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1.
ELŐSZÓ

Vajon milyen olvasmányra mondhatták a 18. század végén Délkelet-Magyarországon, hogy azt nyilvános helyen olvasni és terjeszteni nem szabad? Talán az államhatalom a francia forradalom és a napóleoni háborúk hatására valamilyen államellenes összeesküvés nyomaira bukkant volna? Igaz, hogy ez is elképzelhető, és a
korszak történetét ismerők bizonyára sok olyan esetet tudnának felsorolni, amelyet
a magyar jakobinusok mozgalmával hoztak összefüggésbe, de ebben az esetben nem
erről van szó, hanem hogy akadt egy olyan ember, aki a korabeli református tanítói
(rektori) életmódhoz képest igen eltérően viselkedett: 1796-ban Fábián János békési
működését nagy botrányok kísérték. A kálvinista tanítói karban valószínűleg nem
ő volt az egyedüli, aki tanítás helyett talált magának érdekesebb elfoglaltságot is.
Az viszont már egyáltalán nem volt általános, hogy a rektor a tanítási időt valamilyen (talán francia?) mű fordításával töltse. Ezért a tettéért még nem került volna
börtönbe, de Fábián a békési jámbor lakosságból egy közösséget is megszervezett,
amelyben azt hirdette, hogy a Biblia megalkotása csak emberek műve, a vallás csak
emberi kitaláció, ezért semmilyen hittétel nem bizonyítható, Jézus nem Isten fia és
a valódi valláshoz leginkább az antitrinitáriusok állnak a legközelebb. A felvilágosodás századában Magyarországon az ilyen kijelentések nemcsak az egyház, a
világi hatóságok rosszallását is kiváltották, ezért Fábiánt bebörtönözték. Alig egy
év múlva szabadult, de egyáltalán nem tanult a történtekből, mert ott folytatta, ahol
abbahagyta. 1797-ben Gyuláról elindult Debrecen felé. Útja során több településen
is megállt, ahol tovább hirdette tanait. A körösladányi tanítónak átadott egy kézzel
írt kátét, amelyben a nemesi kiváltságok eltörlése, a közteherviselés és a természeti
vallás bevezetése mellett érvelt. Természetesen ezért a tevékenységéért ismét börtönbe került, s utána már nem folytatta tovább radikális gondolatai terjesztését, mert
megőrült.1
1

Elek , 1985.
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A történeti kutatások mára tisztázták, hogy Fábián nem állt közvetlen kapcsolatban a jakobinus mozgalommal, azonban Békés vármegye vezetői veszélyes embernek tartották, ezért igyekeztek megakadályozni, hogy gondolatai széles nyilvánosság előtt ismertek legyenek. A könyvünk címében szereplő idézet erre a szituációra
utal, mert a vármegye nemesi közgyűlése igyekezett meggátolni, hogy bárki elolvassa Fábián kátéját. A nemesi közgyűlés erről határozatot is hozott, amely teljes
egészében így szólt:
„Kőzöltetvén a jelentést tévő Fő Notarius Úr által, ezen kathe forma irás már előre V(ice) Ispány urral is, mivel az oly veszedelmes principiumokkal telyes, hogy azt kőzőnséges helyen fel
olvasni éppen nem tanátsos, tehát végeztetik: hogy az azonnal irattasson le kéttszer és a maga
eredeti valóságában küldettessen fel, a Felséges Királyi Hertzeg Nádor Ispányhoz…”2

Mivel Fábián esete egyáltalán nem volt általános, a tisztelt olvasóban felmerülhet a
kérdés: Hogyan lehet egy egész egyházmegye olvasmányműveltségét a vallásellenesség szempontjából megvizsgálni? Valóban jogos a kérdés, hiszen ha a 18–19. század
fordulóján jelentős társadalmi méreteket ölt a vallásellenesség, arra a történettudomány felfigyelt volna. Mégis a legtöbb kézikönyv és összegző munka azt állítja,
hogy a felvilágosodásban gyökerezik az a változás, amely Európában a mai vallásgyakorlást jellemzi. Pierre Chaunu ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a
felvilágosodás végére egyértelműen lezárult a keresztény egyház társadalomformáló
szerepe, viszont a kor embere ezzel nem volt tisztában. Ezt az állítását következő
példával igazolta: Franciaországban az 1790-es években látványosan visszaesett a
hitélet külső jegyeivel (például húsvéti áldozás) élők száma, de Európa egészében
– főleg a keleti részében – továbbra is mélyen beágyazódott a társadalomba a vallásgyakorlás.3
Chaunu szerint a felvilágosodás újradefiniálta az ember Istenhez való viszonyát,
de nem zárta ki abból Istent, csak új törvényeket alkotott a viszony leírására. A radikális felvilágosodásban viszont megjelent a materializmus, amely már istentagadó
és vallásellenes volt, bár a hatása nem volt olyan nagy a 18. században, hogy teljes
egészében meghatározta volna a felvilágosodás jellemzőit. 4 Jonathan Israel viszont
másként látja a helyzetet. Szerinte egyedül a radikális felvilágosodásnak köszönhető
a modern Európa létrejötte, amelynek kifejlődését csak hátráltatta a mérsékelt felvilágosodás, mivel a mérsékelt irányzatot a maradi, konzervatív és a vallásossághoz
ragaszkodó erőkhöz tartozóknak vallja.5
A helyzet viszont nem fekete és fehér, mert mind Chaunu, mind Israel hangsúlyozza, hogy Kelet-Közép-Európában a radikális felvilágosodás sokkal kevésbé terjedt
el, hiszen például a Német-római Birodalomban kevésbé volt radikális a vallásellenesség: viszonylag kevesen tagadták meg az isteni kinyilatkoztatást. Ezzel ellentétben Franciaországban több olyan filozófus is működött, akik nyíltan hirdették Isten
2
3
4
5

BML IV.A.1.a.25. Közgyűlési jegyzőkönyv 1799 nr. 579.
Chaunu, 1998, 237.
Chaunu, 1998, 214–232.
I srael , 2001.
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halálát. Tudjuk, hogy a felvilágosodás századában a vallásellenesség összekapcsolódott a vallási közömbösség terjedésével, viszont a kettő nem tekinthető egymás
szinonímájának, mert az érdektelenség nem feltétlenül jelenti az Istentől való elfordulást. Mindenesetre tény, hogy a vallási közömbösség igen eltérő és folyamatosan
változó volt a 18. századi Európában. Például Angliában az értelmiségi elit 5–20%-a
tekinthető közömbösnek, azonban ez az arány folyamatosan változott, és erősen
befolyásolták a vallási ébredések. A hitbuzgalmi mozgalmak fellendülése Franciaországban is fékezte a közömbösség növekedését, ám az mégis lassan, de folyamatosan
nőtt. A népi vallásosság terén viszont másként alakult a helyzet. Angliában a 18.
század elején a népi vallásosságban is tetten érhető volt a vallástól való elfordulás,
míg a Német-római Birodalomban és tőle keletre egyáltalán nem lehet ilyet megfigyelni. Mai szemmel nézve furcsának tűnik, hogy a vallásellenesség a 18. század
első feléig vallási vonásokat viselt magán. Ha jól belegondolunk, ez igazából nem
meglepő, mert olyan mentális struktúrában jött létre, amelyet alapvetően a kereszténység határozott meg. Tipikus példa erre a természeti vallás fogalmának megszületése, ez a vallásosság és a vallástalanság közötti átmenetnek tekinthető. Témánk
szempontjából azért is érdekes, mert a természeti vallással foglalkozó művek az
olvasmányműveltségre is kimutatható hatást gyakoroltak: Chaunu szerint nemcsak
a szűk értelmiségi elit, hanem az olvasni tudók 30-40%-a is olvasott valamit róla.6
2013-ban az Egyháztörténeti Szemlében körvonalaztam, hogyan lehetne együttesen vizsgálni a Békési Református Egyházmegye olvasmányműveltségét és a vallásellenes mozgalmak elterjedését.7 Ebből kiindulva könyvemben azt próbálom
megvizsgálni, hogy átalakult-e a vallásgyakorlás a Békési Református Egyházmegyében. Ha kimutathatóak ilyen jelek, azok mennyiben a radikális felvilágosodás
hatására jöttek létre? Az emberek olvasmányai jelentősen befolyásolták a műveltség
és a közvélemény alakulását, ezért az olvasmánytörténet módszertanát érdemes ös�szekapcsolni a vallásellenes mozgalmak elemzésével. Békés vármegye nemesi közgyűlésének reakciója nagyon jó példája ennek, mert a veszélyes gondolatok terjedését úgy kívánta megakadályozni, hogy megtiltotta azok elolvasását.
A békési egyházmegye esetében ezt a folyamatot leginkább a 18–19. század fordulóján lehet megragadni, mert II. József trónra lépése határkőnek tekinthető a magyarországi vallásgyakorlás alakulásában, hiszen a türelmi rendelet kihirdetésével
jelentősen módosult a protestáns egyházak helyzete. József reformjaival párhuzamosan Európában is olyan változások történtek, amelyek jelentősen átalakították
a kereszténységet, merthogy a francia jakobinusok egészen sajátos elképzelést alakítottak ki a vallásról. Természetesen nemcsak a radikálisok, hanem a felvilágosodás mérsékelt szárnyai is jelentősen átformálták a hitélet gyakorlását, amelynek következtében a napóleoni háborúk befejeződésével egy teljesen új korszak jött létre.
A békési egyházmegye viszonylatában ennek a korszaknak a kezdete és a vége két
dátumhoz köthető: 1781-ben a türelmi rendelet kihirdetése tekinthető a kezdetnek,
és 1821-ben az egyházmegye területi és szervezeti átalakítása jelenti a korszak végét.
6
7

Chaunu, 1998, 214–232; I srael , 2001, 23–59, 97–119.
H egyi , 2013a.
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A Békési Református Egyházmegye a köztudatban „Békés-bánáti” megnevezéssel
él, holott, a 18. század elején „Körös–Maros Közi Szent Társaságnak”, a 18. század végén „Békési Tractusnak” hívta magát. A 18. században folyamatosan nőtt a
területe, amely a Dél-Alföld újratelepítésével hozható összefüggésbe. Földrajzi kiterjedését tekintve Csongrád, Békés, Csanád, Arad, Temes és Torontál vármegyékben,
valamint a Németbánsági Katonai Határőrezred területén helyezkedtek el gyülekezetei. Az esperességhez a régi református mezővárosokon kívül új telepes falvak is
tartoztak, de még így sem haladta meg a harmincat az anyaegyházközségek száma.
A türelmi rendelet kihirdetését követően a Bánátban létrejött új egyházközségeket
automatikusan a békési egyházmegyéhez csatolták, hiszen az esett hozzájuk a legközelebb, ezáltal folyamatosan nőtt az esperesség területe, ezért 1821-ben átszervezték
és módosították a határait. Az egyházmegye megnevezésében a „bánáti” jelzőt a 19.
század közepétől az indokolta, hogy határai a Bánát határaival estek egybe. Könyvünk címében azért szerepel zárójelben a bánáti megjelölés, mert az általunk vizsgált időszakban az egyházmegye önmaga megnevezésében még nem használta azt.8
Annak ellenére, hogy a rendszerváltás óta megélénkültek az egyháztörténeti kutatások, a békési egyházmegye egészéről nem születtek új publikációk. Máig legátfogóbb munkának Kis Bálint könyve számít, amely inkább forráskiadványnak,
mint monográfiának tekinthető.9 Kis alapvetően az egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyveket használta fel munkája megírásához, és kortársként sokszor saját véleményét is közölte. Kis munkáján kívül Zoványi Jenő10 és Barcsa János11 foglalkozott
még átfogóan a békési traktussal, de ők alapvetően egyházkormányzati és politikatörténeti kérdésekre koncentráltak, a gyülekezetek életét, vallásosságát, hétköznapjait elintézték néhány oldalnyi összefoglalással. Karl Sterlemann monográfiája azon
kívül, hogy felsorolja a Bánátban létező református gyülekezeteket, semmilyen más
adatot nem tartalmaz, a könyv levéltári forrásokat egyáltalán nem használ, ráadásul
a német nyelvű református egyházközségeket (Liebling, Rittberg) meg sem említi.12
Kis Bálint munkáját sokban kiegészítik a reformkorban készült város- és gyülekezettörténeti munkák. Ecsedy Gábor 1832-ben publikálta a Tudományos Gyűjteményben a Gyulának polgári és egyházi állapotja a régibb és újabb időkben című
művét. 1835-ben Szirbik Miklós makói református lelkész írta meg Makó városának és egyházainak történetét. 1834 és 1837 között vetette papírra Dávidházy Bekes
Sámuel a gyomai református egyház történetét. Hódmezővásárhelyen Szél Sámuel
írta meg 1848-ban a helyi egyház történetét. Meg kell még említenünk más felekezetek történetíróinak a munkásságát is, mert a Békési Református Egyházmegye
történetével kapcsolatban ők is hasznos adatokat közöltek, így például Petik Ambrus katolikus tanító 1784-ben elkészítette Békés vármegye leírását, az evangélikus
8
9
10
11
12

K is , 1992a, 79–81; Kovách, 1998, 340–349.
K is , 1992 a.
Z oványi , 1939.
Barcsa , 1908.
Meg kell jegyeznünk, hogy Sterlemann a Bánátnak csak az egykori Jugoszláviához tartozó
részével foglalkozott, ezért nem említi a ma Romániában található német közösségeket. Sterlemann , 1988, 36–40.
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Skolka András pedig 1806-ban közölte Mezőberény ismertetését. A római katolikus
Ágoston János Békésszentnadrásról és Öcsödről készített történeti munkákat.13
A pozitivista történetírásnak köszönhetően több olyan munka született, amelyek
egy-egy egyházközség történetét mutatják be, és ezek ma is jól használható kiadványok. A legismertebb közülük Szeremlei Sámuel14 monográfiája, és meg kell említeni
Szondy Gézának Kisperegről írt munkáját.15 Az újabb kutatók közül Kósa László16
igyekezett átfogó egyháztörténetet írni, továbbá Higyed István megpróbálta az egyre inkább elnéptelenedő bánáti gyülekezetek históriáját feljegyezni.17 Az egyházmegye lelkészi karának több tagja foglalkozott gyülekezete történetével, közülük
érdemes a Magyarittebé18 és Debeljácsa19 egyházközségeinek történetét bemutató
kötetekre utalnunk.
A kálvinista műveltség történetének kutatásához alapvető munka Takács Edit
forráskiadása, amely a szentesi református egyház 18. századi történetét mutatja
be.20 Más kutatók azzal foglalkoztak, milyen hatást gyakoroltak a világ nagy eseményeinek változásai egy-egy közösség életében, így például Bagi Zoltán a korabeli
hírek recepcióját, illetve a boszorkányok közösségformáló erejét elemezte.21 A gyulai reformátusok körében Héjja Julianna vizsgálta az olvasmányműveltséget.22 Az
imént felsoroltakból látszik, hogy lehetőségem volt korábbi kutatások eredményeire
támaszkodni, jóllehet az általam vizsgált témát érdemben senki sem vizsgálta.
Köszönettel tartozom azoknak, akik nélkül könyvem nem jöhetett volna létre.
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Ösztöndíjának keretében 2012
és 2015 között A nyomtatott könyvekhez való hozzáférés lehetőségei: egyházvédő
és vallásellenes nyomtatványok elterjedése a Békési Református Egyházmegyében
1781–1821 között címmel folytattam kutatást, amelynek keretében összegyűjtöttem
az esperesség történetére vonatkozó ma fellelhető források összességét. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával az összegyűjtött források feldolgozását és monográ
fiává alakítását végeztem el; a Reformáció Emlékbizottság a romániai levéltári kutatásaim anyagi hátterét biztosította.
Az eredményes munkához nagyon nagy segítséget jelentett a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában dolgozók segítsége, közülük is leginkább Szabadi
István igazgató úré. Külön köszönet illeti a békési, a csongrádi, az aradi, a temesi és
a bánáti egyházmegyék espereseinek készséges hozzájárulását, hogy az egyházközségekben a helyszínen is kutatásokat folytathassak. Nemkülönben hálával tartozom
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kósa , 2011a, 49–66. Szél munkája kéziratban maradt. HÓREL I.180.d. Szél Sámuel egyháztörténete 1848.
Szeremlei , 1927–1938.
Szondy, 1912.
Kósa , 2008.
H igyed, 2002; H igyed, 1998.
Simon, 2002.
Csete-Szemesi , 1994.
Takács , 2001.
Bagi , 2001; Bagi , 2005.
H éjja , 2003.
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a gyülekezeti lelkipásztorok fogadókészségéért és támogatásáért, valamint a világi
közgyűjteményekben dolgozók útmutatásaiért. Igen hálás vagyok Tóth Leventének,
aki az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosaként sokat segített a romániai
források összegyűjtésében. A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának munkatársai óriási segítséget nyújtottak azzal, hogy részt vettek a levéltári
iratok digitalizálásában, ezért nagyon hálás vagyok Nagy Dóra, Molnár Tamás és
Molnár Sándor közreműködéséért. Nagyon köszönöm, hogy a Tiszántúli Református Nagykönyvtár vezetője, Gáborjáni Szabó Botond örömmel vállalta, hogy könyvemet a gyűjtemény e sorozatában kiadja. Végül őszintén hálás vagyok családomnak, amiért nemcsak elviselte, támogatta is a munkámat.
Erlangen–Szeged, 2017 júniusában
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2.
AZ OLVASÁS ÉS A VALLÁSOSSÁG
KAPCSOLATÁRÓL

2.1. Az alapfogalmak tisztázása
A magyar irodalomtörténet-írás többször is megpróbálta a laicizálódás és az irodalom egymáshoz való viszonyát meghatározni. Ennek kapcsán a 18. században
lezajlott folyamatokat tekintették fordulópontnak, mondván, ekkor ment végbe
az irodalom vallásos ihletettségének visszaszorulása. Természetesen ezt így sokan
megkérdőjelezték, például Dávidházi Péter, aki szerint az irodalmi művekben megjelenő laicizálódás nem feltétlenül a felvilágosodás hatására terjedt el. Hegedűs Béla
egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy a hazai kutatásban annyira terhelten
kapcsolódott össze a felvilágosodás fogalma a vallástól és az egyháztól való elkülönülés kifejezésére, hogy nem tartja lehetségesnek a felvilágosodást a magyar irodalomban önálló korszakként értelmezni. E probléma megoldására tett javaslatot
Szilágyi Márton, mert szerinte akkor tudjuk a helyzetet hitelesen rekonstruálni, ha
nemcsak szépirodalmi szövegeket vonunk be a vizsgálatainkba, hanem az irodalmi
kultúra egészét elemezzük. Balázs Péter szintén ilyen irányú javaslatot tett, s nem
tartotta szükségesnek a felekezeti szempontok figyelembevételét, míg Szilágyi felekezeti tömbök szerint tartotta elvégezhetőnek a feladatot.23
Úgy gondoljuk, a felekezeti szempontok figyelembevételének van létjogosultsága, és csak az összes felekezet helyzetének rekonstruálása után állapíthatjuk meg,
milyen volt a vallásellenesség Magyarországon. Kötetünk egy földrajzilag jól körülhatárolt területen egy felekezetet elemezve tesz kísérletet arra, hogy megállapítsuk,
milyen volt a vallásellenesség a 18–19. század fordulóján a Magyar Királyság délkeleti részén. Ehhez figyelembe kell vennünk azt, hogy a vallásellenesség alapvetően a
radikális felvilágosodásra jellemző, tehát a vallásellenesség és az olvasás kapcsolatának rekonstruálásakor tekintettel kell lennünk Jonathan Israel azon megállapítására, amely szerint a radikális felvilágosodás vallásellenessége Spinoza filozófiáján
alapszik.24 A Békési Református Egyházmegye kulturális viszonyai azonban nem
voltak olyanok, hogy nagyszámú kiforrott filozófiai szövegek alapján dönthessük
el, hogyan kapcsolódtak az esperességben lezajlott események a radikális felvilágosodás vallásellenességéhez. Ennek érdekében az alábbiakban tisztázzuk, hogy mit
értünk könyvünkben a vallásellenességen.
23
24

Balázs , 2013; Dávidházi , 1998; H egedűs , 2007; K eszeg , 2009; Szilágyi , 2009.
I srael , 2001.
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A felvilágosodás századában Magyarországon a kereszténységet támadó filozó
fiai irányzatok között – a vezető értelmiséget kivéve – nemigen tudtak különbséget
tenni. Pedig a paletta igencsak színes volt, de a mai értelemben vett ateizmus a Kárpát-medencében nem létezett. A korabeli szóhasználat egyfajta gyűjtőfogalomként
használta az ateista, deista, teista, naturalista, materialista, panteista, indifferentista, spinozista, libertinus, szabados, erős lelkű kifejezéseket. Ez a sok-sok jelző
mindegyike nagyjából ugyanazt jelentette: a személyről, akire ezeket ráaggatták,
azt gondolták, hogy valamilyen szinten támadta, kicsúfolta vagy kétségbe vonta a
kereszténységet és annak tanításait. A közgondolkodásban összemosták az Isten létezését tagadó irányzatokat a hittételek kritikáját hirdető iskolákkal.25 Ez a jelenség
nemcsak a reformátusok körében volt megfigyelhető, a korszak embereinek többsége ugyanis nem tudta elkülöníteni az egyes irányzatokat. Így például a magyarországi katolikus alsópapság 18. század végi felkészültségét elemezve Lukácsi Zoltán
azt állapította meg, hogy a plébánosok nem tudtak különbséget tenni a felvilágosodás és a radikális felvilágosodás egyházat érintő kritikája, illetve a vallásellenesség
között.26 Ebből pedig az következik, hogy a vallásellenesség számunkra is egyfajta
gyűjtőfogalom, amelyen a 18–19. század fordulóján elfogadott értelmezést értjük:
minden olyan jelenséget ebbe a körbe tartozónak vélünk, amely a korabeli felfogás
szerint támadta a keresztény vallást. Könyvünkben ezért külön fejezetet szentelünk
a vallásellenesség bemutatásának (vö.: 6.4. fejezet).
A vallásellenesség viszont a keresztény felekezetek egymáshoz való közeledését
is elősegítette, mert a katolikus, az evangélikus és a református egyházak közös
összefogást sürgettek, mondván, a vallásellenes filozófiák a kereszténység egészét
támadták meg. Mindegyik felekezet képviselői aktívan léptek fel a hagyományos
vallásosság átalakulása ellen. Az egyházi értelmiség jelentős irodalmi tevékenységet
fejtett ki ennek érdekében, ezt ma vallásvédő irodalomnak hívunk. Ezekben a művekben sokszor találkozunk olyan gondolatokkal, amelyek félretéve a felekezeti különbségeket közös ellenállásra szólítják fel a híveket. Tipikus példája ennek Szikszai
György A természeti és keresztyén vallás című műve, amelyben a közös fellépést
sürgette:
„E mellett, ideje-is már, hogy ezek a három Keresztyén Felekezetek fel-ébredjenek, és az egymás bántása helyett a Naturalismusnak, Socinianismusnak, Indifferentismusnak, Moralismusnak, Rationalismusnak vagy Philosophasterismusnak a mellyek a tiszta Ker. Tudomány
ellen törekednek, és a mellyek már most, magok között ezen Ker. Felekezetek között-is, nem
tsak lappanganak, hanem fejeket-is emelgetik, meg-vetésbenn, s a Keresztyén Tudománynak
óltalmazásábann egygyé légyenek; egymáshoz Keresztyéni türéssel és szeretettel viseltetvén.”27

Szikszai műve azért érdekes, mert hosszú ideig a békési egyházmegyéhez tartozó
Makón szolgált, tehát a könyvében említett vallásellenes filozófiai iskolák terjedését részben az általunk vizsgált területen észlelte. A későbbiekben külön fejezetben
25
26
27

Balázs , 2013, 50–52.
Lukácsi , 2008, 61–63.
Szikszai , 1799, előszó.
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fogunk a felekezetek egymás mellett való élésével foglalkozni, ennek során a közös
együttműködés módjait is be szeretnénk mutatni (vö.: 6.4.1. fejezet). A vallásellenesség és a vallásvédelem viszont nagyon szoros kapcsolatban állt a műveltségi
viszonyokkal, ezen belül is az olvasmányműveltséggel, ezért röviden meg kell határoznunk, mit értünk olvasmányműveltségen.
Legátfogóbban és egyben a legegyszerűbben Paul Raabe fogalmazta ezt meg, aki
szerint az olvasmányműveltség kutatása arra terjed ki, hogy egykor mit, hogyan és
miért olvastak az emberek.28 A történeti szakirodalomban igen sokan megfogalmazták már, miért hasznos az olvasmányműveltség kutatása. Ezek közös nevezőjének a
hatástörténet hangsúlyozását tekinthetjük, mert a kutatók többsége egyetért abban,
hogy a nyomtatott kiadványokban rögzített információknak, leírásoknak az volt a
célja, hogy valamilyen hatást gyakoroljanak az olvasóikra. Az olvasó gondolataiban
kialakult hatás pedig további folyamatokat gerjesztett, s akár évszázadokon keresztül gyakoroltak befolyást az egyén, a család és a közösség életére.29 Annak ellenére,
hogy ez nyilvánvaló és egyszerűen belátható, a történeti kutatás szempontjából nehezen megfogható jelenségről van szó, mivel az olvasmánytörténeti kutatások legnagyobb kihívása a forrásadottságokban rejlik. Az olvasás jelen idejű tevékenység,
amit alig dokumentál valami. Az olvasott szöveg nem feltétlenül mutatja az olvasó
műveltségi szintjét, mert egyszerű szöveget jól képzett ember is olvashatott. Legnagyobb nehézség viszont az adathiányokban rejlik, mert közvetlen forrás helyett az
esetek többségében csak közvetett források állnak a kutatók rendelkezésére, például
hagyatéki leltárak, levelezések, magánkönyvtárak. A legfontosabb közvetlen adat
maga a könyv, amely tartalmazhat az olvasással kapcsolatos információkat.30 Abban az esetben, ha nincsenek a vizsgált nyomtatványban bejegyzések, széljegyzetek,
aláhúzások, csupán mennyiségi adatokra támaszkodhatunk. Az olvasmánytörténeti
kutatások gyakran élnek ezzel a lehetőséggel: az eladott példányok számából, illetve
a hagyatékokban gyakran felbukkanó művekből arra következtetünk, hogy az hatást gyakorolt egy személyre vagy egy társadalmi csoportra.31
A fentebb megfogalmazottakat Magyarországon legelőször Keserű Bálint ismerte fel. A vezetésével elkezdődött egy kutatási program, amely dokumentálja, hogy
a Kárpát-medencében milyen szellemi irányzatok voltak jelen.32 Ebből kiindulva
Monok István dolgozta ki az olvasmánytörténet-kutatás módszertani alapjait. Az
általa végzett kutatások alapvetően könyvjegyzékekre és tulajdonosi bejegyzésekre
támaszkodnak. Ez az olvasmánytörténeti kutatócsoport kezdetben az olvasmányok
jegyzékszerű forrásait igyekezett feltárni, majd egykori könyvtárak rekonstruálása is
a projekt része lett. A könyvtárak történetének kutatása során a kutatócsoport kimondottan nagy hangsúlyt fektetett a provenienciaadatok feltárására, de a források
28
29
30
31

32

R aabe , 1997.
Humphreys , 1992; M ilde , 1997.
Barbier , 2005, 245.
Ezek a mennyiségi adatok viszont nem számítanak perdöntő bizonyítékoknak, ezért feltétlenül szükséges még hozzájuk egyéb forrásokból a könyvek recepcióját igazolni. Neddermeyer ,
1998, 30–39.
K eserű , 1996, 256.
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sajátosságai miatt az 1750 utáni időszakkal csak kivételes esetben foglalkoznak.33
A 18. század második felében bekövetkezett változások több kutató érdeklődését is felkeltették, de elemzéseik a források nagy száma miatt csak részterületeket érintettek.34
Annak érdekében, hogy a békési egyházmegyében lezajlott folyamatokat hitelesen tudjuk rekonstruálni, röviden ki kell térnünk arra, hogy mit tudunk az olvasás
és a vallásellenes mozgalmak kapcsolatáról.

2.2. „Tsak a gyakori olvasás…” A református kegyesség
és a református olvasási szokások összefonódása
A magyar református kegyességi irodalom egyik legnépszerűbb szerzője volt a 18.
században Jean-Frédéric Ostervald. 1780-ban jelent meg magyarul a Biblia tárháza
című hitbuzgalmi műve, amely a „Sola Scriptura” jegyében a Szentírás rendszeres,
ismétlődő olvasásának jelentőségére hívta fel a figyelmet:
„Tsak a gyakori olvasás által lehet a Szent Irást magunk előtt esméretessé tennünk, és belőle
elegendő tudományt szereznünk. A gyakori és rend szerént való olvasás alkalmatosság arra,
hogy mindenkor jobban-jobban elmélkedjünk az Isten beszédéről; De a kik azt tsak ritkán
olvassák: soha elméjeket, annál inkább szíveket, bé-nem fogják tőlteni a Szent Könyvekben
lévő dolgokkal.”35

