkeznek, a nyolc általános mellett csak elenyésző arányban vannak, akik szakképesítést is szereztek.12 A nagyecsedi oláh cigány társadalomra jellemző, hogy tagjai magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint a romungró közösségben
élők, így foglalkoztatottsági mutatóik is kedvezőbb képet mutatnak.13 A kutatás során megkérdezett oláh cigányok közül szinte
mindenki rendelkezik nyolc általános iskolai végzettséggel és jellemző a szakiskolai, szakközépiskolai végzettség megszerzése, valamint az érettségizettek aránya is magas a romungró közösség hasonló adataival összehasonlítva.
A kutatás részeként tanulmányozott helyi magyar közösség
körében a megkérdezettek közül mindenki rendelkezik munkaviszonnyal, emellett általános a középfokú végzettség megszerzése
és sokan rendelkeznek egyéb szakképesítéssel, valamint a diplomások száma is figyelemreméltó. A nagyecsedi együttélő etnikai részközösségek tanulmányi végzettségében megfigyelhető eltérések
tendenciái egybeesnek a településen túlmutató általános tapasztalatokkal. A mélyszegénységben élő romungrók többsége hátrányos
helyzetű, míg a jobb gazdasági adottságokkal rendelkező oláh ci12

13

A kutatási mintába bekerült romungró származású személyek esetében a falusi vendéglátó, a bolti eladó és a számítógépes adatrögzítő
szakképesítés fordult elő.
A kutatási eredmények tükrében a nagyecsedi oláh cigány közösségben szinte alig akad munkanélküli személy.
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gányok a tanulás-képzés területén kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek, de elmaradnak a többségi társadalom átlagától. Szempontunkból a kérdés a helyi társadalom tagozódásában játszott szerepe, illetve az etnikai részcsoportok saját kulturális hagyományaikhoz és ezen belül is a kiemelt jelentőségű vallási hagyományokhoz
való viszony értelmezése miatt fontos.

Dinamikus korrelációs együttélési modell
A lokális etnikai együttélés minőségét minden esetben meghatározza az a közeg, ahol az egyes tagok érintkezhetnek egymással.14
A nagyecsedi etnikai részcsoportok esetében a találkozások legfontosabb színterei a munkahely, a közintézmények és a szomszédsági reláció. Ezek a színterek, ahol a találkozások során érvényre jut a csoportok egymással kapcsolatban kialakult viszonyulási gyakorlata, ami az elutasítás és az elfogadás között meghatározható sokszínű magatartásban ölt testet. Ezen felül az etnikai
részcsoportok kapcsolatai összefüggésben állnak az iskolai végzettséggel és ebből következően a munkaerő-piaci státusszal, valamint a csoportok egymás kulturális gyakorlatairól, szokásairól és
életmódjáról alkotott elképzeléseivel.
Kutatási eredményeim alapján az etnikai részközösségek között Nagyecseden feltárt kapcsolatviszonyok leírhatók egyfajta dinamikus korrelációs rendszerként, ami jól értelmezhetővé teszi a
három etnikai csoport egymással kapcsolatos képzeteit és magatartását az együttélési gyakorlatban.

14

A kortárs együttélés kutatás a lokális vegyes etnikai színterek társadalmi
folyamatainak elemzésére szolgáló manapság igen elterjedt megközelítés
a hazai kulturális antropológiai szemléletű társadalomtudományi kutatásokban. Biczó 2013, 2015; Kovács–Vidra–Virág 2013; Pozsony 2003;
Keményfi 1994, 2003.
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A jelenség lényege, hogy bármely két etnikai részközösség relációjában bekövetkező változás szükségszerűen kihat a harmadik
etnikai közösséggel fenntartott kapcsolataikra.

2. ábra: Dinamikus korrelációs együttélési modell.
Forrás: saját szerkesztés.

A fenti ábra a kapcsolatviszonyok sémáját rögzíti. Ezek szerint a kortárs nagyecsedi társadalmi közösségfolyamatok egyik öszszefüggése a többségi magyar közösség és a kisebbségi oláh cigány
társadalom viszonyainak a közelmúltban bekövetkezett megváltozása, ami kihat mindkét etnikai csoport a romungrókkal kialakult
viszonyaira.
Az együttélés kutatás eredményeiből jól kirajzolódik, hogy a
nagyecsedi oláh közösségben lejátszódó akkulturációs folyamat lehetővé tette a hatékonyabb alkalmazkodást a többségi normákhoz,
ami a magyar közösség elfogadóbb beállítódását idézte elő.15 Az
15

Akkulturációnak nevezem azt a folyamatot, amikor egy eltérő kultúrával rendelkező csoport vagy egyén közvetlen és folyamatos kapcso-
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akkulturáció az oláh cigány kultúra hagyománykészletének legfontosabb alkotóelemeit érinti: cigány nyelv háttérbe szorulása; hagyományos társadalmi szerepek fellazulása, mint például a nők továbbtanulása.16 Mindez a többség értékvilágához történő közeledést eredményez, ami kölcsönösen kihat az egymással kapcsolatos
attitűdökre.
Egyfajta párhuzamos folyamatként a fenti jelenség felerősítette a többségi magyar társadalom a romungró közösség irányába
mutatkozó szegregatív gyakorlatát, illetve stimulálja a romungró
cigány közösség izolációra való hajlandóságát. Ennek oka, hogy az
oláh közösség az akkulturációs folyamat eredményeként mutatkozó alkalmazkodása pozitív hivatkozási példa, olyan modell, amit a
romungró közösség adottságai miatt nem tud lemásolni. Esetükben a hagyományos kulturális örökség az oláh közösséggel összevethető formában nem létezik.
A fenti folyamatok természetesen a két helyi cigány csoport
közötti disszimilatív beállítódást is fokozza, ahol a nagyecsedi helyi
társadalom hierarchiájának legalsó fokára mindhárom közösség a
romungrókat helyezi.
A sajátos nagyecsedi együttélési viszonyok további részleteitől eltekintve fontos kérdésként merül fel, hogy mi volt a jelenség
kulcsának tekinthető magyar és oláh cigány kapcsolatokban bekövetkezett közeledés oka? Melyek azok a főbb befolyásoló tényezők, amelyek a két helyi etnikai részközösség közötti kulturális távolság csökkenéséhez vezettek? A kérdés megválaszolása összetett
feladat és jelen tanulmány keretei között nincs lehetőség minden
részlet bemutatására. A következőkben azt szeretném röviden vázolni, hogy a vallási neveltetésnek miért volt meghatározó szerepe
az együttélés minőségének javulásában.

16

latba kerül egy másik kultúrával rendelkező közösséggel, melynek hatására az eredeti kulturális mintákban, vagy az egyik vagy mindkét
csoport esetében változások következnek be. Melville 1937: 259.
Az oláh cigány hagyományokkal kapcsolatos etnikus önkép alakulásának vonatkozásában. Székely 2017.
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Vallásgyakorlás a nagyecsedi etnikai
részközösségekben
A kutatás részeként végzett kérdőíves felmérés külön kitért a vallási
hovatartozás és a vallásgyakorlás kérdésére is.
Felekezet, amelynek
keresztelték születése
után(%-ban)

Magyarok

Oláh cigányok

Romungrók

Római katolikus

9

4

12

Görög katolikus

16

88

4

Református

73

4

68

Evangélikus

-

-

4

Egyéb

-

-

-

Nincs megkeresztelve

2

-

-

Az eredmények alapján az alábbiak fogalmazhatóak meg: a
megkérdezett magyarok 73%-át reformátusnak keresztelték, 16%át görög katolikusnak, 9%-át római katolikusnak, és mindössze
2%-ukat nem keresztelték meg.17 A megkérdezett oláh cigányok
esetében a következőkre derült fény: a megkérdezettek 88%-át görög katolikusnak keresztelték, 4-4 %-ukat reformátusnak, illetve
római katolikusnak. A megkérdezett romungrók 68%-át reformátusnak keresztelték, 12%-ukat római katolikusnak, 4%-ukat görög
katolikusnak, 4%-ukat evangélikusnak.
A megkérdezett magyarok 93%-a azóta annak a felekezetnek
a tagja, amióta megkeresztelték.
17

A véletlen mintára vonatkozó elemzés indoklása, tendenciák, nem a
teljes népességre vonatkozó adatok, de trendeket és arányokat tükröz.

204

A megkérdezettek oláh cigányok 42%-a azonban felekezetet
váltott. Ez az arány összhangban van a terepmunka során készített
interjúk és strukturált beszélgetések során elhangzottakkal. A megkérdezettek 30%-a a Hit gyülekezetbe keresztelkedett át, 4%-uk a
Nazaréna gyülekezethez, 4%-uk a Keresztény gyülekezetbe.18 A megkéredzett romungrók 12%-át nem keresztelték meg. A megkérdezettek 84%-a nem váltott felekezetet.
Az adatokból kirajzolódó kép azt mutatja, hogy az oláh cigány közösség ki/át-keresztelkedése tükrözi az értékrend váltásra
való képességet, a közösség új feltételekre történő nyitottságát. A
Hit gyülekezetének megjelenése nem egyszerűen felekezetváltás a
helyi közösség életében, hanem előmozdítója a saját kulturális hagyományok és szokások újraértékelésének.
Az istentiszteleteken való részvétel rendszerességének vizsgálata alapján a magyarok mindössze 12,5%-a jár heti rendszerességgel templomba, 20%-uk ünnepekkor, 45%-uk ritkán, de jár.
A megkérdezettek kicsit több, mint 20%-a azonban nem jár templomba. Az oláh cigányok közül heti rendszerességgel 31%-uk jár
templomba, 19%-uk ünnepekkor, 38%-uk pedig ritkán, de jár
templomba. A megkérdezettek mindössze 8%-a nem jár soha
templomba elmondásuk alapján. A megkérdezett romungrók válaszai alapján heti rendszerességgel 16%-uk jár templomba, ünnepekkor 24%-uk, ritkán 20%-uk jár templomba. A megkérdezettek
40%-a azonban soha nem jár templomba.
A templom látogatásának gyakoriságára vonatkozó adatok is
az oláh közösség aktivitását tükrözik a másik két etnikai részközösség adataival összevetésben. Az intézményesült vallási életben
való aktívabb részvétel kétségtelenül visszahat a közösség mindennapi társadalmi viszonyaira is.