A református egyház magát az Ige egyházának tartja, de Péter Katalin jó néhány évvel
ezelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a bibliaolvasás mindenkinek szóló programja
nem terjedt el, hiszen a 16. században sem a lutheri, sem a kálvini irányt követő egyházakban nem lehet kimutatni a Szentírás rendszeres olvasását. A protestáns értelmiség esetében kicsit árnyaltabb képet festett erről, mert szerinte a hazai protestánsok
törekedtek az erasmusi bibliaolvasás mindenkinek szóló programjának megvalósítására, de valójában nem hajtották azt végre. Ennek ellenére azt hangsúlyozta, hogy
határozottan eltérő magatartás figyelhető meg a népi műveltség alakításában és a
kulturális szervezőtevékenységben a protestánsok és a katolikusok között, amelyből
arra következtethetünk, hogy a Biblia olvasásának története teljesen eltérően alakult
a katolikus és a protestáns egyházak múltjában.36 Állításai ellen sok érvet gyűjtöttek
össze, s közös nevezőjük, hogy a protestáns egyházak a népnyelvi Biblia elterjesztésére és a Szentírás rendszeres olvasásának meggyökereztetésére törekedtek, amely
ugyan nem valósult meg a 16. században, azonban a közösségi bibliaolvasásnak köszönhetően az évszázadok során a népi kultúra része lett a Szentírás.37
33
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A 18. századdal foglalkozó kutatások szerint mind a lelkészek, mind a gyülekezetek számára már elérhető volt a nyomtatott Biblia, ezt a könyvjegyzékek és
a könyvtár-rekonstrukciók bizonyítják. Ezek szerint a református lelkipásztorok
majdnem mindegyike rendelkezett saját Szentírással, noha a magyar nyelvű kiadásokhoz nehéz volt hozzájutni. A hiány oka az alacsony példányszámú magyar nyelvű
kiadásban kereshető, illetve a hazai könyvkereskedelem fejletlenségében. A felvilágosodás századának közepére viszont ez a hiány megszűnt, s így már előírták, hogy
a magyar nyelvű kiadásokon kívül héber, görög és latin nyelvű példányai is legyenek
a lelkésznek. Már nemcsak a lelkészek, egyre több esetben a gyülekezetek szintén
szereztek be bibliát közösségi használatra, tehát a népi műveltségben is megjelent a
Szentírás.38
Mivel kutatási időhatárunk még felöleli a 19. század első két évtizedét, érdemes
kitérnünk arra, hogy a kisnemesség műveltségi állapotairól ebben az időszakban
lesújtó képet szoktak festeni. Olvasmánytörténeti szempontból ez nem teljesen igaz.
Például a református kisnemesek köréből kikerülő ügyvédek, lelkészek, tanítók
egész biztosan rendelkeztek a munkáikhoz szükséges könyvekkel, s akár több száz
tételes házi könyvtárat jelenthetett. De nem csak az értelmiségi pályát választók
esetében beszélhetünk pozitív kivételekről, a paraszti életmódot folytató kálvinista
hétszilvafás nemesség esetében is találunk adatot könyvek birtoklására, méghozzá
igen gyakran a Biblia rendszeres olvasására vonatkozókat.39
A történettudományi kutatásokban sok területen jelentkezik a klerikus és a laikus olvasási szokások közötti különbség. Erre a legjobb példa, hogy miként épült be
a népnyelvbe a református bibliafordítás Molnár Attila szerint a 17. században a református magyarok körében megfigyelhetőek voltak a puritanizmus által megkövetelt erkölcsi normák (önfegyelem, mértékletesség stb.), azonban a köznépet felületes
vallásosság jellemezte, s alig hatott rá a bibliai etika. Másként fogalmazva csekély
bibliaismeret volt kimutatható a társadalomban. (A bibliaolvasás az alacsony szintű
írni-olvasni tudás miatt nem is ölthetett volna tömeges méreteket.)40 Csűry Bálint
viszont azt állítja, hogy a népnyelvben a 19. század végén is élénken éltek a zsoltárok
és a bibliai történetek. Márpedig ebből az következik, hogy a bibliai erkölcs valahogyan mégis beépült a református közösségek hétköznapjaiba. 41 Valószínűleg egyik
álláspont sem igaz teljes mértékben, mert a népi vallásosságról kialakított idealisztikus kép az egyházfegyelmi iratok ismeretének tükrében nem tartható, de ugyanúgy
a bibliaismerettől való elzárkózás is túlzásnak tűnik. 42
1745-ben jelent meg magyarul egy másik Ostervald-munka (Romlottságnak kútfejei), s szintén nagyon népszerű lett. Ebben viszont a svájci lelkész az olvasás veszélyére hívta fel a figyelmet, és külön fejezetet szentelt a reformátusoknak ajánlott
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és tiltott olvasmányoknak. 43 Könyvének előszavában egyenesen úgy fogalmazott,
hogy „elsőben használhat ez [a könyv] a keresztyén vallás igazságának és betsületinek ótalmazására, és a hitetleneknek és vallás tsúfoló embereknek (libertinusoknak)
meg-tzáfoltatásokra…”44 1815-ben viszont az evangélikus Kis János egészen másként vélekedett az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatáról, mert a hit elmélyítése
érdekében ajánlotta és hasznosnak tartotta az olvasást: „Minden eszközökkel kell a’
vallás szeretőnek élni, a’mellyekel buzgóságát elő lehet mozdítani. Hasznos e végre
magános elmélkedés, olvasás, kegyes emberekkel való társalkodás.”45
Az olvasás és a vallásosság bonyolult kapcsolatának megismeréséhez valószínűleg akkor járunk a legközelebb, ha áttekintjük a református lelkész és irodalmár,
Péczeli József 1792-ben összeírt könyvtárát. Péczeli gyűjteményében megtalálhatók
Voltaire azon munkái, amelyek a vallási türelem jelentőségét hangsúlyozzák. Így
például a katalógusban szerepelt a Voltaire által írt Observations pour la Famille
Calas című munka, ez a vallási tolerancia ma már klasszikusnak számító alapműve.
(Jean Calas francia lelkészt vallása miatt végezték ki 1762-ben, amely ellen Voltaire
élesen tiltakozott.) Mielőtt még ebből arra következtetnénk, Péczeli minden területen elfogadta Voltaire nézeteit, figyelembe kell vennünk, hogy Péczeli könyvtárában
Albrecht von Haller Voltaire-ellenes munkája is megvolt, s a berni filozófus Voltaire-t deistának és ateistának tartotta. Ez tehát azt jelenti, hogy Péczeli olvasmányain
jól tükröződik a kettősség, ami irodalmi működését szintúgy jellemezte: a felvilágosodás képviselőjeként kiállt a vallási türelem mellett, viszont elutasította a vallást
sértő gondolatokat. 46 Ez utóbbi legnyilvánvalóbb bizonyítékát az 1790-ben megjelent prédikációs kötetében találjuk, ennek előszavában egyenesen úgy fogalmazott,
hogy „igen kezd mi közöttünk-is egynehány esztendőktől fogva a’ hitetlenség, a’
Valással való nem gondolás, és ezeknek veszedelmes gyümöltsök az erköltstelenség
naponként el-hatalmozni.”47
A Békési Református Egyházmegye olvasmányműveltségének elemzése szempontjából kimondottan nagy jelentősége van, hogy az egyházmegye földrajzi határaival
nagyjából egybeeső Csanádi püspökség vezetőit szintén igen élénken foglalkoztatta
az olvasás és a vallásellenesség összekapcsolódásának problémája. A katolikus egyházat alapvetően a klérusban terjedő erotikus olvasmányok, illetve a diákok valláserkölcsét kikezdő könyvek elszaporodása zavarta. Tehát a katolikus egyház is
érzékelte a problémát, és 1821-ben egyházmegyei zsinaton hoztak intézkedést arról,
hogy a klérus és a diákság olvasmányait hatékonyabban kell ellenőrizni. 48
A 18. század végi és 19. század eleji hazai református olvasmánykultúra vizsgálata során egymástól függetlenül Hudi József és Oláh Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyház ellenőrizte a lelkészi kar magánkönyvtárát. Az ellenőrzés során
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nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy a lelkész megfelelő könyvekkel rendelkezik-e
a prédikátori vagy hitoktatói munkához, hanem arra is, milyen egyéb könyvei voltak. A lelkészi és tanítói könyvtárakban a legtöbb esetben megtalálható volt Ostervald hitvédő műve, a Romlottságnak kútfejei. Ez azt jelenti, hogy a lelkészi-tanítói
kar valamilyen szinten mind a dunántúli, mind a tiszántúli egyházkerületekben fel
volt készülve a vallásosságot kikezdő tanok ellen. 49
Az Ostervaldtól, Kis Jánostól, Péczeli Józseftől és a csanádi egyházmegyéből vett
példák jól mutatják, hogy az olvasás és a hitélet annak ellenére igen erősen összefüggenek, hogy összefonódásuk valójában nem egységes folyamat, hanem sok kis
esemény összekapcsolódása volt. A magyar szakirodalom már igen régóta felfigyelt
erre a jelenségre, ezért röviden érdemes összefoglalnunk, mit tudunk róla.
Magyarországon a felvilágosodás képviselői a nyomtatott könyvet olyan eszköznek tartották, amely segítségével emelni lehet a köznép műveltségét. Az olvasás népszerűsítésének programjában mégis paradox helyzet állt elő, mert a vezető értelmiség arra volt szocializálva, hogy a műveletlen néprétegekkel nem kell törődni. Ezt a
furcsa helyzetet jól mutatja, hogy több olyan népfelvilágosító művet fordítottak le
magyarra, amelyek eredeti változataiban a könyv és az olvasás szerepét központi
motívumként tárgyalták, mégis a magyar szövegekben – mind a protestáns, mind a
katolikus munkákban – a könyv marginális helyzetbe került, illetve olvasás helyett az
élőszó jelentőségét hangsúlyozták. A protestáns művek természetesen a magyar fordításokban is hangsúlyozták a Biblia olvasásának fontosságát, de a Szentíráson kívül
létező többi könyvvel szemben óvatosságra intették az érdeklődőket. Ezt az óvatosságot a fel-felbukkanó vallásellenes gondolatok és a francia forradalom valószínűleg
felerősíthette. Mindezek ellenére nem lehet azt mondani, hogy a református lelkészek
elzárkóztak volna a nyomtatott könyv nyújtotta lehetőségek kihasználásától, hiszen
a magyarországi könyvpiacon 1781 után kiugróan megemelkedtek az általuk írt kegyességi művek kiadási arányai. A békési egyházmegyében többen is – például Szalay
Pál – a türelmi rendelet kihirdetése után kezdtek el publikálni. A fejezet elején említett Biblia tárháza című könyv már nemcsak a Szentírás olvasását tartotta hasznosnak, hanem a históriás könyveket is olvasásra ajánlotta. A közigazgatásban viszont
megfigyelhető volt egyfajta óvatos magatartás az olvasás terjedésével kapcsolatban,
mert sokszor maguk a vármegyék vezetői kérték a szigorú cenzúra bevezetését, mivel
a francia forradalom radikalizálódása miatt tartottak a veszélyes olvasmányok elterjedésétől, miközben korabeli értelmiségiek egy csoportja kimondottan az alsópapságra építve próbálta népszerűsíteni az olvasást. A református lelkipásztorokra építő
szervező erőnek a Dunántúli Református Egyházkerületben a 19. század elejére már
érezhető hatása lett, mert az esperes vezetésével olvasóköröket szerveztek.50
Az alföldi református települések életére igen erős hatást gyakorolt a Debreceni
Református Kollégium. Ebből az összetett hatásrendszerből most a kéziratos diák49
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költészetre hívjuk fel a figyelmet, melyben megfigyelhető a felvilágosodás vallásellenessége, valláscsúfolása is. Témánk szempontjából ez azért érdekes, mert a kéziratban terjedő másolatokat valószínűleg vidéki református településeken szavalták
és olvasták Debrecenből kikerült diákok. Így a diákirodalom szervezetlen olvasóközönség elé került, hiszen alkalmi rendezvényeken terjedtek e művek, és sokszor
a református vallásos világképet kezdték ki, miközben a felvilágosodás eredeti filozófiai gondolatai igen torz formában voltak bennük megtalálhatóak. Mindenesetre
biztosra vehető, hogy viszonylag széles társadalmi rétegeket értek el, mert sokból
népköltészeti alkotás lett, és még a 20. század elején is szavalták.51
A kéziratos olvasmányok nemcsak torzított formában terjesztették a felvilágosodás tanait. Ismerünk olyan esetet, amikor az ilyen típusú alkotások teljes egészében
megegyeznek egy-egy filozófus eredeti munkáinak szövegeivel. A hazai irodalomtörténet jól ismeri Galánthai Fekete János személyét, aki közismerten jó kapcsolatban
állt Voltaire-rel. Nemrégiben előkerült Feketének egy olyan kéziratos gyűjteménye,
amelybe a francia filozófus különböző műveit másolta be. Erre azért volt szüksége,
mert a cenzúra tiltotta a kötetbe bemásolt műveket. Egy szűk olvasói kör azonban
ebből a kéziratból tudta a felvilágosodás korabeli problémákat megismerni. Ez a
kézirat ugyan a debreceni diákköltészettel ellentétben széles társadalmi hatást nem
tudott kifejteni, viszont torzításmentesen adta vissza Voltaire gondolatait a deizmusról és a vallási toleranciáról. A szöveggyűjtemény külön érdekessége, hogy kitért
az olvasás hasznosságára is.52
A 18. század végén terjedő vallásellenesség irodalmi hátterét legelőször Ballagi
Géza tárta föl, aki könyvében arra törekedett, hogy minden olyan nyomtatványnak
(aprónyomtatványnak, könyvnek) utánajárjon, amelyek támadták a kereszténységet
Magyarországon. Legrészletesebben Trenck báró ilyen irányú tevékenységét mutatta be. Munkája eredményeként sikerült több tucat röpiratot beazonosítania, viszont
nem tért ki a szövegek befogadástörténetére: azzal nem törődött, ténylegesen kik és
miért olvastak vallásellenes műveket.53 Kulcsár Adorján viszont 1943-ban röviden
összefoglalta a vallásellenesség és az olvasási kultúra 18. századi kapcsolatrendszerét. Szerinte Magyarországon a felvilágosodás századában legelőször az 1708-ban
megjelent spanyol jezsuita, Rodericus Alfonsus erkölcstanában tértek ki az olvasás
és a vallás kapcsolatára, a műben egy vers foglalkozott a jó könyvek olvasásával.
Kulcsár megemlíti a korábban már idézett Ostervald-művet is, a Romlottságnak
kútfejeit, ő is megjegyezi, hogy a svájci szerző egy egész fejezetet szentelt a könyvek
olvasási szabályainak. Röviden kitér rá, hogy Molnár János 1776-ban tette közzé
művét (De ratione critica legendi libros moderni temporis sive jactura religionis et
veritatis), s az óvatos olvasásra szólította fel az embereket, különösen a vallásellenes
kiadványok terjedése miatt. Az olvasás legismertebb ellenzőjének Alexovits Vazult
tartotta, aki prédikációiban és A könyvek szabados olvasásáról című művében fejezte ki aggodalmát az ellenőrizetlen olvasmányok terjedéséért. Megjegyzi, hogy
51
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nemcsak a katolikus és ultrakonzervatív Alexovits tartotta a hitélet szempontjából
veszélyesnek a könyveket, hanem a református felvilágosodás egyik jeles képviselője, Bod Péter is.54
Brunner Emőd nem tért ki ennyire részletesen az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatára, de említi Vajkovics Imre exjezsuita 1791-ben megjelent művét, amelyben
XIII. Kelemen pápa 1766-ban kiadott brévéjére hivatkozott: a pápa a vallásellenes
művek terjedésének veszélyére hívta fel a figyelmet, és ezért a hívők olvasásának
korlátozását és az olvasmányok szigorú ellenőrzését javasolta. Ezzel párhuzamosan
azt is szerette volna elérni, hogy az uralkodó tiltsa meg a protestáns művek nyomtatását.55
Nemrégiben Balázs Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon a francia forradalom hatására a mérsékelt felvilágosodás képviselői sokszor az olvasás terjedését okolták a vallásellenes gondolatok növekvő népszerűsége miatt. Ők a probléma
megoldására a cenzúra szigorítását szerették volna elérni. Így például Gvadányi József azt javasolta, hogy korlátozni kellene a francia felvilágosodás ismert képvise
lőinek olvasását, Alaxay József szintén szigorításokat szeretett volna bevezetni.56
Paradox helyzet állt viszont elő azzal, hogy a vallásosságot támadó művek ellen
olyan munkák születtek, amelyek maguk is hozzájárultak a radikális eszmék terjedéséhez. Alexovits Vazul fentebb említett könyvét sokszor azok olvasták, akik nyitottak voltak a kereszténységet bíráló filozófiákra. Így a könyve épp az ellenkezőjét
érte el: még inkább elmérgesítette a viszonyt a radikálisok és a mérsékeltek között.57
A 18. században Magyarországon sokan aggódtak az olvasás terjedése miatt.
Ivona Kollárová szerint ez egy furcsa, paradox helyzetet teremtett, amelyben egyszerre volt jelen az olvasás népszerűsítésének és korlátozásának igénye. Tipikus példa erre az 1771-ben egy egykori jezsuita tollából Pozsonyban megjelent munka,
amely az ellenőrizetlen olvasás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Kollárová azzal magyarázza az olvasásellenességet, hogy a művelt, vallásos értelmiség megdöbbenve
tapasztalta, milyen sok antiklerikális és libertinus irodalom vált elérhetővé a kölcsönkönyvtárakban. Erre a jezsuiták úgy reagáltak, hogy az olvasás korlátozásának
igényével léptek fel.58
A magyar olvasmányműveltséggel foglalkozó szakirodalomban többen is kijelentették, hogy a 18–19. század fordulójára valamilyen átalakuláson ment keresztül
az olvasási kultúra. Az előbb említett Ivona Kollárová a jozefinizmusban látja az
olvasmányműveltség átalakulását. A felvidéki eseményeket elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a jozefinista reformok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
sok értelmiségi az olvasás népszerűsítését az 1780-as években alapvető célul tűzze
ki maga elé. Igen alapos vizsgálódása során ebből a folyamatból külön kiemeli a
röpiratok jelentőségét, amelyek azon kívül, hogy igen sok az egyházat támadta,
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jelentősen hozzájárultak, hogy a társadalom több rétegében elkezdtek odafigyelni
az olvasás jelentőségére.59
Könyvünk témájához kapcsolódóan fontos, hogy léteznek olyan vélemények is,
amelyek Kollárovához képest nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatára. Ezen kutatók jelentős része úgy véli, hogy a hagyományos
vallásosság felbomlása összefügg a hazai könyvtárakba ekkor bekerült radikális felvilágosodás műveinek olvasásával. Hermann Egyed szerint az arisztokrácia könyvtárait elárasztották a vallásellenes művek, s a cenzúra nem igyekezett megakadályozni. Annak ellenére, hogy kijelentését semmilyen adattal nem támasztotta alá,
véleménye mindenképp érdekes számunkra.60 G. F. Cushing is hasonló következtetésre jutott, szerinte Magyarországon a magánkönyvtárak voltak azok a gyűjtemények, amelyek fontos szerepet játszottak a radikális felvilágosodás gondolatainak
terjedésében.61 Sokkal alaposabb forráselemzést végzett el viszont Kókay György,
aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a 18. század végén megszaporodtak azok az értelmiségi vezetők, akik elzárkóztak az olvasás széles körű terjesztése elől, mert tartottak a hagyományos világ felbomlásától.62 Balázs Péter korabeli filozófiai munkák
vizsgálata során jutott arra a következtetése, hogy a francia forradalom hatására a
mérsékelt felvilágosodás képviselői a terjedő vallásellenes gondolatokért általában
a könyvek olvasását okolták, mert szerintük hitetlenségre vezethet, ezért a cenzúra
szigorát szerették volna növelni.63
A cenzúratörténeti munkák a 18–19. század fordulójának tárgyalása során egytől
egyig egyetértenek abban, hogy a magyarországi könyvellenőrzési rendszer működésében a jakobinusok mozgalma okozott nagy törést. A változás lényege az volt,
hogy 1795 után az állam sokkal szigorúbb szabályrendeleteket vezetett be, és visszamenőleg is ellenőrizte a könyvforgalmat. Ez a fordulópont viszont nem sok változást
hozott a vallásellenes művek olvasásával kapcsolatban, mert mind a II. József, mind
az I. Ferenc által felépített cenzúra nagy figyelmet fordított az ilyen jellegű kiadványok terjedésének megakadályozására.64
A magyar jakobinusok mozgalmát nemcsak cenzúratörténeti szempontból tartják fordulópontnak, hanem olvasmánytörténeti szempontból is: több kutató hangsúlyozta, hogy a francia forradalom radikalizálódásának következtében az olvasókörökbe eljutott nyomtatványok jelentős része elősegítette a radikális felvilágosodás
gondolatainak elterjedését Magyarországon.65 A magyar jakobinusok által gerjesztett olvasási dühöt szinte már idealisztikusan ábrázolta Eckhardt Sándor, aki szerint
az 1790-es évek elején a nagyobb magyar városokban napok alatt elkapkodták a
könyvkereskedésekből a legújabb politikai írásokat, de arra is felhívta a figyelmet,
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hogy a református egyház óvatosságra intette híveit a francia forradalom vallásellenessége miatt.66 Granasztói Olga megcáfolta ezeket az állításokat, és egy sokkal
árnyaltabb képet festett, amelyből az derült ki, hogy az olvasóközönség többsége
nem érdeklődött a szélsőséges olvasmányok iránt. Egyben kimutatta, hogy a 18.
század végén a francia műveltség, a vallásellenes filozófiák és az olvasás ugyan ös�szefüggésben álltak egymással, de semmiképpen sem lehet azt állítani, hogy minden
franciául olvasó automatikusan vallásellenes gondolatok iránt érdeklődött volna.67
A szakirodalom szerint a 18. század második felében Magyarországon is megerősödött az úgynevezett vallásvédő művek műfaja, mert mind a katolikus, mind
a protestáns egyházak a hit szempontjából veszélyesnek tartották a felvilágosodás
néhány irányzatát. Az 1790-es években a külföldi hitvédő irodalom adaptációja
annyira fontossá vált a magyarországi egyházi emberek számára, hogy a református
Háló Kováts József és a pálos szerzetes Szent-Györgyi Gellért egy időben fordították
le Racine vallásvédő művét, vagyis a két nagy ellenfél nem mindig harcolt egymás
ellen, bizonyos esetekben közösen léptek fel a vallást veszélyeztetők ellen. Louis Racine a híres tragédiaíró fia volt, aki a spinozizmus és Pierre Bayle ellen írt vallásvédő
munkájáról lett ismert. Művében polemizált a kereszténység különféle támadóival,
mint például az ateistákkal és a deistákkal. Az olvasás és a vallásosság szempontjából azért érdekes ennek a műnek a magyar fordítása, mert a katolikus változatban
Szent-Györgyi úgy fogalmazott, hogy azt nem az értelmiségnek, hanem egyfajta
népolvasmánynak szánta. Annak ellenére, hogy Padányi Klára nem vizsgálta részletesen ezt a kérdést, azt megállapíthatjuk, hogy a vezető értelmiség körében érezhető
volt egy olyan igény, amely azt szerette volna elérni, hogy a széles társadalmi rétegek
népkönyvként forgassák a vallásvédő olvasmányokat.68
A népkönyvek és a népi olvasmányok vizsgálatával a magyar néprajzi kutatások
is foglalkoznak, de kevéssé figyeltek fel a történeti forrásokban rejlő lehetőségekre, ezért a legújabb összefoglalás nem tudott országos jellemzőket bemutatni, s a
külföldi szakirodalom alapján fogalmazta meg, hogy hazánkban is megfigyelhető
volt a 18. század végén az olvasási szokások megváltozása, amely a populáris olvasmányokban a kalendárium, a ponyva nagyarányú elterjedését jelentette, miközben
a különböző kiadású bibliák és imakönyvek is népszerűek voltak a paraszti társadalomban.69
A kora újkori európai népi kultúra átalakulásának bemutatása során Peter Burke
olyan nagy társadalmi folyamatokat is bemutatott, amiket népi deizmusként definiált. Az 1790-es években Párizsban és a nagyobb francia városokban a lakosság
jelentős része nem gyakorolta a vallási szokásokat, például nem vett részt a húsvéti
ünnepkör hagyományos szertartásain. Szerinte nem egyértelmű, hogy ez egyfajta
népi deizmus volt-e, mert az is magyarázhatja, hogy a katolikus liturgia ellen léptek
fel így tömegesen az egykori hugenotta családok. Az viszont biztos, hogy London66
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ban és Bécsben voltak ebben az időszakban olyan kézművesek, akik csoportosan
tagadták meg az egyházi liturgiát, és ténylegesen a népi deizmus terjedt el köztük.
Burke könyvében azt állítja, hogy a népi kultúrában a 18. században megfigyelhető
egyfajta dekrisztianizáció, amely együtt járt a keresztény vallás térvesztésével. Sok
esetben ez viszont nem a kereszténység visszaszorulását jelentette, hanem a természetfeletti elemek kikopását. Ilyennek lehet tekinteni az angol népkönyvek körében
népszerű Hocus-Pocus című művet, amely a szemfényvesztők, varázslók trükkjeit
leplezte le. Ehhez hasonlóan szintén a népi vallásosság átalakulását jellemezte az,
hogy a 18. századi francia kalendáriumokból eltűntek a természetfölötti jelenségekre utaló leírások.70
Magyarországon a református egyházban ugyan később, de hasonló jelenségeket
figyelt meg Kósa László is, aki szerint az egyháztól való nagyarányú elfordulás volt
tapasztalható az 1850-es évektől. Ennek okai elég sokrétűek voltak, minden bizonnyal közrejátszott benne, hogy a felvilágosodás hatása elérte a népi kultúrát is.
Ez nem a felvilágosodás eszméinek tudatos átvételét jelentette, az életérzésben és a
viselkedésben megjelenő változásokban volt megfigyelhető, mindkettőt felerősítette
ugyanis, hogy 1848-ban a feudalizmus szokásrendszerét lebontották, és ezzel az
egyház támogatása (egyházadó) népszerűtlenné vált.71
Az olvasás és a vallásellenesség összefonódásának konkrét példáját említi Döbör
András, aki szerint az államtanács és a kancellária is azon a véleményen volt, hogy
az 1802-ben a Dunántúlon kitört parasztlázongások kiváltó oka az újságok és az
országgyűlési követek számára készült nyomtatványok szabálytalan és ellenőrizetlen terjedése volt.72 De nemcsak a parasztmozgalmakra figyeltek fel a történészek,
mert a Weingand és Köpf könyvkereskedő cég 1770 és 1784 között megjelent katalógusait vizsgálva Pavercsik Ilona arra a következtetésre jutott, hogy a kereskedelmi
forgalomba került könyvek között a vallásos irodalom 35%-ról 25%-ra csökkent.
A Békési Református Egyházmegye szempontjából ez a katalógus azért érdekes,
mert Pavercsik talált benne egy olyan adatot, amely szerint Mittendorfer András
eszéki könyvkötő nemcsak imakönyveket vásárolt a Weingand–Köpf cégtől, hanem
színdarabokat, szabadkőműves-irodalmat, Voltaire-műveket is.73 Ez pedig azt jelenti, hogy a Délvidékre szintén eljutottak azok a kiadványok, amelyek tartalma
ellentmond a hagyományos vallásgyakorlásnak.
Még mielőtt a békési egyházmegyében történt események elemzésébe kezdenénk,
érdemes röviden kitérnünk, mit tudunk arról, hogyan alakult Nyugat-Európában az
olvasás és a vallásellenesség kapcsolata.
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2.3. Néhány nyugat-európai példa
az olvasmányműveltség és a vallásellenesség kapcsolatára
A kora újkori nevesebb filozófusok körében vallásellenes könyvek olvasása egyáltalán nem volt szokatlan, több olyan munka is megjelent nyomtatásban, amelyek
az akkori felfogás szerint valláscsúfolónak volt tekinthető. Az intézményi könyvtárakba való bekerülésük problémás volt, mert e bibliotékák olyan közéleti helyeknek
számítottak, ahol valláscsúfoló munkát nem volt tanácsos olvasni. Magángyűjteményekben kimutathatóan jelen voltak ezek a művek, s hogy a lebukás veszélyét
elkerüljék, több olyan írásmű is azt tárgyalta, hogyan lehet ilyen műveket titokban
olvasni. Ezt a jelenséget Tullio Gregory tárta föl részletesen, olyan filozófiai értekezéseket elemzett, amelyek a vallásellenes művek olvasási módjára utalnak. Gre
gorynak az volt a célja, hogy filológiai módszerekkel rekonstruálja a Theophrastus
redivivus című 17. századi radikálisan vallásellenes kézirat hatását, ezért elemezte a
kétértelmű szövegekhez kapcsolódó olvasási adatokat. Mivel a kora újkori filozófiai
munkák bevett módszere volt, hogy csak a művelt olvasó tudta helyesen értelmezni
a kétértelmű részeket, fontos volt a korabeli sorok közt való olvasást feltárnia.74
A sorok között olvasást tudatosan választották azok a szerzők, akik megkérdőjelezték a vallás vagy a kereszténység alapjait. Jó példa erre Paolo Sarpi, aki nemcsak a
katolicizmust, hanem a kereszténységet is megkérdőjelezte. A tridenti zsinat történetéről (Istoria del Concilio di Trento) írt munkájának két olvasata is volt, s csak a
korabeli beavatottak ismerték: a valós olvasata szerint Sarpi a vallással szemben teljesen szkeptikus volt, és a szekularizációt támogatta. A kora újkorban a beavatottak
között ez a típusú olvasás világos és ismert volt, hiszen a nyomtatásban megjelent
művek sokkal kevésbé voltak olyan radikálisak, mint a kéziratban terjedő művek.75
Úgy tűnik, a radikális felvilágosodás titokban lemásolt kéziratos művei annak
ellenére jelentős szellemi erőt képviseltek, hogy ez a fajta másolási módszer sokkal
lassabb volt a nyomdai sokszorosításhoz képest. Hatásuk azért volt nagy, mert csak
olyan személyekhez kerültek el a másolt példányok, akik azt biztosan el is olvasták,
és a továbbmásolás során gyakran újabb filozófiai gondolatokkal egészítették ki az
eredeti művet.76
1992-ben az ateizmus történek kutatója, David Wootton hat olyan kritériumot
állapított meg, amelyek alapján meg lehet határozni, hogy egy-egy titokban készült
mű mennyire volt kétértelmű. Hogyan tudta azt egy vallásellenes kisközösség felismerni, hogy számára készült az a munka? A kritériumok közül álláspontja szerint a
legelső és a legfontosabb, hogy a szöveg a hagyományos véleményt tükrözze, mégis tartalmaznia kellett valamilyen szokatlan dolgot. A második kritérium alapján
az átlagos kortárs olvasók felfigyeltek a szövegre, mert valamilyen szinten eltért a
megszokott olvasmányok tartalmától. A vallásellenesség harmadik feltételének azt
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tartotta, hogy a szöveg olvasói bizonyíthatóan olyan érdeklődésűek legyenek, akik
fogékonyak voltak a kétértelmű szövegek befogadására. A negyedik kritériumra
nézve a mű szerzőjének ki kellett jelentenie, hogy különbség van a nyilvános irodalmi tevékenysége és a magánvéleménye között. Az ötödik feltételnek megfelelve
korabeli független forrásokkal kellett bizonyítani, hogy a szerzőnek volt kapcsolata
a vallásellenes filozófiákkal, és végül, de nem utolsósorban a szerző kéziratának
egyértelműen azt kellett bizonyítania, hogy sokkal radikálisabb gondolatai voltak a
publikált műveihez képest.77
Ez a fajta kutatási módszer igen szerteágazó és alapos feltárást igényel, és nem
biztos, hogy megvalósítható, mert a fentebb említett bizonyítékok nem feltétlenül
kerülnek elő a ránk maradt forrásokból. Ennek ellenére mindenképp érdemes figyelembe vennünk, mert a módszertan kidolgozása arra enged következtetni, hogy
Európában a kora újkorban viszonylag erős volt a vallásellenes filozófiák jelenléte.
Ezt erősíti meg az, hogy az olvasmánytörténeti szakirodalom szerint a 18. században jelentősen átalakultak Európában az olvasási szokások, aminek egyik következménye az lett, hogy kikerült az egyház ellenőrzése alól az olvasás, mert a
Biblia, az imakönyvek és egyéb kegyességi olvasmányok helyett az olvasóközönség
érdeklődése a világi témájú irodalom felé kezdett fordulni.78 Roger Chartier erre
alapozva azt állítja, hogy az olvasási szokások átalakulásai jelentősen hozzájárultak
ahhoz, hogy a francia forradalom a dekrisztianizáció felé mozdult el, miközben ezzel párhuzamosan a francia paraszti társadalomban az esti közös olvasásnak fontos
vallásos szerepe volt.79 A szakirodalom sommásan ezt úgy fogalmazta meg, hogy
a felvilágosodás könyvképe megváltoztatta a Bibliáról alkotott véleményt, mert a
„könyvek könyve” helyett az érdeklődés egyre inkább a tudás könyve felé irányult,
mondván, szükség lenne egy olyan könyv megírására, amely a teljes emberi tudást
tartalmazza.80
Az olvasmánytörténeti kutatásokban mára általánosan elfogadott tény, hogy
Nyugat-Európában a 18. század során az úgynevezett intenzív olvasás helyét fokozatosan átvette az extenzív olvasás, vagyis az ismétlődő (intenzív) olvasmányok
helyét (Biblia, katekizmus, bibliai történetek, kalendárium stb.) olyan olvasmányok
vették át, amelyek az újraolvasás helyett a mindig újabb (extenzív) tartalmak felé
fordultak. A szakirodalom erre a jelenségre előszeretettel használja az „olvasási
düh” kifejezést, ezen azt értik, hogy a felvilágosodás hatására óriási lendületet kapott az újabb és újabb olvasmányok olvasása.81 Rolf Engelsing szerint a 18. század
közepén német nyelvterületen egyfajta olvasási forradalom zajlott le: a hangos közösségi olvasás helyett a néma, szórakoztató olvasás kezdett elterjedni.82 A tömeges
alfabetizáció terjedésével a szövegek szóbeli öröklődésének folyamata jelentősen
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átalakult: egyre többen tudták írásban is rögzíteni gondolataikat, és egyre többen
tudták azokat a gondolataikat titokban tartani, amelyek a vallásosságot kezdték
ki. A közösségi olvasás helyett fokozatosan elterjedt a néma, magányos olvasás (és
írás), amely lehetővé tette, hogy a társadalom ne szerezzen tudomást radikális gondolatokról. Ez az átalakulás nem azt jelentette, hogy Nyugat-Európában a 18–19.
század fordulóján a néma olvasás átvette a hangos közösségi olvasás szerepét, de
az kétségtelenül megszilárdult a jól képzett, iskolázott társadalmi csoportokban.83
A helyzet furcsaságát jól mutatja Hermann Samuel Reimarus esete. A kortárs
egyházi vezetők véleménye szerint Reimarus igazán konzervatív, ortodox lutheránus teológus volt, akiről csak halála után derült ki, hogy radikális deista volt. Ezt
úgy tudta eltitkolni, hogy az életében megjelent könyvei egytől egyig az ortodoxia
jegyében fogantak, s közben olyan kéziratokat írt, amelyekben teljesen szakított a
hagyományos vallásossággal: azt állította, hogy Jézus egy politikai felkelés vezetője
volt, akiről a csaló apostolok állították utólag a feltámadást.84
A fenti példából látszik, hogy a felvilágosodás jelentősen átalakította Nyugat-
Európa olvasási kultúráját, amely egészen máshogy kezdett el a nyilvánossághoz
viszonyulni, mint a korábbi filozófiai irányzatok. Az biztos, hogy az olvasási düh
nagyobb nyilvánosságot hozott létre Európában, de ezt igyekeztek ezt ellenőrizni
és kézben tartani.85 Jelenlegi ismereteink szerint a 18. század végén a közvélemény
ellenőrzése nemcsak Franciaországban siklott ki az államhatalom kezéből, hanem
a Német-római Birodalomban is, mert az olvasási düh jelentősen befolyásolta a társadalmi nyilvánosságot. Ez leginkább az újság- és folyóirat-kultúra átalakulásában
figyelhető meg, mert a német értelmiség nyilvános közösségekben (például olvasókörökben) beszélte meg az aktuális híreket. Az ilyen jellegű beszélgetések abban tértek el a hagyományos eszmecseréktől, hogy a résztvevők szabadon merték vállalni
véleményüket: a francia forradalom hatására egyre több német városban merték
követelni a teljes sajtószabadságot.86
A közvélemény alakulására nagy hatással volt az európai könyvkereskedői hálózat fejlődése. A 18. században Európában a tiltott könyveknek olyan mértékű
kereskedői hálózata alakult ki, amely meghaladta a cenzúra korlátozó erejét. Az
Európa egészét behálózó kereskedelmi kapcsolatok lehetővé tették, hogy a vallásellenes kiadványokat becsempésszék azokba az országokba, ahol azokat szigorúan
tiltották. A Habsburg Monarchiába például Svájcból, Németalföldről és Velencéből
importáltak tiltott olvasmányokat.87 Mindeközben nem szabad elfelejtenünk, hogy
vizsgált korszakunkban a regények, az újságok, valamint az utazási irodalom lett a
legnépszerűbb műfaj, de a kegyességi irodalom, a Biblia és a katekizmusok is nagy
népszerűségnek örvendtek.88 Bizonyos esetekben az üzleti érdek az erkölcsi célokat
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is felülírta, mert a Société Typographique de Neuchâtel könyvkiadó vállalat egyszerre forgalmazott bibliákat, vallásellenes műveket és pornográf regényeket. Ez azt
mutatja, hogy az egyik legnagyobb európai könyvkereskedő cég olyan kereskedelmi
rendszert épített fel, amelynek az elvei nem valamelyik filozófiai irányzattal álltak
összefüggésben, hanem tisztán üzleti célokat szolgáltak.89
A vallásellenesség és az olvasás összefüggésének kapcsán a nyilvánosság kérdése
azért fontos, mert az egyház igyekezett az olvasmányok tartalmának ellenőrzését a
kezében tartani, hiszen attól tartott, hogy az ellenőrizetlen olvasmányok vallásellenes gondolatok terjedéséhez fognak hozzájárulni. A keresztény egyház intézményrendszerén belül nagyon sok helyen meg lehet találni ezt a korlátozó magatartást.
Az előző fejezetben már említettük XIII. Kelemen pápa brévéjét, amely az olvasás
korlátozását kívánta elérni, ezért itt most csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a
francia forradalom előestéjét jóval megelőzően az egyház már a szószékeken is elkezdte a harcot a vallásellenes filozófia ellen: mind a katolikus, mind a protestáns
egyházak kötelezték a papjaikat, hogy az igehirdetésben hívják fel a hallgatóság
figyelmét a vallásellenes filozófia veszélyére. Ennek hatására az 1770-es évek végén
Franciaországban és Hollandiában is hasonlóan cselekedtek, ennek következtében
szóbeszéd tárgyává lett a vallásellenesség. A szóbeszéd természetesen érdeklődést
is kiváltott, és mivel kialakult egy irántuk érdeklődő olvasóközönség, a radikális
felvilágosodás művei kéziratos másolatokban is elterjedtek.90
Nemcsak Franciaországban és a Német-római Birodalomban, hanem az osztrák
örökös tartományokban és Csehországban is tudatában voltak az uralkodók a veszélynek, amit a kereszténységet támadó gondolatok terjedése jelentett, és amelynek
megakadályozására – az egyházhoz hasonlóan – a nyilvánosság korlátozását tartották megoldásnak. A Habsburg-uralom alatt álló országokban az állami cenzúra
tevékenységének jelentős részét a valláscsúfoló művek betiltása és megsemmisítése
tette ki.
A felvilágosult abszolutista uralkodók, mint Mária Terézia és II. József erősen őrködtek a vallásosság megőrzésén, a deizmust nem tartották elfogadhatónak. Mégis
a Joseph von Sonnenfels által szerkesztett bécsi lap, a Der Mann ohne Vorurtheil a
vallási toleranciával és bizonyos vallásellenes témákkal is foglalkozott, amelyet az
osztrák középosztály bizonyíthatóan olvasott. Az örökös tartományokban és Csehországban a türelmi rendelet kihirdetésével normalizálódott a protestánsok helyzete, ám nem lettek a katolikusokkal egyenrangúak. József továbbra is biztosította a
katolikus vallás elsőbbségét. A szélsőséges vallásellenes műveket szintén korlátozta:
a cenzúra szigorúan tiltotta a deista és ateista művek terjesztését.91
Mindezek ellenére a Habsburg Monarchiában II. József uralkodása idején több
helyen megfigyelhetők voltak vallásellenes mozgalmak. Nézeteik nagyrészt deisták
voltak, de a janzenizmusnak ugyanúgy voltak olyan megnyilvánulásai, amelyeket
kereszténységellenesnek lehet tekinteni. Sőt a materializmus jegyében néhány ateista
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filozófus is működött a birodalomban. Sok konzervatív egyházi vezető a szabadkőművességet a vallásellenességgel azonosította, amelyet a történeti vizsgálatok nem
igazolnak egyértelműen. Abban viszont egyetértenek a történészek, hogy a Habsburg-országokban a vallásellenesség gondolatai nagyrészt a cenzúra által tiltott művekben terjedtek, majd ezek az illegális könyvkereskedelmen keresztül jutottak el a
vevőkhöz. Mégsem csak az eltitkolt olvasmányokból tájékozódtak a vallásban kételkedők, itt-ott a nyilvánosság is értesülhetett ezekről az elméletekről. Így például
Siegfried Wieser 1786-ban még egyetemi katedrára jutása előtt olyan nézeteket tett
közzé, amelyekben azt fejtette ki, hogy Jézus ugyanolyan ember volt, mint a többi.
Wieser ezzel már túllépte a jozefinista reformkatolicizmus tételeit, mégsem büntették meg érte, sőt kinevezték a bécsi egyetemre professzornak.92 A jozefinizmus
egyik fontos jellemzője volt, hogy minden olyan folyamatot támogatott, amely a
birodalom hatékonyabb működését szolgálta. Ennek a bécsi professzornak az esete
ezzel hozható összefüggésbe, hiszen II. József mindaddig támogatta a nyilvánosság
térnyerését, amíg az az uralkodó érdekeit szolgálta. Azonban ez nem azt jelenti,
hogy az uralkodó egyetértett volna Wieser deizmusával vagy a felvilágosodás politikai eszméit hirdető röpiratokkal. Sokkal inkább arról van szó, hogy úgy látta, a
birodalom hasznára lesz a szabadabb véleménynyilvánítás.93
II. József trónra lépése előtt valamelyest más volt a helyzet, mert Mária Terézia
cenzúrapolitikája alapvetően az államvallás igényeihez igazodott, vagyis a katolikus
könyvek és szerzők nem voltak tiltva, a protestánsok viszont erősen. Ez a cenzori
tiltólista az 1748-ban és 1767-ben kiadott pápai bullákra megy vissza, vagyis hiába
volt állami cenzúra, Róma nagy hatást gyakorolt a tiltott könyvek listájának kialakítására. Annak ellenére, hogy II. József radikálisan lecsökkentette a tiltott könyvek listáját, az 1780-as évek elején átdolgozott index változatlanul sok protestáns
szerzőt tiltott.94 A francia forradalom és a török háborúk hatására viszont II. József
visszavonta cenzori rendeleteit, mégsem tudta a külföldi (vallásellenes) könyveket
kiszorítani az örökös tartományokból. Ezt követően az osztrák és a magyar jakobinus mozgalmak miatt radikálisan szigorítottak a cenzúrán, amely igen szigorúan
őrködött a kereszténységet sértő művek megjelenése fölött.95
Mielőtt még a békési egyházmegye olvasmányműveltségének elemzésébe belekezdenénk, érdemes röviden összefoglalnunk, hogy a cenzúra szigorának ellenére hogyan alakult Nyugat-Európában a vallásellenes olvasmányok elterjedése.
Nagyon jól mutatja ezt a folyamatot a világi és vallásos olvasmányok arányának
változása, amelyet a 18. században mind a katolikus, mind a protestáns egyházak
érzékeltek. A történeti kutatásokban leginkább arra figyeltek fel, hogy az egyház
veszélyesnek tartotta a regények terjedését, mert olyan világi műfajnak tekintette,
amely eltávolítja a vallásosságtól az embereket.96 A népszerű olvasmányok terje92
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dését viszont egyáltalán nem volt könnyű megakadályozni. A 18. században Nyugat-Európában már olyan könyvkereskedelmi hálózatok működtek, amelyek ki tudták játszani az egyházi és a világi cenzorok éberségét. Így például a francia vidéki
lakosság körében házaló kereskedők terjesztették a kiadványokat, s kalendáriumtól
kezdve kegyességi műveken át egészen a tiltott olvasmányokig minden megtalálható
volt.97 Ez a kereskedelmi hálózat viszont nem állt meg Franciaország határainál,
hiszen a felvilágosodás századában a francia nyelvű könyv volt a legérdekesebb és
legkeresettebb könyvkereskedői portéka. Jól mutatja ezt, hogy még a francia nyelvű
almanachoknak is igen nagy piaca volt Európában. Ezek az évkönyvek eljutottak
a Német-római Birodalomba, Lengyelországba, Oroszországba és Svédországba is:
például 1791 és 1795 között több mint 45 különböző francia nyelvű almanach volt
forgalomban német nyelvterületen.98 Annak ellenére, hogy nagy volt az érdeklődés
a francia irodalom iránt, érdemes megnéznünk, ténylegesen mekkora arányt tett ki
ebből a vallásellenes irodalom, és hogyan viszonyult ehhez a nyugat-európai protestáns olvasóközönség.
1760-ban jelent meg Lipcsében Helvétius De l’esprit című műve németül, amelynek előszavában arra hívták fel az olvasók figyelmét, hogy talán túl radikálisnak
fogják találni a könyvet, de nem szabad azt egyértelműen vallásellenesnek tekinteni.
Ezek szerint a könyvkiadó pontosan tisztában volt azzal, hogy kényes témát érint
az új publikáció. Helvétius könyvében támadta a pápaságot és a katolikus egyházat,
amit német protestáns területen egyáltalán nem üldöztek, viszont néhány gondolata
még a lutheránusoknak is sok volt.99 Ha maga a könyvkiadó ilyen öncenzúrát gyakorolt, mégis hogyan tudtak az ilyen jellegű nyomtatványok elterjedni? Voltak olyan
érdeklődők, akik el merték az ilyen műveket olvasni? A kérdés megválaszolásához
azt kell megnéznünk, hogyan alakult a nyugat-európai olvasóközönség 18. századi
olvasmányaiban a vallásellenes és a vallásos művek aránya.
Nem bizonyítható egyértelműen, hogy Európában a 18. században a dekrisz
tianizáció egyértelműen teret nyert volna az olvasmányokban, mert a vallásos, kegyességi irodalom egyáltalán nem csökkent, sőt bizonyos esetekben növekedett. Az
olvasmánytörténeti vizsgálatok azt mutatják, hogy Nyugat-Európa vidéki lakosságának körében alig mutatható ki vallásellenes irodalom jelenléte, például Württembergben, a Laichingen nevű faluban 1748–1820 között készült könyvjegyzékekben a
tételek 98,5%-a vallásos témájú volt. Sőt a városi lakosság körében sem volt általános a vallásellenes olvasmányok terjedése, mert például Tübingenben 1750 és 1760
között 460 polgár inventáriumát megvizsgálva az derült ki, hogy az olvasmányok
80%-a vallásos témájú volt. Egy nyugat-franciaországi városi magánkönyvtárban
1785 és 1789 között az olvasmányok kétharmada vallásos mű volt.100
Mégis a helyzet nem volt ennyire ideális, ezért néhány fontos jelenségre szükséges felhívnunk a figyelmet. Az európai könyvkereskedelemben a forgalomban lévő
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kiadványok vallásos tartalmának átalakulása sok mindenről árulkodik. A nagy
könyvkereskedő vásárok katalógusait elemezve egész Európát érintő változásokat
lehet megállapítani. Például a lipcsei könyvvásár katalógusaiban szereplő művek
tartalmát elemezve az derül ki, hogy a 18. század során fokozatosan csökkent a
vallásos könyvek iránti érdeklődés: 1740-ben a lipcsei katalógusban található könyvek 38,5%-a volt vallásos témájú, 1770-ben viszont már csak 24,5%, és 1800-ban
mindössze 13,5%.101 Mindeközben a francia felvilágosodás legradikálisabb materialista alapokon nyugvó ateista gondolkodói, Baron d’Holbach és Jacques-André
Naigeon magánkönyvtárai arról tanúskodnak, hogy a gyűjteményeik nagy részét a
hagyományos teológiai művek alkották. D’Holbachnak körülbelül 3000 tételből,
Naigeonnak mintegy 1000 tételből álló gyűjteménye volt. Mindkettőben feltűnően
sok teológiai munkát találni középkori szerzőktől kezdve egészen modern kortársakig, amelyek között sok ortodox teológiai munka is volt.102 Tehát egy könyvtárban a hagyományos vallásosság olvasmányainak jelenléte még nem azt jelenti, hogy
az olvasók egyet is értettek azok tartalmaival. Sokkal inkább érdemes azokat az
adatokat figyelembe vennünk, amelyek az érdeklődés okait mutatják be. (A lipcsei
könyvvásár portékái iránti érdeklődés változása mindenképpen indokolja ezt.)
Vajon az előbb említett Laichingen lakosai között miért volt ilyen nagy a vallásos
irodalom iránti érdeklődés? A válasz egyszerű. Laichingen a radikális pietizmus
egyik fellegvárának tekinthető. 1800-ban a lelkész azt jegyezte fel híveiről, hogy
nagyon sokat olvastak, ugyanis mindegyik háztartásban volt kegyességi olvasmány.
Laichingen lakosai átlagban legalább akkora könyvgyűjteménnyel rendelkeztek,
mint az egyetemváros Tübingen háztartásai. Az inventáriumok tanúsága szerint
még házassági ajándékként is radikális pietista kegyességi olvasmányokat adtak
egymásnak. Az 1748 és 1820 között fennmaradt könyvjegyzékekben az olvasmányok mintegy 1,5%-a tekinthető világinak, az összes többi vallásos tárgyú volt! Miközben a német városokban ez az arány teljesen másként alakult: Tübingenben 1750
és 1850 között a polgárok jegyzékeiben 22% volt világi, Speyer városának jegyzékeiben 1780 és 1786 között 20%-a.103 Ez azt jelenti, hogy Laichingenben a vallásos
olvasmányok azért voltak annyira népszerűek, mert olyan kegyességi irányzathoz
tartoztak, amely rendkívül fontosnak tartotta a hitbuzgalmi művek olvasását.
Ezek után érdemes megnéznünk, hogyan alakultak más protestáns közösségek
olvasmányai.
Svájcban a 18–19. század fordulóján a református lelkészek jelentős része részt
vett a népfelvilágosító mozgalomban. Törekvéseik során a hasznos olvasmányok
elterjesztését hirdették a prédikációikban. Kérdés, mit tekintettek hasznos olvasmánynak.
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Tudjuk, hogy a svájci paraszti családi életnek ebben az időszakban a Biblia és
egyéb vallásos könyvek olvasása rendszeres része volt: általában a családfő olvasott fel belőle hangosan a családtagoknak. A svájci parasztok olvasási kánonjába
a biblia, kalendáriumok, énekeskönyvek és népkönyvek tartoztak, az érdeklődést
irántuk a kálvini hagyományok és a pietizmus táplálták. Ez a vallásos hagyomány
szigorúan tiltotta azoknak a műveknek az olvasását, amelyek kitalált (fiktív) történeteket tartalmaztak, ezért a paraszti olvasásban nagyon nehezen terjedt el a
modernebb szépirodalom. Zürich kanton vidéki lakossága a 18. század közepén
háztartásonként átlagosan hét könyvvel rendelkezett, amelyeknek 50%-a teológiai
témájú volt, 32%-a kegyességi, 10%-a erkölcsi, 8%-a világi. Annak ellenére, hogy
a kalendárium olvasása sokkal népszerűbb volt a Bibliáéhoz képest, nem lehet azt
mondani, hogy a népi olvasmányokban komolyabb súlya lett volna a vallásellenes
irodalomnak. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a népfelvilágosító mozgalom igen erősen pártolta a hitbuzgalmi művek terjedését, miközben a vallásos szépirodalom elterjedését is igyekezett pártfogolni. Tehát a világi (részben vallásellenes)
művek jelenléte nem volt erős a református parasztság körében.104
Mindez azért érdekes, mert ezek szerint a fejlett és gazdag Svájcban a vidéki lakosság olvasmányaiban alig mutatható ki a radikális felvilágosodás műveinek jelenléte. Márpedig a 18. század végén Svájcban nemcsak a konzervatív vallásosságot
képviselő kiadványok voltak elérhetők kereskedelmi forgalomban, mert a Société
Typographique de Neuchâtel Európát behálózó ügynökrendszerrel terjesztette a vallásellenes kiadványokat is.105 Sőt az Alpok gazdag városaiban még a cseh nyelvű
könyveknek is volt kimutatható piaca, amely azt jelenti, hogy Svájcban igen heterogén volt a könyvpiac.106
A helyzet összetettségét mutatja, hogy a nyugat-európai paraszti világba az irodalom, a magaskultúra igenis eljutott, de nem egyenes úton, mert a többség nem
olvasta az irodalmi és filozófiai műveket, hanem bizonyos eseményeken hallott róluk. Jellemzően prédikációból, katekizmusból értesültek egy-egy olvasmány tartalmáról. Hasonlóképpen jelentős szerepe volt a vásári komédiások által közvetített
tudásanyagnak és a népdalokban megőrzött ismereteknek is.107
Mivel a békési egyházmegyében élők alapvetően paraszti életformát folytattak,
a fentebbi példákhoz érdemes még két jelenséget bemutatnunk. Az első ezek közül
azzal kapcsolatos, hogyan alakult Európában az írástudatlan parasztság és a valamilyen szinten az írni-olvasni tudók gondolkodásmódja.
Jelenlegi ismereteink szerint a kora újkori Európában a népkönyvek szövege és
tartalma – amely alapvetően meghatározta az alsóbb társadalmi rétegek gondolkodásmódját – hosszú évszázadokon keresztül nem változott. A népi társadalomban
sokáig azonos volt az írni-olvasni tudók és az analfabéták szellemi horizontja. Ezt
az írni-olvasni tudók és az analfabéták végrendeleteinek elemzése bizonyítja, amely104
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ből az derült ki, hogy mindkét társadalmi réteg hasonló értékrenddel rendelkezett:
vagyonukat előszeretettel hagyták családtagjaikra, miközben rendszeresen adományoztak az egyháznak és a szegényeknek is, de iskoláknak, illetve tanulást támogató
intézményeknek alig. A 18. század végén viszont a népkönyvekben is megfigyelhető
lett kismértékű szekularizáció, melynek hatására az egyháztól való elfordulás is kimutatható.108
A második jelenség a Német-római Birodalom paraszti társadalmában megfigyelhető olvasási szokások változásával kapcsolatos, a kézművesek és a parasztok
között az 1780-as évektől ugyanis már kimutatható az olvasás demokratizálódása,
ami azt jelenti, hogy az intenzív egyházi olvasmányok helyét részben átvették az extenzív világi jellegű olvasmányok. Ez kiváltotta az egyház rosszallását, és mindegyik
felekezet igyekezett befolyást gyakorolni hívei olvasási szokásaira.109
A német nyelvterületen a paraszti írásbeliség a 18. században már egész erősnek
mondható, de már a 17. századból is ismerünk olyan paraszti naplókat, amelyek
nem csupán gazdasági feljegyzések voltak, hanem jóval többek annál, mert a földművesek krónikákat és életrajzokat is vezettek. Nagyon valószínű, hogy ezek az író
parasztok nem kizárólag vallásos irodalmat olvastak, hanem elbeszéléseket, világias
traktátusokat is. Feltűnő, hogy a parasztkrónikák írói alig reagáltak a vallásos irodalomra, s ez valószínűleg azért alakult így, mert a szóbeli kultúrának mindennapi
része volt a vallási jegyek kihangsúlyozása.110
A nyugat-európai alsóbb társadalmi rétegeket érintő változások miatt meg kell
vizsgálnunk, milyen módszertani eszközök állnak a rendelkezésünkre, amelyekkel
a népi vallásosság és az olvasmányműveltség kapcsolatait elemezhetjük.
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A Békési Református Egyházmegye a Körösök, a Tisza, az Al-Duna és a Kárpátok
által határolt területen helyezkedett el, amely Békés, Csongrád, Csanád, Arad, Torontál és Temes vármegyékben, valamint a katonai határőrvidéken élő reformátusokat szervezte egy egyházigazgatási egységbe. Az itt élő kálvinisták alapvetően
falvakban vagy mezővárosokban laktak, a nagyobb városokban az általunk vizsgált
időszakban még nem jöttek létre anyaegyházközségek: az aradi, a temesvári és a
nagybecskereki gyülekezetek egytől egyig 1821 után alakultak. Vidékies életmódot
folytattak, a békési egyházmegyében élők többsége mezőgazdasági tevékenységből
tartotta el magát, kisebb hányaduk iparos volt, és alig néhány világi értelmiségit
(pl. gyógyszerész, orvos) találunk közöttük. Ezen a területen a református nemesség
többsége paraszti életmódot folytatott, igen kevés olyan család volt köztük, akik a
középnemesség anyagi szintjén éltek. Jól képzett, iskolázott csoport a lelkipásztorokon és a néhány világi pályán alkotó emberen kívül gyakorlatilag nem volt köztük. Az esperességben református nagygimnázium is csak egy működött ebben az
időszakban, mégpedig Hódmezővásárhelyen, illetve a 19. század elején alapították
Mezőberényben az evangélikus gimnáziumot, ahol néha református diákok is tanultak. A békési és a szentesi partikula szintje ekkor még csak a kisgimnáziumi oktatás
színvonalát érte el. Az egyházmegye településein a vizsgált korszakban nem működött sem tipográfia, sem könyvkereskedő, nyomda a gyülekezetekhez legközelebb
Szegeden, Temesváron és Aradon működött.111
Mai tudásunk alapján kicsit pejoratív Berlász Jenő véleménye, aki szerint a 18.
században a kálvinisták az Alföldön és a Partiumban sokkal kevesebb könyvtári
gyűjteményt tudtak létrehozni, illetve fejleszteni, mint a katolikusok.112 Annak ellenére, hogy ez a kijelentés ebben a formában nem állja meg a helyét, jól jellemzi a fentebb ismertetett kulturális viszonyokat. Mindebből az következik, hogy a vizsgált
területen az olvasmányműveltség valószínűleg alacsony volt, ezért a könyves műveltséggel kapcsolatos források nem reprezentálják a teljes gyülekezeteket, hanem
csak a képzettebb személyeket. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy csak a lelkész
olvasási igényeit tükrözik a források, a gyülekezet többi tagjáét nem, mert a végrendeletek, a hagyatéki leltárak, kereskedői számlák, egyházlátogatási jegyzőkönyvek,
111
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árverési jegyzékek szórványosan maradtak fenn, és nem feltétlenül szolgáltatnak a
teljes lakosságról adatokat.113 Tudjuk, hogy a kora újkori Magyarországon a szóbeliségnek nagyon fontos szerepe volt, mert az irodalmi alkotások többsége szóban
terjedt, eleve szóbeli terjesztésre írták őket. Jó példa erre Zrínyi Miklós Az török
áfium ellen való orvosság című műve, amely tipikusan erre a célra készült, de a Biblia, az imák szövegei is szóban, memorizálva terjedtek, amely egészen a 19. századig
alapvetően meghatározta a paraszti kultúrát.114
A békési egyházmegyében a kulturális viszonyokat nagymértékben befolyásolta
a kálvinista lakosság mezőgazdasági foglalkozása, de nekik nem a foglalkozás, hanem a közösség a fontos, mert a népi kultúrát sokkal inkább megérthetjük akkor, ha
a közösség szervezeti struktúrája felől közelítünk. A népi kultúra szociológiai bázisa
nemcsak az agrárnépesség, hanem általában a közösségeké, például katonáké, iparosoké, vásározóké, hajósoké vagy egy adott településé. A lényeg a nagy létszámú
közösségekre jellemző közös vonások.115 Vizsgálati szempontunk felől nézve ez a
szervezeti erő a református öntudatban rejlik, vagyis könyvünkben azt a közösséget elemezzük, amely önmagát a Békési Református Egyházmegyeként határozta
meg. Ebbe a zsellérek és jobbágyok ugyanúgy beletartoztak, mint a középbirtokos
nemesség. Összefoglalóan úgy mondhatjuk, hogy a vizsgált közösségbe az egyházközségek világi és egyházi tagjai, valamint az egyházmegye tisztviselői (laikusok és
nem laikusok) tartoztak bele.
Annak érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogyan viszonyult ez a közösség
a 18–19. század fordulóján a hagyományos vallásosság átalakulásához, meg kell
határoznunk, milyen módszertant alkalmazunk a vizsgálathoz. Kutatásmódszertanunk két nagyobb egységre bontható: a népi vallásosság történetéhez kapcsolódó
módszerekre és az olvasmánytörténet módszereire.

3.1 Laikus vallásosság
3.1.1 Laikus vagy népi vallásosság?
Fentebb már többször említettük a népi vallásosság fogalmát, de még nem tisztáztuk, mit is értünk rajta. Mivel a 18–19. század fordulóján élt emberek hétköznapi
cselekedeteit alapvetően meghatározta a vallásos hit, ezért a vallás széles néptömegeket érintett. A 18. században a vallásosság a kulturális rendszer elválaszthatatlan
része volt, minden társadalmi magatartás és kulturális folyamat vallásos formában
jelentkezett. A mindennapi élet szervezésében alapvető szerepe volt a vallásosságnak. Természetesen kimutathatóak különbségek az értelmiség és a parasztság vallásossága között, de nincs értelme külön népi és külön értelmiségi vallásosságról
beszélni, mert a népi és az elit kultúra nem vált el mereven egymástól. A népi val113
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lásosság kifejezés sokszor arra utal, hogy csak a paraszti társadalom vallásgyakorlását értjük alatta, holott ez nem igaz, mert a határvonal sokkal inkább az egyházi
és világi személyek képzettsége alapján húzható meg. Ebből következik, hogy könyvünkben a népi vallásosságon nem a jobbágyság, hanem a laikusok vallásosságát
értjük, mert ez a kifejezés sokkal jobban szemlélteti, hogy a különböző társadalmi
rétegek, csoportok között kölcsönhatások mutathatók ki.116 Az alfejezet címében
ezért szerepel laikus vallásosság és nem népi vallásosság. A fogalmak közötti különbségek ellenére könyvünkben a két megjelölést egymás szinonimáinak tekintjük,
ezért felváltva fogjuk használni őket.

3.1.2. A laikus vallásosság történetével foglalkozó módszerek
A mikrotörténelem és a történeti antropológia módszertana szerint a társadalom
normáinak meghatározását az abnormális viselkedésből vezethetjük le, mert a
többségtől eltérő magatartásforma olyan forrásokat hoz létre, amelyek kiváltják
a társadalom rosszallását. Ezekből viszont kideríthetjük a korabeli értékrendet.117
Tipikus példa erre a káromkodások vizsgálata, mert a paraszti közösségekben
nem a csúnya szavak használatát büntették, hanem az olyan jellegű káromkodásokat, amelyek a közösség erkölcseit, normáit sértették. Érdemes tehát a káromkodások elemzésekor a társadalmi hátteret is elemezni, nem csak a pszichológiai
okot. A társadalmi elemzésből megtudhatjuk, mi okozott konfliktust a közösség
normáiban, miért büntettek bizonyos káromkodásokat.118 Így rekonstruálhatjuk
egy-egy közösség hitéleti normarendszerét, márpedig a falusi társadalmakban nagyon sokféle konfliktus fordult elő. Megoldásukban a papnak (és a vallásnak)
kulcsfontosságú szerepe volt, hiszen a lelkész feladata volt az erkölcsi állapotok
helyreállítása. Mivel a lelkipásztor a népi társadalomban a fentről jövő erkölcsi
normákat képviselte a közösség alulról jövő erkölcsi értékeivel szemben, a pap és
a gyülekezete igen gyakran konfliktusba keveredett egymással. Ezek a konfliktusok történeti szempontból értékesek, mert megtudhatjuk, hogyan viszonyulnak a
felülről elvárt vallási normák a falusi közösség vallási normáihoz. Miközben nem
szabad elfelejteni, hogy a falusi pap sokszor egyben a világi hatalom normaközvetítője is volt.119
Tudjuk, hogy a vallásellenesség a 18–19. század fordulóján nemcsak az egyházat,
hanem a társadalom egészét felháborította. Számunkra azok az esetek nyújthatnak
bepillantást ebbe a folyamatba, amelyek konfliktushelyzeteket hoztak létre, mégpedig sokféle variációban: falusi elöljárók normaszegései, egyházi személyek vallás
kritikai megnyilatkozásai, jobbágyok vallásgyakorlásának hiányosságai stb. Ezek
a konfliktusok nagyon sokszor a lelkész és gyülekezete között alakultak ki, ezért
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a békési egyházmegyében létrejött állapotok egy részét akkor tudjuk megfelelően
rekonstruálni, ha elemezzük a lelkipásztorok és az egyházközségek közötti viszonyt.
Ma már ehhez szerencsére több támpontunk van.
Annak ellenére, hogy a református egyház története szempontjából az alsópapság kifejezés nem használható, kijelenthetjük, hogy a lelkipásztorok általunk
vizsgált helyzete, művelődési lehetősége sokban hasonlított a katolikus alsópapság
viszonyaira. Ezért a lelkészi kar vizsgálata során figyelembe kell vennünk azokat az
eredményeket és kutatási módszereket, amelyek az alsópapság műveltségével foglalkoznak. Mivel a békési egyházmegye kulturális állapotát nemcsak a lelkészek
formálták, hanem a laikusok is aktívan alakították, a lelkészek és a világiak közötti
hatásmechanizmus egészét kell megvizsgálnunk.120
A nyugat-európai kutatások általában a 16–17. századra teszik azt az időszakot,
amikor az alsópapság erős konfliktusba került a népi vallásosság hitéleti igényeivel:
a szakadék kialakulását a klérus magasabb iskolázottságával és a reformáció dogmatikai újításaival magyarázzák, mert ezek igyekeztek megakadályozni azoknak a
népszokásoknak a gyakorlását, amelyek ellenkeztek a kereszténység hitelveivel.121
A tridenti zsinat után a katolikus klérus sokszor mereven elzárkózott a népi vallási
szokásoktól, amire Gerard Rooijakkers hívta fel a figyelmet a dél-németalföldi helyzetet elemezve.122 Protestáns közösségek esetében hasonló folyamatokat figyelhetünk meg, Bern kanton falusi társadalmaiban például az egyházfegyelem normáinak
irányítása fokozatosan kicsúszott a lelkészek keze közül, az egyházi bíróságok világi
tagjai a falu értékrendjéhez igazították ítéleteiket, és ez folyamatosan a lelkész és
gyülekezete közötti konfliktusokhoz vezetett. Heinrich Richard Schmidt elemzése
szerint az újonnan megválasztott lelkészek rendszeresen igyekeztek helyreállítani a
keresztény erkölcsi normákat, amivel rendszerint további nézeteltéréseket váltottak
ki. A helyzet odáig fajult, hogy 1735-től kezdve már nemcsak a varázslás és az átkozódás ellen kellett a lelkipásztornak küzdenie, hanem a szekularizáció ellen is.123
Magyarországon Bálint Sándor figyelt fel arra, hogy a papnak igen nagy szerepe
van a népi vallásosság irányításában, de részletesen nem foglalkozott az alsópapság
és a népi vallásosság közötti különbségekből adódó konfliktusokkal. Röviden utalt
arra, hogy a hittételek és a közösség vallási igénye nem feltétlenül egyeztethetők
össze.124 Illyés Endre két kisebb monográfiát szentelt annak, hogy megvizsgálja a
református lelkipásztor és a gyülekezet viszonyát. Műveiben alapvetően az egyes
esetek ismertetésére szorítkozott, a lelkész társadalomformáló szerepére kisebb figyelmet fordított. Mégis többször kiemeli, hogy a lelkipásztornak vezető szerepe
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volt az erkölcsi normák alakításában.125 Az újabb kutatók közül Bárth Dániel hívta
fel arra a figyelmet, hogy a Kárpát-medencében a felvilágosodás hatására a gyülekezetek hitéletében a lelkész és a gyülekezeti tagok közötti kulturális különbségből adódó nézeteltérések alakultak ki, amelyek során a felsőpapság igyekezett gátat
szabni a túlzott vallási rajongás terjedésének.126 A kutatások alapján úgy tűnik, a
„jó pap” fogalma nem feltétlenül esik egybe az egyházi kánonok által előírt erkölcsi
értékrenddel, mert a gyülekezet sokszor akkor is szimpatizált lelkészével, amikor az
súlyos egyházfegyelmi vétségeket követett el. Ez a rokonszenv mindaddig fennállt,
amíg a pap kiszolgálta a hívők vallásigényét, viszont automatikusan ellehetetlenült
a helyzete, ha szembeszállt a lakosság igényeivel.127 A békési egyházmegye területén jó példa erre a hódmezővásárhelyi lelkész, Igmándi Mihály paráználkodása,
mely egyáltalán nem zavarta a gyülekezetet, viszont kollégájának, Bereczk Péternek
a francia forradalommal való szimpatizálása azonnal kiváltotta az egyházközség
rosszallását.128 A békési esperesség lelkészi karát vizsgálva Szász Lajos is arra a következtetésre jutott, hogy a lelkész és gyülekezete közötti konfliktus akkor mérgesedett el igazán, amikor a lelkipásztor nem volt hajlandó a hívek normaértékeinek
megfelelni, például rangon aluli házasságot kötött.129 Ugyanilyen konfliktusnak
tekinthetjük Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkipásztor és a város vezetése
között kialakult viszályt: a lelkész öregsége miatt már nem tudta ellátni a gyülekezetét, ezért a lakosság megneheztelt rá.130 Ez a konfliktus tipikus példája annak, hogy
a lelkipásztor és a hívők között olyan érdekellentétek alakultak ki, amelyek nem a
vallásgyakorlással, hanem a hatalomgyakorlással hozhatók összefüggésbe. Gyulán
ehhez hasonló helyzet állt elő a 19. század elején, amikor az egyházközség belső
ügyeibe egy világi tanácsbíró, Tormássy Lajos avatkozott be.131
A református egyház tanítása szerint az élő gyülekezet az egyház létezésének
záloga. Az élő gyülekezetnek viszont az egyik legfontosabb jellemzője az egyházfegyelem, amelyet mind a laikusokon, mind a klerikusokon gyakorolni kell. Magyarországon az 1770-es évekig az egyházfegyelem ténylegesen az egyházi vétkek
büntetésével foglalkozott, mint például paráznaság, templomkerülés, istenkáromlás. A fegyelmezést a lelkész vezetésével a presbitérium (konzisztórium) gyakorolta,
amelynek során úrvacsorától való eltiltás vagy istentiszteletről való kitiltás lett a
büntetés. Ha a bűnös megbánta tettét, nyilvánosan kellett a templomban peniten
ciát gyakorolnia, utána visszafogadták az egyházközségbe. Az 1770-es évektől a lelkésznek egyre inkább azzal kellett foglalkoznia, hogy megtartsa az egyháztagokat.
Az egyházfegyelem gyakorlása a nyilvánosságtól visszaszorult a magánszférába, és
a presbitérium nemesi tagjainak nyomására az erkölcsi büntetés helyett egyre inkább az egyházi vagyonnal kapcsolatos vétségeket szankcionálták. II. József 1781125
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ben csak az önkéntes penitenciát engedélyezte, és a budai zsinat 49. kánonja is így
rendelkezett, aminek következtében a nyilvános egyházkövetés a 19. század közepére teljesen kikopott a magyar református egyházból.132
A kisközösségek erkölcsi normáinak meghatározásához igen értékes források az
egyházfegyelmi eljárások aktái. Kiss Réka a kora újkori Küküllői Református Egyházmegye hétköznapi hitéletében jelentkező konfliktusok elemzését ezeket felhasználva végezte el.133 Gyöngyössy Orsolya szintén ezt a kiindulópontot alkalmazta a
csongrádi plébános és templomszolgák társadalomformáló szerepének vizsgálatakor. A 19. század végén Csongrádon szolgáló plébános ugyanis annyira felháborította a híveket, hogy rengeteg feljelentés készült ellene, amelyekből következtetni
lehet egy vidéki kisváros hitéleti normáira.134
A fentebb ismertetett kutatások közös jellemzője, hogy a pap és a gyülekezete közötti konfliktust több forrás bevonásával vizsgálták meg: olyan dokumentumokat
elemeztek, amelyek mind a lelkész, mind a hívek véleményét hitelesen tükrözték.
Ezek tartalmukat, vagy formájukat tekintve igen változatosak lehetnek, a lényeg,
hogy első kézből tudósítsanak a kialakult helyzetről. A békési egyházmegyére alkalmazva ez azt jelenti, hogy az eseményeket leginkább egyházlátogatási jegyzőkönyvekből, egyházi bírósági iratokból, gyülekezeti protokollumokból lehet rekonstruálni, hiszen a sérelmeket ezekben jegyzeték föl. Szintén hasznosak számunkra az
úgynevezett normatív rendelkezések (például: körlevelek, egyházi kánonok stb.) is,
mert ezekből tudjuk meg, mit vártak el a lelkipásztortól az egyház vezetői. Nagyon
fontos még az úgynevezett egodokumentumok bevonása is, mert ezekben az „Én”
mint a leírás alanya folyamatosan jelen van (naplók, levelek, tanúkihallgatási jegyzőkönyvek, tanúvallomások).135
A parasztság és a vallás kapcsolatát a forrásadottságok miatt nehéz vizsgálni.
Max Weber például alig tudott konkrét adatokkal szolgálni a reformációnak a parasztságra gyakorolt hatásáról, de sokáig más társadalomtörténészek sem tudtak
mit kezdeni ezzel a társadalmi réteggel. Ha viszont a hitújítás korszakához képest
nagyot ugorva a francia forradalom időszakát nézzük meg, azt találjuk, hogy a francia parasztságot több kutató szerint társadalmi szinten átjárta a dekrisztianizáció,
amelynek létrejöttében fontos szerepet játszottak az olvasmányokból nyerhető vallásellenes gondolatok. Könyvünk szempontjából lényegtelen, hogy mivel bizonyítják
ezt a történészek. Sokkal fontosabb, hogy a világi csoportoknak a valláshoz való
viszonyulását olyan forrásokból érthetjük meg, amelyek nem megszűrtek, vagyis
nem egy jegyző vagy egy értelmiségi megfogalmazásában készültek, hanem maga a
laikus ember vetette papírra ezeket. A vidéki lakosság képzetlensége miatt ilyenből
kevés áll rendelkezésünkre, ezért be kell vonni az elemzésekbe az egyházlátogatási
iratokat, az egyházfegyelmi bíróságok iratanyagait, az egyházközségek jegyzőkönyveit. Ezeket össze kell vetnünk olyan adatokkal, amelyből megállapítható, ténylege132
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sen hány egyháztagja volt a gyülekezeteknek, és hogy hányan éltek a vallás külső
jegyeivel (például: konfirmációs nyilvántartások, úrvacsorai kimutatások, írni-olvasni tudók kimutatásai, végrendeletek vallási életre vonatkozó bejegyzései és a lelkész véleménye a gyülekezetéről).136
A fentebb ismertetettek alapján könyvünkben nagy hangsúlyt fektetünk a laikus vallásosság történetét feltáró módszerekre, mert ezek segítségével a békési egyházmegye gyülekezeti tagjairól sokkal átfogóbb képet alkothatunk. Mindezt össze
kívánjuk kapcsolni az olvasmánytörténet módszertanával, amelynek lehetőségeit a
következő fejezetben ismertetjük.