18

A cigányság vallásosságának általános összefüggéseivel kevés kutatás
foglalkozott. A kutatók ebben a vonatkozásban is, akárcsak a nyelvhasználat vagy a szokásrend alakulásával kapcsolatban a mindenkori
környezet meghatározó szerepét hangsúlyozzák. Vö. Gyetvai 2017.
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A kutatási minta adataiból kiderül, hogy nagyságrendi értelemben a településen a református egyház szerepe a legmeghatározóbb. A készített interjúk alapján arra is fény derült, hogy az utóbbi években a neoprotestáns kisegyházak egyre nagyobb teret nyernek Nagyecseden is. Ebben az összefüggésben is érdekes, hogy az
oláh cigány közösségben a görögkatolikus vallás a hagyományőrzés egyik színtere, de a hívek jelentős részének átkeresztelkedése a
Hit gyülekezetébe a hagyományoktól történő eltávolodás, az akkulturáció egyik oka.19
A kutatási eredmények alapján érdekes összefüggés mutatható ki a vallási életre nevelés kérdése és az együttélési folyamatok
alakulása között. Elviekben a templomba járási mutatók alapján
okkal következtethetünk arra, hogy a vallás milyen szerepet tölt be
egy közösség életében, mennyire képezi szervesen az értékrend és
a követendő normák alapjait a mindennapokban, illetve milyen
közösségformáló erővel bír. A hit, a vallás és az egyházi intézmények, valamint tisztségviselőik által közvetített érték- és normarendszer közösségszervező szerepe mindig rendkívül fontos tényezőként érvényesül a helyi társadalmakban.
Nagyecseden azonban az oláh cigány közösségben egy látens
vallási jellegű gyakorlat intézményesült, ami független a gyülekezetek életében történő részvétel – aktív vagy passzív – minőségétől.
Ez azt jelenti, hogy néhány idősebb és közösségi tekintélynek örvendő asszony fiatalokat gyűjtött maga köré és rendszeres vallásierkölcsi nevelésben részesítette őket. Az alkalmakon a fiataloknak
különböző példázatokon keresztül tanították meg azokat a viselkedési formákat, érintkezési gyakorlatokat, amelyek előmozdíthatták a többségi társadalom normáihoz történő sikeres alkalmazkodást.
A tevékenység az elbeszélések szerint igen jótékony hatással
bírt a fiatalok mindennapi életvezetési gyakorlatára. A közösen el19

A romungró közösség körében is egyre inkább terjed a Hit gyülekezethez tartozók aránya, azonban körükben a legkevesebb a vallásukat
gyakorlók aránya.
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töltött idő hozzájárult, hogy az oláh cigány fiatalok iskolai teljesítménye, viselkedése ne maradjon el az átlagtól, tehát megfeleljen a
többségi társadalom által képviselt normáknak. A közösségen belül zajló erkölcsi-etikai nevelés fontosságáról az egyik interjú alany
így nyilatkozik:
„Én is gyermekoktató akartam lenni, de aztán csak hitoktatóig jutottam el. 23 gyerekem volt és még mindig járnak hozzám le. Unokáim is vannak, azokból a gyerekekből. Nagyon szeretem őket. De gyönyörű élet volt. 17
vagy 18, nem hazudok meddig pontosan, hogy tanítottam őket, velem voltak.
Tehát nem megkötött idő, hogy holnap egy óráig, vagy valami. Nem, összevissza. De legtöbbet inkább esténként tudtunk tanulni nálam. Annyi gyerek
volt, hogy a földön össze-vissza voltak, csináltam minden este egy kiló, akkor
két kilós kenyér volt még, zsíros kenyeret hagymával. Az volt a szendvics.
Hogy otthon ne kapjon ki, hogy éhes a gyermek. Na az nekik el volt készítve,
amelyik kér ivott, evett, csak hogy tanuljon. Tanultunk a Bibliát, tanultunk
inkább azt mondom, hogy etikát, inkább ezt oktattam nekik. Így bele viccesen, játékosan, belevertük azt egymásba. Még mi is tanultunk egymástól.
A szülők jöttek, ezelőtt mi volt.”20

A közösségben az elbeszélések alapján több személy is betöltött hasonló szerepet. Az értékrendi tudatosság, melynek forrása a
vallásos hit és a kulturális hagyomány, valamint az ennek elsajátítására történő törekvés olyan tulajdonsága az oláh közösségnek,
amely a többségi társadalom normáihoz történő alkalmazkodásban
is segít.

Összegzés
Összefoglalva elmondható, hogy a nagyecsedi oláh cigány közösség vallási élete leképezi azokat a bonyolult folyamatokat, amelyek
elősegítették, hogy az elmúlt évtizedekben a településen belüli társadalmi helyzetük megváltozzon és az együttélő többi etnikai részközösséggel fenntartott kapcsolataik átalakuljanak. A saját etnikai
20

Interjúrészlet: 63 éves nő, Nagyecsed, 2019.
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örökség konzerválásában fontos szerepet játszó görögkatolikus
vallási hagyomány mellett a Hit gyülekezetének hatása, bár a közösség értékrendjében feszültséget teremtő tényező, mégis hozzájárult
ahhoz, hogy az oláh közösség akkulturációja nem vezetett a kulturális identitás elvesztéséhez. Az oláh cigány közösség vallásosabb
beállítódása jótékony hatást gyakorol a társadalmi integrációs folyamatra azzal, hogy támogatja az alkalmazkodást a többségi normákhoz.
A kutatás alátámasztja azt a feltevést, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, etnikai közösségek társadalmi integrációjának előmozdítását segíthetik az együttélési vizsgálatok és az
ezeket meghatározó résztényezők elemzése, például a hagyománykészlet, vagy a közösség vallási viszonyainak értelmezése.
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A vallásos élet egy nyírségi településen
JUHÁSZ ESZTER

A lokális hitéletet az egyházközség által biztosított vallásgyakorlási
módok, valamint a helybeliek istenfélő ájtatossága határozza meg.
Az egyházi liturgia lokális szinten történő megvalósulását a hívek
kontrollálják,1 amely így minden településen egyedi vallásgyakorlási
szokásokat alakít ki.
A speciális térstruktúrával rendelkező szakrális események működtetik az adott helyi vallásmodell térszerkezetét.2 A tér tehát rendelkezik egy középponttal, a szent esemény helyével,3 mely a falvak
esetében, a legerősebb szakrális teret, a templomot és a hozzá tartozó környezetét jelenti.4 A szent épületek általános jellemzője, hogy
jelentést hordoznak, információt közölnek, amelyek az ismétlődések
révén erősödnek és impresszív lélektani hatással rendelkeznek.5
A szakrális terekkel szoros kapcsolatban álló objektumok –
templomok – vizsgálatát tűztem ki célul tanulmányomban. A kutatásomat egy nyírségi faluban, Nyírvasváriban6 végeztem. A vizsgálatomat a múlt hagyományaitól, a napjainkban is működő vallásos
szokásrendszerig vezettem, szem előtt tartva a fejlődést, illetve a
változást, amely végig kíséri a közösség életét.
1
2
3
4
5
6

Bartha 2010: 475.
Bartha 1992: 75.
http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/21/03VeressK.pdf (Letöltés dátuma: 2018. 03.03)
Juhász 2018: 35.
Bartha 1992: 75.
Nyírvasvári az Észak-Alföldi régiónak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének és a nyírbátori járásnak a része. 2017-ben végzett felmérés
alapján a település összlakossága 1969 fő. http://www.ksh.hu/apps/hntrtelepules?p_lang=HU&p_id=16522 (Letöltés dátuma: 2018. 03.
09.)
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Nyírvasvári történelme 1945-ig
A település múltjának legkorábbi hiteles forrása 14. századig nyúlik
vissza.
„1318-ban az egyházzal is rendelkező birtokot I. Károly király viszszaveszi Tomaj nembeli Dénes fia Tamástól és a Gutkeled nembeli
Bátori Bereck fia Jánosnak adja.”7

A birtokadományozás után tehát a falu a Gutkeled nemzetség
adonyi Szűz Mária monostorához tartozott.8 1332-ben a község
Vosuár néven jelenik meg, egyházzal is rendelkezett és Szabolcs
vármegyéhez tartozott.9 Terdik Szilveszter a község birtokosai között a Báthory család uralmának időpontját az 1354-es évekre teszi.10 Borovszky Samu viszont a család Vasvári birtokhoz jutását
csak az 1430-as évekre teszi, mint királyi adományt.11 Az bizonyos,
hogy a Báthory család birtokához több évig is hozzátartozó területről van szó, jóllehet lényeges szerepet nem kapott a Báthoryak
uralma alatt a falu, mely azzal indokolható, – Szép László szerint –
hogy a homokba süllyedt vidék nem nyújtott bőséges megélhetést
sem a jobbágyoknak, sem az urainak.12
Nyírvasvári 14. századtól a 18. századig számos birtokos tulajdonában állt, mint például Perényi Mihály, Almásy Ádám, Vitkai
Szikszay János, Possay Zsigmond és Barkóczy László.13
A sort tovább is lehetne folytatni, de a település történelmében ki7
8
9
10
11
12
13

Mező–Németh 1972: 96.
Terdik 2010: 126.
Borovszky 1860: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
Terdik 2010: 126–127.
Borovszky 1860: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
Szép 1975: 109–111.
Borovszky 1860: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
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emelkedő szerepet a 18. században a Luby és a Péchy család14 kapott. A Luby család impozáns építkezései – kúria, kápolna – a lakosság számára a mai napig esszenciális. A kápolna, mely napjainkban is római katolikus templomként működik, a falu vallásos
életének egyik kulcspontjává vált.15
A 19. század közepéig tulajdonos a Károlyi és Bekk család.16
Károlyi György Luby Imrétől vásárolta meg a vasvári uradalom
egy részét, majd Luby Károlytól a másik felét.17 Károlyi gróf végakaratában fiára, Viktorra örökítette ezt a birtokot,18 aki pedig lányára Károlyi Klárára és férjére gróf Zselénszky Róbertre.19
A kúria, mint a Zselénszky család tulajdona, tisztilakként működött a 19. században.20 A grófi pár nem élt a nyírvasvári kúriában. A gyermektelen házasságukból kifolyólag a birtokot Klára
testvérének lányára, Karg Györgynére, született Pireth Bihain Erzsébetre hagyták.21
Báró Karg György és felesége egészen a második világháború
végéig (1945-ig) birtokolta a területet, a kúriát és a hozzá tartozó
14
15
16
17
18