3.2 Olvasmányműveltség
3.2.1. A laikus vallásosság olvasmányműveltségének
kutatási nehézségei
A folklór és az irodalom nem két egymástól eltérő kategória, hanem szorosan egymásba fonódó egység, amely a 18. században különösen erős volt, mert az írott
irodalmi alkotások nagyon intenzíven beépültek az oralitásba. A könyvnyomtatás
elterjedése ellenére Magyarországon még a 18. században is nagyon népszerűek voltak a kéziratos könyvek, amelyek tipikus példái az írásbeliség és szóbeliség összefonódásának, mert ezeket a könyveket azért másolták le kézzel, hogy azokból közösségi alkalmakon felolvassanak, s így a szövegek átkerültek a szóbeliség világába.137
A szakirodalom előtt régóta ismert tény, hogy a református lelkipásztorok ebben
fontos szerepet vállaltak, mert igehirdetéseikben és egyéb gyülekezeti szolgálataikban kivonatolva ismertették a felvilágosodás műveit. Ezeken a kommunikációs csatornákon értesült a paraszti társadalom a világban (sőt a filozófiában és a vallásban)
zajló változásokról.138
Nagy probléma viszont, hogy nincsenek olyan forrásaink, amelyekből egyértelműen meg lehetne állapítani, mekkora volt a tényleges olvasóközönség a korai újkorban. A legtöbb tanulmány hipotéziseket alkot, konkrét adatokra nem tud építeni.
A paraszti olvasásról még kevesebbet tudunk, mert az olvasási élményről alapvetően
olyan önéletrajzi tárgyú dokumentumok tájékoztatnak (napló, levél, marginália),
amikor az olvasó lejegyezte olvasási élményeit. Ilyen jellegű forrás leginkább értelmiségiek után maradt fenn, ezért a paraszti társadalom egészének olvasási kánonját
nehéz meghatározni.139
Tóth István György szerint Magyarországon a mezővárosokban és a falvakban
a 18. század végén kezdett megerősödni az írásbeliség, előtte alapvetően a szóbeliségre épült a paraszti kultúra. Kutatásaiból tudjuk, hogy a paraszti világban az
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olvasás az imádkozás szinonimáját jelentette. A falusi közösségekben gyakran egy
imakönyvből állt egy-egy család rendelkezésére, ezt folyamatosan forgatták annak
ellenére, hogy lassan, szótagolva tudták olvasni. Ez a folyamatos olvasás a korábban
már említett intenzív olvasás tipikus példája.140
Szerinte a jobbágyságot érintő gazdasági perekben az 1700-as évek végén az írásos
bizonyítékok többet értek egy bírósági perben, mint a szóbeli kijelentések. Korábban
pedig az öregek emlékezetét fogadták el hiteles állításként. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy az írásbeliség az alföldi mezővárosokban nem lehetett erős, mert több
olyan peranyagot is talált, amelyből az derült ki, hogy egy jogbiztosító iratot őrző
ember nem ismerte annak tartalmát, vagyis nem tudta azt elolvasni.141 Kristóf Ildikó
árnyaltabb képet alkotott, amikor a kora újkori Magyarország jogi aktusainak kutatása során megállapította, hogy a felek szóbeli megegyezés esetén is érvényesnek
tekintettek bármilyen jogi megállapodást. Gyakran nonverbális eszközökkel hitelesítettek egy-egy szerződést, például áldomással, kézfogással, billoggal – legvégső
esetben szóbeli esküvel. Ez azt jelenti, hogy hitelt adtak a szóbeliségnek, az írásos
jogbiztosító iratok őrzését nem mindig tartották fontosnak, miközben sok jogi ügyet
olyan formulával zártak, hogy párhuzamosan használták az írásos és szóbeli bizonyítást („levelekkel vagy élő bizonysággal”). Kristóf szerint ez azt jelenti, hogy nem
lehet a társadalmat írni-olvasni tudókra és analfabétákra osztani, mert a kettő között
nagyon sokféle átmenet létezett. Ezek alapján úgy tűnik, az olvasni tudás sokkal szélesebb volt, mint az írni tudás, hiszen a kalendáriumok elterjedése azt mutatja, hogy
egyszerű olvasásra többen voltak képesek, mint az írás használatára.142
Az Alföld falusi és mezővárosi lakosságával kapcsolatos forrásértelmezés nehézségeire hívta fel a figyelmet Szilágyi Mikós, aki szerint a 19. század elején készült
paraszti végrendeletek, vagyonleltárak torz képet adnak a parasztság vagyoni helyzetéről, mert írásban többnyire csak azokat az eseteket rögzítették, amelyek eltértek
a szokásjogtól. Például ilyennek tekinthető az, amikor az özvegy feleség vitte tovább
a gazdálkodást. (Hagyományosan fiúágon öröklődött a gazdaság.143) Ebből pedig
az következik, hogy a végrendeletekben található olvasmányműveltségre vonatkozó
adatok nem tükrözik a teljes paraszti társadalom könyvkultúráját, mert nagyon sok
testamentumot csak azért foglaltak írásba, mert az eltért a hagyományoktól, így a
könyvek hagyományos öröklési módjáról sokszor egyáltalán nem értesülünk.
A családon belüli íráshasználat szintén sok információt nyújthat az olvasmányélményről, így a vallásellenes művek recepciójáról. Ez a folyamat viszont csak akkor
vizsgálható, ha generációkról generációkra öröklődő íráshasználati adatok állnak a
rendelkezésünkre.
A székely nemes Kálnoki család íráshasználatának vizsgálata során Papp Kinga
azt állapította meg, hogy a család felemelkedésével párhuzamosan nőtt a családtagok íráshasználata, amely a hivatalos ügyintézéstől a magánjellegű iratok vezetésére
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terjedt ki. Kálnoki István naplóját például fia, Sámuel is használta. A fiú bejegyzései
hasonló tartalmúak az apjáéhoz. Ők már nemcsak praktikus (munkához kapcsolódó) okokból használták az írást, hanem a hétköznapi élethez kapcsolódóan, sőt a
lélek (hitélet) gyakorlására. A családfő gondosan ügyelt a családi levéltár épségére
és a jogbiztosító iratok megőrzésére. Családi könyvtárat is létrehozott, amelyben a
családfők foglalkozásának megfelelő művek voltak megtalálhatóak.144
A békési egyházmegyében ehhez hasonló íráshasználati jelenségnek tekinthető
a Petrák-krónika keletkezése. A 18. század közepén Szentesen kezdték el vezetni,
majd egészen a 20. század elejéig másolták a város lakosai. Sajnos a 18. századból
egyetlen példánya sem maradt fenn, a ma ismert legkorábbi másolatok a 19. század
közepén készültek.145
A fentebbiek alapján látható, hogy a békési egyházmegyében élő mezőgazdasági életmódot folytató személyek olvasmányműveltségének rekonstruálása bonyolult
feladat, ezért a következőkben azt nézzük meg, milyen módszerekkel lehet ezt a
leghitelesebben elvégezni.

3.2.2. Református olvasmányműveltség
A kéziratos és nyomtatott irodalom hatását és általában az olvasmányélményt úgy
lehet vizsgálni, ha olyan forrásokat vonunk be, amelyek ennek a folyamatnak a
hétköznapjait mutatják. A történettudományi kutatásokban többször felhívták a
figyelmet arra, hogy egyes kutatók úgy viszonyultak az olvasmány befogadásának
megvizsgálásához, mintha az azonos lenne a mai ember befogadásélményével. Ennek következtében néhányan a kora újkori íráshasználat sokszínűségét teljesen figyelmen kívül hagyták, mert nem értelmezték az olvasásélményre vonatkozó konkrét adatokat. Pedig a nyomtatott szöveg és a kéziratos szöveg teljesen eltérően hatott
a társadalomra és az irodalmi olvasóközönségre, ezért ezek hatását nem szabad
összemosnunk. A kéziratos szöveget zárt közösségek olvashatták, mint például családtagok, diáktársaságok, emigránsok. A nyomtatott művek szélesebb olvasóközönséghez jutottak el.146
A 2.1-es fejezetben röviden összefoglaltuk, mit értünk olvasmányműveltségen,
de nem részleteztük azt, milyen módszerrel kívánjuk ezt a munkát elvégezni. Kiindulásként a Monok István által kidolgozott módszert használjuk fel, amelynek
lényege, hogy az olvasmánytörténet forrásai között két nagy típust különböztünk
meg: jegyzékszerű forrásokat és nem jegyzékszerű forrásokat. A jegyzékszerű
források közé öt nagyobb csoportot sorolhatunk: katalógusszerű összeírásokat,
hivatalos szervek összeírásait, intézményi könyvtárak katalógusait, magángyűjtemények jegyzékeit, személyes iratokat és egyéb forrásokat. A nem jegyzékszerű
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forrásokhoz soroljuk a leveleket, irodalmi forrásokat, idézeteket, könyvbejegyzéseket és a töredékadatokat.
A jegyzékszerű források alapvetően könyvcímek felsorolásai, s arról tanúskodhatnak, hogy egy-egy intézmény vagy magánszemély milyen könyvekkel rendelkezett. Az adatok általában nem tükrözik az intézmény vagy a személy teljes olvasmányműveltségét, mert gyakran nem a teljes működési időszakot (életutat) fedik
le, hanem valamely eseményhez köthetően keletkeztek, mint például: tűzvész utáni
összeírás, hagyatéki leltár stb. Az így előkerült források általában annyit bizonyítanak, hogy az adott intézmény vagy magánszemély tulajdonában milyen könyvek
voltak, s egyáltalán nem következtethetünk ezekből arra, hogy azokat el is olvasták.
E források felhasználásával az olvasmányélmény rekonstruálása szinte lehetetlen.
Többet segíthetnek a nem jegyzékszerű források, mert sok esetben egodokumentumoknak tekinthetőek, és az olvasási élmény közvetlen bizonyítékai lehetnek.
A nem jegyzékszerű források az elsődleges bizonyítékai egy-egy mű recepciójának, mert a lapszéli jegyzetekből, az olvasónaplókból, a levelekből és az irodalmi
alkotásokból filológiai módszerek segítségével megállapítható, hogy a bennük szereplő információk melyik mű elolvasása után keletkeztek.147
A Monok István által kidolgozott módszertan kellően megbízható, hogy hitelesen
rekonstruálhassuk az olvasásélményt és az olvasmányműveltséget, de vannak egyéb
módszerek, amelyek a fentebb körvonalazottakat a református olvasmányműveltség
szempontjából még továbbfinomíthatják.
Az olvasmánytörténeti kutatások egyik fontos része a margináliakutatás, ám
ezeknek a forrásoknak a felhasználásakor figyelembe kell vennünk, hogy a széljegyzetek többsége nem összefüggő mondatokat, hanem szavakat, esetleg aláhúzásokat tartalmaz. Ráadásul a könyvek töredékében van marginália, ezért az olvasási
élményről ebből a forrásból csupán töredékeket kapunk még akkor is, ha néhány
olvasó egész fejezeteket írt kézzel a könyv részeihez.148 Mivel a békési egyházmegye
lakosságának túlnyomó többségét a parasztság tette ki, fontos lenne olvasmányaikról közelebbit megtudnunk. A parasztok olvasási szokásait nagyon nehéz kutatni, mert a 18. század második feléből nem állnak rendelkezésünkre olyan átfogó
képet kialakító források, amelyek segítségével a parasztságnak az olvasmányokról
kialakított saját (elsődleges) véleményét ismernénk meg. Vannak elszórtan olyan
források, amelyek valóban valamely paraszt olvasási élményeit mutatják be, de az
esetek többségében a forrásaink másodkézből származnak: valaki által megörökített véleményből (például utazási irodalom, szatirikus parasztábrázolások, iskolai
törvények, paraszti vallásosságot ismertető egyházkormányzati iratok). A népfelvilágosodással megjelenő népfelvilágosító művek önmagukban semmit nem árulnak el a parasztok olvasási élményeiről, a befogadásról nincs közvetlen adatunk.149
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A Felvidéken vidéki életmódot folytató szlovákokkal kapcsolatban elvégzett kutatás
szerint az 1780-as években a protestáns szlovák parasztság nem tudta befogadni a
népfelvilágosító műveket, azok terjesztése kudarcba fulladt. Tehát a könyvkereskedők kiadói politikája sikertelen volt, mert a paraszti lakosság nem tudott mit
kezdeni a modern olvasmányokkal.150 A Békési Református Egyházmegye népi olvasmányai szempontjából viszont sokkal több eredményt kaphatunk, ha a könyvet
mint használati tárgyat vizsgáljuk meg.
A néprajzi kutatásokban régóta nagy hagyománya van a tárgykultúra elemzésének. Ez számunkra azért lehet hasznos, mert a tárgyak használattörténetének rekonstruálásával társadalmi viszonyokra lehet következtetni, akár az emberek közötti
kapcsolatok típusait is meg lehet ezzel állapítani. A tárgyak (könyvek) összértékéből
következtethetünk társadalmi rangra, hiszen a tárgyak tulajdonlása, öröklése tükrözi az adott személy anyagi helyzetét, amely meghatározza társadalmi szerepvállalása lehetőségeit (például házastárs választásakor), de a tárgyak presztízsértékűek
is, amelyek jelzik tulajdonosuk társadalmi rangját. A népi olvasmányok esetében
érdemes megvizsgálni, honnan szerzik be a könyveiket az emberek. Nagy távolságról vagy közvetlen lakókörnyezetükből? Ha nagy távolságról, akkor milyen kapcsolataik vannak idegen kultúrákkal, tájegységekkel? Bizonyos használati tárgyakat
megszerzésükkor tudatosan több generáció számára szerezték meg, amelyeket feliratokkal, dátumokkal jelöltek. A családi biblia tipikusan ilyennek tekinthető, de a
hosszú használat nem feltétlenül jelenti a könyv jelentőségének hosszú távú fennmaradását. Vannak olyan kötetek, amelyek egyre szegényebb rétegekhez kerülnek,
mert veszítenek értékükből. Nehéz eldönteni, hogy egy falusi közösségben valamely
tárgy meddig bírt repzerentációs funkcióval, és mettől használati tárgy. (Például a
kerítésre kitett tejesköcsögök használati tárgyak, mert abba fejték a tejet, de reprezentációs szerepe is volt, mert az utcában mindenki láthatta, mennyit tejelnek a
tehenek. Ehhez hasonlóan a családi Biblia és egyéb könyvek jól látható helyen való
tárolása inkább reprezentációs funkciót töltött be, mintsem használatit.) Nem szabad elfelejtenünk, hogy a könyvek státuszszimbólum szerepet is betöltenek, bár nem
feltétlenül mutatják az adott személy valós társadalmi helyzetét, előfordulhat, hogy
azért van valamilyen könyve, mert magasabb társadalmi réteghez szeretne tartozni,
ám a valóságban nem tartozik ahhoz a csoporthoz.151
A tulajdonosi bejegyzéseken kívül a könyv használati tárgyként való szerepét ego
dokumentumokból, a települések iratanyagaiból (protokollumok, becsükönyvek,
testamentumkönyvek, peres jegyzőkönyvek) állapíthatjuk meg. Szükséges röviden
szólnunk arról, hogy a margináliák és a possessorok elemzésénél a közösségi olvasással kapcsolatban is értékes információkhoz juthatunk.
Mind a magyar, mind a nemzetközi kutatás felfigyelt arra, hogy néhány possessorbejegyzéshez olyan megjegyzéseket is írtak, amelyek a közösségi könyvhasználatra utalnak. Az „et amicorum” kifejezés ennek tipikus megnyilvánulása, de
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mi van akkor, ha ilyen adatunk nincsen?152 Vajon ebben az esetben csak személyes
könyvhasználatról beszélhetünk? Úgy tűnik, nem.
A paraszti olvasás Magyarországon egészen az 1940-es évekig közösségi olvasás
volt, amely azt jelentette, hogy a falusi közösségek rendszeresen összegyűltek és
hallgatták a mesélőket.153 Ezek a közösségek nem feltétlenül szabályozták pontosan, hogyan és kinek kívánták az olvasmányaikat hozzáférhetővé tenni, ezért egy
paraszti tulajdonban lévő a könyv címlapjára beírt tulajdonosi név nemcsak a tulajdonviszonyt fejezi ki, bírhat más jelentéssel is. Mai fogalmaink szerint ez leginkább
a graffiti funkciójához hasonlítható, mert a falra festett graffiti egyik legfontosabb
célja annak bizonyítása, hogy az alkotója ott járt, és elfogadja annak a szubkultúrának a szokásait, amelyiknek a falára felfestette művét. A könyvek címlapjain
szereplő kéziratos tulajdonosbejegyzések felfoghatók graffitiként, mert ezek szintén elsődleges szerepe az, hogy az írójuk „ott jártát” bizonyítsák, és a családtagok
(vagy más közösség) számára kifejezze, hogy fontosnak tartja az adott csoporthoz
való tartozását. Nehéz viszont megállapítani, hogy e névbejegyzés mikor tekinthető
közösséghez való tartozásnak, és mikor nem. Abban az esetben, ha a tulajdonosi
bejegyzések nagyon sokszor ismétlődnek egy könyvön belül, valószínűleg már erről
van szó, mert egy írni-olvasni nehezen tudó csoport számára a gyakori ismétlések
a megerősítés jelei voltak. Az ilyen könyvekben többnyire a tulajdonosváltások is
graffiti jellegűek, mert az új tulajdonos jelzi, hogy most már az övé a könyv (ő járt
itt). Fontos figyelembe vennünk, hogy a könyvbe írt tulajdonosi bejegyzés leginkább
akkor tekinthető graffitinek, ha az a szerzője számára óriási teljesítmény éntudatának kifejezésére. Jó példa erre az iskolázatlan csoportok könyvbejegyzéseinek vizsgálata. Ismerünk olyan, a 17. században Massachusettsben egy indián által beírt
tulajdonosi bejegyzést, amely arra utal, hogy a könyvet a saját pénzén vette meg,
vagyis az írni-olvasni tudók csoportjához tartozónak vallotta magát. Tehát a békési
egyházmegye olvasmányműveltségének rekonstruálásakor különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk azoknak a tulajdonosi bejegyzéseknek az elemzésére, amelyek
készítője nehezen formálta a betűket, hiszen ez azt jelenti, hogy nehezen tudott írni,
mégis fontosnak tartja a könyv megszerzését. Ha sikerül olyan sokszor ismétlődő
possessorbejegyzéseket találnunk, amelyek ilyen graffiti jelleggel bírnak, különösen
nagy szerencse lenne, ha még helymegjelöléseket is találnánk, mert ezek arra utalhatnának, hogy az írója azt szeretné, ha bepillantást nyernénk az intim olvasásába:
mikor és hol olvasta a szöveget. Különösen érdekes lenne olyan kötetek megtalálása,
amelyekben szerepel még, hogy mit csinált, mit tanult, mert akkor az a graffitihez hasonlóan egy közösség számára fejezné ki az adott személy tevékenységét.154
A nyilvános(abb) olvasóközönség számára készülhettek azok a margináliák, amelyek megszólítják az olvasót, esetleg kiszólnak az olvasónak, de ez lassú kommunikációt jelentett, hiszen nem volt valós idejű. Vajon miért érte ez meg a marginália
készítőinek? Valószínűleg azért, mert kulturálisan hatni akartak az olvasókra. Azt
152
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szerették volna, ha a művet később olvasóknak velük azonos gondolatai támadnak.
Az is érdekes kérdés, mennyire változtatja meg a marginália az eredeti szöveg hatását, továbbá érdemes megvizsgálni, hogy egy-egy margináliát egy másik marginália
szerző hogyan bírál felül.155 Így akár megtudhatjuk, hogy mit gondolt egy közösség
a vallásról, a hitről és a vallásellenességről.
Azokban az esetekben, amikor a közösségi szerepet nem tudjuk bizonyítani, érdemes a margináliákat más szempontok alapján elemezni. Ilyenkor arra kívánunk
fókuszálni, hogy mit jelentettek a bejegyző számára a vallást támadó gondolatok,
illetve milyen vallásvédő filozófiákkal értett egyet. Így például a margináliákból
következtethetünk az olvasó személyiségére, ha megvizsgáljuk, milyen témájú szövegeket jegyzetelt meg. A könyvekbe jegyzett margináliák érdekesebbek ez egyéb
egodokumentumoknál, mert hirtelen ötleteket jegyezték be: valószínűleg az olvasás
váltotta ki azt a gondolatot, és gyorsan le akarták jegyezni. Az aláhúzások valószínűleg azt jelentik, hogy fontosnak találták a szöveget, ezért meg kell vizsgálnunk
az aláhúzások szövegkörnyezetét is, mert segítségükkel esetleg filozófiai gondolatokra is akadhatunk.156
A békési egyházmegyében tapasztalható vallásellenes olvasmányok elterjedését úgy tudjuk hitelesen rekonstruálni, ha mindkét oldal olvasmányait figyelembe
vesszük. Ez azt jelenti, hogy meg kell határoznunk a vallásvédők csoportját, és
meg kell néznünk, milyen olvasmányokból készültek fel a filozófiai vitákra. Hasonlóképpen, a vallásellenes közösségek autográf iratait és olvasmányélményeit
bizonyító adatokat is meg kell vizsgálnunk. Ezek viszont nem elegendőek ahhoz,
hogy a valós helyzetet bemutassuk. E hibát komplex elemzés elvégzésével tudjuk kiküszöbölni. Ennek lényege, hogy a nyomtatott szöveg terjedését tágabban
vizsgáljuk meg. Szükséges hozzá rekonstruálni a kommunikációs hálózatot, mert
ebből derül ki ténylegesen a nyomtatott szöveg hatása. Tehát nem elég csak az
adott könyvjegyzék vagy marginália elemzése, azt is figyelembe kell venni, hogyan
jutott el az olvasóhoz a szöveg, mert a könyv útja megmutatja a társadalmi nyilvánosság alakulását.157
Magyar kutatók részéről is megfogalmazódott már, hogy a könyvek hatástörténetét komplex módszerekkel kell vizsgálni, amelyek nemcsak arra szorítkoznak, hogy
egy-egy könyvjegyzékből és possessorbejegyzésből rekonstruáljuk a kötet tulajdonosát, hanem megvizsgáljuk, miért és hogyan szerezte meg egykori tulajdonosa. Ennek tisztázásához több dolgot is fel kell tárni, mint például hogyan befolyásolta az
információhoz való hozzáférés a könyvek beszerzését. Fontos meghatározni, hogy
a kereskedők miért forgalmazták az adott könyvet, milyen híre volt a könyvnek a
korszakban, hogyan vélekedtek a könyvről tulajdonosai. Mindehhez pedig nagyon
sokféle forrást fel lehet használni, hiszen a kereskedelmi levelezések, cenzori engedélyek, számviteli feljegyzések mind-mind erre világítanak rá. A komplex elemzés
gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyszerre vizsgáljuk a könyv szövegét (tartalmát), a
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könyvet mint tárgyat, amely a szöveget tartalmazza, és azt a tevékenységet, amelynek során a könyv az olvasóhoz kerül.158
Tudjuk, hogy a Német-római Birodalomban a 18. században a kereszténység továbbra is átszőtte a társadalmat, bár voltak olyan filozófiai irányzatok, amelyek kikezdték a vallás tekintélyét. A vallásgyakorlás viszont általános volt. Vannak olyan
források, amelyek bemutatják az átalakulást. Feltűnő, hogy az értelmiségiek a saját
családjuk vallásosságáról mindig ideális képet mutatnak be, a levelezéseik ideális
vallásgyakorlást ábrázolnak. Eltérő felekezetű útleírók viszont a vallásgyakorlásról és kegyességről már úgy írnak, hogy az értelmiségi körökben elkezdtek kikopni a hétköznapi vallásgyakorlás szokásai. Tehát azok az útleírások, beszámolók és
levelezések, amelyeket az ellenkező felekezetek tagjai készítettek, rávilágíthatnak
a valós helyzetre.159 Ebből következik, hogy különösen hasznos lehet katolikus és
evangélikus források bevonása is, mert ezek más szemszögből mutathatnak be egyegy jelenséget a békési egyházmegyében.160
Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a Békési Református Egyházmegye olvasmányműveltségének rekonstruálásához mind jegyzékszerű, mind nem jegyzékszerű forrásokat fel fogunk használni, amelyeknél figyelembe fogjuk venni a tágabban értelmezett kulturális környezetet, vagyis tekintettel leszünk az olvasmányok
beszerzési módjára, azoknak a közösségben kifejtett hatására, és a katolikus, valamint evangélikus felekezetek korabeli véleményeire is.

3.3. Célok
A laikus vallásosság és az olvasmányműveltség történeti módszertanának áttekintése után könyvünk részletes céljait a következőképpen fogalmazhatjuk meg: a Békési
Református Egyházmegyében a vallásosság és az olvasás kapcsolata egyértelműen
megvizsgálható, mert a népi vallásosság és az olvasmánytörténet több ponton is
érintkezik egymással, hiszen a lelkipásztorok erkölcsi-hitéleti irányító szerepe ös�szekapcsolódik a gyülekezet erkölcsi szokásaival. Ezt az erkölcsi normarendszert a
nyomtatott és a kéziratos könyveken keresztül, valamint a szóbeliség segítségével
elérte a felvilágosodás vallásellenessége, jelenléte kimutatható olvasmányokban,
egyházfegyelmi iratokban és a református lakosság egyes tagjai által készített iratokban. Ennek a folyamatnak a pontos rekonstruálása érdekében a következő sorrendben kívánjuk a békési egyházmegye történetét megvizsgálni.
Első lépésben szükséges részletesen bemutatni a rendelkezésünkre álló forrásokat, mert ezekből tudjuk megállapítani, mennyire lehet általánosnak tekinteni a
forrásokból rekonstruálható jelenségeket. Ezt követően össze kell foglalnunk az
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egyházmegye történetét, ezen belül ki kell térnünk az újonnan létrejött gyülekezetek megszervezésére, és ismertetnünk kell a vallásellenesség hazai jellemzőit. Külön
fejezetben kell részleteznünk az esperesség hitéletét, amelynek során az egyházfegyelmi állapotokat, a vallásellenes mozgalmakat, valamint a vallásvédő folyamatokat fogjuk tárgyalni. Ezután megpróbáljuk bemutatni, hogy az olvasmányműveltség
hogyan befolyásolta a vallásellenesség és vallásvédelem korabeli gondolatvilágát.
Mivel ez összetett folyamat volt, ki fogunk térni a békési egyházmegye olvasmányai
nak egészére, majd megvizsgáljuk, hogy milyen szerepet töltött be a könyv a népi
tárgykultúrában. Az olvasmányműveltség elemzésén belül külön fejezetet kívánunk
fordítani a közösségi olvasás és a vallásosság összekapcsolódásának megvizsgálására, végül a darntoni olvasástörténeti kutatások igényének megfelelve igyekszünk
rekonstruálni az egyházmegye olvasási szokásainak teljes környezetét.

50

4.
A FORRÁSOK ISMERTETÉSE

A kora újkori népi kultúra hazai kutatói kénytelenek szembenézni azzal a problémával, hogy írni-olvasni alapvetően az értelmiség tudott, vagyis egy szűk társadalmi réteg által készített írásos emlékekből tudunk következtetni a népi kultúra
jellemzőire. A laikus vallásosság szempontjából ez a helyzet különösen aggasztó,
bár mégsem reménytelen, mert az egyházigazgatás alsó és felső szintjein keletkezett
dokumentumokban a népi vallásosságra vonatkozó adatokat is találunk. Néhány
évvel ezelőtt sikerült Bárth Dánielnek szertartáskönyvekből, zsinati határozatokból, egyházlátogatási jegyzőkönyvekből és gyülekezeti iratokból a magyarországi
házassági és keresztelési szokások népi hagyományát feltárnia.161
Az olvasás és a vallásellenesség közötti kapcsolat elemzéséhez az egyháztörténet és
az olvasmánytörténet által használt forrástípusokat kell felhasználnunk. Kutatásunk
szempontjából elsődleges forrásnak az egyházközségeknél keletkezett iratok számítanak, ezek adják a leghitelesebb képet a gyülekezet hitéletéről és olvasmányműveltségéről. Ezekkel egyenértékűek az egodokumentumok, amelyek a magánember
véleményét tükrözik. Azok a világi és egyházi intézményi iratok, amelyek nem helyben keletkeztek, vagy keresztülmentek valamilyen szűrésen, torzíthatják az eredeti
adatokat. (Ilyennek tekinthetjük a felettes intézmények által készített iratokat, de a
helybeli jegyző szintén szűrő szerepet tölthetett be, ha a gyülekezeti tagok iratait ő,
és nem a gyülekezet valamely tagja készítette el.) Egy adott egyházközségben keletkező iratok közül a legértékesebbek az autográf iratok, mint például krónikák, instantiák, feljelentések. Szintén elsődleges forrásnak tekinthetjük az omniáriumokat,
presbiteri jegyzőkönyveket, kurátori számadásokat, iskolai iratokat, egyházfegyelmi
szégyenlistákat. A presbiteri jegyzőkönyvek és az egyházfegyelmi ügyek protokollumai alapvető forrásai a 19. századi egyházfegyelmi ügyeinek, ezekből, a hitélet
jellemzőire következtethetünk, vagyis megállapíthatjuk belőlük, milyen vallásellenes,
illetve vallásvédő mozgalmak alakultak ki egy-egy egyházközségben. Annak ellenére,
hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek és az egyházlátogatási iratok nem az egyházközségnél, hanem az egyházmegyénél készültek, fontos információkat nyújthatnak, ez
utóbbiban a hitélettel, erkölcsökkel kapcsolatos adatokat mindig feljegyezték. (Az
egyházlátogatás egyik alapvető célja volt, hogy ellenőrizzék a lelkész és a gyülekezet
erkölcsös életét, s napvilágra kellett kerülniük a vallásellenes mozgalmaknak.162)
A canonica visitatio dokumentumainak forrásértékére az olvasmánytörténeti kutatás is felfigyelt, mert az egyházlátogatási jegyzőkönyveknek fontos olvasmánytör161
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téneti vonatkozása van. Az egyházlátogatáskor a püspöknek (vagy az esperesnek)
ellenőriznie kellett a lelkészi szolgálathoz szükséges könyvek meglétét és az anyakönyvek szabályos vezetését. Az olvasmányműveltség szempontjából akkor nagyon
hasznosak ezek a források, ha nemcsak a könyvek meglétét konstatálják, hanem
tételesen fel is sorolják azokat. Ráadásul az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből az
írásbeliség fejlettségére is következtethetünk, mert az anyakönyvek vezetéséről írt
bírálatok vagy dicséretek a lelkipásztor ügyviteli gyakorlatát tükrözik. A protestáns
lelkészek olvasmányműveltsége szempontjából azért is értékesek ezek a vizitációk,
mert néha a lelkipásztorok magánkönyvtárát is összeírták. Mivel a lelkészeknek
voltak örököseik, könyveik haláluk után általában nem a gyülekezetekhez kerültek,
az esetek többségében elkallódtak, ezért a magánkönyvtárukról sokszor az egyedüli
forrás a vizitáció, így a lelkész műveltségéről is kaphatunk információkat, hiszen az
az iskoláiról, kiadott műveiről is tartalmazhat adatokat.163
A történeti kutatás a tárgykultúra, illetve az olvasmányműveltség szempontjából
előszeretettel fordul a végrendeletek felé, amelyekben gyakran nemcsak a magántulajdonban lévő könyvekre derül fény, a hitéletről is nyújtanak információkat. A paraszti társadalom 18. századi testamentumai között viszont alig lehet találni a könyves műveltségre és a vallásos olvasmányokra utaló adatokat. Annak ellenére, hogy
nagyszámú végrendelet, hagyatéki leltár, árvaszéki irat maradt fenn, a legtöbbször
csupán említés történik bennük valamilyen könyves adatra, például a hagyatékozó
megemlíti, hogy van valamilyen imádságoskönyve. Sajnos ritkán kerülnek elő részletes könyvjegyzékek, éppen ezért különösen érdekesek azok az esetek, amikor a hagyatékozó külön rendezi valamelyik nyomtatványának a sorsát. Valószínűleg azért
fontos a hagyatékozó számára egykori kalendáriuma, bibliája, énekeskönyve, mert
abban fontos – talán jogbiztosító – feljegyzések találhatóak. A 18. századi debreceni végrendeletekben gyakran rendelkeztek Szentírásról, énekeskönyvről, műveltebb,
gazdagabb családok esetében még latin nyelvű bibliáról is. Kérdés, hogy a békési
egyházmegyében hogyan alakult a végrendelkezési gyakorlat. Mindez azért fontos,
mert tudjuk, hogy a testamentumokban rendszeresen rendelkeztek egy-egy felekezet
számára felajánlott vagyonról, amiből következtethetünk a vallásgyakorlásra, illetve az egyháztól való elidegenedésre.164
A felvilágosodás és a vallásosság közötti kapcsolatok vizsgálatakor a külföldi
szakirodalom is ezeket a forrásokat használja, amit jól mutat a Bern kanton falvai
ban végzett kutatás. Heinrich Richard Schmidt szerint az egyházfegyelmi ügyek
alapvető fokmérői a laikus vallásosság alakulásának, mert belőlük megtudhatjuk,
hogyan alakult a vidéki lakosság felfogása az egyházról és a kereszténységről. Munkájában a pontos kép felvázolása céljából nemcsak egyházfegyelmi bíróságok ira
tait, hanem egyházlátogatási jegyzőkönyveket, lelkészi beszámolókat, levelezéseket
és útleírásokat is fölhasznált.165
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A nyugat-európai történészek óvatosságra intenek az egyházfegyelmi ügyekben
előforduló radikális vallásellenesség tényleges hatásának megállapításakor, mert
egy-egy kirívó eset nem feltétlenül jelenti, hogy azzal a közösség egyetért. A tényleges
helyzetet úgy próbálták ellenőrizni, hogy olyan adatokat kerestek, amelyek társadalmi szinten mutatják a vallásgyakorlást. A 18. században Kelet-Poroszországban
az evangélikus egyház nyilvántartást vezetett az úrvacsorázókról és a konfirmálókról, vagyis olyan jegyzékek készültek, amelyekből statisztikai módszerekkel megtudhatjuk, a lakosság mekkora aránya élt a látható egyház jeleivel.166 Sajnos a békési
egyházmegyében nem készültek ilyen nyilvántartások, és az anyakönyvek ebből a
szempontból nem használhatóak, mert a 18–19. század fordulóján Magyarországon kevés olyan ember élt, akit ne kereszteltek volna meg, és így ne tartozott volna
valamelyik egyházközséghez, miközben a keresztségben való részesülés nem jelenti
feltétlenül, hogy az illető ténylegesen gyakorolja a vallását. A kereszténység valódi
elfogadásáról sokkal inkább a fentebb már említett egyházközségi iratokból és egodokumentumokból alkothatunk képet.
Munkánk célja nemcsak a vallásellenesség tényleges elterjedésének rekonstruálása, hanem az olvasmányműveltség és a vallásellenesség kapcsolatának elemzése,
ehhez pedig arra van szükségünk, hogy a hitélettel foglalkozó forrásokat összekapcsoljuk az olvasmánytörténet forrásaival. Ezt úgy tudjuk megtenni, ha az összes
fentebb felsorolt forrástípust figyelembe vesszük, és szembeállítjuk egymással a hit
életre, valamint az olvasmányműveltségre vonatkozó adatokat.

4.1. A források lelőhelyei
Annak érdekében, hogy a Békési Református Egyházmegyében az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatát meg tudjuk vizsgálni, különböző levéltári és könyvtári forrásokat kell megnéznünk. Először a könyvtárakban található forrásokat tekintjük át.
Célkitűzésünk szempontjából azok a könyvek érdekesek, amelyek 1781 és 1821
között a békési esperesség laikus és klerikus tagjainak tulajdonában voltak. Sajnos az
egykori református lelkészi könyvtárak mára szétszóródtak, nem valószínű, hogy a
teljes könyvanyagot sikerül valaha is rekonstruálnunk. A világi gyűjtemények esetén
ugyanezzel a helyzettel kell számolnunk. Ennek ellenére viszonylag szerencsések vagyunk, mert a szentesi lelkipásztor, Kis Bálint könyvtára nagyjából egyben maradt,
ugyanis 1896-ban fiának az özvegye, Kis Pálné a Kis család 500 kötetes könyvtárát
a helyi gimnáziumnak adományozta.167 A kutatómunka során igyekeztem az összes
olyan református intézményt felkeresni, amelyek ma is léteznek és 1821 előtt már
működtek. Így sikerült a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimná
ziumban, a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumban és a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban is kézbe vennem a muzeális példányokat. A vásárhelyi
gimnázium könyvtáráról több színvonalas publikáció készült, ezeket kiindulásként
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fel tudtam használni az adatgyűjtéshez.168 A békési gimnáziumról csak egy rövidebb
közlemény jelent meg, míg a szentesi gyűjteményről semmilyen, de a könyvtárosok
segítségével itt is sikerült az összes ma fellelhető régi nyomtatványt kézbe vennem.169
Mivel nincs arról adatunk, hogy a békési egyházmegye világi tagjainak fennmaradt volna valamilyen könyvgyűjteménye, csupán reménykedhettem, hogy egyházi gyűjteményekben fogok könyvtárakra vagy könyvtártöredékekre bukkanni,
ezért felkerestem a ma is létező egyházközségeket, és a lelkipásztorok segítségével
átnéztem a parókiális könyvtárakat. Az 1821 előtti gyülekezetek közül egyedül a
lieblingi nem létezik ma, így e kivétellel az összes többi gyülekezetbe elutaztam.
Ennek eredményeként Szentesen és Békésen sikerült egykori könyvtárak töredékeire
bukkannom. A debreceni Nagykönyvtárban és más nagy történeti gyűjteménnyel
rendelkező könyvtárban módszeres kutatást nem végeztem, mert az egykori magánkönyvtárak olyan sok helyre szóródhattak szét, hogy kivitelezhetetlen lett volna az
összes református gyűjtemény muzeális anyagát egyenként átnézni.
Milyen levéltári egységeket vontunk be a kutatásba?
A békési egyházmegye 1781 és 1821 közötti történetének feltárása céljából világi és egyházi forrásokat kell összegyűjteni. Egyházi források az egyházközségeknél, az egyházmegyénél és az egyházkerületnél keletkezhettek, ezért az összes olyan
levéltárat átnéztem, ahol a békési esperesség iratai megtalálhatóak. Ezek közül a
legnagyobb iratmennyiséggel a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára rendelkezik, amelyben egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi iratok vannak.
Sajnos a Királyhágómelléki Református Egyházkerületi Levéltár nem büszkélkedhet
ilyen iratmennyiséggel, Nagyváradon csak töredékes anyagokat őriznek.170 Egyházmegyei és egyházközségi iratokat őriznek megyei levéltárak is, mint például a szentesi és a hódmezővásárhelyi fióklevéltárak. A határon túli megyei levéltárak viszont
csupán egyházközségi anyagokat gondoznak, így Temesváron, Aradon, Nagybecskereken és Pancsován kizárólag egyházközségi dokumentumokat találtam.
Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy a kora újkori Magyarországon az állam felügyelte a vallási erkölcsök betartását, hiszen többször hoztak az istenkáromlás büntetésével kapcsolatban rendelkezéseket (1563, 1659, 1723). A korabeli
jogfelfogás szerint az istenkáromlás magát Istent sértette meg, ezért igen keményen
büntették a vétkest, hogy az isteni bosszút elkerülje.171 Vagyis a világi bíróságok
peranyagaiban szintén előfordulhatnak olyan esetek, amelyek a radikális filozófia
vallásellenességének nyomait tartalmazzák. Bató Szilvia hívta fel a figyelmemet,
hogy Békés és Csanád vármegyék büntetőperes irataiban 1790 és 1821 között több
mint száz, istenkáromlással kapcsolatos eset található. Az általa vizsgált periratok vádlottjainak a névsorát összehasonlítottam a kutatásaim során egyházi forrásokból előkerült bűnösök neveivel, és az derült ki, hogy a világi hatóságok nem
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tárgyalták azokat az eseteket, amelyeket az egyházkormányzat vallásellenesnek minősített.172 Például Raffai Ferenc makói református lakos 1813-ban egyszerre szidta
Makó mindhárom felekezetének papjait, de ennek semmi köze sincs az úgynevezett
természetes valláshoz, mert hirtelen felindulásból tett kijelentéséből nem dönthető
el egyértelműen, hogy a papokra való haragja miatt vagy a felekezetek lerombolását hirdető deizmus tanait hirdetve szitkozódott.173 Az istenkáromlás viszont nem
feltétlenül azonos a vallásellenességgel, ezért úgy gondolom, a Békési Református
Egyházmegyében tapasztalható vallásellenes mozgalmak elsődleges forrásai az egyházi szervek által készített iratok, mert az egyházfegyelmi szabályokból következően ezek az ügyek először az egyháznál jelentkeztek. Ráadásul az a célom, hogy a
református egyházon belül tapasztalható vallásellenes gondolatok hatását mérjem
fel, nem pedig a vármegye véleményét, ezért elhatározásom következetes megvalósításáért az egyházi levéltári források teljes feldolgozására törekedtem, és kiegészítettem világi hatóságok irataival.
A világi szervek iratai közül a falvak és mezővárosok azon önkormányzati irat
anyagát néztem át, amelyekben várható volt a református egyházzal kapcsolatos
adat felmerülése (például főbíró és lelkész levelezése). Különösen nagy hangsúlyt
fektettem azoknak az ügyeknek a felderítésére, amelyek mögött valamilyen vallásellenes filozófia megjelenése volt feltételezhető. Ilyenkor a település periratait és bírói
protokollumait minden esetben kézbe vettem. Mivel a mezővárosok és a falvak igen
korlátozott bíráskodási joggal rendelkeztek, szükséges volt a kegyuraságot gyakorló
földesúr levéltárát is megnéznem, hiszen azoknál a pereknél, amelyeknél vallásellenesség gyanúja merült fel, jobbágyok esetében az úriszék döntött. Hasonlóképp
a vármegyei iratanyagot akkor dolgoztam fel, ha a vallásellenességgel megvádolt
személy nemesi származású volt, mert akkor a szolgabírón keresztül a nemesi közgyűléshez került az ügy. Ritkábban polgári peres vagy büntetőperes eljárás is indult.
Ezek az iratok a területileg illetékes levéltárakban találhatóak meg, tehát a Csongrád Megyei Levéltárban, a Békés Megyei Levéltárban, az Arad Megyei Levéltárban,
a Temes Megyei Levéltárban és a Vajdasági Levéltárban Újvidéken. A Károlyi, a
Harrucken és a Rudnyánszky családok kegyúri joga miatt az Országos Levéltár
családi fondjait is át kellett néznem.174
Külön kell még szólnunk a katonai határőrvidék levéltári forrásairól, mert Debeljácsa a Németbánsági Határőrezredhez tartozott, s a parancsnoksága Pancsován
székelt. A határőr-parancsnokság iratait ma a Pancsovai Történelmi Levéltár őrzi.175
Feltételezhető volt az is, hogy az egyházmegye életében fontos szerepet játszó sze172
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mélyek (esperes, főgondnok stb.) személyes hagyatékából előkerülhetnek a korabeli
hitéletre vonatkozó források. Ezért az ismert nagy kézirattárak katalógusait átnéztem, de csak Saator János főgondnok irataira sikerült bukkannom, más személyi
hagyaték nem került elő.176
Végül fontos megemlítenünk a cenzúra korabeli iratait, melyekből a tiltott olvasmányok elterjedéséről és különösen a tiltott vallásellenes művek recepciójáról
sok adatot megtudhatunk. Módszeresen átnéztem a Helytartótanács könyvvizsgáló
bizottságának iratait, ezeket ma az Országos Levéltárban őrzik. A békési egyházmegye területi elhelyezkedése miatt helybeli cenzor a szegedi és a nagyváradi piarista
gimnáziumok igazgatói voltak, viszont cenzori tevékenységükkel kapcsolatban nem
sikerült iratokat találnom.
Miután röviden áttekintettük, hol őrzik ma az egyházmegye és a világi intézmények iratait, meg kell néznünk, hogy az általunk vizsgált időszakban milyen iratok
keletkeztek, milyen tartalmú dokumentumok születtek.

4.2. Iratkezelés 1781 és 1821 között
4.2.1. Iratkezelés és egyházigazgatás a békési egyházmegyében
A reformáció során Európában a protestáns egyházak különböző egyházigazgatási
struktúrákat hoztak létre. A református egyház kormányzati rendszere Magyarországon nem teljesen követte a kálvini elveket, mert a 16. században Kálvin presbiteri egyházkormányzatot vezetett be, nálunk viszont az esperesi és superintendensi
hivatal bevezetésével alá-fölé rendeltségi viszonyt teremtettek, és ellenezték a világi
elemek egyházkormányzatba való bevonását. Az alulról építkező egyház legfőbb
intézménye nálunk is a gyülekezet lett, de történeti okokból az egyházközségek önállóságát az egyházmegyék és az egyházkerületek korlátozták. Természetesen ez a
korlátozás össze sem hasonlítható a katolikus egyház centralizált egyházszervezetével. A 17. századtól kezdve a puritán és a presbiteriánus mozgalom képviselte a világiak egyházkormányzatba való bevonását, de a földesurak ellenezték a jobbágyok
egyházkormányzati szerepvállalását. A 18. században, de főleg a Carolina resolutio
életbe lépése után megerősödött a világiak befolyása az egyházban, mert a református egyház csak gazdag nemesek támogatásával tudta érvényesíteni az érdekeit.
Így jött létre az ágensi hivatal, és rendszeressé váltak a konventek, mert zsinatot
hivatalosan nem lehetett összehívni. A konvent eredetileg világiak nemesi birtokon
tartott megbeszélése volt, ahol az egyház megsegítéséről tanácskoztak, később vezető egyházkormányzati szervvé vált. 1791-ben Sinai Miklós püspökké választásával
kiéleződött a világiak és egyháziak közötti érdekellentét. A vita során alulmaradtak a tisztán egyházi vezetést támogatók (hyerarchikusok) a világiak térnyerésével
szemben (kyriarchikusok), és a 19. század elejére a kálvinista egyházigazgatás teljes
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egészében laikusok és lelkészek közös kormányzati (presbiteri) rendszerévé alakult
át, miközben megmaradt a hierarchikus kormányzati rendszer. Az 1791-ben létrehozott igazgatási struktúra egészen 1881-ig érvényben maradt a királyi Magyarország területén.177
Mivel a kálvinista egyházszervezet alapvető kritériuma a gyülekezetben gyakorolt vallásosság, ezért az egyház struktúrája a hierarchikus rendszer ellenére enyhén
volt centralizált. Az egyházkerületek éléről a superintendens általában az egyházmegyék vezetőinek, az espereseknek adott utasításokat, és az esperesek továbbították az egyházközségek élén álló lelkészeknek. Az információ hivatalos útja tehát
többlépcsős volt, miközben az informális kommunikációs hálózatok egészen más
alakzatokat vettek föl. Jó példa erre, hogy a lelkészek közvetlen kapcsolatot is ápoltak az egyházkerülettel. Szervezetszociológiai szempontból ez a rendszer nem volt
hatékony, de mégsem omlott össze sem az 1715. évi XXXI. törvény hatására, sem a
Carolina resolutio hatására nem semmisült meg.178
A Békési Református Egyházmegye több vármegye reformátusait fogta össze a
Kőrösök völgyeitől egészen a Bánátig. A traktus azért lett ilyen nagy kiterjedésű,
mert a 19. század elején egyre több kálvinista telepes falu jött létre a Délvidéken,
amelyekhez a legközelebbi református egyházmegye a Békési volt, így hozzá volt
a legegyszerűbb az új gyülekezeteket csatolni.179 A nagy földrajzi távolságok megnehezítették az egyházmegye kormányzását, amit leginkább a vizitációs jegyzőkönyvek és az egyházmegyei gyűlések résztvevőinek névsora mutat. A Bánátban
található településeken (Rittberg, Liebling, Debeljácsa, Franzfeld, Magyarittebe) az
esperes soha sem jelent meg személyesen, a vizitációt valamelyik Temes vármegyei
szolgabíró és egy gyülekezeti lelkész, esetleg assessor végezte el.180 Ehhez hasonlóan
egyházmegyei gyűléseket sosem tartottak a Bánátban, és az ott élő lelkészek aligalig jelentek meg személyesen az egyházmegye vezetése előtt. Ráadásul Debeljácsa
katonai határőrvidéken volt található, ahol a katonai igazgatás gyakran egyházi
ügyekbe is beleszólt.181
Tudjuk, hogy a hazai református egyház története során az esperesi hivatal úgynevezett mozgó hivatalként jött létre, a traktus vezetőjének nem volt állandó székhelye, mindig arra a településre szállították át az egyházmegye levéltárát, ahol az
esperes lelkipásztorként szolgált.182 Ez azon kívül, hogy sérülhetett a levéltár tartalma, azt is jelentette, hogy nagy iratanyag nem keletkezhetett az évszázadok során,
hiszen nehéz lett volna szállítani. Vizsgált korszakunkhoz viszonylag közel, 1762ben részletesen szabályozták az egyházmegyék iratkezelési gyakorlatát. Előírták,
hogy jegyzőkönyvet kell vezetni a traktus gyűléseiről, az egyházlátogatások során
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Molnár , 1995, 269–274.
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feltett kérdéseket szintén külön protokollumba kellett vezetni.183 Az 1791. évi budai
zsinat 9. kánonja szintén előírta a jegyzőkönyvek vezetését, és határozottan felhívta
az esperesek figyelmét, hogy irattári rendet kell kialakítaniuk az egyházmegyei levéltárban.184 Az esperesek évente kötelesek voltak az egyházkerület számára írásos
beszámolót készíteni az egyházmegyében történtekről, bár elkészítésüket gyakran
szabotálták.185 Szintén a budai zsinat kánonjaiban szerepelt, hogy az egyházmegyék
kötelesek végrehajtani az egyházkerület utasításait, ami azt jelentette, hogy a super
intendenstől, főjegyzőtől vagy a főgondnoktól rendszeresen kaptak körrendeleteket.186 A vezetői feladatok egyéb írásos dokumentumok készítését is megkövetelték,
így például az esperes körleveleket intézett a lelkészekhez, a napi ügyekről úgynevezett esperesi naplót vezetett, a gyülekezetek vezetői leveleztek az esperessel, a vitás
ügyekről beadványokat, jelentéseket, panaszfelvételeket készítettek.187
A fentebbiek alapján a békési egyházmegyében 1787-ben és 1811-ben részletesen
szabályozták, hogy milyen iratokat kell az egyházközségnek vezetnie. A gyülekezet
lelkipásztorának kötelessége volt rendszeresen vezetni az anyakönyveket, a helytartótanácsi és az egyházi körrendeleteket önálló jegyzőkönyvben nyilvántartani.
Érdekes, hogy egyik esetben sem említették meg külön a (presbiteri) jegyzőkönyv
kezelését, valószínűleg azért, mert a matrikulával (anyakönyvvel) azonosnak tekintették, így nem tartották szükségesnek arról külön rendelkezni.188 A gyülekezetekben végzett kutatásaim alapján ki merem jelenteni, hogy az esetek többségében az
egyházközségekben anyakönyvek, jegyzőkönyvek, körrendeleti jegyzőkönyvek maradtak fenn, és kisebb számban kurátori számadások, igazgatási iratok valamint
iskolai iratok is előkerültek.
A Békési Református Egyházmegye levéltárát a 19. század végén Szeremley Sámuel rendezte, az általa kialakított levéltári rend mára felborult, mert a Tiszántúli
Egyházkerület Levéltárának fondrendszerébe olvasztották be.189 Saját tapasztalatom alapján ki merem jelenteni, hogy 1781–1821 között az egyházmegye esperesei
semmilyen irattári rendet nem alakítottak ki, egyedül a jegyzőkönyvekben szereplő
ügyeket számozták, azonban a hozzájuk tartozó iratokat nem látták el irattári jelzettel. Az irattári rend hiányát mutatja, hogy 1812-ben sikertelenül próbálkoztak a
dokumentumok rendezésével.190 Az egyházmegyei gyűléseken, az egyházmegyei vizitációkon, az esperesi naplókon és az esperesi jelentéseken kívül más, rendszeresen
vezetett dokumentum nem készült a békési traktusban.
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Szerencsére ma is megtalálhatóak az egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyvei és az egyházlátogatások protokollumai, az esperesi naplót viszont csak 1816-tól
kezdték vezetni.191 A források tanúsága szerint az egyházlátogatásokkor vizsgálták
meg a gyülekezetekben a panaszokat, és az egyházmegyei gyűlés tárgyalta azokat,
ha nem sikerült helyben elintézni őket. A vizitáció során készült beadványok, panaszok többnyire elkallódtak, mára csak a jegyzőkönyvi bejegyzések tudósítanak
a nézeteltérésekről.192 Az egyházlátogatásokkor az esperes a gyülekezetek vagyoni
állapotát is felmérte. 1809-ben a tiszántúli egyházkerületben ezeket a vagyoni ös�szeírásokat összesítették, mert az 1791. évi 26. törvény 12. pontja arra kötelezte a
református egyházat, hogy pontosan mérje fel vagyoni helyzetét. Ennek köszönhetően a békési egyházmegyei ingatlanairól és ingóságairól is pontos képet kapunk, de
az összeírásokban alig találunk könyvek birtoklására utaló adatokat.193 Mindezen
forrástípusokon kívül felsőbbhatósági körlevelek és az esperes által külön kezelt
iratok maradtak fönn, ezekben sokszor lehet érdekes információkat találni a hit
élet gyakorlásával kapcsolatban.194 A felsőbbhatósági körlevelek az egyházkerület,
a Helytartótanács és a vármegyék szerveitől kerültek ki, míg az esperes által kezelt
iratok között igen heterogén iratokat találunk: lelkészek elleni panaszokat, feljelentéseket, esperesi körleveleket, gyülekezeti tagok vétkeit összefoglaló jelentéseket stb.
Az esperesek által az egyházkerületnek készített jelentések fellelése szinte lehetetlen,
mert mintegy ötven dobozban szétszórva helyezték el.195
Az egyházmegye szervezeti működését különböző egyházi törvények írták elő.
Vizsgált korszakunkban a budai zsinat kánonjai voltak az iránymutató rendelkezések annak ellenére, hogy a királyi szentesítés elmaradása miatt ezek soha sem
léptek hatályba. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy hatásuk egyértelműen kimutatható, mert az egyházban ekkortól kezdve terjedt el széles körben a presbiteri kormányzási rendszer.196 A budai zsinat kánonjain kívül a tiszántúli egyházkerületben
a Geleji-féle kánonokat, a Zoványi-féle kánonokat és az 1762-es egyházlátogatási
határozatokat is használták. A budai zsinat határozataihoz képest ezek igyekeztek háttérbe szorítani a világiak egyházkormányzati szerepét, de az egyházmegyét
érintő területeken sok egyezést mutatnak. Így kijelenthetjük, hogy az egyházmegye
vezetője az esperes (senior) és a világi főgondnok (coadjutor curator) volt. Az egyházmegye kétféle döntéshozó testülettel rendelkezett, a korabeli források „partialis
gyűlésnek” és „közönséges gyűlésnek” hívták. Ez utóbbit gyakran „Tiszteletes Pré191
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dikátori Társaságként” említették. A két testület között a jelenlévők számában és
titulusában volt különbség, mert a parciális gyűlésen az esperes, a főgondnok és a
tanácsbírák (assessorok) voltak jelen, míg a közönséges gyűlésen az összes gyülekezet lelkipásztorai és világi vezetői is. Mai fogalmaink szerint a parciális gyűlés az
egyházmegyei tanácsnak, míg a közönséges gyűlés az egyházmegyei közgyűlésnek
felel meg. A tanácsbírákat világiak és egyháziak közül egyenlő arányban választották. Kivételes esetekben egyházkerületi engedéllyel a parciális gyűlés tagja lehetett
az egyházközség küldötte, és egy küldött ilyenkor több egyházat is képviselhetett.
Mind az egyházmegyei tanács, mind az egyházmegyei közgyűlés elnöke az esperes
és a gondnok volt. Hitéleti kérdésben az esperes, más ügyekben a gondnok szavazata
döntött.197
A békési egyházmegyében általában évente egyszer hívták össze a közgyűlést és
egyszer az egyházmegyei tanácsot. Az ülések közti időben az esperes intézte a napi
ügyeket. Az egyházlátogatást rendszeresen gyakorolták, ilyenkor egyházkormányzati ügyek elintézésére is lehetőség nyílt. Vizsgált korszakunkban az esperesi tisztséget folyamatosan betöltötték, míg a világi gondnok rendszeres működéséről 1795től kezdve vannak adataink. A tanácsbírák száma általában 5-7 fő között mozgott,
akik közül felváltva találunk világiakat és egyháziakat. Arra viszont nem volt példa,
hogy lelkész vagy gyülekezeti tag egyházmegyei tanácsban szavazati jogot kapott
volna.198 Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az egyházmegye hivatalos ügyviteli rendszere az egyházlátogatáson, az egyházmegyei tanácson és az egyházmegyei közgyűlésen keresztül zajlott. A nem hivatalos ügymenet a gyülekezetek között és bizonyos
esetekben a gyülekezetek és az esperes között volt megfigyelhető. Ilyennek számított, amikor az esperes jóváhagyása nélkül döntöttek egyházmegyei ügyben, esetleg
egyházmegyei döntést kívántak téves információkkal befolyásolni: feljegyzéseket
tartottak vissza, nem jelentek meg az esperes színe előtt.

4.2.2. Világi szervek iratkezelése
A Békési Református Egyházmegye hivatali ügyintézése több ponton érintkezett világi hatóságokkal, amelyek nagy befolyással bírtak az egyház hétköznapjaira, ezért
ezeket is meg kell vizsgálnunk. Számunkra nem a törvényalkotó, hanem a végrehajtó
és bíráskodó intézmények az érdekesek, s ezek közül is azok, amelyek befolyásolták
az egyházmegye mindennapi működését. Ebből a szempontból az országos jogkörű
bírósági szervezetek egyáltalán nem fontosak, mert olyan vallásellenes mozgalomról nincs tudomásunk, amelyik peranyaga ne lenne vármegyei szinten elérhető. Az
országos kormányhivatal viszont már kapcsolatba került az egyházmegyével, ezért
a Helytartótanács iratkezelését részletesen kell ismertetnünk. A Helytartótanácsnak
két osztálya hozható a vizsgált témánkkal kapcsolatba: a vallásügyi és a könyvvizsgálati osztályok. A vármegyei közigazgatás abban az esetben érdekes szempontunk197
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ból, amennyiben a vármegyei közgyűlés, illetve a megyei törvényszék olyan ügyet
tárgyalt, amelyek vallásellenességgel vagy tiltott könyvek megszerzésével voltak
kapcsolatosak. A vármegyéhez képest a települési önkormányzatok sokkal szorosabb kapcsolatban álltak a helybeli egyházközségekkel, mert a református egyház
világi vezetői egyben a mezőváros/falu helyi elöljárói voltak, ezért a települési iratképzésből is előkerülhetnek releváns források. Végül meg kell említenünk a magánbirtokok birtokigazgatási rendszerét, mert kegyúri joga miatt a földesúr felügyelte
a birtokain működő kálvinista egyházakat. Először a Helytartótanács a kutatást
érintő iratait nézzük meg.

4.2.2.1. A Helytartótanács iratai
Az 1781 és 1821 közötti időszakban II. József uralkodása idején történtek olyan
jelentős változások, amelyek a Helytartótanács iratkezelését érintik. A türelmi rendelet és az 1791. évi 26. törvény értelmében a Magyar Királyságban a protestáns
egyházak visszanyerték korábbi önállóságukat, bár az államegyház továbbra is a római katolikus egyház maradt, és a katolicizmus változatlanul elsőbbséget élvezett a
protestantizmushoz képest. Ebből kiindulva érthető, hogy 1783-ban felszámolták a
vallásügyi bizottságot, és 1787-ben új ügyosztályt hoztak létre, amely Departamentum Religionare Augustanae et Helveticae Confessionis néven működött. Nevéből
adódóan ez az evangélikus és a református egyházak ügyeivel foglalkozott.199 Korábban említettük, hogy módszertani megfontolásból a források összegyűjtésénél
az egyházközségeknél és az egyházmegyénél felmerült hitélettel és olvasmányműveltséggel kapcsolatos ügyek iratait kívántuk összegyűjteni. Az egyházközségi, az
egyházmegyei és vármegyei levéltárak iratainak vizsgálatából következett, hogy a
Helytartótanács vallásügyi bizottságainak iratait nem érdemes átnézni, mert ezen
az ügyosztályon nagy valószínűséggel nem foglalkoztak olyan esetekkel, amelyek
számunkra relevánsak lennének. A cenzúrával foglalkozó ügyosztályokat viszont
hasznos volt részletesen feldolgozni, mert több esetben előfordult, hogy a vármegyei
iratot kiemelték az eredeti helyéről, és a Helytartótanács levéltárában lehetett megtalálni.
Magyarországon a Helytartótanács megalakulásával párhuzamosan alakult
ki az állami könyvcenzúra, amely a nyomtatásra váró kéziratok engedélyezésével
(cenzúra) és a külföldről behozott könyvek ellenőrzésével (revízió) foglalkozott.
A revízió II. József trónra lépéséig a Helytartótanácson belül a vallásügyi bizottság
hatáskörébe tartozott. Ezt nem véletlenül szervezték így, hiszen a hazai állami cenzúrának sokáig protestantizmusellenes szemlélete volt, amelyet a 18. század során
fokozatosan felváltott a felvilágosodás államellenes és erkölcstelen műveinek tiltása.
II. József reformjai következtében jelentősen átalakult a könyvvizsgálat. 1780–1783
között fokozatosan enyhült a cenzúra szigora, és jelentősen csökkent az ellenőrzések
száma. Majd 1784-ben lépett érvénybe az új, tiltott könyvek jegyzéke, amely csupán
töredékét tartalmazta a korábban veszélyesnek tartottaknak. A Helytartótanácson
199
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kívül az akadémiák és a gimnáziumok oktatói revizori és cenzori jogkört kaptak, de
önállóan nem dönthettek, a Helytartótanács felé kellett továbbítaniuk az ügyeket.
1791-ben átszervezték a cenzúra működését. A protestánsok könyveivel kapcsolatban ez azt jelentette, hogy a Helytartótanács engedélyezte a protestáns egyházaknak, hogy saját cenzoraik ellenőrizzék szimbolikus és a kegyességi könyveket. Ezek
a cenzorok függetlenek voltak a Helytartótanácstól. Mindössze arra kellett ügyelniük, hogy a protestáns munkák ne sértsék a római katolikus hitet. Amennyiben a
Helytartótanács olyan részt fedezett fel egy könyvben, amely csúfolta, vagy bírálta
a katolikusokat, jogukban állt betiltani a könyveket. A református egyház ennek
megfelelően 1792 után létrehozta saját cenzori hivatalát, és legelőször a Tiszántúlon
neveztek ki cenzorokat.200 A francia forradalom radikalizálódása és a magyar jakobinusok mozgalma ezt az enyhülési folyamatot részben visszavetette, a könyvpiac
mutatói mégsem süllyedtek vissza a Mária Terézia uralkodása alatti szintre. 1803ban felállították a recenzúrázó bizottságot, ez 1780-ig visszamenőleg ellenőrizte a
kiadványok tartalmát, és új tiltólistát állított fel. Ezt követően 1821-ig nem történt
lényeges változás a rendszer működési mechanizmusában.201
Az 1781 és 1821 között a könyvek vizsgálatával foglalkozó helytartótanácsi iratok összesen két állagban találhatóak. II. József reformjai következtében 1780 és
1783 között két helytartótanácsi előadó, Mandich Antal és Okolicsányi Imre intézte
a könyvvizsgálati ügyeket, majd 1783-ban létrehozták az önálló könyvvizsgálati
osztályt, amelynek nemcsak jegyzőkönyvei, hanem az egyes ügyekhez tartozó iratai
is megvannak.202 Fentebb említtettük, hogy a helyi gimnáziumok igazgatói elláttak területi cenzori feladatokat, ezért várható volt források felbukkanása a szegedi
piarista rend és gimnázium irataiban, de a raktári jegyzék alapján ennek részletes
vizsgálatától elálltunk.203

4.2.2.2. A vármegyék, a katonai határőrvidék
és a birtokigazgatás iratai
A Békési Református Egyházmegye egyházközségei mezővárosokban és falvakban
működtek, a vármegyével csak akkor kerültek kapcsolatba, ha nemesembert vagy
országos helytartótanácsi rendeletet érintő ügyek kerültek a gyülekezet látókörébe.
Mint már említettük, az egyházmegye gyülekezetei Arad, Békés, Csanád, Csongrád,
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Temes és Torontál vármegyékben helyezkedtek el. Mind a hat vármegye esetében
igaz, hogy csak azokat az iratképző szervek iratait néztük át, ahol konkrét adatunk,
utalásunk volt azzal kapcsolatban, hogy ott a református egyházzal kapcsolatban
valamilyen forrás kerülhet elő.
A 18–19. század fordulóján a magyarországi vármegyék egyik legfőbb döntéshozó testülete a nemesi közgyűlés volt, amelynek üléseiről rendszeresen vezettek
jegyzőkönyvet. Legtöbb esetben az egyes jegyzőkönyvi pontokhoz tartoznak ügyiratok, ezekből megállapítható egy-egy vármegyei döntés háttere. Néhány esetben a
nemesi közgyűlési iratokat nemcsak a protokollumokban vezetett határozatokhoz
kapcsolódóan rendezték, hanem tartalmuk alapján is csoportosították őket. Ilyen
esetben a nemesi végrendeletek és a nemesi árvák iratait mindenképpen átnéztük
függetlenül attól, volt-e a református egyház iratai között velük kapcsolatos anyag.
Erre azért volt szükség, mert a hagyatékok rendezésekor valószínűleg készítettek
hagyatéki leltárt, így jó eséllyel előfordulhatnak könyvjegyzékek. II. József közigazgatási reformjai miatt 1787 és 1790 között felszámolták a hagyományos vármegyei
rendszert, helyettük egyesített vármegyéket hoztak létre. Munkánk szempontjából
ez semmilyen hátrányt nem jelent, mert az egyesített vármegyék irataiban ugyanúgy
visszakereshetőek a református ügyek anyagai. A vármegyei bíráskodás iratai szintén fontosak lehetnek, mert ezekben előkerülhetnek vallásellenességgel kapcsolatos
peranyagok, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a vármegyei törvényszék polgári peres, büntetőperes iratainak felkutatására. Ebből adódik, hogy a per folyamatának
végigkövetése érdekében a szolgabírói iratok is érdekesek lehettek. Az olvasmányműveltség szempontjából külön ki kell emelnünk a csődtörvényszéki iratokat, mert
ezekben – az árvaszéki iratokhoz hasonlóan – szintén találhatóak vagyonösszeírások, amelyek könyvjegyzékeket is tartalmazhatnak. A főispáni és alispáni személyes iratokat viszont nem néztük át, mert a nemesi közgyűlési jegyzőkönyvekben a
vallásellenességgel kapcsolatos ügyeknek mindenképpen nyoma kell, hogy legyen.204
Az átnézett egyházmegyei és egyházközségi iratokból sikerült megállapítani,
hogy a vármegyéket érintő vallásellenességgel és olvasmányműveltséggel kapcsolatos esetek csak Csongrád és Békés vármegyékben voltak, ezért ezek ide vonatkozó
dokumentumait minden esetben kézbe vettük. Ezekben a vármegyékben, valamint
Csanád vármegyében az árvák, a végrendeletek és a csődperek iratait önálló állagokba rendezték, így sikerült darab szinten átnéznünk, míg Arad, Temes és Torontál
vármegyék esetében ilyen jellegű irategyütteseket nem sikerült találnunk.205
Fentebb említettem, hogy Csanád vármegyében nem került elő olyan vallásellenességgel foglalkozó eset, amely a vármegyét érintette volna, ezért a vármegye iratai közül azt a két állagot néztem át, amelyekből olvasmányműveltségre vonatkozó
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adatok előkerülését lehetett várni: Csanád Vármegye Nemesi Közgyűlése Árvákra
Ügyelő Küldöttségének iratait és Csanád Vármegye Adószedőjének iratait.206
Ezzel ellentétben Csongrád vármegye iratai között nemcsak hagyatéki iratokat
lehetett találni, hanem a Helytartótanács által 1793-ban elrendelt könyvvizsgálat
jelentéseit is, ugyanis 1793-ban a Helytartótanács az egész országra kiterjedő vizsgálatot rendelt el, hogy felmérjék, hol működtek engedély nélküli nyomdák, könyvkereskedők és könyvkötők.207 A jelentések szerint Csongrád megyében Szentesen és
Hódmezővásárhelyen dolgoztak könyvkötők, a velük kapcsolatos vizsgálatokat a
vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és a vármegyei közgyűlési iratok között találjuk meg.208 1797-ben a francia forradalommal való szimpatizálás miatt keveredett
gyanúba a vásárhelyi lelkész, Bereczk Péter, akivel kapcsolatban alig tartalmaz valamit a vármegyei közgyűlés jegyzőkönyve.209 A könyvjegyzékek összegyűjtése céljából Csongrád vármegye hagyatéki és árvaügyi iratait is teljes egészében átnéztük,
noha a református egyház szempontjából alig néhány töredék adat került így elő.210
Békés vármegye esetében szintén több fondot volt érdemes átnézni, mert a vallásellenességnek régóta ismert nyomai voltak. 1795-ben Réz József gyulai szemorvost azzal vádolták meg, hogy a francia jakobinus mozgalommal rokonszenvezett,
és részt vett a magyar jakobinus összeesküvésben. Réz Józsefet természetesen bebörtönözték, és a gyulai jakobinus mozgalom ellen vizsgálatot indítottak, amelynek
során a Békési Református Egyházmegye főgondnoka, Domokos Lőrinc, és Békés
vármegye levéltárosa, a szintén református Kazay Mihály is gyanúba keveredett.
A történeti kutatások régen tisztázták, hogy egyikük sem vett részt a jakobinus
mozgalomban, gondolkodásuk is távol állt a francia forradalom radikálisaitól.211
Ennek ellenére az összes olyan irategyüttest érdemes volt átnézni, amelyek az üggyel
kapcsolatban bármilyen adatot szolgáltathattak. Ez esetünkben a nemesi közgyűlés
jegyzőkönyveit, a hozzájuk kapcsolódó iratokat, valamint a vármegyei törvényszék
polgári peres és büntetőperes iratait jelentette.212 Mivel a levéltárban külön állagba
rendezték a megyei hatóságok által kezelt végrendeleteket, ezért azokat is kézbe
vettük.213
A vármegyei közigazgatástól teljesen elkülönült a katonai határőrvidék igazgatása, de röviden ezt is ismertetnünk kell, mert Debeljácsa a Németbánsági Határő206
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rezred területén helyezkedett el, ami azt jelentette, hogy az egyházközség életét a
Pancsován székelő ezredparancsnokság felügyelte.214 A fennmaradt iratok ezt egyértelműen bizonyítják, mert a határőrezred többször is intézkedett a református egyház ügyeivel kapcsolatban. Sajnos ezek közül azok az iratok maradtak fenn, amelyek
az egyházkerületi levéltárba kerültek, a határőrezred levéltárában az 1821 előtti
időszakra nézve számadáskönyvek és kimutatások találhatóak, a polgári és katonai
közigazgatásról semmilyen iratanyag nem maradt fenn.215 Azért is különösen nagy
kár, hogy a határőr-igazgatás iratai ennyire hiányosak, minthogy 1805-ben Kovács
János debeljácsai lakost a lelkész megfeddte, mivel tagadta az isteni gondviselést,
és azt állította, hogy ő is képes lenne egy új Biblia megírására. Sőt! Isten létezését
is kétségbe vonta.216 Nagy valószínűséggel ezzel az üggyel a katonaság is foglalkozhatott, mert más esetekben is tudunk arról, hogy a parancsnokság közbeavatkozott
az egyház ügyeibe. Így például 1811-ben, amikor Légárdi Horváth Márton tanítót
okirat-hamisítással vádolták meg.217
Többször említettük, hogy a békési egyházmegye korabeli egyházközségei falvakban és mezővárosokban helyezkedtek el, tehát földesúri fennhatóság alá tartoztak,
így a települési önkormányzat erősen függött a földbirtokostól. Az uraság felügyelte
és irányította a települések bíróválasztásait, az úriszék intézményén keresztül a kezében tartotta a bíráskodást is. A 18. század végén a nagybirtokok igazgatása jól centralizált uradalmi intézményrendszert követelt meg, ezért az uradalmak működését
különböző családi intézmények felügyelték. Az Alföldön a Károlyi család hatalmas
egybefüggő birtokrendszert igazgatott Nagykárolytól egészen Hódmezővásárhelyig,
a birtokigazgatás jól kiépített, centralizált rendszerben működött. A család legfőbb
igazgatási szerve a Titoknoki Hivatal volt, amelyben a végső döntéseket a földesúr
vagy a titoknok hozta meg. A Titoknoki Hivatalnak volt alárendelve a Gazdasági
és Jogügyi Főigazgatóság. A főigazgatóság kormányozta a felügyelőségeket, és a felügyelőségek alá tartoztak az egyes uradalmak.218
A magyarországi nagybirtokok igazgatási rendszerében a földesúr általában vigyázott, hogy vallásán lévő tiszteket nevezzen ki, sőt a tiszttartótól megkövetelte,
hogy felügyelje az uradalom alkalmazottainak vallásos életét. A birtokkormányzat
nemcsak az uradalom alkalmazottainak esetében, hanem a felügyelete alá tartozó
mezőváros (falu) esetében is dönthetett egyházi ügyekben. A gyakorlat viszont azt
mutatja, hogy a 18–19. század fordulóján a földesúr viszonylag ritkán avatkozott
be az egyház hitéleti vitáiba, helyette az egyház anyagi ügyeivel foglalkozott.219 Ez
azért fontos, mert minket a vallásellenesség érdekel, amely egyértelműen hitéleti
ügy, tehát a kutatómunka során csak akkor folytattunk célzottan földesúri levéltárakban kutatást, ha arra vonatkozólag találtunk valamilyen utalást.
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Összesen négy ilyen esetet ismerünk. Az első Hódmezővásárhelyen történt 1787ben, amikor Szőnyi Benjámin helyi lelkipásztort Nyéki István és Füles Mihály jegyzők vezetésével igyekeztek eltávolítani a hivatalából. Szőnyi végső kétségbeesésében
a Károlyiak úriszékéhez folyamodott segítségért, mondván, a kegyúri jogokat gyakorló uradalom beavatkozhat az egyház belső ügyeibe. A vásárhelyi úriszék viszont
nem tartotta magát illetékesnek az ügyben.220 A második eset szintén Hódmezővásárhelyen történt. 1797-ben Bereczk Péter lelkipásztort azzal vádolták meg, hogy
szimpatizált a francia forradalommal, és lázított a fennálló társadalmi rend ellen.
Az uraság viszont ebben az esetben sem avatkozott közbe, Bereczk ügyét egyetlen
birtokigazgatási szerv sem tárgyalta.221
A harmadik eset Békésszentandráson történt 1804-ben, amelynek során a szent
andrási reformátusok földesuruktól, Rudnyánszky Józsefnétól kértek anyagi segítséget. Az eset azért érdekes, mert ebben a levelezésben fennmaradt a békésszentandrási
református egyház megalakulásának története is.222 A Károlyiakhoz képest a Rudnyánszkyak merev felekezeti gondolkodásukról tettek tanúbizonyságot, mert ugyan
támogatták 1802-ben a református templom felépülését, de anyagi segítségnyújtásuk
során szimbolikus jelekkel katolicizmusokat fejezték ki. Valószínűleg ezért köttették
be a kőművessel kötött építési szerződést olyan díszes bőrkötésbe, amelyen Szűz Mária és a gyermek Jézus képe látható a háromkirályokkal a háttérben.223
Végül 1821-ben Szentesen sikerült olyan adatokat találnunk, amelyek a földesúri
kegyúri joggal is összefüggésbe hozhatók. Történt ekkor, hogy Szépe János, Szépe
Pál és Szalai János módos parasztgazdák megtagadták az egyházadó fizetését, és
nem voltak hajlandóak úrvacsorát venni, ami miatt kiközösíthették volna őket az
egyházból. Ez viszont a földesurat feljogosította volna arra, hogy elüldözze őket
Szentesről. Ennek ellenére a Károlyi család itt sem avatkozott be.224
Ezek után felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy Makó földesurának a levéltárát miért nem vizsgáltuk meg, hiszen a település birtokosa a mindenkori csanádi
püspök volt. Mivel a 18. században a katolikus főurak igyekeztek ellehetetleníteni a
protestánsokat, logikusnak tűnne, hogy a csanádi püspök is így járt el Makón. Az
1781 és 1821 közötti időszakban viszont nem így volt, amit alátámaszt a szakirodalom és a makói református egyház presbiteri jegyzőkönyve is. Sem a szakirodalom,
sem a jegyzőkönyv nem utal olyan helyzetre, amikor a csanádi püspök református
hitéleti kérdésekbe avatkozott volna be.225
A fentebb említett négy eset alapján csak a Károlyi és a Rudnyánszky családok levéltáraiban végeztem célzott kutatást, a többi földbirtokos családéban nem.
A Rudnyánszky család birtokigazgatása korántsem volt annyira jól szervezett, mint
a Károlyi családé, ráadásul sokkal kisebb földbirtokuk volt. Ez azt jelenti, hogy a
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Rudnyánszky család levéltárában csak időrendben vannak rendezve a dokumentumok, a család nem működtetett különböző birtokigazgatási központi hivatalokat.
A Károlyiak esetében viszont szükséges volt a gazdasági hivatal, a központi hivatalok, a titoknoki hivatal és a missilisgyűjtemény átnézésére.226

4.2.2.3. A mezővárosok és a falvak iratai
A 18–19. század fordulóján létező dél-alföldi kálvinista gyülekezetek belső működése bizonyos szempontból nézve nagyon jól kutatható: általában erre az időszakra
annyira megszilárdult az egyházközségeken belül az íráshasználat, hogy a presbiteri
gyűlésekről részletes jegyzőkönyvek tudósítanak. Ráadásul a nagyobb gyülekezetek
élén olyan jól képzett lelkészek álltak, akiknek kéziratos vagy nyomtatott prédikációi is fennmaradtak. Szerencsés esetben még magánjellegű levelezések, naplók is
előkerülhetnek. Szintén ebben az időszakban vált általánossá az évenkénti egyházlátogatások gyakorlata, amelyek egy-egy település mindennapi életébe engednek bepillantani. Így például a Békési Református Egyházmegye esetében 1786-tól kezdve
maradtak ránk a vizitációk jegyzőkönyvei.227 Sőt az adott település világi levéltára
is tartalmazhat már olyan részletességű adatokat, amelyek napi vagy heti bontásban
mutatják be a mezővárosban zajló eseményeket.
Más szempontból nézve viszont akadályokba ütközünk. A mezővárosok társadalmi adottságaiból adódóan a gyülekezeti tagok többsége jobbágyokból, kisnemesekből és iparosokból állt. Olyan értelmiségi foglalkozást űző ember, akinek a
munkájához kapcsolódóan alapvető létfontosságú volt a rendszeres tollforgatás,
viszonylag kevés akadt. A lelkészeken kívül a tanítókat és a gondnokokat sorolhatjuk ide, valamint a város vezető tisztviselőit (főbíró, jegyző stb.). A magyarországi
alfabetizációval foglalkozó kutatások ugyan már komoly eredményeket értek el, de
még mindig csupán hozzávetőleges becsléseink vannak arra vonatkozólag, hogy egy
mezővárosban milyen arányú lehetett az írni-olvasni tudás. Ez azért érdekes, mert a
18. századi paraszti műveltség még erősen a szóbeliségen alapult. Ahogyan korábban
említettük, az olvasás a paraszti világban gyakran az imádkozást jelentette, amiből
az következik, hogy bonyolultabb írott szöveget kevesen tudtak megérteni. Rendszeresen előfordultak olyan esetek, amikor a település vezetőiről kiderült, hogy alig
birkóztak meg a betűvetés tudományával: Csongrádon például 1778-ban a város
adószedője nem tudott írni. 1760-ban Hódmezővásárhelyen a főbíró csak keresztet
tudott tenni az iratokra.228 A dél-alföldi mezővárosok lakói közül kerültek ki olyan
értelmiségiek, akik a hazai tudományos élet vezetőivé váltak, de kimagasló teljesítményükből nem lehet arra következtetni, hogy szülővárosuk szellemi viszonyai
mindenki számára lehetővé tették volna széles körű tudás megszerzését. A paraszti
műveltségben többnyire évtizedek múlva jelentkeztek a felvilágosodás gondolatai.229
226
227
228
229

MNL – OL P 590, P 397, P 398, P 406, P 407.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1786–1843.
Tóth, 1996a, 80–82, 87–90.
Benda , 1976, 59–60.
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Mindez annak ellenére igaz, hogy a felvilágosodás hatására Magyarországon is megjelentek az úgynevezett népfelvilágosító művek, és az olvasás népszerűsítéséért egyre
többen tevékenykedtek.230 Egy-egy református gyülekezeten belül valószínűleg kevesen voltak olyanok, akik nyomon tudták követni az ország nagyobb értelmiségi
központjaiban zajló valláspolitikai vitákat.
1781 és 1821 között a mezővárosok fejlett írásbeliséggel rendelkeztek, így párhuzamosan egyszerre több jegyzőkönyvtípust is vezettek. Legtöbbször tanácsülési
jegyzőkönyvet, becsüjegyzőkönyvet és hirdetési jegyzőkönyvet lehet a levéltáraikban megtalálni, amelyeket különböző szálas iratok is kiegészíthetnek. Mint többször említettük, a világi iratokat akkor néztük át módszeresen, ha feltételezhető
volt, hogy az egyház hitéletével kapcsolatos anyag kerül elő belőlük. Ezen kívül minden vagyoni helyzetet rögzítő iratot egytől egyig átnéztünk, mert ezekben könyvjegyzékek felbukkanására számíthattunk.
A Békési Református Egyházmegye területén a Körösök mentén elhelyezkedő
településeken (Öcsöd, Gyoma, Békés, Köröstarcsa, Gyula), valamint Szentesen és
Hódmezővásárhelyen kerültek elő olyan egyházfegyelmi ügyek, amelyek vallásellenesnek tekinthetőek, és a világi hatóságok is reagáltak rájuk.231 Sajnos, nem
mindegyik településnek maradt fenn 1821 előtti iratanyaga, ezért a ma hozzáférhető levéltári iratok közül Köröstarcsa kivételével hitélettel kapcsolatos világi forrás felfedezésére számítottunk Öcsöd, Gyoma, Békés, Gyula, Hódmezővásárhely
és Szentes tanácsülési jegyzőkönyveiben, valamint tanácsülési irataiban.232 Olvasmányműveltséggel kapcsolatos adatokra számítottunk Makó úgynevezett mindennapi jegyzőkönyveiben, valamint Mezőberény községgazdálkodási irataiban, Békés,
Hódmezővásárhely, Szentes, Gyula, Vésztő és Békésszentandrás tanácsi irataiban.233
A mezővárosok életében különleges szerepet játszott a nemesség, mert kiváltságaiknak köszönhetően saját önkormányzati testületük volt, amely a nemesi családok vitás vagyoni ügyeit is felügyelte. Ez azt jelenti, hogy levéltári hagyatékukban maradtak fenn vagyoni összeírások és végrendeletek, ezekben olvasmányműveltségre utaló
adatok is felbukkanhattak. A békési egyházmegyében két mezővárosban maradtak
fenn ilyen nemesi irategyüttesek, Hódmezővásárhelyen és Szentesen.234
Nagyon sok esetben a mezővárosi (falusi) tanács megegyezett a református gyülekezet világi vezetőségével, ami azt mutatja, hogy az egyház erősen beépült a társadalomba. Tipikus példa erre Gyoma, ahol a 18–19. század fordulóján a község
önkormányzata nem különült el az egyházkormányzattól, hiszen 1798-ban arról
230
231
232

233

234

Fehér , 2009, 84–90, 219.
H egyi , 2015c.
MNL – BML V.A.203.a. MNL – BML V.A.203.b. MNL – BML V.A.304.a. MNL – BML
V.326.b. MNL – BML V.A.339.a. MNL – CsML – HL IV.A.1001.a. MNL – CsML – HL
IV.A.1001.b. MNL – CsML – SzL V.A.102.a. MNL – JNSzL V.A.662.a.
MNL – BML V.A.101.l. MNL – BML V.A.101.n. MNL – BML V.A.121.j. MNL – BML V.326.e.
MNL – BML V.326.g. MNL – CsML – ML 1.4.b. MNL – CsML – ML 1.4.o. MNL – CsML –
ML 2.4. MNL – CsML – HL IV.A.1001.g. MNL – CsML – HL IV.A.1001.h. MNL – CsML – SzL
V.A.102.k. MNL – CsML – SzL V.A.102.p. MNL – CsML – SzL V.A.104.
Barta – L abádi , 1995, 56–57. MNL – CsML – HL IV.A.1007. MNL – CsML – SzL V.A.114.
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született határozat, hogy a település jegyzőkönyvében írásban kell rögzíteni a lelkész, a tanító és a harangozó fizetését, mivel azt a falu finanszírozta.235 Az önkormányzat és az egyházkormányzat összefonódásával a kortársak tisztában voltak,
mert Földi János 1803-ban „gyomai Nemzetes Bíró Uramnak és a Sz. Ekklésia több
érdemes előljáróinak” címezte levelét. A két intézmény összefonódását jellemzi,
hogy iratkezelési gyakorlatuk sem különült el egymástól, Gyoma 1820 előtti közigazgatási iratai között mind a mai napig több egyházkormányzati iratot őriznek.236
Az iratkezelés összefonódására azért hívtuk fel a figyelmet, mert a kutatás során
erre mindvégig tekintettel voltunk, és az egyházközségek levéltárainak rekonstruálásakor minden esetben leellenőriztük, elkülönültek-e egymástól a világi és egyházi
igazgatás iratai. Ennek eredményeit az alábbi táblázatban közöljük.
Világi iratok
Gyülekezet
neve

Ágya

Tanácsülési
jegyző
könyvek
és iratok

nincs

Vég
rendeletek,
becsüjegyzőkönyvek,
árvaszéki
iratok
nincs

Egyházi iratok
Omniárium,
presbiteri
jegyzőkönyv

Számadási
iratok

Egyházigazgatási
iratok

Iskolai
iratok

1807–1883
presbiteri
jegyzőkönyv
(ÁREL b.1.)

1801–1843
(ÁREL c.1.)

1814–1821
(TtREL
I.29.i.209.)

nincs

1772–1788
Anyakönyv
(AML Fond
nr. 2018)
Battonya

nincs

nincs

1811–1846
omniárium
(BRL
I.61.a.1.)

nincs

1815–1872
(TtREL
I.29.i.1.)

nincs

Békés

1735–1831
Peres iratok
(MNL–BML
V.A.203.a.5.)

1735–1844
végrendeletek
(MNL–BML
V.A.203.a.20.)
1797–1821
árvák
(MNL–BML
V.A.203.b.)

1773–1824
omniárium

1757–1824
(BEREL
I.62.d.1,
TtREL
I.62.e.1.)

1730–1869
(TtREL
I.29.i.6.)

1774–1950
(TtREL
I.62.g.4,
BEREL
I.62.e.1.)

nincs

nincs

1817–1833
omniárium
(BSRL
I.64.a.6.)

nincs

1814–1883
(TtREL
I.29.i.19.)

nincs

Békéssámson

235
236

1812–1857
presbiteri
jegyzőkönyv
(BEREL
I.62.a.2-4.,
I.62.b.1.)

Darvas 1977, 267–268. MNL – BML V.A.317.f.2. Peres jegyzőkönyvek 1797–1806, fol. 3v4r.
MNL – BML V.317.b.1. Földi János levele, Debrecen, 1803. december 16. = Iratok 1739–
1820.
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Világi iratok
Gyülekezet
neve

Egyházi iratok

Tanácsülési
jegyző
könyvek
és iratok

Vég
rendeletek,
becsüjegyzőkönyvek,
árvaszéki
iratok

Békésszent
andrás

1792–1845
közigazgatási
iratok
(MNL–BML
V.A.304.1.3.

1812–1845
végrendeletek
(MNL–BML
V.A.304.1.8.)

Bélzerénd

1805–1849
nincs
Hirdető
könyvek
BÉLREL c.1)

1800–1806
1772–1806
Omniárium Kurátori
(BÉLREL a.1) számadás
1788–1842
Omniárium
(AML Fond
nr. 2089)

1809–1820
Adófőkönyv
(BÉLREL a.1
és e.1)

Borossebes

nincs

nincs

1765–1849
Omniárium
(BOREL
b.1.)

Debeljácsa
(Torontál
vásárhely)

1787–1873
nincs
katonai igazgatás iratai
(TLP
27.F.758)

Doboz

nincs

nincs

Omniárium,
presbiteri
jegyzőkönyv

1798–1852
omniárium
(BREL
I.65.a.2.
és I.65.b.1.)

nincs

nincs

1803–1816
1793–1883
templom
(TtREL
építési szerI.29.i.22.)
ződés (BREL
I.65.e.1.)

nincs

nincs

Iskolai iratok

nincs

nincs

nincs

1813–1876
(TtREL
I.29.i.209.)

nincs

Csak anyakönyvek,
a protokollumok
elkallódtak
(TLP E 57)

1821–1872
katonai
számadó
könyv
(DREL g.1.)

1794–1867
(TtREL
I.29.i.33.)

nincs

1766–1809
Omniarium
(DOREL
I.124.a.1.)

1813–1873
Kurátori
számadás
(DOREL
I.124.e.1.)

1787–1883
(TtREL
I.29.i.35.)

nincs

1813–1837
(EREL e.1.)

1769, 1804 nincs
(TtREL
I.1.b.9.140 és
I.1.b.43.843)

1798
(KMREL)

1811–1821
nincs
(TtREL
I.1.b.50.1008
I.1.b.64.1411.
I.1.b.65.1444.

1772–1800
Matrikula
(AML)
1785–1828
Omniarium
(EREL b.1
és c.1.)

Feketegyarmat

Egyházigazgatási
iratok

1813–1880
(TtREL
I.29.i.209.)

1795–1862
Presbiteri
jegyzőkönyv
(DOREL
I.124.b.1.)
Erdőhegy

Számadási
iratok

nincs
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Világi iratok
Gyülekezet
neve

Tanácsülési
jegyző
könyvek
és iratok

Vég
rendeletek,
becsüjegyzőkönyvek,
árvaszéki
iratok

Egyházi iratok
Omniárium,
presbiteri
jegyzőkönyv

Számadási
iratok

Egyházigazgatási
iratok

Iskolai
iratok

Gyoma

1739–1950
nincs
(MNL–BML
V.317.)

1819–1863
Presbiteri
jegyzőkönyv
(GyREL
I.157.b.1.)

1773–1822
(GyREL
I.157.c)

1794–1865
(TtREL
I.29.i.50.)

Gyorok

nincs

nincs

1759–1841
Omniarium
(AML
8.2039)

nincs

1798[?], 1823 nincs
(TtREL
I.1.b.39.726
I.1.b.70.1534)

Gyula

1762–1848
(MNL–BML
V.A.101.
V.A.102.)

1748–1848
(MNL–BML
V.A.101.l
és n
V.A.102.1.
V.A.121.j)

1793–1841
Presbiteri,
leirati, egyházfegyelmi
jegyzőkönyv
(GyUREL
I.160.b.1.)

1804–1966
(TtREL
I.160.e)

1791–1851
(TtREL
I.29.i.50)

nincs

Gyulavári

nincs

nincs

1784–1852
Omniarium
(GyUVREL
I.162.a.1.)

nincs

1804–1870
(TtREL
I.29.i.61.)

nincs

Hódmező
vásárhely

1724–1849
(MNL–
CsML–HL
IV.A.1001.a.)

1730–1849
végrendeletek
1791–1849
közgyám
iratai
(MNL–
CsML–HL
IV.A.1001.g
MNL–
CsML–HL
IV.A.1004.)

1755–1833
presbiteri
jegyzőkönyv
HÓREL
I.180.b.

1768–1870
kurátori
számadások
(MNL–
CsML–HL
XII.4.e)

1713–1800
igazgatási
iratok
(HÓREL
I.180.c)

1724–1799
iskolai jegyzőkönyv
(MNL–
CsML–HL
VIII.51.1.)

Kispereg

nincs
1785–1790
letelepedési
iratok
(MNL–MOL
E 125,
8. csomó
Fons 8, fol.
280r-281v,
300r-301r)

1765–1821
nincs
omniárium
(AML Anyakönyvek.
Kispereg
1. köt.)

1801–1879
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.209)

nincs

Köröstarcsa

nincs

1777–1830
Omniárium
(KTREL
I.232.a.1)

1787–1833
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.100)

nincs

nincs
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Világi iratok
Gyülekezet
neve

Tanácsülési
jegyző
könyvek
és iratok

Vég
rendeletek,
becsüjegyzőkönyvek,
árvaszéki
iratok

Egyházi iratok
Omniárium,
presbiteri
jegyzőkönyv

Számadási
iratok

Egyházigazgatási
iratok

Iskolai
iratok

Liebling

nincs

nincs

nincs

nincs

1794–1803
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.108.)

nincs

Magyarittebe

nincs

nincs

1787–1812
Omniárium
(TLN)

nincs

1788–1882
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.89.)

nincs

Makó

1784–1848
jegyzőkönyvek és iratok
(MNL–
CsML–ML
V.A.1.4.a.)

1763–1848
végrendeletek
(MNL–
CsML–ML
V.A.1.4.o)

1675–1821
Omniarium
(MBRL
I.250.b.1.)

1793–1830
(MBRL
I.250.c.)