19

20
21

Borovszky 1860: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
A Luby családról eddig felkutatott és a templommal kapcsolatos gyűjtési eredményeket a tanulmányban később említem.
Borovszky 1860: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
Fazekas 2003: 251.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagyivan-magyarorszag-csaladai-1/hatodik-kotet-4391/karoly-csalad-nagykaroly-grof-46B1/ (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
Gróf Zselénszky Róbert lengyel eredetű grófi családból származó nemes.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivannagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/tizenkettedik-kotet-C1EA/zelensky-csalad-CCE4/ (Letöltés dátuma: 2019. 10. 22.)
Borovszky 1830: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
Nagy 1860. A Károlyi – család nemzékrendi táblájának használatával.
https://adtplus.arcanum.hu/hu/vi ew/Nagyivan_MagyarorszagCsaladai_06/?pg=107 (Letöltés dátuma: 2018. 04. 11.)
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kápolnát. A Karg család birtokának bemutatásáról egy helyi adatközlő visszaemlékezése szolgált forrásként. A beszélgetőpartnerem
szerint körülbelül 40 hektáros birtoka lehetett a bárónak, – falu teljes lakosságának munkát biztosított – aki főleg fölműveléssel, valamint állattartással – ló, szarvasmarha, sertés – foglalkozott. Emellett
pálinkát főzetett a saját főzdéjében, mely sokáig megvolt és működött a „gyárudvarban”. A bárót kreatív, előrelátó, becsületes, segítőkész és vallásos22 embernek jellemezte az adatközlő. Elmondta,
hogy rendszeresen küldetett tejet árván maradt gyermekeknek. Nagyobb ünnep előtt (karácsony, húsvét, pünkösd) a saját állatállományából, terményeiből fejadagot adott a nála dolgozóknak, a gyermekeiknek ruhát, cipőt és játékot ajándékozott.23
A falu iránt érzett elköteleződéséből adódóan a háború után
önként adta át földjeit és épületeit a helyieknek, azzal a kéréssel,
hogy a kúriában iskolát létesítsenek az itt élő gyerekek számára.24
A nemesi családok uradalma a második világháború után teljesen
megszűnt a településen.

Nyírvasvári vallástörténete
1945-től napjainkig
A faluban három történelemi egyház található: görögkatolikus,
római katolikus és református. Az alábbi táblázatban a népesség
felekezeti megoszlását mutatom be a Központi Statisztikai Hivatal
által közzétett adatelemzések eredményei alapján.

22

23
24

Többször is volt arra példa, hogy a báró a kúria udvarán lévő platánfa
alatt tartatta a szentmisét, amelyen a birtokán dolgozó helyiek is részt
vettek. Saját gyűjtés, 2016.
P.Gy.né 79 éves. Saját gyűjtés, 2016.
P.Gy.né 79 éves. Saját gyűjtés, 2017.
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Év
görögkatolikus
római katolikus
református

1949
1778 fő
345 fő
221 fő

2001
1133 fő
348 fő
228 fő

2011
743 fő
280 fő
171 fő

1. táblázat: Nyírvasváriban végzett népszámlálások, a vallás és felekezet alapján.25

A lakosság felekezeti megoszlását tekintve, görögkatolikus
többségű településről beszélünk. Az itt élő, magát vallásosnak valló lakosok száma folyamatosan redukálódik. Az 1949-es évtől figyelhető meg egy drasztikus csökkenés. Ennek egyik oka az első és
második világháború veszteségei, polgári és katonai áldozatai.26
A másik oka az állam szocialista berendezkedés ideológiájának
(vallásellenesség) megjelenésével és terjedésével is magyarázható.
Az egyház és a társadalom szétszakítását a szocialista államhatalom
a nyílt egyházüldözéssel,27 adminisztratív eszközökkel való féken
tartással kísérelte meg.28 A vallási szocializáció,29 amely jellemzi a
társadalmat, ekkorra kezd egyre jobban háttérbe szorulni. Az országban bekövetkező változások Nyírvasváriban is teret kaptak.
Az évszázados vallásos hagyományok közösségteremtő és közösségformáló szerepét kezdték átvenni az állami ünnepségek (pl. má25
26

27

28

29

http://www.terezvaros.hu/testuleti/nepsz2011-3/pdf/nepsz2011_03_15.pdf (Letöltés dátuma: 2018.03.06)
A faluban található emlékmű az első és második világháború áldozatainak állít emléket. Az emlékműven szerepelnek a háborúban elhunytak
nevei.
„…általában akartak csapást mérni az egyházra és tömegbefolyására. Ezért lett
Mindszentyból fasiszta, imperialista ügynek stb. A látványosan megrendezett kirakatper – a propaganda, a vád megszerkesztése és a tárgyalás vitele – már elemeiben
felidézte a rá következő tragikus koncepciós perek gyakorlatát.” Gergely 1989:
127.
Hegedűs 2000: 59. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/81/1/hegedus_rita.pdf?fbclid=IwAR2lPh4jRGT 19V4 R4E Xu64NLNPqiqy8efsynciI4wKZJxBBmc7b4uyiPe1I (Letöltés dátuma: 2019. 11. 10.)
A vallási szocializációról és a generációs váltásról Hegedűs Rita értekezik munkájában. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/81/1/hegedus_rita.pdf (Letöltés dátuma: 2019. 11. 09.)
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jus 1.). Az adatközlők elmondása alapján a politika meghatározta a
vallásos eseményeket, a falu társadalmának viszonyulást az egyházhoz, a hithez, hiszen a „rendszer ellenségei” lettek nagyon hamar azok, akik a hitüket továbbra is gyakorolták.30 A Kádár-korszak egyházpolitikája által megváltoztatott életmód, valamint szervesen kapcsolódó, évszázados múltú, vallásos hagyományok eltörlése napjainkig hatóan átformálta az embereknek a valláshoz és az
egyházakhoz való viszonyát.31
Az egyház háttérbe kerülése, és az egyének eltávolodása az állami korlátozásokon túl, a modernitásnak és posztmodernitásnak
is köszönhető. Az 1980-as években elkezdődő változás, majd a
rendszerváltás után az egyházakban egyfajta újjáéledés volt megfigyelhető. Ennek ellenére, a megújulást nehezítette, hogy a társadalom értékvesztett, a modernitás és a szekularizáció pedig befolyásolja szemléletmódját.32
Az országos példa mellett az általam ismertetett település esetében is végig követhető az egyházak feléledése, melynek hatására
a településen is egyre többen vallották magukat vallásosnak. A falu
közössége a vallásos hagyományokat ismét együtt élte meg. A hétköznapi vallásosságot az egyházi újjáéledés ellenére kevesen gyakorolják. Napjainkra jellemző tendencia, hogy az évközi vasárnapokon elenyésző a hívek száma, csak nagyobb ünnepeken telik
meg a templom. Az egyházi iskolák megjelenésével megfigyelhető
némi pozitív változás ezen a téren. A kötelező mise látogatások
miatt a felekezeti iskolába járó gyerekek és szüleik megjelennek a
templomban. Ennek köszönhetően a családok életébe ismét kezd
beépülni a vasárnapi szentmisén való részvétel.
30
31
32

Saját gyűjtés, 2017.
Horváth 2007: https://mult-kor.hu/20070816_templombol_a_kulturhazba (Letöltés dátuma: 2019. 11. 09.)
Sárik 2016: 5. https://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/sarik-eszter/sarik-eszter-muhelyvita-ertekezes.pdf?fbclid=IwAR1DQuQTrSsvGiPG1WDjbU2iFotZ03jdwf4UTubipwGxv7tDavO4bH11gkQ
(Letöltés dátuma: 2019. 11. 10.)
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Görögkatolikus egyház
A településen jelenlévő felekezetek közül, a görögkatolikusok rendelkeznek abszolút többséggel. A görögkatolikus népesség létrejöttében a ruszin közösség játszott szerepet, akik 18. század elején jelentek meg és konstruáltak egy erős katolikus közösséget. A Cassa
Parochorum 1734-es és 1736-os összeírása szerint a községben két
templom is állt, az egyik kőből épült és elhagyatott, a másik pedig a
rutének által épített fatemplom.33 Az 1747-es összeírásban a katolikus templomot falazott, zsindellyel fedettként jellemzik. Több információval az 1751-es kánoni látogatás szolgál. Eszerint kőből
épült, magas és szép tornya van. 1776-os összeírásban úgy említik,
hogy jó állapotban van, megfelelő felszereléssel rendelkezik. 1796ban följegyezték, hogy kényelmes, falazott templom. Terdik Szilveszter az összegyűjtött leírások alapján azt a következtetését vonta
le, hogy a betelepülő ruszinok nem építették, hanem átvették az elhagyatottan álló kőtemplomot, ugyanis ebben az időszakban nem
tudtak volna maguknak önerőből sajátot állítani.
Az egyre erősödő gyülekezetnek az irányítására helyezték
1836-ban Nyírvasváriba, id. Fejér Pált és családját.34 A Fejér család
férfi tagjai görögkatolikus papok voltak és a ruszin közösségekben
szolgáltak. Fejér Pál fia, az 1848-as magyarországi forradalom
egyik alakja, Vasvári (Fejér) Pál35 Nyírvasváriban csupán egy évet
töltött.36 Életével, hősiességével nagy hatást gyakorolt a községben
élőkre. A Vasvári-kultusz az elmúlt évek során beépült a görög33