1779–1864
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.114.)

nincs

1810–1841
Presbiteri
jegyzőkönyv
(MREL
I.262.b.1.)

1788–1831
Számadás
(MREL
I.262.e.1.)

1805–1883
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.126.)

nincs

1805– 807
bíráskodási
jegyzőkönyvek
(MNL–
CsML–ML
V.A.b.1.)
Mezőberény

1800–1848
Közigazgatási iratok
(MNL–BML
V.A.326.b.1.)

1779–1848
árvaszéki
iratok
(MNL–
CsML–ML
V.A.2.4.)

1774–1848
Végrendeletek
(MNL–BML
V.A.326.g)
1799–1848
Árvaügyek
(MNL–BML
V.A.326.e.1.)

Nagyzerénd

nincs

nincs

1774–1839
Omniárium
(AML Fond
nr. 20802081)

nincs

1816–1867
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.209.)

nincs

Öcsöd

1782–1848
Tanácsi
iratok
(MNL–
JNSzML
V.662.a.1.)

1799–1847
Árvapénztár
(MNL–
JNSzML
V.662.a.22.)

1748–1822
Omniárium
(ÖREL
I.325.a.1.)

1744–1821
(ÖREL
I.325.e
és I.325.g.)

1787–1883
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.147.)

nincs
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Világi iratok
Gyülekezet
neve

Tanácsülési
jegyző
könyvek
és iratok

Vég
rendeletek,
becsüjegyzőkönyvek,
árvaszéki
iratok

Egyházi iratok
Omniárium,
presbiteri
jegyzőkönyv

Számadási
iratok

Egyházigazgatási
iratok

Iskolai
iratok

Pankota

nincs

nincs

nincs

nincs

1813–1820
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.209.)

nincs

Reformátusdombegyháza

nincs

nincs

Omniárium
(SzEREL
c.1.)

nincs

1817–1883
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.113.)

nincs

Református
kovácsháza

nincs

nincs

1815–1849
Anyakönyv
(RKREL
I.265.a.1.)

nincs

1807–1883
(TtREL
I.29.i.155.)

nincs

Rittberg
(Végvár)

nincs

nincs

1794–1832
Omniárium
(VREL a.1.)

1811–1857
Kurátori
számadás
(VREL e.1.)

1794–1883
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.199.)

nincs

Szentes

1720–1849
Jegyzőkönyvek, iratok
(MNL–
CsML–SzL
V.A.102.a-b)

1802–1849
Vég
rendeletek
(MNL–
CsML–SzL
V.A.102.k.)

1748–1821
Jezőkönyvek
(SzNREL
I.375.b.1.
és TtREL
I.375.b.1.)

1777–1821
Kurátori
számadások
(SzNREL
I.375.e)

1774–1821
Igazgatási
iratok
(SzNREL
I.375.d.)

1795–1850
Jegyzőkönyv
(SzNREL
I.375.f.)

Vadász

nincs

nincs

1767–1838
Omniárium
(AML Fond.
Nr. 2077.
1-2. kötet)

nincs

1788–1821
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.209.)

nincs

1804
Igazgatási
iratok
(VAREL d.1.)
Vésztő

1747–1848
nincs
Képviselő
testület iratai
(MNL–BML
V.A.339.a.1.)

1759–1818
Omniárium
(VÉREL
I.450.a.1.)

1820–1821
(TtREL
I.450.d.1.)

1793–1883
Igazgatási
iratok
(TtREL
I.29.i.203.)

nincs

1. táblázat
A Békési Református Egyházmegye egyházközségeinek iratai 1781 és 1821 között
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5.
VALLÁSELLENESSÉG ÉS VALLÁSVÉDELEM
MAGYARORSZÁGON

A 18–19. század fordulóján Magyarországon a vallás teljes egészében behálózta a
társadalmat, felekezeten kívüli élet nem volt elképzelhető. Mégis a vallásellenesség
valamilyen szinten az 1780-as évekre az értelmiség közgondolkodásába bekerült,
hiszen amikor II. József enyhített a cenzúra feltételein, hirtelen nagyszámú anti
klerikális röpirat látott napvilágot. Ilyen nagyszámú nyomdatermék egyik napról a
másikra nem tudott volna megszületni, tehát ezek a művek évekkel korábban már
érlelődtek a felszín alatt.237 Ennek ellenére a vallásellenesség nyomait nem találjuk
meg nagy társadalmi csoportokat érintő folyamatokban, hanem kisebb jelenségekben lelhetünk rájuk. Két területen bekövetkező változásra érdemes ezzel kapcsolatban odafigyelnünk: a filozófiára és a laikus vallásosságra.
A hagyományos világ átalakulása a filozófiában jól megfigyelhető, mert a felvilágosodás átalakította a vallásról korábban alkotott nézeteket: már Descartes filozófiája elkezdte felcserélni a kereszténység által objektívnek tartott istenközpontú
világot a tapasztalatra alapuló objektivitással. Radikálisabb gondolkodók – mint
például Spinoza – kizárták a természetfeletti beavatkozás lehetőségét, amellyel a
csodák létezését kérdőjelezték meg. Ezeknek a gondolatoknak az elterjedése a keresztény dogmák alapjait kezdte ki, de nemcsak ilyen radikális támadások érték a
vallásosságot. Az egyház szempontjából az is kétségbeesésre adott okot, ha valaki
elutasította a Biblia bűnről szóló tanítását – mint például Rousseau –, mondván, a
jóságos Isten célja csak az ember boldogságának biztosítása. A református egyház
természetesen cáfolta ezeket a tanításokat, de az átalakulási folyamatot nem tudta
megállítani.238 Mégis a felvilágosodás filozófiája önmagában nem volt vallásellenes,
inkább csak kritizálta az egyházat. A felvilágosodás egyházellenessége viszont nem
azonos a vallásellenességgel. Ráadásul Magyarországon a felvilágosodás alapvetően
az egyházon keresztül terjedt el, hiszen arra az értelmiség volt fogékony, viszont
az országban élő körülbelüli 20.000 értelmiségiből 18.000 egyházi személy volt.239
Vannak olyan történészek, akik azt állítják, hogy a felvilágosodás egyházon belüli
elterjedése az egyes felekezetek között nem volt egyenletes, mert a protestáns egyházakba sokkal jobban beépült, mint a katolikusba.240
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A modern értelemben vett istentagadás a felvilágosodás során jelent meg. Baron
d’Holbach és Jacques-André Naigeon francia filozófusokat tartják az ateizmus megalkotójának, akik 1770-ben álnéven publikálták a Système de la nature című művüket. Ebben D’Holbach kifejtette, hogy csak az emberek kreálták Istent, a babonákat
és a mítoszokat. Naigeon azt állította, hogy amíg nem volt vallás, az emberek békében éltek egymással, de a vallás mindent tönkretett, ezért a vallást teljesen el kell
utasítani, és vissza kell állítani a természetes rendet.241 Magyarországon viszont a
18. században ténylegesen nyíltan istentagadó szövegek nem jelentek meg nyomtatásban, és istentagadó csoportok is alig léteztek. Martinovics Ignác nyomtatásban
ugyan ki tudott adni ateista kiadványokat, de a vallásvédők saját sebeiket túlozták
el, amikor a műveikben azt állítják, hogy mindenütt eluralkodott a vallásellenesség,
és csak maroknyi hitvédő maradt, akik az Istenbe vetett hit mellett kiálltak. Jelenlegi ismereteink szerint Martinovics ateizmusa semmilyen hatással nem volt a kor
gondolkodóira, nem is vettek róla tudomást. Egyedül Verseghy Ferenc tekinthető
olyan filozófusnak, aki a vallásellenesség terén jelentékeny hatást tudott kifejteni,
de társadalmi szinten mérhető egyháztól való elfordulás 1781 és 1821 között nem
alakult ki.242 Sokkal inkább arról van szó, hogy a hagyományos világhoz ragaszkodók bolhából is elefántot csináltak, és mindenkiben valláscsúfolót láttak, aki valamilyen szinten érdeklődött a felvilágosodás iránt.243
A 2.1-es fejezetben utaltunk rá, hogy a vizsgált korszak vallásvédői összemosták
a felvilágosodás irányzatait, így mindenkit istentagadónak kiáltottak ki, aki azonosult a felvilágosodással. A 18–19. század fordulóján keletkezett forrásokban az
ateista, deista, teista, naturalista, materialista, panteista, indifferentista, spinozista,
libertinus, szabados és erős lelkű jelzők nem konkrét filozófiai irányzatokat jelöltek,
hanem egymás szinonimáinak voltak tekinthetők. A legtöbben nem tudtak különbséget tenni ezen irányzatok között, így egyfajta gyűjtőfogalomként azt értették rajtuk, hogy valamilyen módon kikezdték a kereszténység tanításait. A 18. század végi
Magyarországon a vallásellenesség leginkább a deizmusban merült ki. A deizmus
alapjait 1624-ben Edward Herbert of Cherbury De veritate műve alapozta meg,
amelyben azt állította, hogy létezik Isten, s tisztelni kell, ám ezt a tiszteletet nem teológiai dogmák alapján, hanem az erényes élet által lehet megvalósítani. Amennyiben
vétünk az erkölcsök ellen, a túlvilágon jutalom vagy büntetés vár ránk. A deizmus
minden monoteista vallást elfogadhatónak tartott, ezért a legtöbb felekezettel szemben toleráns volt.244
II. Lipót trónra lépésekor Keresztesi József a szemtanú szemével írta, hogy nagyszámú valláspolitikai írás látott ekkor napvilágot az országban.245 A 18. században
Magyarországon több olyan munka is megjelent, amelyek a deizmus bizonyos jeleit
viselték magukon. A teljesség igénye nélkül érdemes néhányat ezek közül megemlí241
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teni. Laczkovics János 1791-ben két valláskritikai pamfletet is kiadott nyomtatásban: A Jézus-társaságbeli szerzeteseknek Kínából való kiűzettetése és A keresztény
vallásban magát okítani kívánó utazó címmel. Megjelenésük után mindkettőt betiltotta a cenzúra, mivel Laczkovics a kereszténység hittételeivel szemben a lehető
legegyszerűbb hitelveket tartotta kívánatosnak a vallásban, és a katolikus papokat
imposztoroknak, hazug csalóknak nevezte.246 De nem csak radikális gondolkodók
szimpatizáltak a deizmussal, mert Bessenyei költészetében szintén találunk erre utaló jeleket. Vörös Imre szerint Bessenyei több művében is deista álláspontot fogadott
el, mert az isteni teremtést ugyan elismerte, a gondviselést és a közbeavatkozást
nem.247 A református egyháznak más közismert képviselői is elragadtatták néha magukat, Weszprémi István még angliai peregrinációja során írt olyan munkát, amelyben tagadta a lélek halhatatlanságát.248
Mint fentebb utaltunk rá, hazánkban nem tudták megkülönböztetni egymástól
a vallásellenes irányzatokat, ezért lehetséges az, hogy Laczkovicshoz hasonlóan
előszeretettel használták az imposztor jelzőt egyházi emberekre, vallásalapítókra
és másokra. A felvilágosodás idején a Kárpát-medencében többször szóbeszéd tárgya lett a „három imposztor” története. Ebben a történetben három vallásalapítót,
Mózest, Jézust és Mohamedet emlegették. A róluk szóló állítólagos könyv legendája a középkorig nyúlik vissza, amikor a pápa feltehetőleg II. Frigyes német-római
császárt megvádolta, hogy a három vallásalapítót csalónak titulálta. A 17. századig
egy sor adat szól arról, hogy eretnekek hivatkoztak a három imposztorról szóló
könyvre, de maga a szöveg valószínűleg a 17. század előtt nem létezett. Ekkor is
kompilációval állították elő a művet, és három verzió is készült belőle: De tribus impostoribus, De imposturis religionum és Traité des trois imposteurs (L’esprit de Mr.
Benoit de Spinosa) címen. Az egyes művek szövegei részben Spinoza munkásságán
alapultak, de más radikális filozófusok művei is beépültek szövegeikbe.249
A 18–19. század fordulóján nemcsak Jézus tevékenységét érték támadások, az
egyházi rend ellen is több munka született. A magyar felvilágosult művek egy jelentős része a katolikus egyház ellen irányult, mint például Szatsvay Sándor két munkája. 1786-ban jelent meg Az Izé Purgatoriumba való utazása című munka, amely
a katolikus egyház működését gúnyolta ki. Ugyanezt a szellemiséget követte a Zakkariásnak a pápa titkos író deákjának az ausztriai tartományokban lett vallásbeli
megvilágosításáról Rómából kelt levelei című mű. Mindkét röpirat éles kritikája a
fennálló egyházi rendnek, de a címével ellentétben nemcsak a katolikus egyházat
támadja, hanem a protestáns felekezeteket is.250
A változás szelei a klérust is elérték: újabb elemzések arra a következtetésre jutottak, hogy a 18. század végi országgyűléseken a katolikus felsőpapság beszédeiből
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feltűnően hiányoztak a vallásos utalások. A katolikus egyházban 1800 után jelentkezett egy konzervatív klerikális irányzat, amely igyekezett ennek gátat szabni, de
nem tudott gyökeret verni. A főpapok jelentős része inkább köztisztviselőnek érezte
magát, a plébánosok meg állami hivatalnoknak. Ennek hatására a vallásosság elkezdett átalakulni, bár vidéken ez kevésbé volt megfigyelhető, mint a városokban. Ez a
folyamat az 1790-es évekre a protestáns egyházakat is elérte.251 A változás viszont
igen lassú volt, mert ahogy a fejezet elején említettük, a különböző keresztény egyházak teljes egészében behálózták a társadalmat. A következőkben néhány olyan
példát nézünk meg, amelyek a filozófiából kiinduló valláskritikákra reagáltak.
A pataki kollégiumban tanító Szentgyörgyi István Theologia naturalis in usum
auditorum suum című munkájában a felvilágosodást még összeegyeztethetőnek tartotta a vallásossággal és a meglévő társadalmi renddel. Mivel a reformátusok a 18.
század második felében sokáig hátrányban voltak a katolikusokhoz képest, nem is
meglepő, hogy Szentgyörgyi ilyen álláspontra helyezkedett, hiszen alapvető érdeke
volt a status quo fenntartása. Ennek során a református egyház nem engedhette meg
magának, hogy lázadjon az uralkodó vagy a társadalmi rendszer ellen.252 Mégis a
filozófia megszűnt a teológia szolgálólánya lenni, amely miatt a teológusok sokszor
gyanakodva tekintettek a filozófia önállósodására. Talán nem véletlenül, hiszen az
új gondolatokban benne rejlett a lehetőség, hogy megkérdőjelezzék a hittételeket.
Ebből az lett, hogy a filozófusok a konzervatív teológusok szemében veszélyes felforgatókká váltak, ezért a 18. század utolsó harmadában kimondottan sok magyarországi református szerző írt vallásvédő műveket, mint például id. Ercsei Dániel,
Perlaki Dávid, Őri Fülep Gábor.253 A lelkipásztori képzés során is külön felhívták a
teológusok figyelmét, hogy a lelkésznek alaposan fel kell készülnie a valláscsúfolók
ellen.254 Sőt! Még a radikális felvilágosodáshoz tartozó szerzők sem távolodtak el
teljes egészében a vallásosságtól. Maga Verseghy Ferenc szintén revideálni akarta a
Káldi-féle bibliafordítást, tehát a felekezeti hovatartozás és a vallásosság fontos tényezők voltak számára.255 Az irodalomtörténet-írás Ányos Pál Kalapos király című
versét gyakran olyan példaként említi, mint amely a legjobban mutatja a laicizálódás terjedését, holott a vers egyik alapvető motívuma a vallási tolerancia elutasítása
volt, valamint az igény, hogy helyreállítsák a katolicizmus egyeduralmát.256 Ráadásul épp ebben az időszakban a nemzettudat kialakulásában igen komoly szerepe
volt a felekezeti hovatartozásnak. A vallás és az egyház az 1790-es évektől egészen
a 19. század közepéig a Kárpát-medencében élő nemzetiségiek között igenis fontos
szerepet játszott, mert a nacionalizmus kialakulásában az alsó- és felsőpapság is
közrejátszott, vagyis a vallásosság hanyatlása mellett az egyház más területen mégis
fontos szerepet játszott.257
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1795-ben és 1796-ban Zemplén vármegye forrongó területnek számított, az
egyik legharciasabb vármegye volt a jakobinus mozgalom idején, nem akarta az
adót megszavazni a franciák elleni háborúra. A nemesi közgyűlés mégis teljes
mellszélességgel kiállt a vallásosság mellett, amit jól mutat, hogy Szemere Albert,
Zemplén vármegyei nemes felajánlotta, hogy kész megnevezni azokat a vallástalan
személyeket, akik a felforgatók közé tartoztak a megyében. Vagyis a vallásosságot a
hagyományos világ ellen lázadók sem utasították el, és ez igaz természetesen a konzervatívokra is. A haladókkal szemben a konzervatívok annyiban viszont mégiscsak
maradibbaknak tekinthetők, hogy például Döme Károly pozsonyi katolikus pap a
vallás védelmén a klérus hatalmának védelmét értette, nem a vallást magát.258
A református egyházban jóval a francia forradalom kitörése előtt megfigyelhető
volt egy reakció, amely a vallásosság gyengülésére adott választ: a konfirmáció 18.
század közepétől való folyamatos bevezetése nemcsak a kálvinista öntudat megerősítését szolgálta, felfogható volt a valláskritikai irányzatok elleni védekezésnek
is. A debreceni teológus, Hatvani István 1760-ban tette közzé Úri szent vatsorára
meg tanitó könyvetskéje című művét, amely a katekizáció alapműve lett. Ennek
széles körű elterjedése lehetővé tette, hogy az egyház megfelelő segítséget adjon a
gyülekezetek számára az országban megjelenő laicizálódással szemben.259 A laicizálódás ellen nemcsak ilyen művek kiadásával védekeztek, nagy hangsúlyt fektettek a
kegyesség személyesebbé és érthetőbbé tételére is. A vallási megújulási mozgalmak
(például: pietizmus) többek között azt a célt szolgálták, hogy a személyes vallásosság elmélyítésével a hívők között tartsák az embereket.260 Ráadásul mind a nyugati,
mind a hazai protestáns teológia igyekezett beépíteni fegyvertárába a felvilágosodásnak a vallással összeegyeztethető gondolatait, amelynek tipikus megnyilvánulási
formája a fizikoteologizmus megjelenése volt.261 Magyarországon a protestánsok
részéről a vallásvédelem sokszor összekapcsolódott a vallási tolerancia kérdésével,
hiszen a protestáns egyházaknak létkérdés volt a felekezetek közötti megbékélés
tanának minél szélesebb körű elfogadtatása.262
A franciaországi jakobinus diktatúra egyértelműen sokkolta a magyarországi
egyházi vezetőket, merthogy az teljes egészében elutasította a keresztény tanításokat. A magyar jakobinus mozgalom természetesen nyomába sem ért a francia eseményeknek, noha a Békési Református Egyházmegye területén is közbeszéd tárgya
volt a jakobinusok esete: 1794-ben Nagyváradon és Kelet-Magyarország más területein is voltak a magyar jakobinusoknak szimpatizánsai. A Bánátból állnak rendelkezésünkre olyan adatok, hogy néhányan lelkesedtek a francia forradalom radikalizálódásáért. Siegfried von Taufferer bécsi jakobinus tervet készített, hogyan lehetne
a birodalom déli területein (Karintia, Horvátország, Dalmácia, Bánát) kirobbantani
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a forradalmat.263 A radikális vallásvédők ezért szigorú cenzúrát kívántak bevezetni.
Sőt már évekkel a jakobinus diktatúra létrejötte előtt Szaicz Leó törvényt akart
hozatni a valláscsúfolók ellen.264 Az állam komolyan vette a vallás védelmét, mert
több évvel a magyar jakobinusok mozgalmának bukása után, 1802-ben Zsarnóczay János ügyvédet és Mikola István jurátust azért végeztették ki, mert vallás- és
államellenes tanokat hirdettek.265
A fentebbi példából látható, hogy a 19. század elején továbbra is komolyan vették
a kereszténység tanításainak védelmét. A magyar filozófiai életben ebben az időszakban ez a kantianizmus elleni fellépéssel kapcsolódott össze. Hazánkban mind a
katolikus, mind a protestáns egyházak elítélték Kant filozófiáját. Magyarországon
először a katolikus iskolákból tiltották ki, majd az 1800-as évek elején Márton
István pápai református tanár kantiánus filozófiája ellen indultak támadások. Az
egyház azért lépett fel ilyen egységesen Kant nézetei ellen, mert szerintük posztulálta Isten létezését. Maga Kant viszont egyáltalán nem volt ateista és vallásellenesnek
sem volt tekinthető. Ráadásul az ateistákat egyáltalán nem érdekelte Kant. Sőt sok,
vallástól elfordult gondolkodó – mint például Kazinczy Ferenc – Kant hatására lett
ismét hívő. Kant tanításai egyébként beépültek a református egyházba, mert 1794ben a Debreceni Kollégium vizsgáján még örömmel hallgatták a diákok kantiánus
válaszait, de később is kimutatható hatása. Tóth Ferenc 1802-ben megjelent magyar
nyelvű homiletikája elítélte Kant filozófiáját, azonban mégis megtalálhatóak művében kantiánus gondolatok, mert a „józan okosságot” (vagyis a kanti „tiszta észt”)
hasznosnak tartotta a vakhittel szembeni fellépésre.266
Könyvünkben nincs arra lehetőség, hogy ezt a filozófiai harcot részletesen nyomon kövessük, ez a téma önálló monográfiát igényelne, ezért összefoglalóan csupán
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a felvilágosodás századában a filozófiában egyértelmű jelei voltak a vallásosság változásának. A fejezet elején arról írtunk, hogy a
vallásosság átalakulásával kapcsolatban két területet érdemes bemutatnunk. Ezek
közül idáig a filozófiát tárgyaltuk, most pedig áttérünk a laikus vallásosságra, mivel
a népi vallásosságban is megfigyelhetők olyan változások, amelyek a vallásosság
visszaszorulására utalnak.
A laikus vallásosságban szintén kimutatható egyfajta átalakulás, mert az 1770-es
évektől kezdve szekularizációra utaló nyomok jelentek meg a protestáns népi puritán kegyességben és a katolikus népi barokkban. A türelmi rendelet kihirdetésével
és az 1791. évi 26. törvénycikk hatályba lépésével ez a szekularizáció felerősödött,
hatásukra olyan társadalmi folyamatok indultak meg, amelyek kikezdték a vallásos
kegyességet. A szakirodalomban vannak olyan vélemények, amelyek szerint az 1810es évektől kibontakozó uniós mozgalmak részben a vallási közömbösség jeleinek is
tekinthetők, a protestánsok közötti unió gondolata ugyanis azért merülhetett fel,
mert a felekezetek már másodlagosnak tartották saját hitvallásaikat. Mindeközben a
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világi hatalom úgy avatkozott be a vallásos hétköznapokba, hogy visszaszorította a
kegyességet, és helyette a vagyoni és politikai ügyeket helyezte a középpontba. Ebben
nagy szerepe volt a hétszilvafás nemességnek, akik igyekeztek kiszorítani a presbitériumokból a parasztokat. A 19. század közepére odáig fajult, hogy az otthon bibliát
olvasókat és a pietista kegyességet őrzőket kinézték az egyházból. Az 1850-es éveket
követően egyre több olyan adat kerül elő, amelyekből az derül ki, hogy a gyülekezet
közömbös a papjával szemben akkor is, ha annak kigyulladt a parókiája.267
Könyvünkben nem foglalkozunk az 1821 utáni események részletes elemzésével,
ezért a fentebb bemutatott folyamatnak a kezdeteit tárgyalhatjuk. A 18–19. század
fordulóján az értelmiség sokszor emlegette a szekularizációt, amelyet vagy szükségesnek, de még inkább veszélyesnek tartott. Valójában mégsem beszélhetünk róla,
mert ebben az időszakban az egyház a társadalom egészét behálózta. Knapp Éva és
Tüskés Gábor ezt úgy fogalmazta meg, hogy Magyarországon a dekrisztianizálódásnak alig mutatható ki valamilyen nyoma. A vallásosságban jelentkező változások, vagyis a hagyományos világ alkonya nagyon lassú folyamat volt, amely ekkor
még a laikus vallásgyakorlásban nem okozott mérhető változásokat.268
Nem mond ellen ennek az, hogy 1821-ben a Csanádi Római Katolikus Püspökség
zsinatán a vallási közönyösség folyamatos térnyeréséről írtak, mondván, hogy a társadalom vezető személyiségei egyre inkább elhanyagolták az egyház látható jeleinek
gyakorlását, ráadásul a klérus is egyre inkább világias életstílust kezdett el folytatni.
Mivel a csanádi püspökség földrajzi kiterjedése jelentős mértékben átfedte a békési
egyházmegyéjét, ez a jelenség különösen jelentős számunkra.269 Nem egyértelműen
bizonyított, de vannak arra utaló jelek, hogy a csanádi püspökség kispapjait azért
zárták ki 1784-ben a pesti szemináriumból, mert szimpatizáltak Voltaire-rel és a
felvilágosodás egyházellenességével.270 Az 1821-es zsinat és az 1780-as kizárás azt
jelzik, hogy az általunk vizsgált területen a katolikus egyház körében is változások
jelentkeztek a vallásgyakorlásban.
A 18. században Magyarországon az erkölcsi értékek kialakítása alapvetően az
egyház feladata volt. Nem egyértelmű viszont, hogy a műveletlen, írni-olvasni alig
tudó és nehéz anyagi körülmények között élő széles jobbágytömegekhez milyen mértékben jutottak el tanításaik, mivel a művelt prédikátorok alapvetően az értelmiségi
rétegre tudtak hatni. Az iskolák viszont a valláserkölcsi értékek legfőbb közvetítői
voltak, még akkor is, ha nagyon szegényes környezetben működtek, és nem volt
általános az oktatás. Az egyház az iskolai oktatáson keresztül jelentősen tudta befolyásolni az erkölcsi értékrendet, vagyis a lelkipásztorok kulcsszerepet játszottak az
erkölcsi értékrend kialakításában.271 A református egyház tanításai szerint a hitélet
legfőbb ismertetőjegye a szentségekkel való élés, de annak tisztasága érdekében ellenőrizni kell a gyülekezeti tagok erkölcsi életét, vagyis folyamatosan kontrollálni
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kellett az egyházfegyelmet. A Heidelbergi káté több pontja az úrvacsorától való
eltiltással büntette az egyházfegyelem ellen vétkezőket, amely igen súlyos büntetésnek számított, hiszen az eltiltottakat ezzel nemcsak az egyházközségből, hanem
a társadalomból is kiközösítették (vö.: 3.1.2. fejezet). Természetesen a kiközösítés
megszüntethető volt, ha a bűnös penitenciát tartott. Bizonyos esetekben a bűnösök
reverzális leveleket is adtak, amelyben kötelezték magukat a bűnök elhagyására.
A 18–19. század fordulóján minden egyes gyülekezet felügyelte, kik élhetnek úrvacsorával, és az arra méltatlanokat eltiltották.272 II. József trónra lépése előtt Magyarországon az egyházi bíróságok igen széles jogkörrel bírtak, nemcsak egyházerkölcsi ügyekben, vagyoni ügyekben is ítélkezhettek. Sőt a kiszabható ítéletek között
szerepelhetett testi fenyítés. II. József viszont csökkentette azokat a büntetési lehetőségeket, amellyel az egyházi bíróság élhetett: az egyház ekkortól morálisan ítélhette
el a bűnöst, a világi hatóságok azonban továbbra is szankcionálták a kereszténységet és az egyházat érő támadásokat.273
Az egyházfegyelem történetének kutatása viszonylag népszerű témának számít
a történészek között, ezért sok információval rendelkezünk a 18–19. század fordulójában bekövetkezett változásokról. A következőkben röviden azt tekintjük át,
milyen vallásellenes mozgalmakat tártak fel ezek a szakmunkák.
Az egyházfegyelmi ügyek közül leginkább olyan peranyagban számíthatunk vallásellenes jelenségekre, amelyek istenkáromlással, templomkerüléssel, szentségek
megtagadásával kapcsolatosak; paráznasággal, lopással és gyilkossággal foglalkozó
ügyek esetében kevésbé. Ez utóbbiak azért nem fontosak számunkra, mert alig kapcsolódnak össze a vallásellenesség jellemzőivel (istentagadás, szentháromságtan,
természeti vallás stb.). A királyi Magyarországon a világi törvényalkotásban a 18.
században kezdett szétválni a káromkodás és a szitkozódás megítélése. A káromkodás a keresztény vallás elleni kirohanást jelentette, például: Isten nevének említése,
Isten szidalmazása, a teremtés szidalmazása és Szűz Mária, a szentek és a katolikus
egyház hittételével kapcsolatos káromkodások. A törvénykezés viszont a szitkozódást nem tartotta vallásellenes bűnnek, mert az a becsületsértés kategóriájába tartozott. Az istenkáromlás büntetése elvileg a halál volt, de a gyakorlatban ezt nem
alkalmazták annyira szigorúan, mint ahogy a jogszabály előírta.274 Az egyházfegyelmet a világi hatóság és az egyház sokszor közösen gyakorolta, mert az állam is
megbüntette a vallás ellen vétkezőt. A rendelkezésünkre álló szakirodalom viszont
nem tud olyan esetről, amikor a vallástalanság (templomkerülés, úrvacsora megtagadása) indítéka mögött radikális felvilágosodás lenne kimutatható.275
Néhány mondatban viszont érdemes a református kisnemesség egyházfegyelmi
viszonyairól szólnunk, mert ez a társadalmi réteg a békési egyházmegye életét szintén nagymértékben meghatározta, és országos viszonylatban is jelentős súlyt képviselt a református egyházon belül.
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A református nemesi közösségek közerkölcsi kihágásainak szankcionálása elvileg
az egyházi bíróságok hatókörébe tartozott volna, de a 18. század végétől egyre inkább a nemesi közösségek tárgyalták ezeket az ügyeket. Valószínűleg azért alakult
ez így, mert a 18. század végétől fokozatosan gyengült az egyházfegyelem, és a nemesek elutasították a jobbágy tagokkal bíró presbitériumok joghatóságát. A presbitériumokba ugyanis egyre több jobbágy is bekerült, ami komoly feszültségeket okozott, amelyek időnként megbénították az egyházkormányzást. Az egyházigazgatás
akadályozásának tipikus példája volt, hogy a kisnemes presbiterek nem vettek részt
a gyűléseken, ami viszont a laicizálódással is összefüggött, mert ekkor már többen
nem tartották fontosnak az egyházi életben való rendszeres részvételt. A református
egyházi bíróságok az 1810-es évektől egyre több esetben nem tudták végrehajtani
ítéleteiket, mert az erkölcsi kihágások kisnemes elkövetői meg sem jelentek előttük.
Ennek következtében a református presbitériumok erkölcsbíráskodása az 1840-es
évekre Magyarországon majdnem teljesen megszűnt.276
A radikális vallásellenességet felgöngyölítő egyházfegyelmi ügyekről a következőket tudjuk.
A Küküllői Református Egyházmegyében a 17. században az egyházfegyelmi
ügyek többségét a házassági ügyek tették ki. Vallásellenes cselekmények (templomkerülés, úrvacsora elmulasztása) csak elszórva fordultak elő, de a 18. századtól mérhetően megnőtt azon ügyek száma, amelyek a hitélet ellenőrzésével függtek össze.
Ilyen vizsgálatok során előkerültek olyan adatok, amelyek arra utalnak, hogy több
faluban is rendszeresen elkerülték az istentiszteleti alkalmakat. Sőt! Elmaradtak
istentiszteletek. Ezeknek a hátterében viszont mindig a lelkésszel szembeni konfliktus állt, nem a vallásellenes filozófiák terjedése.277 Hasonlóan alakult a helyzet a
18–19. század fordulóján az Orbai szék református közösségeiben is. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint előfordultak a vallásosságtól való elfordulások, mint például
Papolcon Bede Barabás esetében, aki megtagadta az Újszövetség érvényességét, ám
a források alapján egyértelműen igazolható, hogy véleménye mögött nem a radikális
felvilágosodás, hanem az Erdélyben egyáltalán nem ritka szombatos tanok álltak.
Az istentiszteletek elhanyagolására és az úrvacsorával való élés kerülésére is volt példa az Orbai székben, ezek okaként sem vallásellenesség, hanem személyes konfliktusok mutathatóak ki.278 S. Lackovits Emőke szerint a református egyházfegyelmi
ügyekben a kora újkorban önálló tételként soha sem szerepelt a vallásellenesség,
csak azzal kapcsolatba hozható vétkeket tárgyaltak, mint például Isten káromlása, a Szentlélek szidalmazása, a keresztény vallás alaptételeinek megkérdőjelezése,
hitszegés, szentségek elmulasztása.279 Néhány kivételről mégis van tudomásunk, de
ezeket a szakirodalom sajnos nem tárgyalja olyan részletesen, hogy megállapíthassuk belőlük, valóban valamilyen filozófiai irányzat vallásellenessége állt-e az ügy
hátterében.
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Minden bizonnyal a radikális felvilágosodás hatását érezhetjük a bihari egyházmegye egyházfegyelmi ügyeit vizsgálva, mert a napóleoni háborúk idején megugrott
az istenkáromlások száma Biharban, de Illésy Endre munkája ezek között nem említ
olyan esetet, amelyik egyértelműen a radikális felvilágosodással függött volna ös�sze.280 Az érmelléki egyházmegyében 1799-ben megfosztották állásától a bihardiószegi lelkészt, Sas Jánost, mert a református dogmákkal szemben racionalizmust,
socinianizmust és „francia principiumokat” hirdetett. Sajnos, ebben az esetben sem
tudjuk, mik voltak azok a „francia principiumok”.281 1821-ben a Helytartótanács
és a tiszántúli egyházkerület Ország Pál ügyével foglalkozott, akit a naturalizmusa
miatt örökre eltiltottak a tanítói hivataltól. A források tanúsága szerint „naturalismust mutató tudományáért és vallástalanságáért” ítélték el, de sajnos ez esetben sem
tudjuk, pontosan milyen bűnöket követett el.282 Ez a rövid felsorolás viszont arra
enged következtetni, hogy az eddigi kutatómunka nem fektetett kellő hangsúlyt az
egyházfegyelmi ügyekben található vallásellenes filozófiák jelenlétének megvizsgálására.
A fejezetben tárgyaltakat összegezve azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a
18–19. század fordulóján az egyház ugyan behálózta a társadalmat, de a hitélet működésében kisebb-nagyobb problémák léptek fel. Ezeket egyrészről a filozófia valláskritikai gondolatainak a terjedésével magyarázhatjuk, másrészről pedig a gyülekezetek vallási buzgóságának csökkenését figyelhetjük meg, amelyek arra engednek
következtetni, hogy a vallási közönyösség kialakulása az általunk vizsgált időszakban kezdődött el. Elemzésünk alább következendő elvégzését mindenképpen sürgeti
az, hogy a hazai szakirodalom alig foglalkozott még ezzel a jelenséggel.
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6.
VALLÁSELLENESSÉG A BÉKÉSI REFORMÁTUS
EGYHÁZMEGYÉBEN 1781 ÉS 1821 KÖZÖTT

Mint ahogy már többször is írtuk, a Békési Református Egyházmegye a Körösök, a
Tisza, az Al-Duna és a Kárpátok által határolt területen helyezkedett el, amely Békés, Csongrád, Csanád, Arad, Torontál és Temes vármegyékben, valamint a katonai
határőrvidéken élő reformátusokat szervezte egy egyházigazgatási egységbe.283 Az
egyházmegye története visszanyúlik a hitújítás korához, de ténylegesen 1734-ben, a
Carolina resolutio alapján jött létre, amikor a Tiszántúli Református Egyházkerületben megállapították az egyházmegyék határait. Ekkor összesen huszonkét anyaegyházközségből állt (Makó, Hódmezővásárhely, Szentes, Algyő, Békés, Gyula, Öcsöd,
Szentandrás, Gyoma, Tarcsa, Fás, Vésztő, Doboz, Vári, Gyarmat, Nagyzerind, Bélzerind, Vadász, Ágya, Erdőhegy, Gyorok, Sebes), amelyek közül később az algyői és
a fási gyülekezet megszűnt.284 1791-ben Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperes még
olyan pecsétnyomót használt, amely az 1701-es állapotokat tükrözte, mert a pecsét
felirata szerint azon a „Körös Maros közi Sz(ent) Tarsaság petsettye 1701” megnevezés szerepelt.285 Ez azért érdekes, mert a 18. században az egyházmegye „Békési tractusként” nevezi meg önmagát, ezért meglepő, hogy a pecséten az egyházmegye korábbi – 1734 előtti – megnevezése olvasható.286 A Szentmiklósi által készített vörösviasz
lenyomat feltűnően ép pecsétre utal, azon semmilyen kopás nem látható, ezért elképzelhető, hogy Szentmiklósi 1791-ben újrametszettette az 1701-ben használt pecsétet,
mivel a használatban lévő újabb pecsét valószínűleg Szőnyi Benjámin esperesnél volt.
A szakirodalomból tudjuk, hogy 1787 óta igyekeztek Szőnyi Benjámint hivatalából
leváltani, aki védekezése során a hivatalos iratokat nem volt hajlandó átadni az őt
zaklató tisztviselőknek. Feltételezhető, hogy Szentmiklósinak szüksége volt pecsétre,
ezért készíttetett másikat, amelyen nem szerepel a békési megnevezés.287
A türelmi rendelet életbe lépésével alapvetően megváltozott a református egyház
helyzete: 1781-től kezdve fokozatosan csökkent a katolikus elnyomás, a lelkészek
egyre több időt fordíthattak a gyülekezetek építésére, új egyházközségek alapítására. Természetesen egyetlen történész sem kérdőjelezi meg, hogy a kalapos király
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uralkodása alatt is a katolikus egyház maradt az államegyház, mégis furcsa helyzet
alakult ki, mivel a protestánsokat zavaró szimbólumok – mint például Magyarország Mária országaként való definiálása – nem szűntek meg, mégis egyre több
református és evangélikus állt az állam szolgálatába.288 II. József nem azért állt ki
a vallási türelem mellett, mert szakítani akart a katolikus egyházzal, hanem a haszonelvűség miatt: célja az volt, hogy más felekezetek is hasznosak legyenek a birodalom számára. Vallási kérdésekben ezért csak azokon a területeken lazított a
korábbi viszonyokhoz képest, amelyeket elegendőnek ítélt, hogy a protestánsokkal
is együtt tudjon működni.289 Ez azért érdekes, mert ez a rendszer társadalmi szinten
hatott a felekezetek együttélésére, ezt később az 5.4.2. fejezetben külön tárgyaljuk.
II. Lipót az 1791. évi 26. törvény kihirdetésével tovább szélesítette a protestánsok
jogait, amelynek következtében – többek között – megszűnt a templomtornyok építésének korlátozása, és a nyilvános vallásgyakorláshoz sokkal kevesebb feltételnek
kellett megfelelni. A református egyház szempontjából az 1780-as és 1790-es évek
komoly gyarapodást jelentettek, mert több teljesen új, illetve korábban megszűnt
gyülekezet jött létre. A békési egyházmegyében a gyarapodást a francia forradalom
és a napóleoni háborúk közvetlenül nem befolyásolták, annál inkább érzékenyen
érintette azt II. József török háborúja, mivel több település közvetlen katonai fenyegetettségbe került. II. Lipót trónra lépésével viszont lezárultak a déli határokon folytatott harcok, nem zavarták meg háborús események az általunk vizsgált
korszakhatár végig (1821) az egyházközségek életét. Az óriási kiterjedésű Tiszántúli Református Egyházkerület egyházkormányzati szempontból azonban egyre
nehezebben volt kezelhető, ezért Péchy Imre egyházkerületi főgondnok javaslatára 1821-ben átszervezték az egyházmegyék egyházigazgatási határait, ami a békési
egyházmegyét is érintette. 1822-től kezdve új egyházmegyei határok léptek érvénybe, ennek következtében jelentősen módosult a békési egyházmegyéhez tartozó hitközségek száma és elhelyezkedése.290 A jelentős területi változás miatt az 1822 utáni
állapotokra nem terjed ki figyelmünk, az alábbiakban csak az 1781 és 1821 közötti
eseményeket tárgyaljuk.
A 18–19. század fordulóján a református egyház hétköznapjait három dolog jelentősen befolyásolta: a budai zsinat, az 1791. évi 26. törvény és a laikusok, valamint a klerikusok közötti viszály az egyházkormányzat fölött. Mint tudjuk, a budai
zsinat nemcsak egyházkormányzati reformokat, hanem hitéleti változásokat is meg
kívánt valósítani, amelyek közül a legismertebb az evangélikus egyházzal való igazgatási együttműködés és teológiai közeledés. Az 1791. évi 26. törvény több területen
is tovább erősítette a protestáns egyházak szabadságát, aminek többek között az
egyik következménye az lett, hogy megszűnt a Helytartótanács közvetlen ellenőrzési
joga a vallásos kiadványok fölött. A világi és az egyházi személyek közötti konfliktus lényege az volt, hogy a világiak az egyházkormányzat minden lépcsőfokán azzal
az igénnyel léptek fel, hogy részt vehessenek az egyház irányításában. Ez igazából
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természetes igény volt, a református hitelvek kezdettől fogva hangsúlyozták a közös egyházi és világi kormányzás fontosságát, és ezen események alapvetően pozitív
irányban változtatták meg az egyház helyzetét, néhány évtizeddel később a vallásgyakorlás mégis hanyatlani kezdett.291 Az egész országot érintő változások okát nem
tudjuk megmondani, de érdemes figyelnünk azokra az elméletekre, amelyek szerint
a Magyarországon élő nemzetiségek körében a nemzettudat kialakulásában nagy
szerepe volt a papságnak. Paradox módon a nacionalizmus születésének az 1790-es
években kibontakozó vallásellenes mozgalmak is nagy lendületet adtak, amely nem
közvetlen hatást jelent, inkább egyfajta erjedést, amely a közgondolkodásra hatott
erősen. Annak ellenére, hogy Magyarországon nem voltak olyan fegyveres felkelések, amelyek a francia forradalom eseményeihez hasonlóan radikálisan vallásellenesek lettek volna, mégis annyira beépült a közvéleménybe a hagyományos világtól
való elfordulás, hogy az a nacionalizmus kovászának tekinthető.292
A Békési Református Egyházmegye történetének tárgyalása során alapvetően az
1781 és 1821 közötti események ismertetésére szorítkozunk, az egykori események
későbbi következményeit nem tudjuk vizsgálni. Az viszont biztos, hogy a vizsgált periódusunk végére az esperesség a növekedés útjára állt, mert az 1821-es átszervezés
idejére megnőtt az anyaegyházközségek száma. Ez egyrészt a műveletlen földterületek visszahódításából adódó gazdasági igénnyel függött össze, másrészt a türelmi
rendelet és az 1791. évi 26. törvény hatásának tekinthető. A gazdasági fejlődésnek
köszönhetően létrejött több, úgynevezett kertésztelepülés, amelyek között református gyülekezetek is kialakultak. Szintén erős gazdasági indokai voltak a Bánát
benépesítésének, ahol 1781 után vált lehetővé protestáns telepesek szervezett betelepítése, és ne feledjük a vallási tolerancia klasszikus példájának tekinthető kisperegi
egyházközség megalakulását, ez a közösség ugyanis II. Józsefnek köszönheti, hogy
a református hite miatt elszenvedett többéves bolyongás után letelepedhetett Arad
vármegyében. 1821-ben a következő egyházközségek tartoztak az egyházmegyéhez:
Ágya, Battonya, Békés, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélzerénd, Borossebes,
Debeljácsa, Doboz, Erdőhegy, Feketegyarmat, Gyoma, Gyorok, Gyula, Gyulavári,
Hódmezővásárhely, Kispereg, Köröstarcsa, Liebling, Magyarittebe, Makó, Mezőberény, Nagyzerénd, Öcsöd, Pankota, Reformátusdombegyháza, Reformátuskovácsháza, Rittberg, Szentes, Vadász, Vésztő.
Amint látható, a türelmi rendelet megjelenési évéhez képest jelentősen megnőtt
az anyaegyházközségek száma, mert Battonya, Békéssámson, Debeljácsa, Kispereg,
Liebling, Magyarittebe, Pankota, Reformátusdombegyháza, Reformátuskovácsháza és Rittberg egytől egyig újonnan létrejött gyülekezeteknek számítottak. Ráadásul Gyorok újraéledt egyházközség, mert a 18. század elején megszűnt a településen
a református egyház, de 1798-ban sikerült újjászervezni.293 Az alábbiakban négy
nagyobb területen tekintjük át az egyházmegye történetét: először ismertetjük az
egyházmegye vezetőit, majd ezt követően rátérünk a lelkészi kar bemutatására.
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Harmadjára összefoglaljuk az új gyülekezetek megalakulásának a történetét, és végül részletesen ismertetjük az egyházmegyében a vallásellenesség terjedését.

6.1. Az egyházmegye vezetői
A református egyház hagyományai alapján az egyházmegye vallási vezetője az esperes, míg a világi vezetőnek az egyházmegyei főgondnokot tekintik. Tudjuk, hogy
Magyarországon a református egyházkormányzatban a világi szereplők részvétele
sokáig nem volt jelentős, több területen évszázadokig nem lehet kimutatni jelenlétüket. Vizsgált korszakunkban kezdett teret nyerni a laikusok nagyobb egyházkormányzati szerepvállalása, amely 1791-ben a budai zsinaton heves viták formájában
ment végbe. 1791 után a lelkészi kar ellenkezése ellenére az egyházkormányzat minden szintjén egyre több világi kapcsolódott be az ügyintézésbe. A gyülekezeteket tekintve ekkortól lendült fel a presbitériumok megszervezése, és az egyházmegyékben
ezután kezdtek el világi főgondnokokat és tanácsbírókat is választani.294
A Békési Református Egyházmegyét 1781 és 1821 között összesen hat esperes vezette: Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkész 1774 és 1794 között, Szentmiklósi
Sebők Sámuel szentesi lelkipásztor 1794 és 1798 között; Kuthi Ádám öcsödi lelkész
1798–1809 között, Gyarmathy Ferenc szentesi lelkész 1809 és 1812 között, Kiss
András hódmezővásárhelyi lelkész 1812 és 1815 között, végül Juhász István öcsödi
lelkipásztor 1816 és 1836 között.295 Korábban már említettük, hogy Szőnyi Benjámin
1787-től kezdve fokozatosan visszavonult, kénytelen volt lemondani vásárhelyi lelkipásztori állásáról, és még életében Szentmiklósi Sebők Sámuelt alesperessé választották, mert Szőnyi betegeskedése miatt nem tudta az esperesi feladatokat ellátni.296
Főgondnok működéséről csak 1793-tól vannak adataink: 1793. június 4-én Domokos Lőrinc Szentmiklósi Sebők Sámuelhez írt levelében magát mint „coadjutor
curator”297 nevezte meg, tehát az egyházmegye első főgondnoka Domokos Lőrinc
volt, aki Bihar vármegyei református családból származott, Domokos Lajos debreceni főbíró fia volt. Debrecenben és Bécsben tanult. 1785-ben Bihar vármegye
aljegyzője lett, 1787-ben Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék főjegyzője
volt. 1790-től Békés vármegye főjegyzője és táblabírója volt 1803-ig. 1790-ben és
1792-ben Békés vármegye országgyűlési követe. 1803. szeptember 20-án Bihar vármegye főjegyzőjévé választották, ezért a békési hivatalairól lemondott. Közigazgatási témában írt több munkája nyomtatásban is megjelent. 1795-ben a letartóztatott
seborvos, Réz József bevádolta őt, és ezért Domokost megfigyelték, neve a békés
megyei jakobinusok kapcsán többször is felmerült.298
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Az egyházmegye élén utóda Saator János lett, aki egyházi tisztségét a vizsgált
korszakunk határán (1821) túl is betöltötte. Kisjókai Saator János Csanád vármegye főpénztárosa, táblabírója, alispánja volt, akinek Csanád vármegyében 1822.
június 22-én hirdették ki nemességét. Felesége urbanói Benyovszky Franciska volt.
A Saator család Komárom megyei református família volt, a komáromi földrengés
idején támogatták egy imaház építését. Kisjókai Saator Péter nemességét 1715-ben
hirdették ki Komárom megyében. Saator János 1778-tól a Debreceni Kollégiumban
tanult, majd 1783-ban gróf Teleki József ugocsai főispán fiainak lett a nevelője.
A házitanítóság befejezése után 1787-ben külföldi peregrinációra indult, amelynek
során Göttingenben tanult, de beutazta teljes Nyugat-Európát. 1790-ben eljutott
Hollandiába és Svájcba. 1791-től 1800-ig ismét a Teleki grófok mellett szolgált nevelőként, ennek köszönhetően eljutott Sziléziába, a Német-római Birodalom északi
városaiba és Angliába. 1801-ben budai ágenssé választották, amely hivatalt nem
sokáig töltötte be, mert 1803-ban Csanád megyébe költözött, ahol a vármegye főpénztárosa lett, és megválasztották a békési egyházmegye főgondnokává is.299 1835ben Saator halálakor perbe fogták a családot, mert az elhunyt főpénztárost hűtlen
kezeléssel vádolták meg. Állítólag 24.000 pengő hiányzott a megyei kasszából, és az
ítélet szerint az adósságot Návay Károlyra, Saator vejére terhelték.300
Az egyházmegye életét jelentősen befolyásolta a római katolikus és az evangélikus egyház, míg az ortodox, a görögkatolikus és az izraelita kevésbé, ezért röviden
ismertetjük a Békési Református Egyházmegye földrajzi határaival egybeeső evangélikus és római katolikus egyházak vezetőit.
A római katolikus egyházkormányzás igazgatásai határai nem estek egybe a Békési Református Egyházmegye határaival, ezért a katolikus hívők ügyei három különböző püspökséghez tartoztak: a csanádi püspökséghez, a váradi püspökséghez
és a váci püspökséghez. Mindhárom egyházmegye jelentős szereppel bírt, mert több
olyan plébánia is az irányításuk alá tartozott, ahol jelentős református közösség
élt. Így például a szentesi és hódmezővásárhelyi katolikusok a váci püspökség alá
tartoztak.301 Makó mezőváros földesura a mindenkori csanádi püspök volt, mégis a településen több felekezet is működött vizsgált korszakunkban.302 Több olyan
református település létezett, amelyek közvetlen szomszédságában erős katolikus
falvak voltak. A váradi püspökség esetében ilyennek tekinthetjük Gyoma és Endrőd
helyzetét, mert Gyomát reformátusok lakták, míg Endrődöt szlovák katolikusok.303
A csanádi püspökségben ilyen volt Erdőhegy és Kisjenő: Erdőhegyen a reformátusok voltak többségben, míg Kisjenőn a katolikusok.304
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A váradi egyházmegye püspöki méltóságát 1781 után évekig nem töltötték be,
csak 1787-ben nevezték ki püspöknek Kalatay Ferencet, aki 1795-ig töltötte be ezt
a tisztséget. Őt követte 1800-ban Kondé Miklós, majd 1803 és 1811 között Miklóssy Ferenc. Újabb tízéves szünet után, 1821-ben Vurum József lett a püspök.305
A csanádi püspökség élén 1777 és 1798 között Christovich Imre állt, majd kétévi
szünet után Kőszeghy Lászlót nevezték ki püspökké, aki 1828-ig töltötte be ezt a
tisztséget.306 A váci egyházmegye legfőbb méltósága szintén többször is betöltetlen
maradt, vizsgált korszakunkban 1795 és 1806 valamint 1817 és 1823 között nem
volt püspöke az egyházmegyének. Tudjuk, hogy a csanádi püspökséghez képest a
váci püspökség sokkal jelentősebb pozíciónak számított, az egyházmegye jövedelme
is magasabb volt, ezért nem véletlen, hogy a váci püspök jelentős szerepet játszott az
országos politikai életben. II. József uralkodása idején igen aktív politikai tevékenységet folytatott Migazzi Kristóf, aki 1762 és 1786 között töltötte be a püspöki tisztséget. Őt követte Splényi Ferenc, aki 1795-ig maradt az egyházmegye élén. Majd
hosszú szünet után 1806-ban Károly Ambrus lett az egyházmegye vezetője. Utóda
Kármánházy László volt, aki 1808 és 1817 között szolgált Vácott.307
Az evangélikus egyház a reformátushoz nagyon hasonlóan szervezte meg a dél-alföldi és a bánáti lutheránusok egyházkormányzását. Az evangélikus esperesség határai majdnem azonosak voltak a Békési Református Egyházmegye határaival azzal a különbséggel, hogy 1781 és 1821 között többször is módosult a lutheránus
egyházigazgatási beosztás.
1782 és 1791 között létezett az úgynevezett Pest-Békési Evangélikus Esperesség,
amely a nevéből adódóan Békés vármegyétől egészen Pest vármegyéig terjedt, de
magába foglalta a Bánátban újonnan létrejött egyházközségeket is. 1791-ben alapították meg a Békés-Bánáti Evangélikus Esperességet, amelynek határai nagyjából
megegyeztek a Békés Bánáti Református Egyházmegye határaival. Az evangélikus
esperesség 1823-ban újabb két részre szakadt, mert ekkor szervezték meg az önálló
Békési Evangélikus Esperességet és a Bánáti Evangélikus Esperességet. Ennek részletesebb tárgyalása viszont már nem tartozik könyvünk tárgyához.
A pest-békési esperesség élén 1780 és 1784 között Bartholomeidesz János állt,
majd őt követte Laho János 1791-ig. A Békés-Bánáti Evangélikus Esperesség megszervezésekor egy évig Gegus Zachariás irányította az egyházmegyét, majd 1792 és
1822 között Szimonidesz János orosházi lelkész vezette az esperességet.308
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6.1.1. Szőnyi Benjámin és a vallásosság átalakulása
A szakirodalomban régóta ismert, hogy Szőnyi Benjámin a 18. század végén csalódott a fizikoteológiában, és egyre inkább annak az aggodalmának adott hangot,
amely szerint a vallásellenesség és a vallási közöny egyre inkább terjed az országban.
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy az egyházmegye élén álló Szőnyi hogyan
viszonyult az 1780-as és 1790-es évek vallásosságának átalakulásához.
Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi református lelkész és a Békési Református
Egyházmegye esperesét a hazai fizikoteologizmus megalapítójának tekinthetjük.
Gyermekek physikája című műve a magyar nyelvű fizikoteológia igazi megteremtője, amellyel jelentősen hozzájárult, hogy elterjessze ezt a 17. század végén Angliában
keletkezett szellemi irányzatot. A fizikoteológia azt hangsúlyozta, hogy a természetkutatás az ember hasznára van, mert ezzel is Isten művét dicséri. Másként mondva
a természettudományok kutatási eredményeit összeegyeztethetőnek tartotta a teológiával, mert azokat nem tekintette a vallás lerombolóinak.309 Szőnyi aktívan részt
vett a hazai fizikoteológiai mozgalom irányításában, Segesvári István 1793-ban a
mozgalom névadójának, William Derhamnak a főművét valószínűleg azért fordította le, mert Szőnyi inspirálta rá, mialatt Segesvári két évig Hódmezővásárhelyen
rektoroskodott.310
Imre Mihály figyelt fel arra, hogy Szőnyi időskori alkotói tevékenységében egyfajta válság figyelhető meg, amely több okra vezethető vissza. Ezek közül valószínűleg
a legbántóbb az volt számára, hogy 1787-től kezdve Hódmezővásárhelyen Nyéki
István és Füles Mihály jegyzők vezetésével igyekeztek eltávolítani a hivatalából. Ez
ellen hiába keresett segítséget a Károlyiaknál, az úriszéknél, az egyházkerületnél
és az egyházmegyénél, mégis le kellett mondania hivataláról. Mindeközben egyre
inkább eltávolodott a kortárs alkotók felfogásától, hiszen Péczeli József nem vett
tudomást a Gyermekek physikája című művéről. Ráadásul a vele azonos szellemi körbe tartozó alkotónemzedék tagjai meghaltak: Weszprémi István, Szathmári
Pakis Pál, Varjas János és mások. A Gyermekek physikája című könyvében még
nyoma sem volt annak a válságtudatnak, amely az Istennek trombitája című művét
meghatározta, ugyanis korábban Szőnyi úgy gondolta, hogy a hit és a felvilágosodás
természetszemlélete egyensúlyba hozható egymással. Az 1790-es évek elején viszont
a felvilágosodásnak megjelentek olyan irányzatai, amelyeket Szőnyi már veszélyesnek ítélt a hit szempontjából, és a korábbi alkotói tevékenységétől eltérően szokatlanul élesen elutasította a felvilágosodás természetismeretét, mert véleménye szerint
az naturalizmushoz, spinozizmushoz és ateizmushoz vezet. Szőnyi nemcsak nyomtatásban megjelent munkáiban távolodott el a fizikoteologizmustól, kéziratban maradt latin nyelvű verseiben is kimutatható ez a változás. Ezeket az epigrammákat az
1780-as években kezdte el papírra vetni. Műfaji jellemzőiket tekintve a fizikoteologizmus tipikus jegyei figyelhetőek meg rajtuk, mert természeti jelenségeket versel
meg bennük, de tartalmukat tekintve már a fizikoteologizmusban való kétkedést
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fogalmazta meg bennük, ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy a természetismeret sokkal kevesebbet ér, mint Isten kijelentett igéje.311
Mindez nem azt jelenti, hogy Szőnyi korábbi alkotói korszaka nem lett volna biblikus, vagy eltávolodott volna a református hitelvektől, hiszen a Szentek hegedűje
című könyvében is megfigyelhető egyfajta válságtudat, amelyben a vallási világkép,
a konfesszionális tudat sérülését félti amiatt, hogy a 18. században filozófiai és természettudományi oldalról is sok támadás érte a keresztény vallást.312 Tudjuk, hogy
aktívan figyelte a kereszténységet érő bírálatokat, ezért is találkozott Szoboszlai Péter palástjától megfosztott tiszafüredi lelkésszel Szentesen 1762-ben. Erről a beszélgetésről nemcsak megtörténtét jegyezte föl, hanem pontokba szedve összegyűjtötte
Szoboszlai eretnek tanításait.313 1774-ben a Gyermekek physikájának előszavában
Szőnyi egyértelműen leírta, hogy célja a vallásosság elmélyítése az emberek között,
amelyhez jó út a természet megismerése. Az előszóban megdicsérte a Mária Terézia
által kiadott rendeletet, amelyben a királynő a keresztény vallást kicsúfoló filozó
fiák ellen lépett föl.314
Szőnyi Benjámin életútját alapvetően meghatározta a lelkészi szolgálat. Ennek során igyekezett felvenni a harcot a katolicizmus túlkapásai ellen, és a felvilágosodás
képviselői által a kereszténységet ért támadásokra is igyekezett reagálni.315 Ez utóbbira sokáig a legjobb megoldásnak a fizikoteologizmust tekintette. Ebben a harcban
egyáltalán nem zavarta, hogy a haladó szellemű nyugat-európai gondolkodók körében már a 18. század közepétől idejétmúltnak tekintették a fizikoteologizmust. Ez
valószínűleg azzal magyarázható, hogy hazánkban mások körében szintén sokáig
népszerű maradt ez az irányzat, hiszen még a 19. század elején is voltak lelkes hívei.316
Akkor mégis miért távolodott el idős korára Szőnyi a fizikoteologizmustól? Miért
tarthatta veszélyesnek? Miért csalódott vajon benne? Úgy gondolom, Imre Mihály
magyarázatán túl érdemes egyháztörténeti forrásokat is megvizsgálnunk, amelyek
más megvilágításban mutatják meg a kialakult helyzetet.
Szőnyi gondolkodását, élettapasztalatát alapvetően befolyásolta munkaköre:
Hódmezővásárhely református lelkipásztora volt és a Békési Református Egyházmegye esperese. Tisztségeiből adódóan ő felelt gyülekezete és az esperesség egyházfegyelmi állapotáért. Korábban már szó volt róla, hogy a református egyház legfontosabb erkölcsalakító eszköze az egyházfegyelem szigorú betartatása volt, amelynek
segítségével a lelkipásztorok – többek között – ellenőrizték az egyháztagok szexuális
kihágásait, valamint az egyházi élet látható jeleinek gyakorlását, mint például a
szentségekkel való élést és az istentiszteleteken való rendszeres megjelenést. A lelkész és gyülekezete között kölcsönös függőség alakult ki, mert nemcsak a lelkész,
hanem a közösség is árgus szemekkel figyelte a másik fél erkölcsi kihágásait. Ebben
311
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a rendszerben a valláskritika nem volt elfogadható, és igyekeztek útját állni a radikális vallásellenes gondolatoknak. Ezzel kapcsolatban elég csak arra utalnunk, hogy
az egyházfegyelem történetével kapcsolatos hazai szakirodalom az 1781 és 1848
közötti időszakból alig ismer olyan esetet, melyek a radikális felvilágosodás jegyeit
(például túlvilág tagadása) hordozták volna magukon, és súlyosan megsértették volna a kereszténység dogmáit. Sokkal gyakoribbak voltak azok az ügyek, amelyek
istenkáromlással, templomkerüléssel, paráznasággal voltak kapcsolatosak.317 Ezzel
ellentétben a svájci református egyház sokkal nehezebb helyzetbe került a 18. században, mert Svájcban több lelkész radikálisan szembefordult a vallással: a Nagy
francia enciklopédia Messiás szócikkének szerzője lausanne-i lelkész volt, aki a szócikkben tagadta Jézus istenségét. Elie Bertrand berni lelkipásztor és természettudós
idős korára deista lett, és az élvezet erkölcsét részesítette előnyben.318
Magyarországon ilyen nagyarányú, a társadalom egészét érintő vallásellenesség
nem alakult ki a 18. században, de az egyházi értelmiség már a vészharangokat kongatta. Ha csak a protestáns vallásvédő műveket nézzük meg, megállapíthatjuk, hogy
a vallásosságot féltő irodalom már a 18. század közepe óta jelen volt a Kárpát-medencében: többek között Jean-Frédéric Ostervald svájci református teológus írásai
voltak igen népszerűek. A Romlottságnak kútfejei című munkája például kiemelten
foglalkozott a felvilágosodás vallásellenességével, és igyekezett a református híveket
a teológia szempontjából megfelelő filozófiai irány felé terelni, de Szőnyi munkássága is besorolható a vallásvédő irodalomba.319 Később, az 1780-as, 1790-es évekre
nyomtatásban is egyre több olyan protestáns szellemiségű munka látott napvilágot,
amelyet a református egyház igyekezett felhasználni a vallásosság védelmére, de a
magyarországi református egyház történetével foglalkozó munkák szerint a 18–19.
század fordulóján érzékelhető vallásellenesség nem terjedt ki a gyülekezetek hétköznapi életére. Ebben az időszakban a hívek még nem léptek ki tömegesen az egyházközségek kötelékéből.320
A rendelkezésünkre álló források viszont bepillantást engednek a vallásos élet
hétköznapjaiba. Ezekből a dokumentumokból az derül ki, hogy az egyházfegyelmi
vétségek között már ekkor is megtalálható volt a valláscsúfolás, a vallásellenesség,
tehát a lelkész-esperes Szőnyi napi munkája során találkozott ezekkel az ügyekkel.
Az a kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolta a fizikoteologizmusba vetett hitét.
A kérdés megválaszolásához az 1787 és 1796 közötti időszak egyháztörténeti forrásait fogjuk elemezni, mert 1787-ben rendült meg Szőnyi lelkipásztori pozíciója,
illetve a halála utáni két évben (1795–1796) nyilvánosságra került botrányok valószínűleg még életében alakultak ki.
Igencsak elgondolkodtató az az eset, amely 1790-ben történt Hódmezővásárhelyen: Kiss András lelkipásztor szerint Nyéki József nemcsak istenkáromlást követett
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el, hanem a keresztény vallást is csúfolta.321 Mivel Nyéki József apja, Nyéki István
volt az az ember, aki 1787 óta azon fáradozott, hogy Szőnyit leváltsák lelkészi pozíciójából, érdemes megvizsgálnunk, mivel gyalázta ténylegesen a keresztény vallást.
A hódmezővásárhelyi városi levéltárban fennmaradt a feljelentő levél, amelyből kiderül, miről is volt szó:
„Nagy Érdemű Tiszteletes és Nemzetes Uraimék!
Szomorúan és fájdalommal kénteleníttetem ugyan ezen Sz. Ekklésiának már valamennyire
bé pókhálózott még az idegenek előttis túdva levö sebeit ujjonnan felvakarni, mindazáltal
minthogy mind magamra, mind a Sz. Ekklésiára nézve igen szomorú következéseit látom,
ha ezt halgatom, minémü méltatlan gyalázatot soha semmi nemzetségimen meg nem esett
betstelenséget kell énnékemis a töb érdemes ekklésiai szemelyek után ebben az ekklesiában
szenvednem, egy ollyan Isten káromlo, botránkoztató életü és a Keresztyén vallást mind
nyelvével, mind tselekedetével gyalázó embertül, mint Nyéki Josef Úr. Tehát, mivel a hol a
tag sértetik a fő is érzi azt, és igy az én gyalázásom egyszersmind a Sz. Ekklésia gyalázássa
is. Ezen az okon Tiszteletes és Nemzetes Uraimék által mint ezen ekklésiának az Istentől
rendeltetett és a felsőség által is hejbe hagyatott rendes elöljárói által competens fórumon,
törvényes satisfactiot instalok; ő kegyelme által lett, a’ többiek között imé[?] következendö
infámáltatásimért.
1. Még talán nemistudta jól a kigyelme kinek hivnak engem, tsak nevemröl is, mikor már
tsupán tsak azért, hogy én sem Isten káromló, sem botránkoztató ember nem voltam, a Sz.
Ekklesia elöttvalo illendö respetcusomat nem tudom mitsoda ördögi indulatbul meg irigyelvén, mind a maga házánál, mind másutt sok hejeken illy éktelenül meg káromlott: „Ördög teremtette (absit blasphemia) alávaló tudatlan embere, hogy is merik ötet énhozzám hasonlitani
a’ Birák a’ ki illyen ’s amollyan ember vagyok. Meg mutatom, hogy vagy én, vagy ö állanuk
ember itt nem lesz egyiknek meg kell futni. Ezen bizonyságom az akkori betsületes tanátsnak
nagyobb része és praeceptor Kováts Mihály Uram, a’ ki már ezen dolgot a Méltóságos Uraság
Localis[?] Tekintetes Inspectoránakis irásban representálta. Azután a maga gonosz lelke esmeretén fundálván tsubán gyanúságát a közönséges igasság ki szolgáltatásának hején, a Város
Házánál a’hol az ártatlant menteni szokták szentség törö tolvajsággal igy prostituált: ebadta ö
vájkál az ekklesia ládájába, azért nints pénze ekklésiának. […]”322

A feljelentés további részében Kiss arra panaszkodott, hogy Nyéki József vasárnap nyilvánosan kijelentette, hogy tőle függ Kiss lelkészi állása, és ezért bármikor
elcsaphatja őt. Sajnos a presbiteri jegyzőkönyvben az ügynek nincs nyoma. 1790.
július 4-én csak azt jegyezték föl, hogy ifj. Nyéki István (tehát az említett Nyéki testvére) vállalta a pénzbüntetés fizetését, amennyiben nem jár rendszeresen a presbiteri
gyűlésekre.323
Vajon tényleg vallásellenességről volt itt szó? Véleményem szerint nem. A feljelentés szövegéből egyértelműen kiderül, hogy ez hatalmi villongás volt, amely az
1790-es évek elején az egész református egyházban általános volt, hiszen ekkor zajlott Sinai Miklós vezetésével a hyerarchikusok és a kyriarchikusok közötti vita,
321
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amelynek az volt a lényege, hogy az egyházkormányzásban mekkora befolyásra tud
szert tenni a világi hatalom.324 Kiss András lelkipásztor jogosan volt felháborodva azon, hogy Nyéki József istenkáromlást követett el, de a lelkészi állásából való
elbocsátással való fenyegetés nem vallásellenesség, hanem hatalmi kérdés. Azt természetesen figyelembe kell vennünk, hogy a hitélet gyakorlásának elhanyagolása
(a fiatalabb Nyéki István nem járt el presbiteri gyűlésekre) már gyanúba keverte
Nyékit, de ez önmagában még csak vallási közönyösség és nem vallásellenesség. Sőt
a presbitérium negligálása szintén lehetett erőfitogtatás, és kevésbé valószínű, hogy
valamilyen vallásellenes filozófia állt volna mögötte. Egyébként is Magyarországon
ebben az időszakban nehéz volt elképzelni, hogy valaki nyíltan vallástagadó legyen,
és egyben jelentős városi pozíciót is betölthessen. Ráadásul az idősebb Nyéki István
sokáig egyházi ember volt, Makón a református iskola rektoraként dolgozott, majd
1764-ben Vásárhelyen lett lánytanító. Ezt követően 1764-ben választották meg városi jegyzővé, és innentől kezdve világi pályán maradt.325
A hódmezővásárhelyi egyházfegyelmi állapotokról viszonylag keveset tudunk,
mert a protokollumba nem jegyeztek be minden egyházi döntést, hiába rendelték el
1790-ben, hogy hetente kétszer kell presbiteri gyűlést tartani, de a jegyzőkönyvben
1790–1794 között összesen csak 11 gyűlés határozatait írták be, vagyis ha volt is
rendszeres megbeszélés, annak nem maradt írásos nyoma.326
Az adatok hiányában a fentebb említett eseten kívül még két egyházfegyelmi
ügyről van tudomásunk. Érdekes, hogy az egyházlátogatások során egyiket sem
említették meg. Ez azért fontos, mert a vizitációk alkalmával a vizitálók a lelkész
és a gyülekezet erkölcsi viselkedését is ellenőrizték. Úgy tűnik viszont, hogy egyik
eset sem érte el azt a szintet, amellyel az egyházmegyének foglalkoznia kellett
volna.327
1790. július 2-án Bosvai Andrást, Szilágyi Istvánt és Szilágyi Sárát káromkodásért és erkölcstelen viselkedésért megintették, de itt sem részletezték, mi volt viselkedésükben erkölcstelen, és milyen káromkodás hagyta el az ajkukat. A jegyzőkönyv
fogalmazása szerint a megfelelő keresztényi viselkedéshez kívánták őket visszavezetni: „minden gyanús személyek(kel) v(al)ó társalkodást el távoztasson, nevezetessen pedig azokat a kikhez férjének gyanusága v(a)n szorgalmatossan el kerüllye
h(ogy) ilyen okot senkinek a botránkoztatásra ne adjon, hanem Isten ’s emberek
törvénye szerént tisztességes életet éljen és magát mint egy keresztény asszony ember
hazánk népe között és másutt is ugy visellye.”328
A levéltári forrásokban másutt is találkozunk ehhez hasonló megfogalmazással,
ugyanis 1795-ben az egyházkerület szabályozta a tanítók erkölcsi magatartására
vonatkozó előírásokat, amelyben a „feslett erköltsüeknek, gyanus társalkodásúak-
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nak” titulált személyek elleni fellépést sürgette.329 Ezt a kifejezés a 18. században
akkor használták, amikor rossz társaságba keveredett valaki. Imre Mihály is felhívta arra a figyelmet, hogy ez néhány esetben a korabeli közvélekedésre utalhat,
így például a magyarországi jakobinus mozgalomra is, de ennek a szintagmának
a használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy a „gyanus társalkodású” személy az
egyház szempontjából került rossz társaságba.330 Bosvai és Szilágyi viszonya egyértelműen házasságtörés volt, és semmi köze nem volt felforgató filozófiai tanokhoz.
Ezek alapján a tanítók is sokféle rossz társaságba keveredhettek, nem feltétlenül
csak vallásellenes környezetbe.
A másik hódmezővásárhelyi eset a francia forradalomhoz kapcsolódik, mert Bereczk Péter lelkipásztor prédikációiban támadta a nemesi előjogokat és a Corpus
Jurist, miközben a francia alkotmányt dicsérte. Ezért a kijelentéséért feljelentették,
és a vármegye és a helytartótanács is vizsgálatot indított ellene, de komolyabb felelősségre vonás nem történt. A vásárhelyi elöljáróság és a vármegye igyekezett az
ügyet eltussolni.331
Amennyiben bevonjuk a vizsgálatba azt a tizenegy presbiteri gyűlést, amelyekről
maradt fenn írásos jegyzőkönyv, azt látjuk, a radikális felvilágosodásból adódó vallásellenesség marginális szerepet töltött be az egyházközség mindennapi életében: a
tizenegy ülésen összesen 27 határozat született, amelyek közül három foglalkozott
a Bosvai üggyel, egy ifj. Nyéki hanyagságával (nem jár el a gyűlésekre), és végül
1796-ban Juhász János házasságfelbontási kérelmével. A maradék 22 határozat nem
egyházfegyelemmel, hanem anyagi ügyekkel és templomépítéssel foglalkozott, mint
például: Szőnyi nyugdíjaztatása, keresztelőstóla összege, tanítói fizetések, egyház
adó, adótartozások és új templom építésének elhatározása.332 Ezek alapján, ha a
vásárhelyi állapotokat nézzük, a helyzet nem tűnik túl rossznak, hiszen ténylegesen
a vallástalanság terjedésével kapcsolatos eset nem történt a vizsgált időszakban.
Mivel Szőnyi esperes is volt, érdemes megvizsgálnunk, milyen esetek fordultak
elő az egész egyházmegyében, amelyek elfordították Szőnyit a felvilágosodástól,
melynek következtében kiábrándult a fizikoteológiából.
Az első eset Öcsödön történt: 1794. november 9-én az öcsödi jegyző által készített tanúkihallgatási jegyzőkönyvből megtudhatjuk, hogy Konkoly András presbiter terhelő tanúvallomást tett Papp János káplán-tanítóra nézve. Konkoly szerint
egy estén Papp nála vendégeskedett, amelynek során vendége berúgott, és borgőzös
mámorban tagadta a feltámadást, valamint Mózest imposztornak nevezte. Papp János nem tagadta az ellene felhozott vádakat, védekezésül annyit mondott, hogy külföldről hazatért diáktól hallotta ezeket a kijelentéseket, viszont maga soha nem olvasott ilyen dolgokról. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvből sem tudunk meg többet
az esetről, mert annyi derül ki, hogy valamilyen egyházfegyelmi probléma merült fel
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a gyülekezetben, de nem is említik Pappnak a feltámadással kapcsolatos kijelentését. Megbotránkoztató viselkedésének az lett a következménye, hogy 1795-ben megfosztották hivatalától, de ez nem zavarta, mert elszökött Öcsödről, és Simontornyán
lelkészi állást szerzett magának.333
Gyulán a város vezető értelmisége keveredett gyanúba, amikor 1795-ben Réz
József szemorvost azzal vádolták meg, hogy rokonszenvezett a francia jakobinus
mozgalommal, és részt vett a magyar jakobinus összeesküvésben. Réz Józsefet bebörtönözték, a gyulai jakobinus mozgalom ellen vizsgálatot indítottak, amelynek
során a Békési Református Egyházmegye főgondnoka, Domokos Lőrinc, és Békés
vármegye levéltárosa, a szintén református Kazay Mihály is gyanúba keveredett.
A történeti kutatások régen tisztázták, hogy egyikük sem vett részt a jakobinus
mozgalomban, gondolkodásuk távol állt a francia forradalom radikálisaitól.334 Esetük azért érdekes, mert a tanúkihallgatások során Réz József ellen Sziber József sótiszt és Glück (Klick) Ferenc gyulai lakos olyan vallomást tett, amely valláskritikai
kijelentést tartalmazott: Réz állítólag azt mondta Glück imádságoskönyvéről, hogy
teljesen felesleges olvasni, mert abban csupa bolond, kitalált dolgok találhatóak, és
az összes pap imposztor.335
1796-ban a békési tanító, Fábián János ellen tíz vádpontot fogalmazott meg az
egyházi bíróság, közülük több erősen hasonlít a deizmus tételeire. Csupán a témánk
szempontjából relevánsakat soroljuk föl: a vádlók szerint Fábián azt állította, hogy
a Biblia megalkotása csak emberek műve volt, a vallás emberi kitaláció, ezért semmilyen hittétel nem bizonyítható, Jézus nem Isten, és a valódi valláshoz leginkább
a Szentháromság-tagadók állnak a legközelebb. A vádirat szerint Fábián ezeket a
gondolatokat nemcsak hirdette, hanem nézeteinek terjesztésére egy kisebb közösséget is szervezett a településen. A nyomozás a békési református egyházközség világi vezetőinek (gondnok, presbiterek) feljelentésével kezdődött, amelyben a tanítót a
keresztény vallással ellenkező tanok hirdetésével vádolták meg. A tanúkihallgatási
jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a békési lakosok között Fábián valóban megszervezett egy csoportot, akiket a tanúk (főbíró, lelkész, presbiterek, preceptorok, helybeli
lakosok) ateistáknak és naturalistáknak tekintettek. A csoport egyik tagja, Barkó
Mihály segédtanító kijelentette, hogy a franciák egytől egyig naturalisták, ezért ők
a legderekabb emberek egész Európában. Fábián védekezésében azt állította, nem ő
maga terjesztette ezeket a tanokat, hanem egy este egy vándorló diák állított be a házához, ahol a többi tanító jelenlétében vitatkoztak a kereszténységet támadó naturalista tanokról. Az egyházmegye határozata alapján Fábiánt azonnal megfosztották
állásától, és megtiltották, hogy a kereszténységgel ellenkező tételeket hirdessen.336

333
334
335
336

TtREL I.1.b.35.595. Papp János öcsödi tanító fegyelmije, 1795. TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Öcsödön, 1794. november 22.
Benda , III., 1952. 194–195, 217, 231. M aday, 1956, 127–151. Elek , 1985. 68–71.
MNL – BML IV.A.1.b nr. 207. Vizsgálat Réz József szemorvos ügyében, 1795.
TtREL I.1.b.36.644. Fábián János békési iskolamester fegyelmije, 1796. TtREL I.1.b.37.658.
Fábián János békési iskolamester fegyelmije, 1797,

96

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

Úgy gondolom, ezek az esetek egyértelműen azt mutatják, hogy a radikális felvilágosodás vallásellenessége az egyházmegyében is megjelent, amely Szőnyi szemében aggasztónak tűnhetett, hiszen eddig a felvilágosodást összeegyeztethetőnek tartotta a kereszténységgel. Ezek az események viszont hozzájárulhattak ahhoz, hogy
kiábránduljon a fizikoteológiából, de a helyzet megfelelő rekonstruálása érdekében
több tényezőt is figyelembe kell vennünk.
Ezek közül a legfontosabb, hogy Szőnyi 1789. április 1-én lemondott hivataláról,
noha a vásárhelyi egyházi életben továbbra is aktívan részt vett: 1793-ban személyesen megjelent az Újtemplom gombjának föltételén. Öregsége miatt még ezt megelőzően 1787-ben alesperesnek maga mellé vette Szentmiklósi Sebők Sámuelt, aki a
napi ügyeket intézte helyette. Igaz, a budai zsinaton részt vett, és a Sinai-ügyben is
szerepet vállalt, de végül 1793-ban az esperesi címről is lemondott.337 Ez azt jelenti,
hogy az egyház életében meghatározó szava egyre kevésbé volt, közvetlenül nem
döntött az ügyekben. A hivatalos egyházmegyei iratokon Szentmiklósi neve szerepel, Szőnyinek nem volt vagy nem maradt fenn az ügyekkel kapcsolatban semmilyen
személyes dokumentuma.
Továbbá figyelembe kell azt is vennünk, hogy 1787 és 1794 között a fentebb említett durva ügyekhez hasonló esetek nem fordultak elő, vagyis Szőnyi életében még
csak kialakulóban voltak a vallásellenes mozgalmak, ugyanis az 1787 és 1794 közötti időszakból fennmaradt egyházlátogatási és közgyűlési jegyzőkönyvek semmilyen vallásellenes mozgalomról vagy áthágásról nem tesznek említést. Ez a kijelentés
valószínűleg még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy az 1791. július 13-án Békésszent
andráson és az 1791. szeptember 6-án Gyulán tartott közgyűlések jegyzőkönyvei
nem maradtak fenn.338
A fennmaradt közgyűlési iratokban tekintélyes terjedelemben szerepelnek Szőnyi
Benjámin elmozdításával kapcsolatos pereskedések, valamint a Bánátban újonnan
megalakult egyházközségek megszervezésének problémái, ezekhez társulnak még
az állandó anyagi gondokkal kapcsolatos iratok és végül a lelkészek és az egyházközségek közötti feszültségek elsimításának ügyei.339 Ha csak arányaiban nézzük,
az öcsödi, gyulai és békési eset igen kis hányadát tette ki az (al)esperes napi teendőinek, de mérlegelnünk kell, hogy ezek az esetek felkeltették az egyházkerület és
a helytartótanács figyelmét. Még fontosabb talán ezek közül az, hogy az öcsödi
káplán-tanító arra hivatkozott, hogy szóbeszédből értesült a vallásellenes gondolatokról, valamint Fábián Békésen könnyen meg tudott szervezni egy deista közösséget. Ezek arra utalnak, hogy az egyházmegyében már az 1790-es évek elején is
szóbeszéd tárgya volt a vallásellenesség, és bizonyos csoportok nyitottak voltak az
egyháztól való eltávolodásra.
Mindebből az következik, hogy e jelenségek hozzájárulhattak ahhoz, hogy az
idős Szőnyi megijedjen a felvilágosodás néhány hatásától, és a természetkutatás he337
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lyett az isteni kinyilatkoztatást igyekezzen előtérbe helyezni. Ez nem jelentette azt,
hogy teljes mértékben szakított volna a fizikoteológiával, sokkal inkább arról volt
szó, hogy nagyobb óvatosságra intette az embereket az új filozófiai gondolatokkal
szemben, mint korábban.

6.1.2. Saator János és Szentmiklósi Sebők Sámuel véleménye
a vallástalanságról
A levéltári kutatások során találtuk, hogy nemcsak Szőnyi Benjámin, hanem az
egyházmegyében vezető pozíciót betöltő más személyek is véleményt formáltak a
korabeli vallásellenességről. Fontos kiemelni, hogy személyes véleményekről van
szó és nem kikövetkeztethető gondolatokról, ezért különösen jelentősek számunkra,
megtudhatjuk ugyanis belőlük, hogyan viszonyultak a vallásosság átalakulásához.
Sajnos az 1781 és 1821 között szolgált esperesek és főgondnokok közül csak Saator
Jánosnak és Szentmiklósi Sebők Sámuelnek kerültek elő ilyen jellegű iratai, a töb
biek személyes véleményéről nem tudunk semmit.
Az előző fejezetben megállapítottuk, hogy Szőnyi Benjáminnak a felvilágosodástól való elfordulásában közrejátszott az egyházmegyében tapasztalható vallásellenesség. A következőkben azt szeretnénk megvizsgálni, hogy Saator János és Szentmiklósi Sebők Sámuel mit tekintettek vallásellenesnek, és hogyan vélekedtek erről.
Mindkettőjük esetében egy-egy ilyen jellegű egodokumentum maradt fenn: Saator
1790-ben egy Genfben írt levelében fejtette ki véleményét, Szentmiklósi 1794-ben
az öcsödi református egyháznak címzett levelében nyilatkozott a vallásellenességről. Mivel fentebb már bebizonyosodott, hogy Kiss András vásárhelyi lelkipásztor
által vallásellenesnek titulált Nyéki István nem tekinthető radikális vallásellenes
gondolkodónak, az alábbiakban ennek a két levélnek a segítségével próbáljuk megállapítani, mit értett Saator és Szentmiklósi a vallásellenesség fogalmán, és hogyan
viszonyultak ehhez a jelenséghez.
„Kedves Tiszteletes Barátom Uram!
Igen akarom hogy levelemet annak idejében vette T(isztelt) Barátom Uram: valamint azt salynállom, hogy Basileában nem lehetett szerentsém T(isztelt) Uraságodhoz. Könnyen el-gondoltam, hogy Tiszteletednek is került valamibe a Helvetziai út, a’mint, hogy tőllem is el vitt
már edgy nehány Louis d’orai miatt. Ugyan tsak még eddig állom, még pedig meg-unván
Lausánában nagy vacatiót, állom Genevában, miglen el-jön az az idöm, hogy haza felé útnak
indúllyak. Lészen a’ September vége felé, hogy még Octobreben Bétsbe juthassak. A Frantzia
nyelvért, és edgy kis experientiáért ürül erszényem, a’vagy inkább ki-fogy. De semmi, majd
megtöltsük!!! Valyha valójában!! Az órámat már meg-tartom, mint hogy az olta-is tsak hűséges ő, és itten edgy kevéssé tsinossabb formába vetetem a’tokját. Sok tréfám volt már vele,
mert sokak szemibe tűnt a’ festése, és a’ rajta való Dámát a’Maitressemnek tartsák. Én is rá
hagytam. T(isztelt) Naszályi Pátrióta Uramat tisztelem: salynálom hogy Komáromon ollyan
hirtelen által szaladt. De azt még inkább, hogy a’ reménylett Ekkl(ézsi)áb(an) megtsalattatna,
a’ mint annak szelét már Hollandiában hallám, és magának-is oldalaslag tudtára adám.
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Bár tsak a’ Báseli Professorrol [sic!] Paprol Bournetrol bövebben irt volna T. Barátom Uram
valamit; mert igy meg-vallom, hogy nem tudom, mit kellyen tsinálni. Van é néki nyomtatásban
valami élete le-írása? Vagy tsak a’ mit tudok rolla irjam-meg? Vagy nem a’ Genevai Vernetről,
a’ ki a’ K(eresz)tény vallást ostromollya edgynehány Dissertatiójában, akar é inkább tudakozódni Tiszteleted i(s)?Mindazáltal ha lehet még végire járok, s minek utána az Isten be-viszen
bizonyossabbat tudok mondani. Most, hamarjában akarván felelni, nem lehet bizonyossabbat
irnom.
Tiszteletes Juhász és Nádaskai Urakat alázatossan tisztelem, és szándékokban szerentsés
előmenetelt kívánok.
Most jut eszembe valami homályossan arrol a Frantzia paprol Bournétrol valami: de a’mint
írám még-bizonyossat nem tudok, inkább semmit se írok.
Felice Encyclopaediáját még itt nem láttam: a’ Dideroté a’ mellyet jobbnak tartok in 8o
36vok 200 frantzia Livre. Nagyon meg-tsalattattam a’ könyvek vásárlása iránt. Hollandiát
lehet betsülni, mert ott pénzért mindent kap az ember, itt pedig azért se kaphatok könyvet,
leg-alább ollyat a’ millyen kellene. Meg-lehet hogy néha auctiókon jut az ember valamihez: de
én most azokat nem kaphatok.
Ha el-találna october végéig Bétsből menni Tisztelt Barátom Uram, hagyná meg valakinek,
hogy a’ Orátióval mit tsinállyak, még pedig jobb szeretném ha levélben, mint szóban. Külömben kéntelen lészek mind addig magamnál tartani, míg szerentsém nem lészen Tiszteletedhez.
A’ Hazánk szomorú állapottyán nem kevéssé törődöm. Adja Isten boldogabbra való fordulását.
Tőbbel nem terhelem Tiszt(elt) Uraságodat, hanem magamat további szíves baráttságába
ajánlott, szokott igaz tisztelettel maradok Kedves Tisztelt Barátom Uramnak
alázatos szolgája’ s szerető baráttya Saator János mk.”340
„Bizodalmas Nagy Jó Uraim!
Irtózva és Hajam szalai fel borzadásával olvasom a Kegyelmetek hozzám utasított Levelekből, a’ Kegyelmetek eddig vólt Káplánnyoknak Pap Jánosnak rettenetes excessusát és nem
Ekklésiában szólgáló Káplánnak hanem még az uttzán fel s alá ugráló Verbunkos Káplárnak
szájában sem illő iszonyú Káromkodó szavait. Én el hiszem, hogy a’ Presbiterium ezen dólognak meg vizsgálásában hiven, és szemesen el járt legyen, de hogy a’ dólog annál nyomósabban
folyon, én őtet annak idejében lejendő V(enerabilis) Tractusunk Gyűlésére is fogom citálni,
hogy ott ő is meg hallgattassék, és az érdemlett bűntetésre onnan adattassék ki. Addig is pedig, mint hogy az eféle hivatalát viselő személyre nézve tsak a’ Suspicio is illyen excessusban
felettébb botránkoztató, mennyivel inkább midőn már a Tanuknak vallás tételek által ellene
bé bizonyíttatott. El szenyvedhetetlen azért, mind káplányi hivatalától, mind tanítóságától
suspendálom, és meg engedem, hogy hellyébe más alkalmatosabb személy hívatasson, és a
hivatalában bé állíttasson. Melynek jelentése melett ajánlván Kegyelmeteket az Urunk gondviselésében minden joknak szives kivánása mellett maradok.
Szentesen 11 novembris 1794.
Bizodalmas Nagy Jó Uraim(ékna)k Kegyelmeteknek szólgálattyokra kész jo akarojok
Sz(ent) Miklósi Sebők Sámuel mp. a’ V. Békési Tractus Seniora”341
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Amint látható, ez a két levél teljesen eltérő szituációban keletkezett: Saator gróf
Teleki József fiait kísérte el peregrinációjukra, amelynek során Genfbe is eljutott.342
Szentmiklósi Sebők viszont mint esperes intézkedett Papp János öcsödi káplán-tanító egyházfegyelmi ügyében, mert Papp tagadta a feltámadást, és Mózest imposztornak nevezte.343 Mégis mindketten véleményt formáltak a vallásellenességről, és
körülírták annak fogalmát is. Először az időben korábban keletkezett levelet, Saator János írását nézzük meg.
A levél tipikus példája a külföldön tanuló, utazgató magyarok által barátaiknak
írt levélnek. Sajnos a címzés elveszett, így nem tudjuk pontosan, kinek szól a levél, de
annyi megállapítható belőle, hogy egy református emberről van szó, mert a szövegben
említett lelkészválasztás és a Saator család generációkra visszamenő kálvinizmusa ezt
erősítik meg. Számunkra nem a címzett, hanem a levélben említett személyek az érdekesek, mert Jean François Bournet 1764 és 1775 között a bázeli francia templom
másodlelkésze volt, aki 1767-ben Deux sermons prononcés dans l’église françoise de
Bâle címmel kiadott egy rövid értekezést a bázeli francia egyház helyzetéről, amelyet a vallásos felvilágosodás egyik tipikus művének tartanak.344 Jacob Vernet genfi
lelkipásztort a szakirodalom az észszerű református ortodoxia képviselőinek körébe
sorolja, aki teológiájába arminiánus és karteziánus elemeket is beépített, amely miatt
a 18. században többen is sociniánusnak tartották. A református hitelvektől való
eltérés vádja ellenére Vernet határozottan kiállt a református egyház hitelvei mellett,
és élesen bírálta Voltaire valláskritikáját.345 Saator a levelében említ egy bizonyos
„Felice Encyclopaediát”, amely egyértelműen a kiugrott ferences szerzetes, Fortuné-Barthélemy De Félice által szerkesztett Encyclopédie d’Yverdonnal azonosítható.
Tudjuk, hogy ez a mű a francia Enciklopédia keresztény szemléletű átdolgozása volt,
amelyet a vizsgált korszakunkban erősen református szellemisége miatt protestáns
enciklopédiaként emlegettek.346 Érdekes, hogy Saator nem a kálvinista enciklopédiát, hanem a Diderot által szerkesztett Nagy Francia Enciklopédiát ajánlotta barátja
figyelmébe, amelyben több valláskritikai szócikket is találunk.347
Bournet, Félice, Vernet és Diderot egy levélben való említése hozzásegít bennünket, hogy megérthessük, mit értett Saator vallásellenességen, és mit gondolt róla.
Külföldön és Magyarországon egyaránt voltak olyan református teológusok, akik
lelkesen támogatták a felvilágosodást: korábban láttuk, hogy Szőnyi Benjámin is
ilyen volt. A felvilágosodásban nagyon sokan és nagyon sokféleképpen fogalmaztak
meg valláskritikai gondolatokat, amelyek akkor váltották ki a lelkészek ellenkezését, ha azok a kereszténység tanításaival szemben kezdtek el hirdetni valamit.
Vernet esete a legjobb példa erre, hiszen lelkipásztorként és a genfi teológia tanáraként eszébe sem jutott lerombolni a Szentháromság-tant vagy átalakítani az egy342
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ház működését. Mégis Saator is úgy fogalmazott, hogy Vernet a „K(eresz)tény vallást ostromollya”, de egyáltalán nem biztos, hogy Saator ezt problémásnak találta.
Miért nem? A válasz viszonylag egyszerű: mind Bournet, mind Vernet az észszerű
református ortodoxián belül mozogtak, amely azt jelentette, hogy a felvilágosodás
filozófiai eszközeit összeegyeztethetőnek tartották az isteni kijelentéssel és a dogmatikai alaptételekkel. Ezért lehetséges az, hogy Saator az általa alig ismert Bournet
helyett bátran merte ajánlani barátjának Vernet műveit.
Ha a másik két filozófusra vonatkozó megjegyzéseket nézzük, hasonló következtetésekre jutunk. Véleményem szerint az Encyclopédie d’Yverdon becsmérlése nem
azt jelenti, hogy Saator a vallási kérdésekben radikálisabb Diderot-féle Enciklopédiát tartja többre, hanem sokkal inkább azt, hogy ez utóbbit korszerűbbnek tartja.
Ebből pedig az következik, hogy a vallásellenesség fogalma számára nem a radikális
vallásellenességnél kezdődik, hanem a református hittételektől való eltérésnél. Első
olvasatra ez ellentmondásosnak tűnhet, mert eddig azt bizonyítottuk, hogy még
a református enciklopédia helyett is inkább a radikálisabb francia Enciklopédiát
tartotta érdekesebbnek, de ez nem ellentmondás. Saator számára a vallásellenesség
egyértelműen a kálvinista hitelvektől való elhajlást jelenti, hiszen Vernet munkásságát így ítélte meg, de ez nem azt jelenti, hogy Saator bizonyos keretek között ne
szimpatizált volna a felvilágosodással. Úgy tűnik, Szőnyihez hasonlóan egy bizonyos határig lelkesedett a felvilágosodás vallásfelfogása iránt, de semmiképpen sem
tudta azt elképzelni, hogy a református alaptételeket le lehet rombolni. A levelében
sehol sem utal arra, hogy bármilyen kifogása lenne a vallásgyakorlás és az egyház
működése ellen, hiszen Naszályi sikertelen lelkészválasztásával kapcsolatban sajnálkozását is kifejezte. Úgy gondolom, Saator ekkor olyan fiatalember volt, akit érdekeltek a változások, de nem akart a hagyományos világgal szakítani. Ezt bizonyítja
egy Bázelt megjárt másik református peregrinus esete is, aki később a tiszántúli
egyházkerület püspöke lett: Benedek Mihály bázeli peregrinációja során 1775-ben
Diderot- és Rousseau-műveket forgatott, de fel sem merült benne, hogy szembeforduljon egyházával.348
Szentmiklósi Sebők Sámuel véleménye sokkal egyértelműbb, de ne feledjük el,
hogy az öcsödi káplán-tanító olyan kihágást követett el, amely rendkívül súlyosan
megsértette a kereszténység alaptételeit, mert Mózest csaló, hazug embernek nevezte,
és kételkedett a feltámadásban. Az esperest ez valószínűleg tényleg felháborította,
mert a lelkészi pályával teljes mértékben összeegyeztethetetlenek az ilyen gondolatok.
Mivel ebben az esetben klasszikus értelemben vett radikális vallásellenességgel állunk
szemben, Szentmiklósi fogalomalkotása és véleménye nehezen hasonlítható össze
Saator fogalomértelmezésével és véleményével. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy
Szentmiklósi teljes mértékben elutasította a radikalizmust, és minden bizonnyal
Saator is. Nehezebb kérdés, hogy mit jelentett a vallásellenesség Szentmiklósi számára. Vajon a református szokásoktól, hitelvektől való elhajlást már ő is vallásellenességként határozta meg, mint Saator János, vagy mint a hódmezővásárhelyi Kiss
András? Minden bizonnyal igen, noha erre vonatkozó kijelentését nem ismerjük.
348
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6.2. Az egyházmegye lelkipásztorai
A lelkészi kar alapvetően határozta meg egy-egy egyházmegye működését, valláserkölcsi értékrendjét, teológiai irányultságát és politikai eszmevilágát. A 18–19. század fordulóján az egyházmegyék klerikus elitjébe az esperesen kívül a tanácsbírók
tartoztak, akik általában külföldi egyetemeken tanultak, kisnemesi származásúak
voltak, és több generációra visszavezethetően lelkipásztor ősöktől származtak. Ez
az egyházmegyei elit erős identitással rendelkezett, amelynek a legfőbb jellemzője a
lelkészi szolgálatra való büszkeség volt.349
A békés-bánáti egyházmegye 1790 és 1848 között szolgált lelkészeinek életpályáját vizsgálva Szász Lajos arra a következtetésre jutott, hogy a kisnemesség és
a paraszti réteg számára vonzó volt a lelkészi pálya. A kisnemesek valószínűleg
azért küldték gyermekeiket lelkészi pályára, mert a nemesi kutyabőr sokat segített a
gazdag gyülekezetek lelkészi állásainak megszerzésében. Az egyházmegye működésében nagyon fontos szerepe volt az úgynevezett ároni családoknak, mivel a lelkészdinasztiák gyakran örökölték egymás között a parókiákat, sőt esperest, püspököt
is közülük választottak. Szász arra is felhívja a figyelmet, hogy az ároni családok
tárgyi örökségében a könyvek öröklése is fontos szerepet játszott, minthogy a tárgyi
eszközök felmutatása elismertséget jelentett a lelkészi karon belül, amely hozzájárult az esperesi vagy püspöki cím megszerzéséhez.350
A Békési Református Egyházmegye lelkészi karáról még nem áll rendelkezésünkre archontológia, bár ma már egyre több egyházmegyéről készül ilyen jellegű kiadvány.351 Ennek hiányában viszont csupán arra vállalkozhatunk, hogy a módszertani
részben ismertetett eszközök segítségével bemutassuk a lelkészek és gyülekezetek
viszonyait. Fontos viszont figyelembe vennünk, hogy az alábbiakban alapvetően a
konfliktusos eseteket mutatjuk be, a normális, hétköznapi viszonyokat nem. Azért
döntöttünk emellett, mert megítélésünk szerint ezek segítségével tudjuk a későb
biekben megítélni, hogyan hatott a gyülekezeti életre a radikális vallásellenesség.
A módszertani részben már utaltunk arra, hogy a jó pap fogalma nem feltétlenül
állt összhangban a valláserkölcsi elvárásokkal, mert a hívek sokkal inkább elfogadták azt a lelkipásztort, aki el tudta fogadni a népi vallásgyakorlás sajátosságait,
sőt akár együtt is tudott azzal működni. A következőkben olyan különleges esetet
veszünk szemügyre, amely nagyon ritkán fordult elő a vizsgált időszakban: egy plágiumvádat, amelyet összehasonlítunk az egyházmegyében előfordult egyéb olyan
ügyekkel, amelyek meghatározták a lelkész és a gyülekezet közötti viszonyt.
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6.2.1. Lendvai János esete
1796-ban Hódmezővásárhelyen azzal vádolták meg Lendvai János lelkészjelöltet,
miszerint nem a saját prédikációját mondta el. A Békési Református Egyházmegye
közgyűlési jegyzőkönyve szerint az elhangzott igehirdetés szóról szóra megegyezett
egy másik prédikációval:
„Jollehet pedig a meg probaltatasokbol kitettzo tudomanyokra nézve a szent hivatalra elégségeseknek ítéltettek hárman mindazonáltal közülük ezekben meg jegyeztettek. T. Lendvai János ö Kegyelme ebben, hogy a maga munkája helyett a másét mondotta el, harom vagy negy jelen volt T. Atyafiak tanubizonyságok szerint, a kik nagyon állitottak, hogy nálok szóról szóra
meg vagyon az a predikatzio a mellyet el mondott. T. Sári Mihály és Beretz Péter Ő Kegyelmek
ebben, hogy nem az eleibe adott mod szerént tsináltak a Szent Apostolok letzkekbeli szavaitól
a predikatziót, és a miket a leg egyenesebben kellett volna az azoknak valo predikatzioban mutogatni, tsak mellesleg hozták elő a mellyel magokat gyanusokka tettek. Ezen az okon a jelen
lévő Tiszteletes Gyűléstől végeztetett, hogy a mostani uj akademicusok és a kik ez után ebbe a
T. Tractusba incorporalttanak, minden elsőbb három esztendeikben készített, s ekkleisákban
elmondott predikatziokat tartozzanak be mutatni a V. Tractus Tiszteletes Seniorának a mikor
kívánja velek bé mutattatni.”352