34
35

36

A templom a katolikus hívő számára Isten házát, a szentmise bemutatásának helyét, illetve az oltáriszekrény révén éjjel nappal jelen lévő
Krisztus jelenti. Fodor 1991:34.
Udvari 1990: 45.
Vasvári Pál nevének megváltoztatását azért szorgalmazta, mert „(…)
kora neves történésze, Fejér György családneve miatt félreértés, áthallás nélkül
nem adhat közre történelmi szakmunkákat.” – írja Péntek László. Péntek
2009: 20.; A helyiek büszkén számoltak be arról, hogy a Vasvári nevet, Nyírvasváritól vette át.
Udvari 1994: 99.
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katolikus egyházközség eseményei közé. Minden év július hónapjában megemlékezést tartanak, amelynek egyik momentuma a Fejér Pálné, Méhey Erzsébet számára a temetőben felállított kopjafa
előtt való tisztelgés, majd ezt követően a görögkatolikus templomban tartott panachida.37
A középkori eredetű templomot a rutén közösség egészen
1893-ig38 használta, ekkor egy tűzeset következtében le kellett
bontani.39 A kultuszközpontot, a falu centrális helyére és a környezetét uraló magaslatra40 emelték bő két év alatt. A legnagyobb
épület lett a településen. Nagyságát indokolta a hívek számának
gyarapodása (2. táblázat).
Év
1880
1890

Összlakosság
980
1161

Görögkatolikusok
768
939

2. táblázat: Nyírvasvári település vallási adatai.41

A templom felszentelése 1895. október 13-án történt a kerület papjainak és a környék lakosainak részvételével.42
Fél évszázaddal később 1950-ben a templomban a karzat
kialakítására került sor, amit az akkori parókus, dr. Bihari Bertalan
a hívek számának drasztikus növekedésével magyarázott levelében.43
37

38
39
40
41

42
43

Panachida: Emlékszertartás elhunytakért. A hazai görögkatolikus gyakorlat két emlékszertartást végez, egy hosszabbat (parasztáz) és egy
rövidebbet (panachia). Sasvári 1996: 60.
Terdik 2010: 127–128.
P.Gy.né 77 éves. Saját gyűjtés, 2017.
Bartha 1992: 40.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-1949_02/?pg=247&layout=s&query=Ny%C3%ADrvasv%C3%A1ri (Letöltés dátuma: 2018. 04. 10.)
Forrás: Görög Katolikus Püspöki Levéltár: GKPL III – 1 – 8. 263.
(Fábiánházi fogalmazványok: 1891–1905)
Forrás: Görög Katolikus Püspöki Levéltár: GKPL I – 1 – a.
2678/1950
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Ezt követően 1951-ben megkezdődött a templombelső festése. A szentélyben és a hajó részben a ma is látható faliképeket
Márton Lajos44 festőművész készített el. A falu egyik lakosa a
munkafolyamatokra való visszaemlékezésében egy idős, beteges
festőt jellemez, aki állapota ellenére elvállalta és elkészítette a
festést.45 A munkafolyamat egyik részletéről az alábbiakat mesélte:
„Akkor úgy volt kifestve, ami most az eredeti színe van, de azóta már
hozzányúltak. (…) Még a neve is ott van. Nyugágyon feküdt és úgy festette az
összes képet ki a mennyezeten. Ott fent csak ő festette. Lent már a többiek is
tudtak segíteni. Öreg volt már, de mégis elvállalta, hogy ő kifesti a pócsi
templomhoz, hogy hasonlítson, és ahhoz is hasonlít.” 46

A templom dedikációja Szűz Mária oltalma. A festő által
megjelenített képek ezért az Istenszülő Szűz életének legfontosabb
állomásait (Szűz Mária találkozása Erzsébettel, Jézus születése, Szűz
Mária bevezetése a templomba, Örömhírvétel) mutatják be.
Igazán keleti szertartású templommá 1992-ben vált az ikonosztázion47 felállítása során, amelyet a hívek adományából, valamint Tóth Tibor esperes úr irányításával és terveivel készítette el
44

45
46
47

A két világháború közötti időszakban az egyik legtöbbet foglalkoztatott egyházi festő volt. Juhász 2018: 17. Munkásságának egyik
főpontja a Mária-kegyhelyként számontartott Máriabesnyői templom
belső egyedi festése. Varga 2017: 49.
Nyírvasvári lakosok közlése alapján. Saját gyűjtés, 2017.
P. Gy.né 77 éves. Saját gyűjtés, 2017.
Ikonosztázion: A külső és a belső szentély határán emelkedő, meghatározott rendet mutató ikonokkal fölékesített, rendszerint három ajtóval ellátott építmény, amely a mennyei és a földi, az isteni és az emberi szintek egymásba kapcsolódásának szempontjából értelmezhető,
gazdag szimbolikus tartalommal bír. Fontos, hogy nem egyszerűen
elválaszt, hanem megjelenít és beavat. A középkortól a rendkívül egyszerű templomi tér leghangsúlyosabb eleme, a két-, háromsoros, később négysoros ikonosztázion volt, kezdetben egyetlen, északi diakónusi ajtóval és királyi kapuval. (…) Nagymihályi é.n. http://www.okgyk.hu/inc/irasok/GK_Templomepitesi _alapelvek.html (Letöltés
dátuma: 2019. 11. 10.); Lásd bővebben: Nagy 1994.
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Gergely József fafaragó és Pikó László festő. A monumentális
képállvány fából készült, csavart díszítő elemekkel, valamint
aranyozott rátéttekkel és díszítményekkel bír. A lábazati részeknél
nincs ikon, csupán fafaragás és aranyozott díszek. A négy alapkép
amelyek a lábazat felett találhatóak, balról jobbra haladva Szent
Miklós, Szűz Mária a kis Jézussal, a tanító Jézus és a templom
dedikációs ünnepe, jelen esetben a október 1. vagyis Istenszülő
Oltalma. A három ajtó a középső az ún. királyi ajtó, ezt a pap
használhatja a szertartások során. Általánosan a királyi ajtó hat
képet tartalmaz a négy evangélistát és az angyali üdvözlet ikonjait.
A vizsgált templomban a királyi ajtón csak az angyali üdvözlet
látható, az evangélisták nem. A másik kettő, az ún. diakónusi ajtó,
amelyen két szent látható Szent István és Szent Román. Az északi
és déli ajtók felett kereszt formájú díszítés látható.
A kiinduló képsor felett 13 ikon található, jobb oldali képek
Jézus, bal oldaliak Szűz Mária életét mutatják be. Kiemelkedik
közülük a középen elhelyezett ikon az Utolsó vagy Titkos vacsora.
A következő szinten a tizenkét apostol kapott helyet, felettük
pedig a próféták. A második és harmadik szint között látható a
trónon ülő Jézus, a Pantokrátor. Az ikonosztáz központja, összetartó ereje a trónon ülő Krisztus ikonja.48 A festett képen Jézus
Krisztus díszes trónon ül, fején zárt bizánci korona, főpapi
öltözetet visel, és kezében nyitott könyvet tart, másik kezét áldásra
emeli.49 A képállvány lezárásaként megjelenik Krisztus a kereszten,
két sirató alakkal: Szűz Máriával és Szent Jánossal. Az ikonosztázion hátoldalán, a szentély felőli részén látható a képállvány
készítésének ideje, az akkori parókus, gondnok, készítők, valamint
az anyagilag támogató személyek, családok neve.
2007-ben Tóth Tibor esperes úr szolgálata alatt a torony még
egy új szintet és – eredetileg tervezett – réz hagymakupolát kapott.50

48
49
50

Nagymihályi 2003: 50.
Nagymihályi 2003: 51.
M.M 46 éves. Saját gyűjtés, 2018.
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A három történelmi egyház helyi vezetői közül egyedül a
görögkatolikus parókus él a településen. A parókia a falu központjában, a templommal szemben található. A centralizált és egyedülálló helyzete miatt nemcsak a görögkatolikus hívek keresik fel, hanem a többi felekezethez tartozó emberek is.

Református egyház
A nyírvasvári református gyülekezet teljes történelmét a rendelkezésemre álló forrásokból nem sikerült mindenre kiterjedően feltárni.
Az bizonyos, hogy a 17. században a rutén megjelenés előtt a falu a
reformáció hatására protestáns vallású volt. A források alapján középkori eredetű, kőből készült templomot birtokoltak.51 A ruszin
közösség a 18. században jelent meg a területen, majd elkezdték kialakítani az erős katolikus közösségüket. A településen egyre nagyobb számú katolikus közösség fölényét a Habsburg ellenreformáció törvényei, hátrányos megkülönböztetései,52 valamint a térségben
uralkodó Károlyi család is támogatta. Így megalapozták a reformátusok biztos háttérbe szorítását a községben.53
A református egyház nyírvasvári történelméről az 1930-as
évekből találtam forrást. A napjainkban is használatban lévő templom építésének körülményeiről jegyzőkönyvi feljegyzésekből informálódtam. Az imaház létrehozásának igénye 1938-ban a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventjének jegyzőkönyvei között feltűnik.54
A templom megvalósításáról szóló feljegyzések a nyírbátori
református presbitérium közgyűlésein készült jegyzőkönyvekben
találhatóak. A templom létesítéséről az 1939-es közgyűlésen tár51
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gyaltak a presbitérium tagjai. A feljegyzésekből megtudható, hogy
a templomot főleg a helyiek építették fel, adományokból és kölcsönökből. Így 1940-es évek óta a nyírvasvári református gyülekezet használatában áll. A megépített imaház berendezései egyszerűek, puritánok és a helyiek felajánlásaiból származnak, úgymint a
szószék, az úrasztala, terítők.55
A református gyülekezet kis létszámából (1. táblázat) adódóan nyírbátori szórvány. Saját parókiája nincs a közösségnek, így az
itt szolgáló lelkész a nyírbátori gyülekezethez tartozik.
A történelmi egyházak közül a református rendelkezik a legkevesebb hívővel a településen, ennek ellenére a kis létszámú közösség összetartó. Számos programot szerveznek fiataloknak és
időseknek egyaránt, pl. bibliaóra (a Bibliában található történeteket
olvasása és értelmezése), szünetben bibliatábor az ifjúságnak minden nyári szünetben (az óvodások és az általános iskolások játékos
tanulása a Bibliáról). A nyári tábor megszervezésében nagy segítséget jelent a gyülekezetnek az általános iskolában tanító pedagógusok támogatása. Minden alkalommal részeseivé válnak a tábornak és a jelenlétükkel, támogatásukkal fegyelmezett, ám kellemes
hangulatú légtört tudnak teremteni.