A vitatott igehirdetést Lendvai az exmittálás során mondta el Hódmezővásárhelyen
az esperes és a cenzúrázó (vizsgáztató) bizottság előtt. A forrás alapján kijelenthetjük, hogy a jelölt nem terhelte magát a prédikációírás nehézségeivel, hanem egy
elérhető nyomtatott – esetleg kéziratos – prédikációt szerzett valahonnan, amelyet a
sajátjaként adott elő. Úgy tűnik, szó sincs arról, hogy kompilációs technikával készítette volna el igemagyarázatát. Esetleg azon lehet elgondolkodni, vajon lemásolta-e a szöveget, vagy eredeti példányból olvasott fel. Mivel a korban bevett gyakorlat volt mások prédikációinak sajátként való elmondása, a bírálók értékelését („…a
másét mondotta el…”) nem szabad mai fogalmaink szerint megítélnünk. A fentebbi
közgyűlési határozatból is kitűnik, hogy nem követett el olyan súlyos hibát, mert „a
szent hivatalra elégségeseknek ítéltették”. Amennyiben Lendvai még csak le sem írta
a szöveget, akkor csak a mai jogértelmezés szerint lehet plágiumnak és szerzői jogot
sértőnek tekinteni munkáját.
Tudjuk, hogy a hazai szerzői jog fejletlen volt ahhoz, hogy ez az eset komolyabb
büntetést vonjon maga után. Az utóbbi években mind a történelemtudomány, mind
az irodalomtudomány több képviselője felfigyelt arra, hogy a kora újkori értelmiség
a szövegátemelést nem ítélte el, hanem bevett szokásként maga is gyakorolta azt. Az
így létrejött mű gyakran szó szerinti idézeteket tartalmazott mások műveiből. Ez
nem feltétlenül jelentette, hogy a kompilátor nem hivatkozott a forrásaira, mert a
nyomtatott prédikációk előszavaiban megjelölték a legtöbbször felhasznált szerzők
neveit. A kompiláció szó Szenczi Molnár Albert és Pápai Páriz Ferenc szótárai alapján egyszerre jelentette a „lopogatást” és az „egybe gyűjtést” is, amely arra utal,
hogy a szövegek szó szerinti másolása bevett gyakorlat volt a prédikációk összeállí352

TtREL I.29.a. 2. A Békési Református Egyházmegye közgyűlése, Hódmezővásárhely, 1796.
április 22.
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tásakor.353 A szövegátemelés virágzó szokás volt, amelyet a homiletikai tankönyvek
jól mutatnak: Tóth Ferenc, a pápai református kollégium tanára kijelentette, hogy
„nem szégyen a másét is mondani”.354 Érdekes, hogy 1816-ban a tiszántúli egyházkerületben mégis hoztak olyan határozatot, amely büntette a szövegátemelést. Ez a
szabályozás nem a kompilációt ítélte el, hanem azt tiltotta meg, hogy a lelkészjelöltek mások prédikációit mondják el, mert azt csalásnak tekintették. Ebben az esetben
nem a plágiumon volt a hangsúly, hanem a hanyag felkészülésen.355 A református
egyházban egyébként bevett gyakorlat volt mások prédikációit sajátként feltüntetni.
Ismerünk olyan igehirdetést, amelyet a nagyapa, az apa és az unoka is elmondott,
mindegyik esetben sajátjának titulálva azt.356 Ennek ellenére a prédikációk szövegszerkesztési gyakorlatában lassan mégis változást fedezhetünk fel: 1818-ban Fábián
József, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese önálló tanulmányban foglalkozott a plágium problémájával. Írásából kiderül, hogy a lelkészi kart ekkor már
foglalkoztatta az a kérdés, mennyiben lehet plágiumnak tekinteni a szóban elhangzott prédikációkban található szövegátvételeket.357 Valójában a plagizálás csak jóval
később jelentett problémát: a romantika idején tekintették a szerzők plágiumnak
mások műveinek szó szerinti átvételét. Ebben az időszakban ez már a prédikációra
is igaz volt.358 A 18. században viszont a plágium fogalmát nem ismerték, különösen nem prédikációk esetében. Mégis felmerül a kérdés, miért intették meg tettéért
Lendvait. Ennek megválaszolásához azt kell megvizsgálnunk, megbüntettek-e más
lelkipásztorokat helytelen prédikációik miatt.
A jegyzőkönyv szövege szerint három-négy olyan atyafi kifogásolta az igehirdetést, akik jelen voltak az eseményen. Kis Bálint szentesi lelkipásztor leírásából tudjuk, hogy 1799-ben egy ehhez hasonló exmittálás során: „sok szentesi és vásárhellyi
Convocátusoknak jelen létekben”359 zajlott az esemény. Ezek szerint a hallgatóság
hivatalos egyházi személyekből állt, vagyis Lendvai munkáját nagy valószínűséggel
lelkészek kifogásolták. Figyelembe kell viszont azt vennünk, hogy Lendvait Vásárhelyen akarták papnak megválasztani (az esemény pedig pont ott zajlott), tehát a
gyülekezet tagjai közül is sokan jelen lehettek. Az egyházmegye korabeli mindennapjaiból több olyan esetet ismerünk, amikor kifogásolták a lelkészek prédikációit.
Feltűnő, hogy a panaszokat egytől egyig gyülekezeti tagok fogalmazták meg, és
nem a lelkészi kar. Ezek egyike sem mély homiletikai észrevételt közöl, hanem az
egyháztagok gondolkodását tükrözik. Természetesen tudnunk kell, hogy nem minden problémáról, panaszról maradt fenn írásos említés, amely megnehezíti az általános következtetések levonását.
Szőnyi Pál szentesi lelkész esetében azt kifogásolták, hogy 1786-ban kiprédikálta
az egyik haldokló asszonyt. Számunkra ez azért érdekes, mert a jegyzőkönyv szerint
353
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egyszerű gyülekezeti tanúk vádolták Szőnyit: „…mint ezt közönségessen vallják a
Tanúk, hogy hallották.”360 1803-ban a gyomai lelkipásztor, Úri Sándor ellen az „ott
jelen volt öt külső előljárók”361 – vagyis nem lelkészek – hívták fel arra a figyelmet, hogy „Úri Ő Kegyelme a Cathedráról Prédikátziójiban sok heterodoxa opinio
kat tanit”,362 például: „az Isten maga rontotta meg a 2dik parantsolatot, mikor az
O T(estamen)tumban emberi formáb(an) néha meg-jelent és a Sátorban Kérubimokat tsináltatott.”363 A vésztői prédikátor, Szőnyi Lajos ellen azért panaszkodtak,
mert érthetetlenül motyogott: „Mellben panaszkodtak h(ogy) szava a templomb(an)
érthetetlen.”364 1815-ben Szilágyi József makói lelkészről a gyülekezet tagjai azt nyilatkozták a vizitáció során, hogy „nem … tettző vólna tanítása…”,365 de sajnos nem
jegyezték le, mi nem tetszett nekik.
A felsorolt példákból látható, hogy a gyülekezeti életben fontos szerepet játszott
a prédikáció, de komoly homiletikai ismeretek hiányában csak azok a problémák
zavarták a hallgatóságot, amelyeket képzettségük, tájékozottságuk alapján észrevettek. Más prédikációjának elmondása vagy nem számított kihágásnak, vagy nem
tűnt fel a hallgatóságnak. Ezek alapján a következőt állapíthatjuk meg: úgy tűnik,
Lendvait azért fenyítették meg, mert a szokásoshoz képest nagyobb mértékben támaszkodott az elődök prédikációira. Tette valószínűleg a gyülekezeti tagoknak fel
sem tűnt, de a lelkipásztortársak azonnal észrevették a csalást. Esetében nagy valószínűséggel teológiai eltévelyedés nem merült fel, mert sem az egyházlátogatások során,366 sem az egyházmegyei gyűléseken nem említették ilyen ügy kapcsán a nevét.367
Szerencsénkre maradtak fenn olyan források is, amelyek összefüggésbe hozhatóak
életével, ezért a következőkben megpróbáljuk rekonstruálni a botrányos prédikáció
által kavart vihart.
Először azt kell figyelembe vennünk, hogy Hódmezővásárhelyen ugyanebben az
időben egy másik prédikáció is komoly problémákat okozott. Az éppen épülő második református templommal szemben egy Nepomuki Szent János-szobor volt található, amelyet az egyik kálvinista lakos ittas állapotában megrongált.368 A vármegyei
hatóság vizsgálata során Lendvai lelkésztársa, Bereczk Péter is gyanúba keveredett,
mert az egyik tanú azt állította, hogy Bereczk egyik prédikációjában bálványimádásnak nevezte a szentek és a szobrok tiszteletét. Számunkra ez azért fontos, mert a
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vallomás további részéből kiderül, hogy Bereczk saját kezűleg lemásolta a prédikációját és azt a gyülekezeti tagok között terjesztette: „…melly praedicatióját írásban
is tévén bizonyos vásárhelyi mester embernek által adta, a ki aztat nem tsak maga
olvasta, hanem másokkal is közlötte, magam is latván nálla Bereczk Úr(na)k ezen
praedicatióját.”369
Ezek szerint a vallásgyakorlás mindennapjai során az igehirdetés olyan szinten
felkelthette a lakosság figyelmét, hogy kéziratos másolatban terjesztették egymás
között. Vajon Lendvai prédikációit is ilyen érdeklődés kísérte?
Az életrajzi lexikonok370 nem ismerik Lendvai személyét, és Vásárhely történetével
foglalkozó munkák is mindössze annyit említenek, hogy az egyházmegye ellenezte
Lendvai lelkészi kinevezését,371 de a vásárhelyi református egyház protokollumában
megtalálható az életrajza. Lendvai János Cegléden született 1765-ben. Kecskeméten
és Debrecenben tanult, és a debreceni kollégium elvégzése után Püspökladányban
lett tanító. Ezután Jénában és Erlangenben folytatta tanulmányait, amelynek befejeztével 1796-ban meghívták Vásárhelyre lelkésznek. Annak ellenére, hogy állandó
lelkészként való beiktatását az egyházmegye sokáig ellenezte, a gyülekezet ragaszkodott hozzá, és az 1800-as évek elején már egyházmegyei funkciókat is betöltött,
mert tanácsbírói és pénztárnoki tisztségekbe került. 1811-ben halt meg Hódmezővásárhelyen. A feljegyzések és a lexikonok alapján nyomtatott prédikációt nem
adott ki, kéziratban maradt igehirdetéseiről nincs adatunk.372
Mivel Lendvainak nem maradtak fenn prédikációi, nincs lehetőségünk, hogy fi
lológiai elemzéssel döntsük el, tényleg plagizált-e vagy sem. A következőkben azt
vizsgáljuk meg, hogy a hódmezővásárhelyi református gyülekezetben felmerült
plágiumvád hogyan alakította a szövegek hivatkozás nélküli másolásáról alkotott
közvéleményt. A rendelkezésünkre álló források alapján lehetőségünk van a helyi
kálvinista gyülekezet, az egyházmegye és a város véleményét elemeznünk.
Fontos figyelembe vennünk, hogy a 18. századi paraszti műveltség még erősen
a szóbeliségen alapult. Az olvasás a paraszti világban gyakran az imádkozás szinonimáját jelentette, amelyből az következik, hogy bonyolultabb írott szövegeket
kevesen tudtak megérteni. Rendszeresen előfordultak olyan esetek, amikor a település vezetőiről kiderült, hogy alig birkóztak meg a betűvetés tudományával: ahogy
korábban említtettük, 1760-ban Hódmezővásárhelyen a főbíró csupán keresztet tudott tenni az iratokra, és az 1790-es években készült vagyoni összeírások aláírásai
között a városi esküdtek legtöbbször vonást tettek a nevük mellé.373 Ennek ellenére
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MNL CsML – SzL IV.A.3.b.34. 1798. nr. 19. Nepomuki Szent János szobrának megrongálásával kapcsolatos tanúkihallgatások jegyzőkönyve, 1798. szeptember 3. = Iratok 1798.
Vö.: Z oványi , 1977., Szinnyei , 1980–1981.
Szeremlei , I. 1927, 261, II., 58.
Szeremlei , II. 1938. 58. TtREL I.29.a.2. A békési egyházmegye közgyűlése Köröstarcsa, 1810.
április 25. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, az OSZK
Kézirattárában és az MTA Könyvtárának Kézirattárában nem található semmilyen kézirata.
Tóth, 1996a, 80–82, 87–90. MNL CsML – HL IV.A.1001.h.1. Református egyház szénájának összeírása, 1795. február 6. = Becsüjegyzőkönyv 1794–1818. július 10.
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a református gyülekezet műveltségi viszonyai nem tekinthetők rossznak, amelyeket
az alábbi adatok támasztanak alá: 1796. január 6-án „Az Sz. Ekklésia könyveinek
rendbe vetele, és azoknak bizonyos regestrumba való tartása el végeztetett.”374 Ez az
adat azért érdekes, mert a városban működő régi református gimnázium könyvtárán kívül egy másik könyvgyűjtemény létezését bizonyítja. Egy önálló kis bibliotéka
fennállása egybecseng Imre Mihálynak azzal a megfigyelésével, hogy a 18–19. század fordulójára Vásárhelyen létrejött egy paraszt polgári réteg, amely egy formálódó
értelmiségi csoport alapját képezte.375 Ráadásul a gimnázium jegyzőkönyve szerint
az 1790-es években az iskolai könyvtár évente újabb kötetekkel gyarapodott,376 és
1792-ben Sárai Szabó János helyi könyvkötő egész jelentős könyvkereskedést működtetett. Nyilván a helyi igényekhez igazodva olyan műveket forgalmazott, amelyekre kereslet volt: könyvjegyzéke tanúsága szerint három felekezet kegyességi
műveit árulta, közöttük a kálvinista művek voltak többségben 33 címmel, míg a
katolikus kiadványok 17 tételből álltak, az evangélikusok 14 tételből.377 Egy állandó helyi könyvkötő működését az is elősegíthette, hogy Szőnyi Benjámin már
az 1780-as években könyvelőfizetésre buzdította fiát és lelkésztársát.378 Mindezek
figyelembevételével megvizsgálhatjuk, hogyan reagált a helyi református gyülekezet
a plágiumvádra.
Lendvai vásárhelyi működését azok a források mutatják be legjobban, amelyek
a helybeli gyülekezetben készültek. Ezek a presbiteri jegyzőkönyvben találhatóak,
ahol a meghívásával és beiktatásával kapcsolatos feljegyzések fennmaradtak. Megmaradt néhány levele is, ezek szintén a meghívásával foglalkoznak, illetve Polgári
Mihály – szintén vásárhelyi lelkész – 1812 körül Lendvai életéről írt munkája. A városi becsűjegyzőkönyvben megtalálható a Lendvai halálakor készült vagyonösszeírás is, amely kiegészíti az egyházi levéltárban lévő információkat. 1797-ben léptek
életbe a helybeli gimnázium új rendszabályai, amelyek szintén tartalmaznak érdekes
részinformációkat a vásárhelyi igehirdetési gyakorlatról. Feltételesen az elemzéshez
felhasználható még a Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárában található kézirat,
amely a lelkészszenteléssel foglalkozik, de nem bizonyítható, hogy Lendvai botránya miatt állították össze.
Lendvainak két olyan levelét ismerjük, amelyek a lelkipásztori hivatal elfogadásával kapcsolatosak. Mindkettőt Lendvai írta a vásárhelyi református egyháznak.
Az elsőt 1796. február 16-án keltezte, s azt tudakolta, szükséges-e beköszönő prédikációval készülnie: „A midőn alázatossan tisztelem kedves hozzá tartozóival együtt
T. Nagy Jó Uramat, kérem egyszersmind szeretettel méltoztassék meg izenni, v. az
Úr Bodacz Uram által meg iratni, hogy szükség lészen-é ennékem bé köszöntő Prédikátzióra készülnöm vagy nem?”379
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HÓREL I.180.b.3. Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1806. 8.
Földesi – I mre – Varsányi , 1990, 36.
Zvara , 2012, 79–86.
9.6. melléklet.
I mre , 1984, 665.
HÓREL I.180.c.2. nr. 97. Lendvai János levele a hódmezővásárhelyi református egyháznak,
Nagykőrös, 1796. február 16.
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Úgy gondolom, ez elég furcsa kérdés, mert ebben az esetben élete első lelkészi
meghívásáról volt szó, amelyre a jelöltek alaposan fel szoktak készülni. Ráadásul
a Dél-Alföld legnagyobb gyülekezete hívta meg, amely igen nagy megtiszteltetés
lehetett egy fiatalember számára. Elképzelhető, hogy tartott az önálló prédikáció
megírásától, bár a beköszönő igehirdetés nem azonos az exmissio során elhangzó
próbaprédikációval.
A második levelet 1796. február 29-én írta, ebben arról tudósította a hódmezővásárhelyieket, hogy készül a hivatal betöltésére, és szeretne minél előbb túllenni
az exmissión is. Sajnos ebből a levélből sem derül ki, mi volt a próba-igehirdetés
textusa:
„…szeretettel ki-kérem, hogy az érettem küldendő alkalmatosságok… 16a Martii leg alább az
estvéli órán itt légyenek, hogy így a meghatározott terminusra t(udni) i(llik) Virág Vasárnapjára oda érven szemellyessen tisztelhessem az Erdemes Elöl-Járo Urakat, melly annyival inkább
szűkséges lészen, hogy így még azon Héten a Papi Hivatal folytatására a V. Tractus Érdemes
Seniora által meg-kivántató Exmissio is meg-eshessen.”380

A presbiteri jegyzőkönyvek bejegyzéseiből megállapítható, hogy a helyi református
egyház hellyel-közzel tudomásul vette, hogy 1796-ban az egyházmegye nem engedte
meg Lendvai állandó lelkészként való beiktatását, melynek értelmében csak segédlelkészi funkciót tölthetett be. Az iratok tanúsága szerint a botrányos prédikáció
1796. április 22-én hangzott el,381 de az egyházmegyei gyűlés által felhozott vádak
egyáltalán nem kerültek be a vásárhelyi jegyzőkönyvbe, mert 1796. február 8-án
még arról döntöttek, hogy „Tiszt Lendvai János Úr egyenessen suplensi hivatalra
hivattassék.”382 A következő bejegyzés 1796. december 11-én készült, amikor csupán annyit említenek, hogy „az most supplensi és kápláni hivatalt viselő két iffju
Tiszt(eletes) Urak [Lendvai és Bereczk], rendess predikatori hivatalra meg-marasztván…”383 Ezt követően sem a jegyzőkönyvekben, sem az egyházkormányzati iratokban nem találunk adatot, hogyan ítélték meg Lendvait a gyülekezetben, miközben
lelkésztársa, Bereczk Péter több konfliktusba is keveredett: 1797-ben a francia forradalom eszméinek támogatása miatt került gyanúba,384 1798-ban az egyházmegyei közgyűlésen Dávidházy János vásárhelyi tanítóval veszett össze a nagy nyilvánosság előtt.385 1803. november 19-én saját gyülekezete jelentette ki róla, hogy
„Tiszt Bereczk Péter Urat ez predikatori további szolgálatra éppen érdemtelennek
tészik.”386 Elgondolkodtató dolog, hogy 1820-ban Igmándi Mihály lelkész a vásárhelyi gyülekezet asszonyaival paráználkodott, káromkodott és egy gyülekezeti tagot
380
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Hórel I.180.c.2. nr. 77. Lendvai János levele a hódmezővásárhelyi református egyháznak,
Cegléd, 1796. február 29.
TtREL I.29.a.2. A Békési Református Egyházmegye közgyűlése, Hódmezővásárhely, 1796.
április 22. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
HÓREL I.180.b.3. Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1806. 10.
Uo. 17. p.
I mre , 1984, 678.
Szász , 2011a, 110. lábj.
HÓREL I.180.b.3. Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1806. 55. p.
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lehugyozott,387 mégis az egyháztagok azt írták, hogy „mi ugyan a mi megnevezett
tiszteletesünkre semmit sem tudunk olyat mely által kőztünk valamely botránkozást
okozott volna”.388 Bereczk és Igmándi példája azt mutatja, hogy a gyülekezet akkor
fordult a lelkésze ellen, ha komoly kihágásai mellett egyben népszerűtlen is volt a
közösségben. Ezért lehetséges, hogy a gyanús filozófiai eszmék hangoztatása sokkal
jobban zavarta az egyházfikat, mint a paráznaság. Felmerül a kérdés, hogy Lendvai
plágiumügye ezek alapján egyáltalán érdekelte-e a gyülekezetet.
A vásárhelyi gimnázium 1797. évi törvénye előírta a diákok számára, hogy az istentiszteletek prédikációira figyeljenek, mert azokat kikérdezték tőlük.389 Nem tudjuk, hogy diákok jelen voltak-e Lendvai lelkészi vizsgáján, maga a rendelkezés arra
enged következtetni, hogy az igehirdetést komolyan figyelték, nem kizárható, hogy
éppen tógás diákoknak tűnt fel a plágium. Mivel ezt forrással igazolni nem tudjuk,
nézzük meg, milyen további adatok állnak még a rendelkezésünkre.
Hódmezővásárhely mezőváros tanácsa jogosult volt arra, hogy eljárjon a lakosság
vagyoni káresetében, illetve hagyatéki ügyeket intézzen el. Lendvai János lelkésszel
két esetben foglalkozott a tanács: először 1802-ben a szőlőjében történt káreset
miatt, majd 1814-ben a halála után összeírták vagyonát.390 Az iratok gazdasági
jellege miatt nem lehet elvárni, hogy részletes információkat szolgáltassanak Lendvai műveltségi viszonyairól, de az megállapítható belőlük, hogy a néhai tiszteletes
hagyatéki leltára semmilyen könyvtárat vagy kéziratgyűjteményt nem tartalmazott.
Ez persze nem jelenti azt, hogy egy külföldet megjárt lelkész nem rendelkezett a prédikációk elkészítéséhez szükséges könyvtárral, de elképzelhető, hogy az összeírók
a könyveit nem tartották túl értékesnek. Ebből nagyon óvatosan arra is következtethetünk, hogy Szőnyi Benjáminhoz képest nem volt igényes olvasó, és hajlamos
lehetett a szövegmásolásra.
Polgári Mihály a presbiteri jegyzőkönyvben több vásárhelyi lelkész életrajzát
megírta. A kötet valószínűleg Polgári Hódmezővásárhelyre kerülése (1812)391 után
készülhetett, de mindenesetre olyan személyektől gyűjtötte össze a szerző az adatokat, akik Lendvait még személyesen ismerték. Ebben a szövegben rövid utalás van
arra, hogy Lendvai szónoklata kifogásolható volt 1796-ban, azonban a gyülekezet
nagyon szerette őt és ragaszkodott hozzá, amelynek eredményeként később az esperes is hozzájárult Lendvai állandósításához.392
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TtREL I.29.i.67. nr. 140. Juhász István esperes levele a hódmezővásárhelyi gyülekezetnek,
Öcsöd, 1821. február 10. = Hódmezővásárhelyi egyházközség iratai 1765–1841. és Szeremlei ,
1927. I., 286.
TtREL I.29.i.67. nr. 127. Hódmezővásárhelyi gyülekezet levele a Békési Egyházmegyéhez,
Hódmezővásárhely, 1820. július 8. = Hódmezővásárhely 1765–1841.
Futó, 1897, 299.
MNL CsML – HL IV.A.1001.h.1. Lendvai János káresete, 1802. augusztus 20. és Lendvai
János hagyatéki leltára, 1814. március 16. = Becsüjegyzőkönyv 1794–1818. július 10.
Szeremlei , 1938, II., 59–60.
HÓREL I.180.b.3. Presbiteri jegyzőkönyv 1757–1795, 173.
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Végül meg kell említeni azt a kéziratot, amely ma a Bethlen Gábor Református
Gimnázium könyvtárában található, és a lelkészszenteléssel foglalkozik.393 A kézirat szövege datálatlan, feltételezhető, hogy 1807 körül keletkezett, mert felsorolja
a görög nyelvű Újtestamentum-kiadásokat, és ebben az utolsó tétel az 1803–1807
között Lipcsében nyomtatott Szentírás.394 Mivel időben igen közel van a Lendvai
beiktatása során felmerült botrányhoz, érdemes megvizsgálni, tartalmaz-e valamit
a prédikációk készítésének módjáról. A kézirat összesen 23 pontban tárgyalja a lelkészi vizsga menetét, de a 20. kérdés hiányzik belőle és a 21-et megválaszolatlanul
hagyták. Az egyes pontok részletesen tárgyalják a református hitvallások tartalmát és a vallás fogalmának meghatározását, viszont prédikáció szerkesztésével nem
foglalkoznak. Sajnos nem bizonyítható, hogy ez a kézirat a 19. század elején már a
könyvtár tulajdonában volt, mert a kötetben semmilyen tulajdonosi jegy nem utal
erre, és a gimnáziumnak nem maradt fenn 19. század elején készült katalógusa.
Csak feltételezni tudjuk, hogy már a keletkezésekor Vásárhelyen lehetett, talán
azért, mert valamelyik lelkész, esetleg valamelyik gyülekezeti tag tisztában akart
lenni a követelményekkel.
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogyan reagált a város társadalma Lendvai
plágiumügyére. A fennmaradt források a tehetősebb parasztgazdáknak, a városi
tanácsnak és az uradalom tisztjeinek álláspontját tükrözik. Lényeges arra felhívni
a figyelmet, hogy 1792-ben már olyan olvasóközönség létezett Vásárhelyen, amelynek tagjai nemcsak a református gyülekezetből kerültek ki, hanem a katolikus és az
evangélikus felekezetekből is. Ezt azért jelenthetjük ki, mert a fentebb már említett
Sáray Szabó János a reformátuson kívül magyar, német és szlovák nyelvű katolikus
és evangélikus kegyességi műveket is árult. Sőt a 18. század végén néhány tehetősebb
parasztgazda végrendeletében a könyveiről is rendelkezett, ami azt mutatja, hogy az
alfabetizáció lassan kezdett beszivárogni az alsóbb társadalmi rétegekbe is.395 1817ben például a reformáció 300 éves ünnepségére megjelent kiadványt Vásárhelyről
nemcsak lelkészek, hanem a város tisztviselői és egyéb polgárai is előfizették.396
A legkevesebb forrás a paraszti társadalomból maradt ránk. A Hódmezővásárhellyel szomszédos Szentesen a 18. század közepe óta vezették az úgynevezett Petrák-krónikát, amely a paraszti írásbeliség tipikus példája. Ennek különlegessége,
hogy a város lakosai egymástól függetlenül több példányban is másolták, és továbbírták ezt a művet.397 Vásárhelyen ilyen jellegű dokumentum egy maradt fenn,
műfaját tekintve nem krónika volt, hanem napló. Csak a családtagok tettek hozzá
egy-két utólagos megjegyzést, s a szerző halálával lezárult a dokumentum vezetése.
Ez nem más, mint Hódi Mihály vásárhelyi parasztgazda naplója, amely a 18–19.
század fordulóján készült, és családtörténeti bejegyzéseket tartalmaz. Az egyházat
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BGRG F Q 45.
„Végre a Griesbaché, a melly leg pompásabb 1803tól fogva 1807ig jött ki Lipsiáb(an), 2 volumenben” BGRG F Q 45.
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érintő kérdésekről nincs benne szó. Vizsgált korszakunk után csak száz évvel később ismerünk olyan – földműves által készített – naplót, amely az egyházi élettel
kapcsolatos.398 Vannak ugyan a 19. század elején készült gazdasági feljegyzések,
ezek csupán állatösszeírásokat, szolgabéreket tartalmaznak.399
Hódmezővásárhelyre 1756-tól kezdtek nemesek betelepülni, mert előtte a városi
vezetőség az egyetemleges közteherviselés miatt nem engedte kiváltságosok letelepedését. 1756-tól viszont fokozatosan megszűnt Vásárhely önállósága, a lakosságot
jobbágyi terheinek teljesítésére kötelezték. A nemesek saját önkormányzatot szerveztek maguknak, ennek élén a hadnagy állt. 400 1805-ben a hadnagyot a háborús
helyzetre való tekintettel kötelezték egy röpirat terjesztésére: „Osztogassa tehát Kegyelmed ezen nyomtatványokat a hellyben lévő nemesi társainak.”401 Sajnos, ez az
egyetlenegy olyan adat maradt fenn, amely kapcsolatba hozható a nemességnek a
kommunikációhoz kötődő viszonyával. Ez viszont azt jelenti, hogy sem a parasztság, sem a nemesség esetében nem sikerült olyan adatot találnunk, amely Lendvai
ügyével kapcsolatba hozható lett volna.
A városban viszont már kialakult egy csoport, amelyik nem lelkészekből állt,
mégis jelentek meg nyomtatásban publikációik. Berei Farkas Andrásnak az 1808.
évi tűzvészről írt Kis Trója pusztulása című elbeszélő költeményét a vásárhelyi tanács rendelte meg. A Bars vármegyéből származó Vörös Mihály nemességét Csongrád megyében is kihirdették 1772-ben. 1807-ben jelent meg Szegeden a műve: Bajonokok Vég-Gyula várában, amely egyfajta népeposz, hősi ének, és a 16. századi
harcokról szól. Abai Nagy Ferenc ügyvéd a Tudományos Gyűjteményben publikált
1819-ben Vásárhely földrajzáról és történetéről. 402 Sajnos, ezen munkák egyike sem
tartalmaz Lendvaival kapcsolatos megjegyzéseket.
Mi volt a városi tanács álláspontja?
Tudjuk, hogy a 18. században a mezővárosi önkormányzat a kálvinista településeken az egyház feletti világi hatalmat gyakorolta: meghívta és elbocsátotta a lelkészeit, miközben a legtöbb magyarországi nagybirtokon a kegyúri jogot az uradalom
kormányzati szervei gyakorolták. Ezzel ellentétben a katolikus mezőváros vezetése
nem szólhatott bele az egyházi ügyekbe. 403 Vásárhelyen a 18. század végére a türelmi rendelet hatására és az 1791. évi 26. törvény alapján a református gyülekezet
viszonylagos függetlenséget élvezett a földesúrtól. 404 Mégis gyakran a birtokkormányzat döntött egyházi ügyekben is: a Magyar Királyságban lévő nagybirtokokon
élő papok elleni panaszokat gyakran a birtokkormányzat szervei vizsgálták ki. 405
Szőnyi Benjámin próbált is élni ezzel: 1787-ben a városi tanács el akarta bocsáta398
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Szenti , 2008, 318, 482, 490.
Farkas , 1974, 70–80.
K ruzslicz , 1994, 41.
MNL CsML – HL IV.A.1007.3. Berzeviczy Pál levele Pap Istvánnak, a hódmezővásárhelyi
nemesség hadnagyának, Szegvár, 1805. december 8. = Iratok 1796–1854.
Szigeti , 2003, 24–28.
Benda , 1986, 301–306., K állay, 1980, 49, 52, 220.
Szeremlei , 1927. I., 261. és 1938. II., 38–39.
K állay, 1980, 226–227.
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ni, ezért Szőnyi nemcsak az egyházi vezetőkhöz folyamodott segítségért, hanem
az úriszékhez is. Esetében a vásárhelyi úriszék nem tartotta magát illetékesnek az
ügyben. 406 1821-ben Szentesen néhány egyháztagot megintett az esperes, mert nem
fizették meg az egyházi adót, és évek óta megtagadták az úrvacsorát. Ezek a kihágások az egyházból való kizárásukat jelentették, és a földesurat feljogosították,
hogy őket Szentesről elüldözze. 407 Mivel Szentes is Károlyi-birtoknak számított 408,
ez a példa jól mutatja, hogy – ugyan nem lelkészek esetében – a földesúr még a 19.
században is ítélkezett egyházi ügyekben.
Hódmezővásárhelyen a városi tanács által vizsgált kihágások gyakran az uradalmi tisztek asztalára kerültek. Amennyiben a vásárhelyi tanács foglalkozott Lendvai
ügyével, úgy annak a város iratai között kell lennie. Ebben az időszakban Hódmezővásárhelyen a tanács egyetlenegy protokollumot vezetett, és külön kezelték az
egyes ügyekhez tartozó iratokat. Az uradalmi tisztek vezették az úgynevezett hirdetési jegyzőkönyvet, amely szintén a város mindennapi életéről tájékoztat. 409
A forrásokból a következő kép rajzolódik ki. 1796-ban és 1797-ben a városi tanács egyáltalán nem foglalkozott olyan üggyel, amely a református egyházzal vagy
Lendvaival kapcsolatba hozható lenne. 1794-ben és 1795-ben is csak a református egyház vagyoni ügyeit vizsgálta, ekkor az eklézsia szénájáról és marháiról rendelkeztek. 410 Az uradalom tisztjei szintén nem tartották fontosnak, hogy a köznép
számára Lendvaival kapcsolatban bármilyen információt is közzétegyenek. 411 Ezek
után röviden meg kell vizsgálnunk, hogy a Károlyi-család birtokigazgatását egyáltalán érdekelte-e Lendvai ügye.
A Károlyi család hatalmas egybefüggő birtokokat alakított ki az Alföldön, amely
Nagykárolytól egészen Hódmezővásárhelyig terjedt. 1796-ban a birtokigazgatás jól
kiépített, centralizált rendszerben működött. A legfőbb igazgatási szerv a Titoknoki
Hivatal volt, amelyben a végső döntéseket a földesúr vagy a titoknok hozta meg.
Ahogy korábban említettük, a Titoknoki Hivatalnak volt alárendelve a Gazdasági
és Jogügyi Főigazgatóság. A főigazgatóság kormányozta a felügyelőségeket, és a
felügyelőségek alá tartoztak az egyes uradalmak. 412 Hódmezővásárhely az úgynevezett Csongrád-vásárhelyi uradalomhoz tartozott. A Károlyi család feje ekkor özvegy
gróf Károlyi Antalné báró Harrucken Jozefa volt. 413
Nyilvánvaló, hogy a földesúrnak ahhoz fűződött érdeke, minél több jövedelemre
tegyen szert a birtokain. Ennek érdekében azokra az ügyekre koncentrált, amelyek
406
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I mre , 1984, 666.
SzNREL I.375.b.2. Juhász István esperes levele Kis Bálint szentesi lelkésznek, Öcsöd, 1821.
május 28. A jegyzőkönyvbe bemásolt példány = Presbiteri jegyzőkönyv 1816–1827.
Sima , 1914, 333–334, 338, 362, 378.
K ruzslicz , 1994, 25.
MNL CsML – HL IV.A.1001.a.4. Protochollum Judiciale 1794–1802, 53., 96. p.
MNL CsML – HL IV.A.1001.d.1. Hirdetőjegyzőkönyv 1775. március–1799. december 28.
K állay, 1980, 24.
Éble , 1911, II., 7–50., H erczeg , 1980. A vásárhelyi uradalom tisztjeinek névsora: MNL –
OL P 397 IV. 178. köt. 3.a tétel Összes uradalmakra vonatkozó iratok, Összes uradalmakra
vonatkozó conventiók 1796.
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a minél gördülékenyebb termelést segítették elő. Hódmezővásárhely története jól
mutatja ezt a folyamatot. Az úrbéri rendezést követően a Károlyiak legfőbb gondja
az úrbéri szolgáltatások behajtása volt, amely Vásárhelyen gyakran nehézségekbe
ütközött. Az 1790-es években is rendszeresen voltak mozgolódások az uraság rendelkezései ellen, ezért a Károlyiak a városi tanácsot szövetségesüknek tekintették,
és igyekeztek egymást kölcsönösen segíteni. 414 A szakirodalom részletesen tárgyalja
azokat az ügyeket, amelyek ekkor a településen zajlottak, ezért közülük csak egyetlenegyet szükséges kiemelni. A földesúr általában a papok számára jobbágyföldet
adományozott, és a föld után járó szolgáltatásokat gyakran elengedték. A hódmezővásárhelyi református egyház és a Károlyi család között éppen a vizsgált időszakunkban zajlott egy küzdelem, mivel az egyház a bővülő lelkészi karnak – köztük
Lendvainak – újabb földeket szeretett volna szerezni az uraságtól. 415
A Csongrád-vásárhelyi uradalom és a fentebb említett központi birtokigazgatási
szervek irataiból az állapítható meg, hogy a mindennapi vallási élet dolgaival nem
foglalkozott az uraság. Lendvai ügye egyetlen igazgatási szerv iratanyagában sem
jelent meg. Igaz, hogy nem maradt meg az uradalmi tiszttartónak, Schné Lászlónak
az özvegy grófné számára küldött beszámolók mindegyike, de ha Schné valaha is említette az esetet, az komoly érdeklődést nem válthatott ki.416 Ezt a megállapítást alátámasztja az is, hogy a Gazdasági és Jogügyi Főigazgatóság korabeli mutatókönyvében
sem Lendvai neve, sem a hódmezővásárhelyi református egyház nem szerepel.417
A magyarországi nagybirtokok igazgatási rendszerében a földesúr általában vigyázott arra, hogy vallásán lévő tiszteket nevezzen ki, sőt a tiszttartótól megkövetelte, hogy az uradalom alkalmazottainak vallásos életét is felügyelje. 418 A hódmezővásárhelyi uradalom tisztjei hű katolikusok voltak, amit jól mutat, hogy Szveteney
Antal inspektor felesége 1796-ban azt kérte gróf Károlyi Antalnétól, járjon közbe
egyik rokonuk, egy bizonyos Tarkó Albert esztergomi kanonokká történő kinevezésében. 419 Ezek alapján valószínű, hogy a református egyház belső vitája nem érdekelte az uradalmi tiszteket.
Érdemes végül megvizsgálnunk, hogy a helyi református egyház, a város és az
uradalom után milyen hatást gyakorolt Lendvai plágiumügye a Békési Református
Egyházban.
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R ákos , 1984, 529–530., Kovács , 1974, Kovács , 1977, Kovács , 1979.
Szeremlei , II., 1938, 46.
Schné fennmaradt leveleinek jelentős hányada csak protokolláris jellegű, amelyekben a Károlyi
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Szerencsénkre a kortárs szentesi lelkész, Kis Bálint visszaemlékezéseiből pontosan tudjuk, hogyan zajlott a Békési Református Egyházmegyében a lelkészi vizsga. Kis Bálint Lendvai után néhány évvel, 1799-ben lett szentesi lelkipásztor, ezért
leírása teljesen hitelesnek tekinthető. Ebből megtudjuk, hogy az esemény során a
lelkészjelöltnek egy előre megadott alapigére kellett prédikációt készíteni, majd ezt
követően teológiai tárgyakból vizsgázott. Amennyiben ez sikeres volt, a prédikátori
diplomáját az egyházkerület püspöke állította ki a számára:
„Az Exmittáltatásom Vásárhellyen ment végbe Jul. 16dikán sok szentesi és vásárhellyi Convocátusoknak jelen létekben, dél előtt 8 órától fogva 12ig a régi Consistoriális házban. Elsőben
felolvastam amaz előre kihagyott Textusról, melly vagyon Tsel. 20.28 készült Prédikátiómat.
– Azutánn kezdődött a Censura, melly helybe hagyadván, a Papi hívatalra ki botsátódtam ’s
fel esketődtem. Curátor Lakos János a vejénél Notarius Balog Ferentznél ebédet adott, melly
kerűlt az Ekklezsiának 13 Frtjába. a Papók Diarnumainn kívül. Haza jővénn Szentesre, ismét
meghivódtam rendes Prédikátornak ’s ajánlottam magamat. – Még ebben az Esztendőben, az
Octoberi vásárkor be mentem Debretzenbe a Consecratióra, ama víg kedvű, nyájas társalkodású Eskütt Vetseri Istvánnal, a Consecratió de a superintendens Vetsei Sámuel, a köszvénybe
nyűglődvénn, a következett Lőrintzi vásárra halasztódott, a mikor az végbe is vitetett és a
szokott Papi Diploma, vagy Formáta ki adódott. Gen. Notarius T. Benedek Mihály által.”420

Az exmittálás során máskor is követtek el kihágásokat a jelöltek. 1798-ban az ágyai
prédikátori hivatalra meghívott Téglási János nem jelent meg az esperes által meg
adott időben Szentesen. Helyette csak egy hónappal később érkezett meg, de a jegyzőkönyv tanúsága szerint késlekedése miatt nem büntették meg, és ő is megfelelt a
vizsgálaton. 421
Nem érdektelen megjegyezni, hogy Kis Bálint 30 évvel később írt önéletrajzában
prédikációírási gyakorlatának bemutatásakor külön kiemelte azt, hogy az igehirdetéseit maga készítette, bár felhasználta más szerzők műveit is:
„Prédikátzióimat és más hivatalos mondani valókat leginkább magam készítettem, a mások
munkáiból a nékem jobbaknak tettsző részeket ki szedegettem, a tőllem kigondoltakkal rendbe szedettem ugy irtam le szokott stylusommal, mellybe a Világosság, a jó rend, a rövidség
kedvesebb volt előttem, – a mesterséges szószaporításnál, a természetes egyűgyű beszédnek
követése, a tettető declamálásnál,”422

Úgy tűnik, a vásárhelyi gyülekezethez képest az egyházmegyében nagyobb hullámokat vert Lendvai plágiumügye, mert 1796-ot követően több utalást találunk, hogy
a lelkipásztorok igehirdetéseit szigorúan ellenőrizni kell, és azokat saját maguknak
kell írniuk. Itt viszont meg kell jegyeznünk, nem egyértelmű, hogy a vitatott prédikációnak készült-e írott változata. Az alfejezet elején idézett egyházmegyei vád
szerint Lendvai nem felolvasta, hanem „elmondotta” a prédikációt, ezért lehetséges,
hogy a prédikátorképzés részét képező memoriterek mintájára egy fejből megta420
421
422

Takács , II., 2001, 330.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Vésztő, 1798. február 21–22. = Közgyűlési
jegyzőkönyv 1787–1829.
K is , 1992b, 390.
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nult prédikációt mondott el, és abból egy szót sem írt le. Ha így van, a könyvünk
szempontjából különösen érdekes, mert az írásbeliség és a szóbeliség találkozásának
vagyunk tanúi: a délvidéki reformátusok szóbeliséghez szokott fülét zavarta, hogy
egy korábban leírt szöveget mondtak el nekik.
Az egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvében 1796 előtt nem található olyan
eset, amelyik az igehirdetések forrásának ellenőrzésével foglalkozik, 1796 után
viszont igen. 1805-ben Köröstarcsán az újonnan felszentelendő lelkészek prédiká
cióinak szigorú ellenőrzését rendelték el, különösen nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy kiderítsék az igehirdetés forrásszövegeit. A rendelkezés igen szigorú volt, mert
nemcsak a templomi prédikációkat, a halotti búcsúztatókat és a katekizációkat is
bekérték ellenőrzésre. A jegyzőkönyv szűkszavúságából ugyan nem derül ki, erre
miért volt szükség. Elképzelhető, hogy a gyanús szellemi áramlatok terjedését akarták így ellenőrizni, de az is, hogy a hanyag prédikátorokat próbálták rákényszeríteni
önálló igehirdetések készítésére. Fontos megjegyezni, hogy a prédikációk ellenőrzésének gyakorlata nem köthető egy espereshez, mert Lendvai ügyét még Szentmiklósi
Sebők Sámuel vezetésével vizsgálták, míg a köröstarcsai határozatot az új esperes,
Kuthi Ádám hivatalba lépése után hét évvel hozták. 423
„Az ujj T. Prédikátorok három esztendőkig intensive minden az alatt el mondott
prédikátziókat, ugy catechizatióikat, s halotti tanításaikat szépen le-írva T. Senior
Uramnak bé-adják, v. kűldjék, mindenikre fel-jegyezvén az esztendő és nap számot,
hasonlóképen az authort is, mellyből vették v. dolgozták.” 424 1807-ben az egyházkerület is megerősítette ezt a rendelkezést, és a Tiszántúl összes egyházmegyéjére
kiterjesztette. Sőt az újdonsült prédikátorok igehirdetéseit nem csak három, hanem
öt évre visszamenőleg kívánta ellenőrizni. 425
Az 1808-ban Nagyzerénden tartott egyházmegyei gyűlés megismételte a határozatot, amely arra utal, hogy sokan nem engedelmeskedtek az utasításnak. A rendelkezés szövege ugyanis arra enged következtetni, hogy a lelkészek csupán a jelentősebb ünnepeken elmondott prédikációikat küldték el az esperesnek, míg az egyéb
szolgálataikon elhangzott írások postázását szabotálták: „Az újj Prédikátoroknak a
Tractus Kebelében meghagyódik, hogy az Esperest kezéhez ne tsak az Innepekre és
Vasárnapokra készített Prédikátziójikat kűldjék meg 3 esztendőről, hanem a Halotti Prédikátziójikat és Katekizátziójokat is.”426
1811-re odáig fajult a helyzet, hogy már nemcsak a prédikációk ellenőrzését
tartották fontosnak, hanem a lelkészek szabadidejében olvasott könyveket is meg
akarták vizsgálni. Elrendelték tehát, hogy az egyházlátogatások során az olvasmányokhoz kapcsolódó kérdéseket is tegyenek fel a lelkipásztoroknak: „Parancsolja
a superintendentia az espereseknek, hogy visitatio alkalmatosságával tudakozzák
423
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Z oványi , 1939, 180.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Köröstarcsa, 1805. február 20–21. = Közgyűlési
jegyzőkönyv 1787–1829.
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meg a prédikátorokat, minémű tudományban találtak hivatalos foglalatosságaik
mellett gyönyörűséget, micsoda könyveket olvastak, s miket jegyzettek ki azokból.”427
Annak ellenére, hogy évente a traktus összes gyülekezetét vizitálták, az 1796–
1821 között készített egyházlátogatási jegyzőkönyvekben elvétve találunk arra adatokat, hogyan a prédikációkat ellenőrizték. Unikumnak tekinthető az az eset, amikor Szirbik Miklós dobozi lelkész 47 prédikációját adta át az esperesnek. 428 Érdekes,
hogy a prédikációk önálló készítését mégis fontosnak tarthatták, mert 1824-ben a
szentesi lelkészekről azt jegyezték fel, hogy „…prédikátzóikat magok készítik”. 429
Végül a rendelkezésünkre álló források átnézése után szeretnénk megválaszolni
a fejezet elején feltett kérdést: milyen kihágásokat ítéltek el az egyházmegyében? Ki
számított jó papnak, és ki nem?
Az előkerült dokumentumokból az derült ki, hogy Vásárhely református gyülekezetén belül legfeljebb a lelkésztársakat érdekelte a plágium kérdése, hiszen egyedül
Polgári Mihály utalt az ügyre. Elképzelhető még, hogy az eset aktív megfigyelői
voltak a helyi gimnázium tógás diákjai is, de az iskolai törvényeken kívül más nem
utal erre. Sem a város lakossága, sem a település vezetői számára nem volt érdekes
Lendvai vétsége, pedig Hódmezővásárhelyen már ekkor volt egy vékony értelmiségi
réteg, amelyik latinos műveltséggel is rendelkezett. Úgy tűnik, az egyház vagyoni
ügyei és a feudális rend elleni kirohanások (Bereczk Péter) sokkal jobban érdekelték a település lakóit. Az uradalom tisztviselői és a Károlyi család egyáltalán nem
tartotta említésre méltónak a plágium kérdését. Egyedül a Békési Református Egyházmegye vezetői tartották napirenden az ügyet, de a forrásokból nem dönthető el
egyértelműen, hogy a szó szerinti másolás kiküszöbölésére, vagy esetleg veszélyes
tanok (esetleg vallásellenesség?) terjedésének ellenőrzése miatt ragaszkodtak a prédikációk megvizsgálásához. Országos vihart biztosan nem kavart az ügy, ami abból
is látszik, hogy Lendvai János neve mellé a debreceni kollégium anyakönyvében
utólagosan bejegyezték, hogy Vásárhelyen lett lelkész, de a rosszul sikerült prédikációról egy szó sem található. Mivel a debreceni iskolában rendszeresen feljegyezték
egy-egy diák életének fontosabb sikereit vagy botrányait, látható, hogy a plágium
kérdése ekkor nem minősült kihágásnak, mint napjainkban. 430
A gyülekezetek életét sokkal inkább azok az esetek kavarták fel, amikor a lelkipásztor úgy viselkedett, olyan dolgokat cselekedett, amely a hívek hétköznapi életét
megzavarták. Ilyennek tekinthetjük a betegekkel való goromba bánásmódot, a lelkész alkoholizmusát vagy az érthetetlen (nem feltétlenül beszédtechnikából eredő
problémát, hanem túlzottan tudományos igényekkel megírt) prédikációkat. Mai
szemmel olvasva az egyházmegyei jegyzőkönyv bírálatát furcsának tűnik, hogy más
prédikációját mondta el Lendvai, de a források tanúsága szerint ez nem számított
427
428
429
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K is , 1992a, 156.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás, Doboz, 1813. október 21.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás, Szentes, 1824. december 7.
A Debreceni Kollégium matrikulájában a diákok neve mellé gyakran írtak utólagos megjegyzéseket, de plágiummal kapcsolatos bejegyzés sohasem született. Vö.: Szabadi , 2013, 658.
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akkora kihágásnak, hogy a jelöltet megbuktassák, hiszen a lelkészi szolgálatra alkalmasnak találták.
A következőkben egy olyan helyzetet fogunk bemutatni, amikor a lelkész és gyülekezet közötti viszony alakulásában teológiai (részben vallásellenes) gondolatok
értelmezése is közrejátszott.