Római katolikus egyház
A településen a római katolikus felekezet által használt templom a
legrégebbi. Az építése Luby Károly56 nevéhez köthető, aki 1790-es
években a kúriával együtt egy családi kápolnát is építtetett a birtokára.57 Ez a kápolna a telekkel együtt öröklődött, melyet továbbra
is családi kápolnaként használtak. A római katolikus templom
55
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egyik kuriózuma a szentélyben található oltárkép. A főoltár mögött látható festésen egy személy gyöngysoros olvasóval – rózsafüzérrel – körbetekert kardot ajánl fel Szűz Máriának és Jézus
Krisztusnak. Ez a személy a templom dedikációjából Szent István.
Az első magyar király választása nem lehetett véletlen a 18. század
végén, hiszen a katolikusság egyik példaképe, Szatmár vármegye és
Magyarország védőszentje.
A kápolna másik különlegessége, hogy családi temetkezési
helyként is használta a Luby család. A helyi legenda58 szerint, temettek a kiépített sírboltba egy családtagot, ám később Nagyarra, a
Luby-kastélyban található temetkezési helyre szállították, így a sírbolt jelenleg üres. Az interjúk során azonban kiderült, hogy a lokális közösséget továbbra is az érdekli, hogy lehet-e még eltemetett
családtag a kriptában.59
A római katolikus templom nagy múltja ellenére a hívek számának tekintetében folyamatos csökkenést mutat (1. táblázat).
Ebben a visszaesésben a településen élő helyiek számának változása és az egyre kevesebb szentmise játszik közre, pl.: római szertartású mise napjainkban csak az ünnepnapokon van. Emiatt a vallását, hitét gyakorolni akaró római katolikus közösség arra kényszerül, hogy a görögkatolikus szentmisét látogassa vasárnaponként.
A görögkatolikus szertartáson való rendszeres részvétel a következménye, hogy ezen családok a gyermekeiket már görögkatolikus
szentségekben részesítik, pl. keresztelés, elsőáldozás, házasság.
Ezzel is eltávolodva a római katolikus egyháztól.
Az egyház látva a nyírvasvári római katolikus közösség viszontagságait, a gyülekezet megmentése érdekében a műemlék jellegű kápolna felújítását kezdeményezte. A rekonstruálási tervek
között szerepel egy kiállítás létrehozása is, mely a „kis templom”
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történetét meséli majd el a híveknek és a látogatóknak egyaránt.60
A bemutató konstruálásával a templomnak a kulturális funkcióját
bővítik. A kápolna rendeltetése így már nemcsak szakrális, hanem
műveltségi komponenssel is kibővül.61 A restaurátorok munkájával
elkezdődött a templom helyreállítása. A nyírvasvári római katolikus hívek remélik, hogy a templom vissza fog kerülni korábbi
centrális helyzetébe.62

Vallásos hagyományok
A vallás az erkölcsi, magatartási értékrendjével és mintájával hatást
gyakorol a társadalmi közegre,63 habár az egyház és a népesség
kapcsolata nem egyirányú folyamat, viszonyukat kölcsönös egymásra utaltság jellemzi. Ebből a korrelációból a görögkatolikusok
vallásos hagyományait emelem ki. Bartha Elek szerint:
„A népi vallásosság egyik leglátványosabb, egyúttal legösszetettebb
hagyománya a búcsújáróhelyekre, kegyhelyekre történő csoportos
zarándoklat, a búcsújárás. (...) A búcsújáróhelyek többsége kutak,
források, csodatevő szobrok, képek mellett alakult ki, amelyek a
kegyhely élete során számos csodás történet, legenda kapcsolódott.
Ezek a történeket részben a kegyhely kialakulását magyarázzák,
részben az ott történt csodák, csodás gyógyulásokat beszélik el.”64

Az identitás számos típusának fontos összetevője lett a búcsújárás, amelynek a vallási jelentősége közismert.65
A búcsújárás hagyománya a nyírvasvári katolikus hívek életében is jelentős, visszatérő és ismétlődő alkalom, hiszen a hitük
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nyilvános megvallásáról szól. A falu szokásrendjének szerves részét alkotják, amelyre a megfelelő időben mindenki számít.66
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb búcsújáróhelye és
az ország egyik nemzeti kegyhelye, Máriapócs, amely már hosszú
ideje centrális szerepet tölt be a hazai görögkatolikusok körében.67
Évente tartott számos búcsúk közül a két nagy Mária-ünnep alkalmából a Nagyboldogasszony – és Kisboldogasszony – napira
látogatnak el legtöbben. Máriapócs közelsége és Szűz Mária tisztelete révén a nyírvasvári katolikusok szintén részesei a búcsúnak és
a búcsújárásnak. Nyírvasvári és Máriapócs közötti zarándoklat során kibővül a szakrális tér fogalma. Az útvonal során található útszéli keresztek szakrális térré válnak azáltal, hogy a „búcsúsok”
megállnak és előtte imádkoznak, könyörögnek.68
A közösségi jellegű vallásos alkalmak69 jellemzőek inkább a
településre. A máriapócsi búcsújárást a közösség mindig is magáénak vallotta. Jóllehet a búcsújárás hagyományát nem minden évben gyakorolták. 2012 óta azonban töretlenül ápolják a helyiek ezt
a szokást. A Nagyboldogasszony napi búcsú napjára a parókus
atya gyalogos zarándoklatot szervez, amelyen idősek, fiatalok egyaránt részt vesznek. A település hívei a helyi görögkatolikus pappal
vasárnap reggel öt órakor a templomból egy könyörgést követően
indulnak el Máriapócsra. A búcsúsok előtt viszik a keresztet, valamint a falunév táblát. A 1980-ig működött a Mária-lányok szolgálata, így a Mária-kép, amelyet addig mindig vittek a zarándoklatra,
napjainkban már nem jelenik meg a búcsúsmenetben. Megmaradt
viszont a búcsúsok harangszóval való kikísérése, a kereszteknél való imádság és a lakott településeken való Mária énekek éneklése.70
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A gyalogosokhoz autóbusszal is csatlakozhatnak a zarándoklaton résztvevő hívek, habár ez a fajta búcsújárás nem nyújtja azt a
megrendítő, mély vallásos élményt, amelyben a gyalogosok részesülnek.71 A busszal érkező, főként idősek, a helyszínre érkezést
követően kisétálnak a falu elejére, csatlakozva a gyalogos csoporthoz, s velük együtt, közösen énekelve mennek be a templomba
köszönteni a Szűzanyát. A kegykép előtt közösen imádkoznak,
énekelnek. Egyéni igényektől függően gyónnak, értetkőznek,
imádkoznak a templomban vagy a templom előtti szabadtéri oltárnál, majd egymástól különállva részt vesznek a szent liturgián.
A búcsú állandó velejárója a kirakodóvásár, a „bazársor”. A zarándokok minden évben fontosnak tartják, hogy vásároljanak az árusoktól, vagyis búcsúfiával térjenek haza, pl. kegyképet, kegyszobrot,
imakönyvet, mézeskalácsot, cukorkát és egyéb édességet.72 A gyalogos zarándokok a hazautazást már autóbusszal vagy saját személygépkocsival teszik meg.73
A régi és mai búcsújárás közötti változások a zarándoklat
menetrendjében, valamint a zarándoklat indítékában figyelhető
meg.
Korábbi évtizedekben, évszázadokban konkrét célokat tűztek
ki a zarándoklat előtt, jelenleg ilyennel ritkán találkozunk. Előfordul, hogy valamilyen közös célt jelölnek ki, azonban a fő motiváló
erő maga a szokás.74
A templomok, mint a vallásos szokások színterei, felszentelésük során patrónust kapnak, akinek védelmébe ajánlják az egyházközséget, a híveket és a templomot. A liturgikus ünnepek között a
dedikációs ünnepet is számon tartjuk,75 ugyanis a templom ünnepe,
a templombúcsú a patrónus napjához kapcsolódik. A dedikáció
kiválasztását befolyásolhatja a szentek tisztelete, a koráramlatok és
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a környezeti tényezők. A leggyakoribb katolikus védőszentek
Szent Mihály, Szent Miklós, Szent György, Szent István, Szent
László, Szűz Mária és Jézus.76
Nyírvasváriban a görögkatolikus templom védőszentje, Szűz
Mária. Ahogy korábban kiemeltem a patrónus megválasztása sok
esetben a környezeti tényezőkkel függ össze, így a település és a
hívek választása egyáltalán nem meglepő, hiszen Máriapócs közelsége végett a Mária-kultusz még erősebben él a településen. Ezért
az egyházközség ünnepe október 1-jére, Istenszülő Oltalma napjára esik.77 Évtizedek óta a környező falvakban szolgáló parókus
atyák családjaikkal együtt meghívást kapnak a szentmisére és közösen végzik az ünnepi szent liturgiát.78
A vallásos emberek száma 1949 óta folyamatos csökkenést
mutat, ennek ellenére a vallásos hagyományok gyakorlása és megélése a 21. században is fontos a lakosság számára. Ez főleg az
emberélet főbb állomásaihoz fűződő szertartásokban követhető
nyomon. Arnold van Gennep elemezte mélyebben és alkotta meg
az átmeneti rítus fogalmát, mely alapján az emberi élet egyik állapotából a másikba való átmenetelét szertartás keretében hajtják végre. Ez alapján van Gennep három periódust állapított meg: régi állapotból való kilépés, majd egy átmeneti állapot, végül az új állapotba való befogadás. Az emberi életben ezek a születés, házasság
és temetés állomásokat jelentik.79 Az átmeneti rítusok, amelyek valóban a két életszakasz közötti lebegést jelentik, olyan hagyományok megélése, mint az elsőáldozás, legény-, vagy leányavatás.80
Mára az átmeneti rítusok közül a nyírvasvári görögkatolikus
hívek, az elsőáldozásnak tulajdonítanak nagy szerepet. Az évszázaddal korábban gyakorolt legény-, és leányavatás mára elvesztette
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a jelentőségét. A harmadik osztályos gyerekek részesülnek az oltáriszentségben, vagyis magukhoz vehetik Jézus Krisztus testét és
vérét. A tanulókat a parókus atya készíti fel több hónap alatt.
A hittanórák végén egy írásbeli teszt kitöltésével adnak számot ismereteikről. A sikeres vizsgát tevők a feldíszített templomban,
szüleik, rokonaik és a hívek előtt vehetik magukhoz először Jézus
testét és vérét. A helyi szokásokhoz tartozik, hogy az elsőáldozókat a keresztanyjuk kíséri be a templomba, pünkösd-vasárnap vagy
pünkösdöt megelőző vasárnap.
A görögkatolikus ünnepeket egyfajta gazdagság jellemzi,
amely megkülönbözteti a többi felekezettől. A közösség a hétköznapoktól eltérő módon viselkedik, meghatározott előírásokat és tilalmakat tart be, úgymint a munkatilalom, templomlátogatás, meghatározott ételek fogyasztása és megszabott viselet.81
A katolikus karácsonyi ünnepkör egyik legismertebb játéka a
betlehemezés.82 Az ország szinte minden területén megjelent és
ebből adódóan több táji típusa is kialakult, melynek kutatását mindig fontosnak érezte a néprajztudomány. Ennek köszönhetően
beszélhetünk alföldi, felföldi, dunántúli, erdélyi betlehemesről is.
A változatokban eltérő lehet a szereplők száma, személye, öltözéke, a tárgyi kellékek és maga az előadás is.83
A betlehemes játékoknak vannak görögkatolikus egyházi motívumai, úgymint a köszöntés: „Krisztus születik!” – „Dicsőítsétek!”. A
betlehemnek sok esetben két tornya van, amely a máriapócsi
templomnak a formájára utal.84
Az általam ismertetett Nyírvasvári betlehemes múltjáról több
forrás is rendelkezésemre állt. Itt szeretném kiemelni Bartha Elek
és Sasvári László munkáját.
Bartha Elek szerint az 1960-as évekig fennmaradó hagyomány,
amelynek gyakorlása két évtizedre megszűnt. 1988-ban kezdték el
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újra megszervezni és eljátszani a betlehemest, annyi változással,
hogy már nem a felnőttek, hanem az iskolás gyerekek adták elő. A
szereplőknek a jelmezeket az egyház biztosította, a betlehemet,
amely templomot formázott, egy helybeli mesterember készítette.
A tetejét náddal, az oldalait színes papírokkal, szentképekkel és bárányfigurákkal borították be. A béléséhez mohát szedtek és gyertyát égettek benne. A kis Jézust egy porcelán babával jelenítették
meg. A játéknak hat szereplője volt, a pásztorok, angyalok és az
öreg, akik karácsonyi énekeket énekeltek adományért cserébe. A
betlehemesek mellett még a csillagosok és az angyalosok is járták
ugyanúgy a falut, akik szintén adományokért énekeltek. A szereplők „jelmeze” hosszú, fehér gatya, ódivatú női kombiné, fehér fiú
ing, a fejükre színes papírból csillaggal, holddal, kereszttel díszített
fehér karton süveget tettek.85
A településen 7-8 betlehemes csoport járt, többnyire 12–15
éves iskolások. Éjfélkor mindannyian bementek a templomba,
egyenként elmondták a köszöntőjüket és az oltár köré álltak. – írja
Sasvári László.86
A 2000-es években került megint előtérbe a betlehemes és
játszották ismét az iskolás gyerekek immár a templomban, az iskolában és az öregek klubjában is. Az 1988-as hagyományokhoz hűen a templomban adták elő a műsort. Az előadás jelentős változást
mutatott, hiszen a szereplők között az angyal, a pásztorok és az
öregen kívül a Szent Család, valamint a háromkirályok is megjelentek. Ennek a történetnek az előadása 2015-ben szűnt meg. Azóta
ismét felelevenítették azt a betlehemes játékot, amelyet az 1960-as
évekig játszottak. A templomban vilia este felnőtt férfiak vonulnak
be, jelmezben és az oltár köré állva hallgatják végig a szentesti
szertartást, amelynek a végén kerül sor az előadásukra. A szereplők megjelenítik az öreget, a pásztorokat és az angyalokat a saját
maguk által készített jelmezekben. A betlehemük két tornyos, színes papírokkal van díszítve. A műsoruk végén adományokat vár85
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nak a szentmisén résztvevőktől, amelynek teljes összegét a templom javára ajánlják fel.
Az esti szertartás előtt a betlehemes csoport több helyi családhoz is ellátogat a betlehemmel az Istent dicsérni.
A vallásos élethez nemcsak a liturgikus szertartások, ünnepek
köthetők, hanem megjelentek a falu életében új, egyházi, de nem
liturgikus vallásos események is. Ezek közül az egyházi szavalóversenyt emelem ki, amely egyedülálló és egyfajta kuriózum is. A főszervező, tagintézményvezető elmondta, hogy a szavalóverseny
2005-ben indult el. A verseny létrejöttét keresztény hitük, versek
iránti elköteleződésük adta. Céljuk az elhangzott vallásos témájú
versek által a karácsonyi ünnepre ráhangolni a jelenlévőket, a történelmi egyházakkal szorosabb kapcsolatba kerülni, a hitéletet az
iskola falain belül felélénkíteni. A verseny megszervezéséhez és lebonyolításához a helyi történelmi egyházak, önkormányzat, tankerület vezetői nyújtanak segítséget. Az együttműködésük már 14
éve tart. A szavalóverseny egyre nagyobb méretűvé válik. Az első
években a környező intézményekből 40-50 fő szavalt, 2017-ben
már 22 iskolából 204 diák vett részt a versenyen. A résztvevők
már nemcsak a környékről, hanem a szomszédos megyékből, Dunántúlról, sőt határon túlról is érkeztek. A növekvő érdeklődésnek
köszönhetően a rendezvény lassan kinövi az iskola (Luby Károly
által épített kúria) befogadóképességét. A támogatásoknak köszönhetően a résztvevők között közel 50 helyezés és különdíj kerül kiosztásra. A különdíjak személyekhez kötődnek. Az egyik díj
az ötlet egyik kitalálójának a tiszteletére, a másik pedig az egykori
iskolaigazgató emlékére lett alapítva.
A versenyen résztvevő gyerekek mellett fontos szerepet kapnak az évről évre visszajáró zsűritagok is, akik egyházi elöljárók,
helyi és körzeti közintézményvezetők, magyar nyelv és irodalom
szakos pedagógusok és egyetemi tanárok. Ez az adventi délután
hitben járó egyházi és világi emberek találkozójává válik.87

87

M.M. 48 éves. Saját gyűjtés, 2019.

230

Az előbb említett egyházi szavalóverseny már a 21. századi
egyházak újító tevekénységéhez köthető. A rohamosan változó,
megújuló világgal az egyházak is igyekeznek lépést tartani. Nyírvasvári esetében ez a görögkatolikus és a református gyülekezettel
kapcsolatban mondható el. Semmilyen kapcsolat nem volt a két
felekezet között 20. századig, habár már a házasságkötést nem tiltották a katolikusok és a reformátusok között, a katolikusok mégsem mentek sosem a református templomba.
„Én a református templomban nem voltam sosem, akkor voltam ott először amikor az unokám szerepelt ott. Itt laktam pedig, de sosem be se mentem.
Eszembe se volt, hogy oda bemenjek, nekem az kielégítő volt, nem hiányzott a
református.”88

A reformátusok azonban katolikus szentmisén vettek részt,
mert a református lelkész nem tartott istentiszteletet minden vasárnap.
„Rómaiak, meg jártak a reformátusok is. Mindig akkor jöttek, amikor
akartak. Sokan jártak reformátusok a görög templomba. Nem volt református
mise minden vasárnap és így jöttek a görög templomba is. Ismerték a szertartásokat is, énekeltek is.”89

A két egyház közötti legnagyobb változás a kapcsolatfelvételben és a kapcsolattartásban figyelhető meg, mely megnyilvánul az
egymás rendezvényein való részvételben, ökumenikus szertartásokban. 2012-től kezdve még erősebb lett ez az együttműködés.
Felekezettől függetlenül egyre többen látogatják egymás szertartásait. A nagyobb ünnepek alkalmával a gyerekek műsorral készülnek és fellépnek a református és a katolikus templomba egyaránt.
Mindkét egyház egyetért abban, hogy a 21. században a modernitással, az újításokkal foglalkozni kell. Manapság már nemcsak
a fiatalok miatt szükséges az interneten, a közösségi oldalakon va88
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ló részvétel, hanem az idősebb generáció miatt is. Ezt szem előtt
tartva, mind a görögkatolikus, mind a református egyház a közösségi médiát használja a hívei informálására és sok esetben a kapcsolattartásra.

Összegzés
A fentiekből jól látható, hogy a modernitás, posztmodernitás, valamint az ideológiák erősen meghatározták az egyház és a közösség kapcsolatát. Ennek következtében a vallásosság életben tartása
komoly erőfeszítést jelentett és jelent az egyházaknak. Nyírvasváriban szolgáló református lelkész és görögkatolikus parókus atya is
a 21. századi újítások alkalmazásában látja az egyházközség jövőjét. Ez a fajta újítás a vallási szokásrendszert figyelembe véve alakít
a hagyományokon pl. betlehemes játék, esetleg újakat teremtenek,
pl. az egyházi szavalóverseny, bibliatábor. Habár különálló felekezetekről beszélünk, együttműködésük, kapcsolattartásuk közös
nevezőre helyezi őket, így közös célként a hívek megtartásán és a
vallás gyakorlásán dolgoznak.
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Könyvészet

„Sem magasság, sem mélység nem
rettent”. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében III. Tanulmánykötet
a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból. (Időpont: 2017.
június 29, 30, július 01, 02.) Kiss Lajos
Néprajzi Társaság Könyvtára. Szabadka, 2018. 291. p
Szőke Anna
A reformáció 500. évfordulója
alkalmából meghirdetett emlékév méltó megünneplésére a Kiss
Lajos Néprajzi Társaság szervezésében négy helyszínen került sor:
a bácskai Bajsán és Bácsfeketehegyen, a bánáti Torontálvásárhelyen és a szerémségi Maradékon.
A protestáns közösségek kollektív kulturális kommunikációja
egy igen sajátos, csak ezekre a településekre jellemző kulturális
modellt hozott létre az egyházi és a népi vallási kultúrában. E közösségek kiemelten hangsúlyos célja volt a múltban az anyanyelvükhöz és a vallásukhoz kötött kultúra fenntartása, a közösség kohéziójának erősítése, vagy legalább mindkettő szinten tartása. E
kulturális aktivitásnak köszönhetően alakult ki a ma is élő református öntudat. Erős emocionális viszony anyanyelvükhöz és hitükhöz kivétel nélkül minden református településen megtalálható –
írja bevezetőjében Szőke Anna.
A négy helyszínen elhangzott előadások anyagát könyv formájában is megjelentettük.
Beszédes Valéria Iványi Istvánról értekezett. Iványi István a
vidék legjelentősebb tudósai közé tartozott. Lugoson született
1843-ban. Nyelvtanárnak és papnak készült, végül a vidék legjelentősebb történészévé vált. Katolikusként lett a szabadkai főgimnázium tanára, majd kilépett a rendből, felhagyva papi hivatását is.
Iványi Szabadkán lett magyarrá, evangélikussá, határtalan szorgalmának és tehetségének köszönhetően a város művelődési életének
239

formálójává. Monográfiája, tanulmányai, a könyvtára, a múzeum
alapítása, pedagógiai folyóirat kiadása mind-mind az ő nevéhez fűződik.
Bárth János a pirosi református egyházközség 1788 és 1810
közötti házassági anyakönyvét vette vizsgálat alá. Azokban az
években Szatmári Molnár Ferenc pirosi református prédikátor írta
az anyakönyvi bejegyzéseket.
Besnyi Károly helytörténész – Bácskossuthfalva: Különös
történetek a vajdasági protestáns egyházközségek életéből. Az elmúlt egynegyed évezred forgatagos történelme számos különös
történetet eredményezett. Ezekből válogatva mutatja be a szerző a
vajdasági protestáns gyülekezetek helyzetét és fejlődését. A hétköznapok szülte események bemutatásával felvillantja a református és az evangélikus egyházközségek néha örömteli, máskor pedig
gyötrelmes életét.
Brittich Erzsébet, az Aradi Evangélikus Egyházközség és a
Vörös templom történetéről tartott ismeretterjesztő előadást, sok
új adattal kiegészítve eddigi ismereteinket. Az Aradi Evangélikus
Egyházközség és a többi történelmi egyház kapcsolata: ökumenikus imahét, keresztény nők világ-imanapja, október 6., reformáció
napja.
Olvashatunk II. Rákóczi Ferenc erdélyi vallásszabadság eszméjéről. II. Rákóczi Ferenc rendeleteinek egyik legfontosabb reformja a vallásügy rendezése volt, amelynek egyik alapelve a lelkiismereti szabadság.
Szabadkán az első református istentisztelet többszöri sikertelen kísérlet után 1863. augusztus 16-án a délelőtti órákban volt
tartva a Pest Város szálloda nagytermében Szilády Áron kiskunhalasi református akadémikus-lelkipásztor szolgálatával. A kiskunhalasi gimnázium ma is az ő nevét viseli.
Kötetünkben megismerkedhetünk Ordass Lajos vajdasági
evangélikus püspök (1901–1978) tanulságos életútjáról.
Ordass (Wolf) Lajos Bácskában, Torzsa nevű faluban született 1901. február 6-án, iskoláit szülőfalujában, Verbászon és
Bonyhádon végezte. A budapesti Teológiai Akadémia elvégzése
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után 1924-ben dr. Raffay Sándor püspök úr evangélikus lelkésznek
szentelte fel. 1941 és 1945 között Budapesten, Kelenföldön lelkész, gyülekezetével áldozatos munkát vállalt a háború ideje alatt.
Koholt vádak alapján elítélik, két évet töltött börtönben. 1956 és
1958 között újra püspök, de a forradalom elfojtását követő megtorlásoknak ő is áldozata lett.
A bácsfeketehegyi egyházközséget többnyire azok a reformátusok alapították, akik Kunhegyesről települtek ide 1785-ben. II.
József császár 1784-ben rendeletet adott ki a kunhegyesiek idetelepüléséről. Őseink már az idetelepüléskor kérték a református vallás szabad gyakorlásának a jogát, amit meg is kaptak. Az első
anyakönyvi bejegyzés 1785. május 29-én történt. A jelenlegi templom 1802-benépült.
Tóthné dr. Glemba Klára, aki ma is részt vesz a bánáti szórványtelepülések megsegítésében, a magyar identitástudat erősítése,
a vallási tudat felszínre hozatala mint elsődleges feladatot jeleníti
meg, s amelyet 2005-ben az Ágoston Sándor Alapítvány valamint
a Nagybecskereki Református Egyházközség lelkésze, a módosi
szórvány lelkipásztora indítványozott. Szórványprogramként ismert a gyermekek táboroztatása.
A reformáció hatásaként meg kell említeni az unitárius vallást, s amelyet Vass Erika, szentendrei néprajkutató mutat be.
Homoródalmás gyülekezete az egyik legjelentősebb falusi unitárius
közösség. Előadásában bemutatta a templomot és a gyülekezet
ünnepi alkalmait, a templom díszítését. Kitér a harangozás rendjére, az úrasztali készületekre és a felekezetek együttélésére is.
Veres Emese Gyöngyvér: 1886: az önállóság éve. A barcasági
csángók már Johannes Honterus hatására evangélikusok lettek.
Egyszerű azt mondani, hogy a cuius regio, eius religio elv alapján történt mindez, mivel a tíz faluból kilenc a törcsvári domíniumhoz
(szász tulajdon), egy pedig közvetlenül Brassó városa alá tartozott.
Tény, hogy 1886-ig a barcasági csángók a szász evangélikus egyház
kötelékébe tartoztak. Volt néhány kísérlet arra, hogy kálvinistákká
legyenek – mint ahogy a szászok között is –, ám a kryptokálvinista
perek során ez a szándék is megtört, és a 18. századtól kezdődően
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a szászok is, a csángó magyarok is lutheránusokká váltak. Ez
utóbbiak a szász egyház másodrangú híveinek számítottak. Emiatt
is igyekeztek önállóságra szert tenni, ami csak 1886-ban sikerült.
Akkor alakult meg a Brassó megyei magyar evangélikus esperesség.
A vallási hovatartozás tájformáló hatását Szőke Anna a kulturális antropológia szemszögéből vizsgálat. Regionális szempontból
mennyire tekinthetőek elkülönített területi egységnek a történelmileg kialakult egységek, vannak-e műveltségi jellemzők, lokális értékek, amelyek csak a reformátusok által lakott területekre jellemzőek? A globális egységesülés korában hogyan tud védekezni hagyományai megtartásáért a protestáns egyház – milyen kulturális
külön programokat valósít meg?
Székely Gábor történész, művészettörténész: Kecskeméti Selymes János református lelkész a református hitélet kecskeméti egyháztörténeti
művében. A 18. század elején Kecskeméti Selymes János lelkész tollából megszületett az első történeti mű a kecskeméti református
egyházközség életéről, amely egyben a hazai református egyház
legelső históriája. Az alapvető forrásértékű műben Selymes az általános magyar egyháztörténeti összefüggésekbe helyezve dolgozta
föl saját egyháza történetét. A számára elérhető írott dokumentumok mellett az akkor még élő szájhagyományt is felhasználta egyháztörténetének megírásához. A mű az egyházközség 1712-ben
megnyitott I. számú anyakönyvében maradt fenn, amelybe mintegy historia domusként Selymes János utódja, Veresmarti Lázi Péter másolta be, és saját korának eseményeivel folytatta, érzékenyen
reagálva a felekezeti vagy éppen gyülekezeten belüli konfliktusokra. Az írás számos értékes adalékot megőrzött a református hitéletről, Selymes János a helyi események mellett áttekintést ad a
magyar bibliafordításokról és a gyülekezeti éneklésről, Veresmarti
pedig a lelkészmeghívás vagy az egyházfegyelmezés gyakorlatáról.
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Voigt Vilmos: Finnugrisztika – Filológia – Folklorisztika. Válogatott tanulmányok. Studia Folkloristica et Ethnographica
70. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék – Debreceni Egyetemi Kiadó.
2018. 530 p
Doma Boglárka
Voigt Vilmosnak 2019 jubileumi év.
Ennek tisztelegve mutatjuk be a 2018-ban
kiadásra került újabb színvonalas kötetét.
Voigt Vilmos 1940. január 17-én, Szegeden született, ám gyakorlatilag egész életében már Budapesten, pontosabban Budán lakott. Édesanyja, Bárkányi Erzsébet, édesapja, Voigt Vilmos.1
1946-ban került iskolába, az államosításig a budavári evangélikus elemi iskolába járt. Negyedikesként a Margit körúti volt ferences iskolába került, a felső tagozatot a Medve utcai iskolában
végezte el. Ekkor kezdett érdeklődni a történelem, földrajz, a politika, a képzőművészet és főként az irodalom iránt. A II. Rákóczi
Ferenc Gimnáziumban tanult tovább, osztályfőnöke az a dr. Mándy Zoltán volt, aki a magyar falukutatás, népfőiskolák ismert szervezője és Gunda Béla egykori osztályfőnöke, és aki Györffy István
egyetemi tanszékén „népi társadalomnéprajzot” tanított. Az ő tanácsára jelentkezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyarnéprajz szakára 1958-ban. Az egyetemen nem külön szakként foglalkozott skandinavisztikával, szlavisztikával, finnugrisztikával és
keltológiával. 1963-ban végzett, kitüntetéses diplomával.2
Az egyetem után több állásajánlatot is kapott, melyek közül
Ortutay Gyula meghívását fogadta el az ELTE Folklore Tanszékére, amely gyakorlatilag az egyetlen munkahelye volt. Ott járta végig

1
2

Balázs–Csoma–Jung–Nagy–Verebélyi 2000: 19–20.
Balázs–Csoma–Jung–Nagy–Verebélyi 2000: 20.
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a hivatali ranglétrát, gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens,
majd egyetemi tanár lett.3
1963 őszétől, 1964 őszéig finnországi állami ösztöndíjat nyert
el, amelynek köszönhetően juthatott el többek között, Leningrádba, Moszkvába, Karéliába, Rigába, Észtországba, Svédországba,
Dániába és Norvégiába. Megismerkedett az akkor fiatal északeurópai folkloristákkal. Később is sokszor járt külföldön. Több
nemzetközi kongresszuson vett részt. Balkanisztikai, baltisztikai,
irodalomtudománnyal foglalkozó konferenciákra jutott el, ilyeneket maga is többször szervezett. Vendégprofesszora volt a berkeleyi, nashville-i, innsbrucki, marburgi, hamburgi egyetemeknek, valamint több finn egyetemnek, emellett a londoni egyetem vendégkutatója.4
„Sub auspiciis Rei publicae popularis” doktor. Az akkori megnevezéssel az irodalomtudomány kandidátusa a folklór esztétikája
témakörből, majd a néprajztudomány akadémiai doktora a baltifinn népek folklórja témakörből lett. Munkahelyén habilitált
folklorizmus témakörből.5
Többek között a Finnugrista Kongresszusok nemzetközi bizottságának (ICFUC) egyik magyar tagja. A Finn Irodalmi Társaság levelezőtagja, a Finnugor társaság rendes tagja, a Kalevala Társaság külföldi tagja. A Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság
alapítóelnöke.6
A Magyar Néprajzi Társaságtól megkapta az Ortutay Gyula
emlékérmet, a Györffy István díjat, az Európai Folklór Intézettől
az Európai Folklór Érmet. A Scheiber Sándor Díj, a Lukács
György Díj kitüntetettje. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Pro Universitate éremének tulajdonosa. A Kalevalai Társaság jubileumi érmének tulajdonosa. A Finn Oroszlán Lovagrend tagja. A

3
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Nagy 2010: 10.
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Keményfi 2018: 9.
Keményfi 2010: 11.
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Bukaresti Tudományegyetem „professor honoris causa” címet adományozott neki.7
Voigt Vilmos gazdag életműve a folklorisztika szinte minden
válfaját érinti. Az elbeszélő folklór kutatását nemcsak elméleti síkon, hanem szövegkiadások sokaságával is gazdagította. Néprajzkutató, antropológus, összehasonlító szemiotikai kutatásokkal, különösen elméleti kérdésekkel foglalkozó bölcsész. Szerzőként és
szerkesztőként 75 kötetet jegyez, eddigi tudományos munkássága
több mint 2500 tételt számlál. Ötszáz írása jelent meg külföldön,
különböző nyelveken. Kutatói munkássága kiterjed a magyarságtudomány, a finnugrisztika, a skandinavisztika, a baltisztika, az
összehasonlító vallástudomány, valamint a kultúraelmélet területére. Ebből a gazdag munkásságából állították össze az alábbi kötetet.8
A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének és Finnugor
Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa, több mint 500 oldal terjedelmű a Finnugrisztika – Filológia – Folklorisztika című kötetet
Maticsák Sándor szerkesztette, amely összesen nyolc egységből
épül fel, amelyek tematikus sorrendben kerülnek bemutatásra.
Ezek az egységek jól láttatják Voigt Vilmos tudományos
munkásságának területeit és alakulását: 1. Áttekintések; 2. Sámánizmus, ősvallás, hiedelmek; 3. A honfoglalás előtti magyar kultúra
és ennek nyomai; 4. A Kalevala; 5. Irodalomtörténet; 6. A modern
világ; 7. Ismertetések; 8. Personalia.
Ezeknek a részeknek köszönhetően a tanulmányok szerzője a
művelődéstörténeti témák komparatív feldolgozásával szintézist
teremt. Legyen szó például, a magyar folklorisztikai finnugrisztika
történetéről, a sámánizmusról, például Szibériában vagy Eurázsiában; a magyar ősköltészetről; a Kalevala tartalmáról vagy a finn
irodalomtörténetről.
A nyolc fejezetbe válogatott tanulmányai jól mutatják a polihisztor professzor tudományos munkásságának területeit és alaku7
8

Nagy 2010: 11.
Maticsák 2018: 8.
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lását. Az 1964 és 2016 között keletkezett publikációk egy részét
tartalmazza a most közreadott kötet, melynek köszönhetően nemcsak a szerző kiterjedt érdeklődését, széles látókörét, hanem a tudományos munka, különböző műfajai is bemutatásra kerülnek.
Szerepel benne, hozzászólás (pl.: Vannak-e uráli nyelvek, uráli népek?
45–60); tanulmány (Egy évszázad két fő irányzata Észak-Európa irodalmaiban. 273–314); utószó (Rein Taagepara: A finnugor népek az
orosz államban. 435–448) vagy könyvismertetés (Erdődi József: Uráli
csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. 459–462).
A válogatáskötet Voigt Vilmos több olyan írását tartalmazza,
amely témáknak nincs magyar szakirodalmi előzménye, mint például „A finn és észt nyelvű költészet 1771–1815/1820” című írásában
a szerző a magyar irodalomtörténet és finnugrisztika számára új
terület bemutatására vállalkozik.
Több részben is olyan közérdeklődésre számot tartó kérdéseket elemez és gondol újra, mint például: vannak-e uráli nyelvek,
uráli népek? (45–60); a magyar ősvallás (117–122) vagy a pogány
magyarok hitvilága és ennek értelmezési lehetőségei (123–128).
Ebben a sokrétű összetett kötetben több tudománytörténet is helyet kapott. A kötetben 50 tanulmány szerepel, amely a író fél évszázados munkásságát öleli fel. Ezeken a szövegeken sem filológiai, sem ideológiai szempontból sem változtatott a szerző.
Voigt Vilmos a magyar és finnugor néprajztudomány kiemelkedő kutatója, aki mindenkor a hazája kultúráját közvetítette Európa felé, valamint a nemzetközi írásokat ismertette meg a magyar
szakmai közösséggel. Az általam ismertetett Finnugrisztika – Filológia – Folklorisztika című kötetében, így bemutatásra kerül többek
között, a finnugor folklór, szemiotika, nyelvészet, a finn és észt
irodalomtörténet, a balti nyelvek vagy a szibériai sámánkultusz.

246

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
BALÁZS Géza – CSOMA Zsigmond – JUNG Károly – NAGY Ilona – VEREBÉLYI Kincső
2000
Folklorisztika 2000-ben: folklór, irodalom, szemiotika. I. kötet. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar
KEMÉNYFI Róbert (szerk.)
2010
Voigt Vilmos könyvészete. I. kötet. Debrecen: Debreceni Egyetem
Néprajzi Tanszék
KEMÉNYFI Róbert
2018
Voigt Vilmos tudományos pályafutása. In Voigt Vilmos:
Finnugrisztika – filológia – folklorisztika: válogatott tanulmányok. 9–10.
Debrecen: Kapitális Kft.
NAGY Ilona
2010
Rerumcognoscerecausas: a folklórkutató Voigt Vilmos. Néprajzi
Látóhatár XIX. 1. 9–19.
MATICSÁK Sándor
2018
A szerkesztő előszava. In Voigt Vilmos: Finnugrisztika – filológia –
folklorisztika: válogatott tanulmányok. 7–8. Debrecen: Kapitális Kft.

247

Vallási néprajz
1. Református néphagyományok. (szerk.: Dankó Imre – Küllős Imola)
Budapest, 1985.
2. Protestáns egyházi források, kutatók, hagyományok. (szerk.: Dankó
Imre – Küllős Imola) Budapest, 1985.
3. Módszerek és történeti adatok (szerk.: Dankó Imre – Küllős Imola)
Budapest, 1987.
4. Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. (szerk.: Fejős Zoltán –
Küllős Imola) Budapest, 1990. [A magyarságkutatás könyvtára 2.].
5. Jubileumi kötet. Tanulmánygyűjtemény a Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója tevékenységének 10. évfordulójára. (szerk.:
Dankó Imre – Küllős Imola – Molnár Ambrus) Debrecen, 1991.
6. Tanulmánygyűjtemény. (szerk.: Bartha Elek – Dankó Imre – Küllős
Imola – Molnár Ambrus) Debrecen, 1994.
7. Gyülekezeti élet és vallási szokások a Küküllői Református Egyházmegyében. (szerk.: Küllős Imola) Budapest, 1995.
8. Ökumenikus tanulmányok. (szerk.: Küllős Imola) Debrecen, 1996.
9. Kárpátaljai tanulmányok. (szerk.: Küllős Imola – Molnár Ambrus) Budapest, 1997.
10. Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. (szerk.: Küllős Imola) Budapest, 1999.
11. Illyés Endre néprajzi tanulmányai. (szerk.: Bartha Elek – P. Szalay
Emőke) Debrecen, 2002.
12. Evangélikus múltunk – evangélikus jelenünk. (szerk.: Veres EmeseGyöngyvér) Budapest, 2005.
13. Tanulmánykötet. (szerk.: Veres Emese-Gyöngyvér) Budapest, 2006.
14. Az unitáriusok öröksége. Simén Domokos emlékére. (szerk.: Veres
Emese-Gyöngyvér) Budapest, 2008.
15. Hit – Élet – Tudomány. Tanulmányok Molnár Ambrus tiszteletére.
(szerk.: Küllős Imola) Budapest, 2010.