6.2.2. Úri Sándor különcsége
Úri Sándor Tiszakürtön született, Mezőtúron kezdte a tanulmányait, majd 1789.
április 23-án lett Debrecenben tógás diák, ahonnan 1797-ben Szabadszállásra ment
rektornak. Innen került 1801-ben Gyomára káplánnak, ugyanis a faluban korábban szolgáló lelkész, Marjalaki Dániel agyvérzést kapott. 431 A halotti anyakönyvből
viszont megtudjuk, hogy a magatehetetlen Marjalaki a haláláig, 1804-ig Gyomán
maradt. 432 A wittenbergi egyetemre 1800-ban beiratkozott egy Úri Sándor nevű
peregrinus, de nem valószínű, hogy azonos lenne az általunk vizsgált személlyel,
mert ő szentesi születésű volt, és Wittenbergben inkább evangélikusok tanultak
abban az időben. 433 Úri Sándort 1803-ban gyomai káplánságából felfüggesztették,
de később sikeresen exmittált, bár Gyomán nem szolgálhatott tovább. 1805–1810
között már Magyarittebén volt lelkész, ahol le kellett mondania hivataláról, mert
feleségét kiközösítették a faluból. 1811 és 1817 között Debeljácsán találjuk, ahol
nem volt megelégedve helyével, ezért Szentesre távozott, ahol éveken át tartózkodott
anélkül, hogy állandó munkája lett volna. 434 Ebben az időszakban több meghívást,
illetve utasítást kapott, hogy foglaljon el lelkészi állásokat, mint például Vadászban,
Dobozon, Gyorokon, Borossebesen, Hódmezővásárhelyen, de vagy nem fogadta el
azokat, vagy nem kapta meg az esperes hozzájárulását az állás elfoglalásához. 435
Sipos József békési prédikátor találóan összegezte Úri személyiségét, amikor arra
utalt, nem érti, miért nem hajlandó semmilyen állást elfogadni:
„Furtsák az emberek. T. Úri Uramon tsudálkozom leginkább, a szűkség nyomja, és lépés nélkűl
vár kiragadtatást a sárból, s inkább süjjed, mint a segítő kezet megfogná, s a meddig lehet segíttsége után lépne. Kapott vólna a Szentesi Professzorságon, mert szóba is hozatta: pedig a mint én
esmerem jobban, vagy inkább nem téveszthené el a szabadulásra való lépést, mint az által.”436
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Szabadi , 2013, 720. TtREL I.1.b.42.807. nr. 3. Kuthi Ádám elemzése Úri Sándor heterodo
xiájáról, Öcsöd, 1803. július 26. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt
1803.
„…ekkor a szélütés miatt alkalmatlanná tétetődvénn a szent szolgálatra, magánosságbann
tőltötte hátra lévő napjait: hasznos életét el végezte 1804dik esztendőbenn octobernek 7dik
napján 56dik esztendős korában.” GyREL I.157.a.1. Halotti anyakönyv 1794–1826.
Szögi , 2001, nr. 10100.
Szász , 2013, 192–193.
TtREL I.29.o.1. 1817. április 23; 1817. október 29; 1818. április 24; 1818. június 19; 1819.
április 27; 1819. július 6; 1820. április 7; 1821. november 17.
TtREL I.29.i.6. Sipos József levele Juhász István esperesnek, Békés, 1819. június 21. = Békési
egyházközség 1793–1869.
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Mindenesetre érdekes, hogy 1820-ban Hódmezővásárhelyen, amely a békési egyházmegye legnagyobb és leggazdagabb gyülekezete volt, annyira megkedveltette
magát, hogy szerették volna legalább káplánként megtartani, amibe az esperes nem
egyezett bele:
„Jóllehet a leg közelébb hozzánk botsájtott leveléből megértettűk Nagy Tiszteletű Senior
Úrnak azt, hogy Tiszteletes Úri Sándor Úr Vásárhelyen el végezvén káplányi szólgálattyát,
azonnal semminémű hivatalbéli szólgálatot ne tehessen; mi mindazonáltal mostani környűl
állásainkhoz képpest, a midőn illy rövid idő alatt semmi foganatos rendelést nem tehettűnk;
a végett kívántunk folyamodni Nagy Tiszteletű Senior Úrhoz, hogy az innepek nyakúnkon
lévén, Tiszteletes Úri Sándor Urat, ha egyébbre nem is, legalább az Úr asztalánál leendő pohár
osztogatására a pünkösdi innepekre facultalni méltóztasson – ellenkezőképpen pedig egy ol�lyas tiszteletes urat a ki vacalna, erga divrnum az innepekre rendelni ne terheltessen.”437

Kicsit később, 1823-ban Körösladányban helyettes lelkészként szolgált, ott ismét
felfüggesztették, mert nem volt hajlandó a helyi földesúr feleségétől ajándékba kapott úrasztali terítőt átvenni. 438 Végül csak sikerült megállapodnia, mert 1824-től
1844-ig Reformátusdombegyházán szolgált, ahol öregségére megvakult és az egyházmegye alamizsnáján tengette életét. 439
A következőkben azt vizsgáljuk, milyen helyzet alakult ki 1802-ben Gyomán Úri
Sándor és a gyülekezet között. Miért vádolták meg heterodoxiával, és vajon men�nyire volt ez vallásellenesnek tekinthető?
A botrány gyakorlatilag az egyházlátogatás idején pattant ki. Mivel a vizitáció során az esperes mind a lelkész, mind a gyülekezet véleményét megkérdezte az egyházfegyelmi állapotokról, ezért egyértelműen kijelenthetjük, hogy a káplán elleni panaszok
a lakosság tagjaitól származtak. A vizitátorok ezt igazolva Szilágyi Mihály főbíró, Bíró
István és Gétsi (Getsei) István tanúvallomását csatolták a jegyzőkönyvhöz.440 Ezt követően az egyházmegye békésszentandrási közgyűlésén úgy döntöttek, hogy az ügyet
az egyházkerület elé viszik, de addig Úri folytathatja kápláni szolgálatát Gyomán.441
Az egyházkerület 1803. augusztus 12-én utasította Kuthi Ádám esperest, hogy ismételje meg a vizsgálatot,442 amely 1803. szeptember 26-án meg is történt: újabb tanúkat
hallgattak ki az ügyben.443 Ennek hatására október 7-én Úrit ideiglenesen felfüggesz437
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TtREL I.29.i.67. Hódmezővásárhelyi presbitérium levele Juhász István esperesnek, Hódmezővásárhely, 1820. május 12. = Hódmezővásárhely 1765–1841.
TtREL I.1.b.71.1559. nr. 1. Tanúk meghallgatása Úri Sándor prédikátor ügyében, Körösladány, 1823. május 25. = Úri Sándor körösladányi helyettes lelkész ügye, 1823. TtREL
I.1.b.72.1589. nr. 50. Egyházkerületi jegyzőkönyvi kivonat, Debrecen, 1823. április 18. =
A békési tractusban s főleg Hódmezővásárhelyen tartott püspöki látogatás jegyzőkönyve, 1824.
Szász , 2013, 192–193.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Gyoma, 1802. november 25.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Békésszentandrás, 1803. június 23.
TtREL I.29.i.50. Egyházkerületi jegyzőkönyv kivonata, 1803. augusztus 12. = Gyomai egyházközség 1794–1865.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 4. Dömény János békési prédikátor és Kiss András vásárhelyi prédikátorok által lefolytatott kivizsgálás, Gyoma, 1803. szeptember 26. = Úri Sándor gyomai
káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
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tették, és arra kötelezték, hogy exmittáljon az egyházkerület előtt.444 A gyomaiak ezután két beadványt is készítettek (1803. október 7-én és december 15-én), amelyben
arról kívánták az egyházkerületet meggyőzni, hogy mielőbb vizsgáztassák le Úrit, és
utána szerették volna rendes prédikátorukká megválasztani.445 Igaz, az exmisszió sikeres lett, de a superintendencia úgy határozott, hogy Úri megosztó személyisége miatt
Gyomán soha sem vállalhat lelkészi állást.446 1804-re végre lecsillapodott a botrány,
mert a gyülekezet elhatározta, hogy másik prédikátort választ, amely sikeresen lezajlott, és Kolláth Mihály megérkezett a településre.447
A lelkész és gyülekezete közötti feszültséget akkor érthetjük meg a legjobban, ha
röviden összefoglaljuk, mi történt Gyomán Úri Sándor káplánsága idején. Az 1802.
november 25-én tartott vizitáció során a bíró és két másik gyomai lakos azt állította, hogy Úri az alábbi kijelentéseket tette különböző szolgálatai során:
„A pokolbéli kinok nem egyébben fognak állani, hanem ebben, hogy a gonoszok a jókkal
együtt lévén, mikor ezek vigadnak, ak(k)or amazok szomorkodnak.
Az idvesség nem a J(e)sus érdeme v. elégtétele által, hanem az Istennek irgalmasságából vagyon
maga az Isten rontotta meg elősször a 2dik parantsolatot akor, mikor emberi formában
meg-jelent és a Sátorban Kérubimokat tsináltatott
A J(e)sus meg-tanította a maga Istenségét a maga meg-testülése által
A kik a pokolról az előtt mondott beszédét neheztellik, azok innét ki-mehetnek
Hogy az imádság elütt valo invocatiókat pro tempore, sokszor az énekek énekéből formálja, de
ugy hogy többire érthetetlen, botrankoztató.”448

A fennmaradt forrásokban nincsen arra vonatkozó adat, hogy mi történt Gyomán
a vizitáció után, de Földi János leveléből arra következtethetünk, hogy igyekeztek a
káplántól megszabadulni, mert Földit szerették volna meghívni lelkipásztornak. 449
Tudjuk, hogy Gyomán azért szolgált Úri 1801 óta káplánként, mert a helybeli lelkész, Marjalaki Dániel agyvérzést kapott. 450 Tehát az ellehetetlenült káplán és a
magatehetetlen lelkész helyett szükség lett volna valakire, aki ellátja a lelkipásztori
teendőket. Földi viszont nem volt hajlandó erre. A gyomaiaknak több mint fél évet
kellett várniuk, hogy valamilyen előrelépés történjen az ügyben: az 1803. június
444
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TtREL I.29.i.50. Egyházkerületi jegyzőkönyv kivonata, 1803. október 7. = Gyomai egyházközség 1794–1865.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 9. A gyomaiak ragaszkodnak Úrihoz és nem akarnak más prédikátort. Debrecen, 1803. október. 7. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt
1803. TtREL I.1.b.42.807. nr.11. Újabb bizonysága annak, hogy a gyomaiak ragaszkodnak
Úri Sándorhoz, Gyoma, 1803. december 15. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
MNL – BML V.A.317.b.1. Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, Gyoma, 1803. szeptember 27. = Iratok 1739–1820.
MNL – BML V.317.b.1. Gál András levele a gyomai világi vezetőknek, Debrecen, 1804. február 17. = Iratok 1739–1820.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Gyoma, 1802. november 25.
MNL – BML V.317.b.1. Földi János levele a gyomai egyháznak, Debrecen, 1803. május 14. =
Iratok 1739–1820.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 3. Kuthi Ádám elemzése Úri Sándor heterodoxiájáról, Öcsöd, 1803.
július 26. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
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23-án Békésszentandráson tartott közgyűlésen jelen voltak követeik, és több, Úrit
vádló feljelentést is felolvastak: „Fel-olvastattak a T. Úri Sándor Ő Kegyelme részére
való Gyomai Levelek, meg-hallgattattak a Gyomai H. Deputatusok…”451 A közgyűlés jegyzőkönyve szerint szinte szóról szóra ugyanazokkal a kihágásokkal vádolták
meg a káplánt, mint a vizitációkor. Ügyében viszont végleges döntés nem született,
mert az egyházkerület felé továbbították az iratokat. 452 Újabb fordulat akkor következett be, amikor az egyházkerület kérésére megismételték a vizsgálatot Gyomán, és
az újonnan kihallgatott tanúvallomások módosították a tényállást.
Az 1803. szeptember 26-án lefolytatott eljárás csakis új tanúkat hallgatott ki, a
bíró és két társa tanúvallomását nem ismételték meg. A kihallgatási jegyzőkönyvekből
alig tudunk meg valamit az új tanúk jogállásáról, mert csak a nevüket és életkorukat
rögzítették. Valószínűleg a gyülekezetben köztiszteletnek örvendő személyeket kerestek meg, hiszen a településen mindenki ismerte az esetet, ezért olyanokat volt érdemes
megkérdezni, akik – a tanácson kívül – hiteles embernek számítottak. A jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy igaznak bizonyultak a korábbi vádak, mert a megkérdezettek ezeket egybehangzóan igaznak ismerték el, viszont újabbak is felmerültek:
állítólag börtönviselt embert választatott be Úri presbiternek, Kis István egykori bíró
halotti búcsúztatásakor megsértette az elöljárókat, és azt állította, hogy a Biblia nem
isteni kinyilatkoztatás, hanem csak emberi alkotás. 453 Mindezt megtetézte még azzal,
hogy a község tanácsának tagjait nem hívta meg a presbiteri ülésekre.454
Ezek után nem véletlen, hogy 1803. október 7-én felfüggesztették állásából. 455
Sokkal inkább váratlan fordulatnak tekinthető, hogy a gyomaiak kétszer is kiálltak
Úri mellett (1803. október 7-én és december 15-én), és arra kérték az egyházkerületet, hogy szenteljék fel őt lelkésszé, és hadd szolgáljon tovább Gyomán. 456
Mielőtt a lelkipásztor és a gyülekezet közti viszony részletes elemzésébe belekezdenénk, le kell szögeznünk, hogy Úri teológiai szempontból heterodoxiát követett
el, ezért tisztáznia kellett magát. (A források többször is így fogalmaztak, hogy „heterodoxa opiniokat”457 tanított.) Végül is sikerült a heterodoxia gyanúját magáról
elhárítania, mert 1805-ben felszentelték lelkésznek. 458
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TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Békésszentandrás, 1803. június 23.
Uo.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 4. Dömény János békési prédikátor és Kiss András vásárhelyi prédikátorok által lefolytatott kivizsgálás, Gyoma, 1803. szeptember 26. = Úri Sándor gyomai
káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 6. Úri Sándor nem hívta a presbiteriális gyűlésre a gyomai előljárókat,
Gyoma, 1803. szeptember 27. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Gyoma, 1803. szeptember 27. BML V.317.b.1.
Tiszántúli Református Egyházkerült közgyűlésének kivonata, 1803. október 7. nr. 83. = Iratok 1739–1820.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 9. A gyomaiak ragaszkodnak Úrihoz és nem akarnak más prédikátort.
Debrecen, 1803. október. 7. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807. nr.11. Újabb bizonysága annak, hogy a gyomaiak ragaszkodnak Úri Sándorhoz, Gyoma, 1803. december 15. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Békésszentandrás, 1803. június 23.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Köröstarcsa, 1805. február 20.
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Annak érdekében, hogy megérthessük, miért ragaszkodtak a gyomaiak mégis a
lelkészükhöz, meg kell vizsgálnunk az egyházközség valláserkölcsi értékrendjét, a
településen tapasztalható egyéb társas konfliktusokat, Úri Sándor személyiségét,
valamint a községben található érdekcsoportokat. Ezek után lehet majd megválaszolni azt a kérdést, hogy Úri megfelelt-e a lakosság „jó papról” alkotott elképzelésének. Másként fogalmazva azt szeretnénk megválaszolni, kimutatható-e
a népi vallásosság és a lelkipásztor által képviselt vallásosság között valamilyen
nézeteltérés.
A gyomai református egyház valláserkölcsi életét sok minden befolyásolta, ezek
közül ki kell emelnünk, hogy a falu lakossága etnikailag és felekezetileg 1830ig homogénnek tekinthető, mert a német ajkú lutheránusok betelepüléséig csak
magyar reformátusok éltek a településen, akik a 18. század elejétől kezdve többé-kevésbé szabadon gyakorolhatták vallásukat. 459 Az egyház szempontjából ezt
a kedvező helyzetet erősítette még, hogy a 18–19. század fordulóján a község önkormányzata nem különült el az egyházkormányzattól, amely lehetővé tette az
egyház számára, hogy mélyen beágyazódjon a társadalomba, és ezáltal biztosítsa
érdekeit. 460 Tudjuk, hogy a 18. század közepén Debrecenben már szétválasztották
a város és az egyház vezetését, erre való törekvések több református településen
is történtek. 461 Így például a Gyomától körülbelül 20 km-re fekvő Mezőtúron az
1770-es évektől vált ketté a két intézmény. 462 Gyomán viszont 1798-ban arról
született határozat, hogy a település jegyzőkönyvében írásban kell rögzíteni a
lelkész, a tanító és a harangozó fizetését, mivel azt a falu finanszírozta. 463 Az
önkormányzat és az egyházkormányzat összefonódásával a kortársak is tisztában voltak, mert Földi János 1803-ban „gyomai Nemzetes Bíró Uramnak és a Sz.
Ekklésia több érdemes előljáróinak” címezte levelét. 464 A két intézmény összefonódását jellemzi, hogy iratkezelési gyakorlatuk sem különült el egymástól, Gyoma
1820 előtti közigazgatási iratai között mind a mai napig több egyházkormányzati
iratot őriznek. 465
Ezek alapján igaznak kell tekintenünk Szilágyi Miklósnak azt a megállapítását,
amely szerint Gyomán a 18–19. század fordulóján az erkölcsi normákat a falusi
önkormányzat és az egyház közösen határozta meg. 466 Az értékrendet alapvetően
befolyásolta a lakosság gazdasági helyzete, amelyről azt tudjuk, hogy a település
szinte kizárólag mezőgazdasági tevékenységből tartotta fenn magát, iparosodásnak, kereskedelemnek nagyon halvány nyomát lehet találni, hiszen az első céh csupán 1820-ban jött létre. 467 A paraszti életforma leginkább a földművelés és az állat459
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Szilágyi , 1977, 636–640.
Darvas , 1977, 267–268.
R ácz , 1997, 90, 92. Varga , 1935, 109–113.
Benda , 1986, 301–307. B odoki Fodor , 1978, 51, 71.
MNL – BML V.317.f.2. Peres jegyzőkönyvek 1797–1806. fol. 3v–4r.
MNL – BML V.317.b.1. Földi János levele, Debrecen, 1803. december 16. = Iratok 1739–1820.
MNL – BML V.317.b.1.
Szilágyi , 1977, 645.
Daka , 1977, 80.
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tenyésztés napi gondjaira korlátozódott, a felvilágosodás filozófiája vagy a teológiai
újdonságok irányában semmilyen érdeklődés nem mutatható ki. 468
A rendelkezésünkre álló forrásokból viszont bepillantást kapunk, hogyan viszonyult a paraszti világ a református lelkipásztor lelkigondozói gyakorlatához.
1773-ban az egyházközség panaszt emelt Olcsvai Gál András lelkész ellen. Az
ügy érdekessége, hogy Olcsvai már 24 éve szolgált a faluban, mégis csak ekkor vetették a szemére, hogy soha nem tartott katekizációt. 469 Közismert, hogy a református egyházban a 18. század második felétől kezdett elterjedni a konfirmáció, ezért
semmi meglepő sincs abban, hogy Gyomán 1773-ig nem volt ennek nyoma. 470 Nagyobb probléma már, hogy az Olcsvait követő lelkészre, Marjalaki Dánielre azért
panaszkodtak, mert bevezette a katekizációt. 471 Mindez arra utal, hogy más dolog
állt a probléma hátterében. Ezek szerint sokkal jobban zavarta a híveket, hogy Olcsvai ellopta a perselypénzt, Marjalaki pedig kiprédikálta a bírót, mintsem az, hogyan
készíti fel az embereket a vallás alaptételeinek betartására. Érdekes viszont, hogy
az egyházfegyelem konzervatív fennmaradása sokkal tovább kimutatható Gyomán,
mint más egyházközségekben.
A szakirodalom egyetért, hogy Magyarországon az 1770-es évektől az egyházfegyelem meglazult, mert II. József intézkedései nyomán beszűkültek a lelkészek büntetési jogkörei, illetve a felvilágosodás nyomán a 19. század közepére az egyházzal
kapcsolatban kialakult egyfajta közömbösség. Ennek egyik példája az ún. eklézsia
követés gyakorlatának eltűnése volt. 472 Gyomán viszont még az 1870-es években
is alkalmazták a házasságtörésen ért személyek esetén a magán-egyházkövetést:
„1872. mart. 27. néhai Hegedűs Sámuel lánya Rozália ecclesiát követett p. m-vel
Kis Bálint és Kiss József presbyterek jelenlétében.”473 Véleményem szerint az egyházfegyelmi szokások ilyen hosszan elnyúló fennmaradása összefügghet azzal, hogy a
falu lakossága az 1840-es évekig folyamatosan kicserélődött, elvándorolt, míg 1840
után kimutatható a hosszú távon helyben élő családok közössége. 474
A következőkben azt nézzük meg, milyen egyéb társadalmi konfliktusok fordultak elő Úri Sándor szolgálatának idején, amelyek összefüggésbe hozhatóak az elutasításával, majd későbbi elfogadásával kapcsolatban.
Ezzel kapcsolatban ismét Szilágyi Miklós kutatásaira támaszkodhatunk, aki kimutatta, hogy a 18–19. század fordulóján az erkölcsi kihágásokat a közvélemény
nem ítélte el, inkább burkoltan támogatta. Így például az 1790-es évek előtt a tör468
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Szilágyi , 1977, 596–608.
TtREL I.1.b.12.201. nr. 2. Kovács Mihály és Szendrei János panasza Olcsvai Gál András
ellen, Gyoma, 1773. március 1. = Olcsvai Gál András gyomai lelkész fegyelmi ügye, 1773.
A 18. században sokszor nem volt egyértelmű, mit értettek katekizáción. Bizonyos esetekben
a felnőttek hitoktatását és a Heidelbergi káté magyarázatát jelentette, máskor a gyermekek
konfirmációra való felkészítését. I llyés , 1936, 44–45.
TtREL I.29.i.50. Gyomai lelkész, Marjalaki Dániel ellen tett vádak, Gyoma, 1800. február
20. = Gyomai egyházközség 1794–1865.
Szigeti , 2011, 70–80. Kósa , 1983, 211–215.
GyREL I.157.a. Házassági anyakönyv 1773–1863.
Szilágyi , 1977, 636–640.
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vénytelen gyermekek szülését semmilyen módon nem szankcionálták, bevett szokásként elfogadták. Sőt! Még az 1810-es években a bírák sem vonták kétségbe a
rontók, gyógyítók, boszorkányok csodaerejét, noha igyekeztek megbüntetni az
ilyen kihágások elkövetőit. 475 Ezek a bűnök természetesen az egyház illetékességébe
is beletartoztak, ám források hiányában nincs adatunk arról, hogy a lelkész részt
vett-e ezeknek felderítésében és elítélésében. Árulkodó viszont Bak János tanító és
káplán egyházfegyelmi ügye, aki Úri egyházfegyelmi ügyével azonos évben került a
figyelem középpontjába, mert a felesége valamilyen közelebbről meg nem határozott
erkölcstelenséget követett el. Ezek után Bak és neje, Kiss Sára egyszerre kötelezte
magát a bírák és az egyház előtt, hogy megjavul:
„Nzs.(sic!) Birák Uraimék(na)k és Ekklésiánk Előljáróinak hellyes kivánságokat hellybe hagyom, és magamra nézve is, mind magam viselkedésében, mind hivatalom illendőképpen
és hűséggel járni tellyes tehetségem szerént igyekszem. Kiváltképpen pedig feleségemnek és
tellyes házam népének illendő rendben való tartásában szorgalmatos lészek…”476

Mindezekből az következik, hogy a falu és az egyház közösen őrködött az egyházfegyelem betartatásán, de igazából az egyházi kánonokban szereplő mértéket meg
sem tudták ezek közelíteni, gyakran inkább a közösség érdeke döntött, nem pedig
az egyházjog.
Ezek után nézzük meg, hogyan illeszkedett be Úri Sándor ebbe a közösségbe,
személyiségét, viselkedését hogyan tudta elfogadtatni a gyomaiakkal.
A fentebbiekből látható, hogy Úri konfliktusos személyiség volt, bár meg tudta
magát kedveltetni a gyülekezetekkel. Úgy tűnik, hogy rá sokszorosan igaz Szigeti
Jenőnek az a megállapítása, hogy a református lelkészek nagyon erősen ki voltak
szolgáltatva a gyülekezetek kényének-kedvének. 477 Vajon sikerült Úrinak a gyomai
lakossággal megkedveltetnie magát?
Az ügy tárgyalása során több olyan tanúvallomás, illetve beadvány született, amelyekből arra következtethetünk, hogy Úri népszerű volt a gyülekezetben, és nem zavarták a híveket teológiailag igencsak megkérdőjelezhető kijelentései. Csapó Mihály
gondnok, Debreczeni Ferenc presbiter és Tsó János nemes beadványában egyenesen
úgy fogalmaznak, hogy „mind épületes tanitásiért, példás maga jó viseléséért… nállunk létének kezdeteitől fogva nagyon meg tettzett.”478 Ez a pártoló kiállás viszont
nem azoktól származik, akik bevádolták őt. Sőt! Bíró András tanúvallomása szerint
Úri átalakította a konzisztóriumot, amelybe Debreczeni András börtönviselt ember
is bekerült. 479 Ráadásul a lázongó káplán többször is tanújelét adta, hogy nincs össz
475
476
477
478
479

Szilágyi , 1977, 645–647.
MNL – BML V.317.b.1. Bakh János és D. Kis Sára kötelezvénye, dátum nélkül = Iratok 1739–
1820.
Szigeti , 2010, 59–82.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 9. A gyomaiak ragaszkodnak Úrihoz és nem akarnak más prédikátort.
Debrecen, 1803. október. 7. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 4. Dömény János békési prédikátor és Kiss András vásárhelyi prédikátorok által lefolytatott kivizsgálás, Gyoma, 1803. szeptember 26. = Úri Sándor gyomai
káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
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hangban a falu vezetőivel, mert az esküdtek arra panaszkodtak, hogy kikerültek a
presbitériumból, 480 és megfenyegette őket Kis István egykori főbíró temetésén mondott prédikációjában: „Vigyázzatok mert az Isten edjütt fogja a dolgot a köznéppel
és ki hány a ti hivataltokbúl, mint ezt is hirtelen ki vette hivatalábúl.”481
Mégis leginkább abból a levélből értesülünk Úri és a falusi önkormányzat közötti
konfliktusból, amely két nappal az ominózus vizitáció után készült. Ebben a káplán
határozottan elutasítja a bírónak azt a kérését, hogy prédikálja ki és veréssel fenyegesse meg a népet, ha nem szántják fel a kenderföldet, mert szerinte a bíró ilyen utasítást nem adhat neki: „Csak a Királyi Felséges Helytartó Tanáts parantsolatjából
lehet a kathedrából valakit veréssel fenyegetni… Nemzetes Bírák Uraimékkal … én
illyen követséget nem vállalhatok.” 482
A helyzet annyira elfajult, hogy amikor az egyházmegye Gyomán tartotta közgyűlését – amelynek legfőbb témája Úri ügye volt – az esperest, Kuthi Ádámot és a
főjegyzőt majdnem meglincselték, alig tudtak a településről elmenekülni:
„…ollyan fel haborodott, zenebonas és nem tsak a Tanáts, de a parochialis házhoz is hivatlan is tuduló emberek közt irtoztam marasztani [a jegyzőt]. Hallom, hogy míg mindnyájan
edgyütt jelen voltunk is, mertek nemellyek fenyegetőzni. Ugyan mit nem mernének hat egygyel
tselekedni. Jol vigyázzanak azok a nemellyek. Mert ha bizonyosan vegere járhatok gonosz
igyekezeteknek el nem kerülik, hogy Magistratus kezebe ne adassanak.”483

Még mielőtt viszont a szegény parasztok szociális megmentőjeként látnánk Úri személyét, tekintetbe kell vennünk, hogy azok, akik káplán helyett rendes lelkészként
szerették volna megválasztani, azzal indokolták kérésüket, hogy őt „bizonyos kőltséggel exmittáltattuk”, vagyis nem szeretnének újabb kiadásokba keveredni egy másik lelkipásztor meghívása miatt. 484
Annak ellenére, hogy az esperes szerint Úri teológiai heterodoxiát követett el, a
periratokhoz csatolt két prédikációjában nem lehet a vádpontokban felsorolt kihágások nyomára akadni, mert ezekben csak a gnoszticizmusról és az ókori görög eretnek filozófusokról értekezik hosszan, valamint a hit általi megigazulás módozatait
ismertette. 485 Filozófiai okfejtéseit a lakosok valószínűleg nehezen tudták nyomon
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TtREL I.1.b.42.807 nr. 6. Úri Sándor nem hívta a presbiteriális gyűlésre a gyomai előljárókat,
Gyoma, 1803. szeptember 27. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 4. Dömény János békési prédikátor és Kiss András vásárhelyi prédikátorok által lefolytatott kivizsgálás, Gyoma, 1803. szeptember 26. = Úri Sándor gyomai
káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 10. Úri Sándor a „nemzetes bírák Uraimék”-nak, Gyoma, 1802. november 27. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
MNL – BML V.A.317.b.1. Kuthi Ádám esperes levele a gyomai külső elöljáróknak, Öcsöd,
1803. szeptember 30. = Iratok 1739–1820.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 11. Újabb bizonysága annak, hogy a gyomaiak ragaszkodnak Úri
Sándorhoz, Gyoma, 1803. december 15. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia
miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 3. Kuthi Ádám elemzése Úri Sándor heterodoxiájáról, Öcsöd, 1803.
július 26. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803. TtREL I.1.b.42.807.
nr. 12-13. Úri Sándor prédikációi = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
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követni, hiszen Szendrei Jánosné szerint azt állította, hogy „A Biblia nem az Isten
beszéde, hanem az emberek szerzették.”486 Úri nem tagadta, hogy beszélt ilyeneket,
de nem ebben az értelemben, mert ő a vallásellenes filozófiák veszélyét próbálta elmagyarázni az embereknek, és egyáltalán nem ért egyet ezzel a deista felfogással. 487
Összegzésként megpróbáljuk megválaszolni azt a kérdést, hogy Úri a nép szemében „jó papnak” számított-e, és konfliktust okozott-e az általa képviselt vallásosság
a lakosság által igényelt hitéletben.
Kijelenthetjük, hogy teológiai felfogása szokatlan volt, és a Biblia isteni eredetének tagadása egyértelműen a deizmus jelenlétére utal. A rendelkezésünkre álló
adatok alapján nem lehet bizonyosan eldönteni, hogy Úri egyetértett-e a deizmus
tanításaival, de az biztosan leszögezhető, hogy a közvélemény (egy asszony vádolta
meg Úrit deizmussal) ismerte a radikális felvilágosodás vallásellenességét. A Peter
Burke által leírt népi deizmus nyomai Gyomán is megfigyelhetőek voltak. 488 Mégis – véleményem szerint – helyi szinten alapvetően nem ez okozta a konfliktust.
Elképzelhető, hogy Úri szociálisan érzékeny volt a parasztság problémáira, ezért
szállt szembe a főbíró akaratával. Ebben feltehetően közrejátszhatott a francia forradalom szellemiségének hazai terjedése is, noha semmilyen írásos dokumentum
nem bizonyítja. Ezt valószínűsíti, hogy húsz évvel később Körösladányban megtagadta a földesúrral való találkozást. Mindenesetre tény, hogy komoly ellenségeket
szerzett magának a faluban, akik ráadásul erős pozíciókban voltak, hiszen ők irányították a települést. Pontosan ezt a helyzetet érzékelte az egyházkerület, amikor
azzal indokolta Úri Gyomáról való elhelyezését, hogy megosztó személyisége miatt
nem várható a gyülekezet lecsillapodása: „nem-lehet az ő kegyelme Gyomán való
lakásának idején reménykedni, hogy az elől-járók és a köz nép között egyesség légyen…”489 Annak ellenére, hogy a lakosságot felháborították heterodox kijelentései,
a konfliktus hátterében kirajzolódik egy olyan csoport, amelynek elfogadható volt
prédikációs gyakorlata, mert igyekezett őket a robottól megvédeni. Figyelembe kell
még vennünk, hogy az anyagiak is Úri mellett álltak, mert a lakosság nem szerette
volna ismét költségekbe verni magát másik lelkész meghívásával. Ennek ellenére Úri
támogatottsága nem volt általános, mert megpróbáltak a helyére egy másik lelkészt
is (Földi János) meghívni.
Úgy gondolom, a gyomaiak jelentős körében Úri „jó papnak” számított, a lakosság és lelkipásztora között nem volt annyira éles különbség a vallásosságban.
A lelkész vallásossága nem a nép és közte okozott konfliktust, hanem a prédikátor
és az egyházi feljebbvalók között.
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TtREL I.1.b.42.807 nr. 4. Dömény János békési prédikátor és Kiss András vásárhelyi prédikátorok által lefolytatott kivizsgálás, Gyoma, 1803. szeptember 26. = Úri Sándor gyomai
káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.1.b.42.807 nr. 5. Úri Sándor válasza a vádakra, Gyoma, 1803. szeptember 27. = Úri
Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
Vö.: Burke , 1991, 301–302.
MNL – BML V.A.317.b.1. Békési egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, Gyoma, 1803. szeptember 27. = Iratok 1739–1820.
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6.3 Új egyházközségek megszervezése
A modern szakirodalom szerint a Temesi Bánság 18. századi létrejöttét sikeres regionalizációnak tekinthetjük, mivel olyan gazdasági régiót jött létre, amely soknemzetiségű jellege ellenére karakterisztikusan elkülönült a Magyar Királyság többi
régiójától: infrastruktúrája, gazdasági fejlettsége és multikulturalizmusa egyértelműen megkülönböztette az ország többi régiójától. Annak ellenére, hogy 1779-ben
politikai értelemben a Temesi Bánság megszűnt, gazdasági szempontból továbbra is
önálló régió maradt. 490 Egyházi szempontból viszont nem vált azzá, mert a református egyház a békési egyházmegyéhez csatolta, és egészen a trianoni békéig nem jött
létre önálló bánáti egyházmegye.
1781 és 1821 között a békési egyházmegye dinamikus fejlődésnek indult, amelynek során Csanád vármegyében kertészközösségek, Arad vármegyében egy menekültekből álló falu, és a Bánátban telepes falvak jöttek létre. De nem csak újonnan
megalakult településeken szerveződtek református egyházközségek, mert Hódmezővásárhelyen a mezőváros második református templomának felépülése azt jelentette, hogy a hívek száma annyira megnőtt, hogy egy templom már nem tudta kiszolgálni őket. A szerbek által lakott Battonyán a 18. század végén kezdtek az első
reformátusok betelepedni, és az elpusztult gyoroki gyülekezet is új erőre kapott az
1790-es évek végére. Ez azt jelenti, hogy a türelmi rendelet kibocsátása idején létező ágyai, békési, békésszentandrási, bélzerindi, dobozi, erdőhegyi, feketegyarmati,
gyomai, gyulai, gyulavári, hódmezővásárhelyi, köröstarcsai, makói, mezőberényi,
nagyzerindi, öcsödi, szentesi, vadászi és vésztői egyházközségek mellé 1821-re önálló anyaegyházközségként jött létre a battonyai, a békéssámsoni, a debeljácsai, a
gyoroki, a kisperegi, a lieblingi, a magyarittebei, a pankotai, a reformátusdombegyházi, a reformátuskovácsházi és a rittbergi egyházközség. 491
A török hódoltság után a Délvidéken sürgető feladat volt a kereszténység helyzetének megerősítése, és az egyháztörténeti kutatások mostanában kezdtek ennek a
folyamatnak a feltárásába. Mivel az egyházszervezés hasonlóan alakult a katolikusoknál és a protestánsoknál is, érdemes röviden megemlítenünk, milyen feladatokkal kellett a katolikusoknak megküzdeniük.
Mint tudjuk, a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye a mohácsi csata után török fennhatóság alá került, ezért az 1526 előtt létezett 300 plébániája elpusztult. 1733-ban
összesen 17 plébániája volt a főegyházmegyének, de a legtöbb helyen bosnyák-bányavidéki ferencesek látták el a lelkipásztori szolgálatot. Megyés papok összesen tízen
voltak. A főegyházmegye területén többségben voltak az ortodoxok és a protestánsok. Délen főleg illír ortodoxok, valószínűleg szerb katonai kiváltsággal rendelkezők
éltek, északon többnyire reformátusok. Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek
jelentős betelepítést és plébánialapítást hajtottak végre, amelynek következtében nőtt
a plébániák száma. 1784-ben már 72 plébániából állt a főegyházmegye, és a ference490
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Gulyás , 2012, II. köt. 39–43.
Valójában 1821-ben az önálló battonyai egyházközség már megszűnt, de néhány évig anyaegyházközségként működött. Lásd 6.3.1. fejezet.
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sek is visszaszorultak, mert 68 plébániát egyházmegyés plébánosok gondoztak. Ezzel
párhuzamosan a protestánsok száma is csökkent ezen a területen, a 18. század végére
egyértelműen kisebbségbe kerültek. Érdekes viszont, hogy 1791-es adat szerint már az
ortodoxok is kisebbségbe kerültek, amely megegyezett a Mohács előtti arányukkal.492
De nem csak a római katolikus egyház kezdett erőteljes újjáépítésbe, mert a Bácskába 1743-ban érkeztek az első ruszin telepesek a munkácsi püspökség területéről.
Először Kulán telepedtek meg, majd 1751-ben Nagykeresztúron. A ruszinok görögkatolikusok voltak, viszont a bácskai püspök és a karlócai metropolita ortodox
hitre szerette volna őket áttéríteni. A 18. század során több ilyen panaszt ismerünk,
de a ruszinok többsége megmaradt görögkatolikusnak. 493
A protestánsok viszont sokkal később tudtak csak a délvidéki egyházközségek
megszervezéséhez hozzáfogni, mert a Bánságban 1779-ig magyarok és protestánsok
nem telepedhettek meg. A türelmi rendelet kihirdetése után viszont evangélikusok
és reformátusok is betelepülhettek a területre, amelynek következtében német telepesekkel jelent meg először ismét a protestantizmus a Bácskában, a Szerémségben és
a Bánátban. A telepesek integrálását segítette elő, hogy mind a katolikusokat, mind
a protestánsokat a megfelelő magyar egyházigazgatási egységhez csatolták. Mivel a
Bánátban korábban nem volt semmilyen protestáns egyház, más helyzet alakult ki
azzal, hogy az új területen nem magyar, hanem német nyelvű gyülekezetek is létrejöttek. A protestáns német betelepülőket nehéz volt egyházközséggé szervezni, mert
eltérő liturgiai szokásokat hoztak magukkal, például a Bácskában, Neu-Siwatzban
a tagok más-más énekeskönyvet akartak használni. Az egyházközségek megszervezésekor arra is volt példa, hogy a református és evangélikus egyházak unióra léptek
egymással, mint például Sóvén (Schowe) és Cservenkán (Tscherwenka) 1796-ban
egyesült egymással a két felekezet, de ez csak néhány évig tartott, mert Magyarországon nem valósult meg a protestáns unió. 494 Mivel a Bánátba a protestánsok csak
jóval később kezdhettek el betelepülni, mint a katolikusok, nem meglepő, hogy a
református egyház ezen a területen mindig kisebbségi helyzetben élt. A statisztikák
mindenképpen árulkodóak, mert 1851-ben a Bánságban élők közül az ortodoxok
voltak a legtöbben (679.556), őket a római katolikusuk követték (614.577). A többi
felekezet viszont töredéke volt az imént felsoroltaknak, mert az evangélikusok ös�szesen 50.911, a reformátusok 26.127, az izraeliták 16.214 és a görögkatolikusok
11.612 főt tettek ki összesen. 495
Fontos egyházszervezeti kérdés annak megválaszolása, hogy ténylegesen mit értünk anyaegyházközségen (korabeli szóhasználattal eklézsián), mert az egyházkormányzat szempontjából az ilyen gyülekezetek tekinthetőek az egyházmegye teljes
jogú tagjainak. A 18–19. század fordulóján az anyaegyházközségi státusz legfontosabb kritériuma az volt, hogy a gyülekezet el tudja tartani lelkipásztorát, vagyis an492
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Tóth, 2014b, 177, 192–193, 230–233.
Udvari , 1995.
Poroszországban viszont megvalósult az evangélikus és a református egyház egyesülése. Kollega Tarsoly, 2011, 102. Szekernyés , 2013, 23. Fata , 2014b, 92–93, 337, 351.
Neumann, 1996, 19.
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nak fizetést tudjon adni. Ehhez társult még a presbitérium megszervezése, valamint a
parókia és imaház (esetleg templom) felépítése. Bizonyos esetekben előfordult, hogy
a gyülekezet anyagi lehetőségei nem tették lehetővé önálló lelkész alkalmazását, helyette úgynevezett lévitát alkalmaztak, aki a szentségeket nem szolgálhatta ki.
A források alapján kijelenthetjük, hogy a békési egyházmegyében kétféle gyülekezettípust különböztettek meg: „ecclesiát” és „filiát,” vagyis anyaegyházközséget és leányegyházat. Egy gyülekezet akkor került eklézsiai státuszba, ha anyagilag
annyira megerősödött, hogy önálló lelkipásztort (esetleg lévitát) tudott tartani, és
saját anyakönyvet nyitott. Ehhez társult még az imaház és a parókia felépítése. 496
A szakirodalomban eltérő álláspontok vannak arról, hogy 1821-ben hány anyaegyházközség létezett a békési egyházmegyében, mivel Kis Bálint huszonhétről beszél,
míg Cs. Szabó István huszonháromról. 497
A darabszám és a hogyan kérdése elég szorosan összefügg, mert azt megválaszolni, hogy miként alakultak meg az új egyházközségek, csak úgy lehetséges, ha
meg tudjuk határozni, pontosan hány gyülekezettel számolhatunk. Ennek tisztázása után tudjuk feltárni, hogy milyen hitéletet éltek az új közösségek, és hogyan
reagáltak a vallásellenes mozgalmakra.
Az új közösségek négy típusba sorolható módon jöttek létre: meglévő településeken alakultak ki, telepítés során jöttek létre, kertészközösségek alapították meg
azokat, és végül menekültként telepedtek le. A 18–19. század fordulóján létező falvakban alakultak meg a battonyai, a gyoroki és a pankotai gyülekezetek, Hódmezővásárhelyen pedig már két református templomot használtak egyszerre. Igaz, a két
templom egy egyházközség irányítása alá tartozott. A Bánátba való telepítéssel jött
létre a debeljácsai, lieblingi, magyarittebei és rittbergi egyházközség. Kertészközösségek megalakulásával keletkeztek a békéssámsoni, a reformátusdombegyházi és a
reformátuskovácsházi egyházak. Többéves bolyongás után az egykori Egyeki Református Egyházközség II. Józsefnek köszönhetően a kisperegi pusztán tudott letelepedni. Az egyházmegyében ez az egyetlenegy menekültekből alakult egyházközség.
A telepesek és a kertészközösségek között lényeges különbség van, noha mindkettő újonnan, a semmiből jött létre: a telepesek adókedvezményeket, anyagi támogatást kaptak, és szabadon gyakorolhatták vallásukat. A kertészek viszont sokkal
kiszolgáltatottabbak voltak, mert határozott időre kötöttek velük szerződést, és
ha az lejárt, elképzelhető volt, hogy nemcsak a földjükről kellett távozniuk, de a
kertészközösségnek a faluját, templomát is le kellett rombolnia. 498 Mivel a kertészközösségek státusza bizonytalan volt, ezért helyzetük sokban hasonlított a földes
úri függésben élő jobbágyfalvakéra. Témánk szempontjából nem érdekes, hogy a
kertészek szerették volna a jobbágyfalvakhoz hasonló úrbéri szerződéses státuszt
elérni, mert mindkét településfajta erősen függött földesurától, illetve főbérlőjétől.
Úgy gondolom, egyháztörténeti szempontból helyes, ha először a kiszolgáltatottabb
496
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Vö.: TtREL I.29.a.2 Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829 és TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatási
iratok 1786–1843.
K is , 1992a, 88–89; Nagy – Cs . Szabó, 2000, 55.
Oltvai , 1978, 63–73.
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közösségek megalakulását mutatom be, majd ezt követően a nagyobb szabadságot
élvező bánáti telepes falvakét, és a vallási menekült státuszból a szabad vallásgyakorlásig eljutó Kispereg helyzetét.
A következőkben azt kívánjuk megvizsgálni, hogyan alakultak ki a Békési Református Egyházmegyében új egyházközségek. Ezzel együtt arra is keressük a választ,
hogy milyen hitéletet éltek az új közösségek: vajon könnyen vagy nehezen terjedhettek el közöttük vallásellenes gondolatok? A 19. századi szakirodalom szerint az
evangélikus egyházban példaértékű egyházfegyelmi állapotok uralkodtak, mert Lovich Ádám superintendens 1818-ban írt levelében kiemelte, hogy a határőrvidéken
található evangélikus gyülekezetek kimondottan tiszta erkölcsűek voltak. 499 Vajon
a református egyházban is hasonló helyzetet figyelhetünk-e meg?

6.3.1. Kertészközösségek és régi települések
A vallásgyakorlás szempontjából a békési egyházmegyében a gyoroki gyülekezet
volt legrégebb óta rossz helyzetben, mert a Carolina resolutio hatására elveszítette
szabad vallásgyakorlási jogát, és a református családok jelentős része Mezőberénybe
menekült. Jelenlegi ismereteink szerint 1725-ben Kemény Borbély János még egy
boroskannát ajándékozott a gyoroki egyházközségnek, néhány évvel később viszont
már a klenódiumokat Mezőberénybe menekítették át. A 18–19. század fordulójára
mégis annyira megerősödött a gyoroki egyház, hogy 1809-ben a mezőberényi prédikátor, Berei István – kivéve Kemény Borbély János kannáját – ünnepélyesen visszaadta azokat „a most ujjónnan fel állítatott Gyaraki Ekklésiának.”500 Vajon hogyan
sikerült újjászervezni az elpusztult gyülekezetet?
Minden bizonnyal jó alapot teremtett ehhez, hogy a reformátusok soha sem költöztek el teljes egészében a faluból. Tudunk arról, hogy 1759-ben az erdőhegyi lelkész
szolgálta ki nekik a szentségeket, és 1787-ben is Erdőhegy filiájaként említették.501
Sőt! 1759 és 1794 között önálló keresztelési anyakönyvet vezettek, amelyet 1801ben Szilva Gergely prédikátor újra megnyitott.502 Gyoroknak 1797-ben sikerült az
anyaegyházközség legfontosabb kritériumát is elérnie, mert a földesuruk engedélyezte, hogy a faluban lakó reformátusok egyházadójukat egy lévita megfizetésére
fordítsák.503 1799-ben az egyházkerület jóváhagyta, hogy Igaz Sámuel lévita lelkész499
500

501
502
503

K ernúch, 1886, 72.
TtREL I.29.i.126. Mezőberényi ref. egyház javainak összeírása, Berei István prédikátor által,
Mezőberény, 1809. március 9. = Mezőberény 1805–1883. Gyorok soknemzetiségű és sokvallású faluként mind a mai napig a kutatók érdeklődésének középpontjában van, de ezek a
munkák alapvetően a jelenkori helyzetet elemzik. Vö.: Colta , 2005.
Barcsa , II. 1908, 250–251. TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Erdőhegy, 1787. október 31. =
Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
AML 8.2039 Gyoroki keresztelési és házassági anyakönyv 1759–1841, Gyűlések jegyzőkönyve 1842–1847, Lelkészi napló 1859–1884.
TtREL I.29.i.209. Gyoroki reformátusok kérvénye Edelspacher Zsigmondhoz Arad vármegye alispánjához és Gyorok földesurához, 1797. október 2. = Elszakított egyházközségek
1788–1880.
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ként szolgáljon tovább Gyorokon.504 Igaz, úrasztali edényeket is magával hozott,
amelyek a 19. század utolsó harmadában is az egyházközség tulajdonában voltak.505
Ezzel párhuzamosan a gyoroki reformátusok hivatalosan kérték Arad vármegyétől,
hogy önálló lelkészt tarthassanak. A vármegyei vizsgálat megállapította, hogy a
kálvinista családok képesek a világi adó megfizetése mellett az egyházi terheket is
teljesíteni, ezért engedélyezte a gyorokiaknak saját lelkipásztor meghívását.506 Mindez azt mutatja, hogy az önálló egyház megszervezését valóban komolyan gondolták
a 18. század végén. Az önálló lelkészi állást sikerült a vizsgált korszakunk végéig
betölteni, mert a fentebb említett Szilva Gergelyt prédikátorként említik a források,
és 1810-ben Bakk (Bach) János mint gyoroki lelkész mondott le hivataláról, és 1818ban Komáromi Józsefet szintén gyoroki lelkipásztorként nevezték meg.507 Adataink
szerint Szilva Gergely volt az, aki ténylegesen újjászervezte az egyházközséget, mert
nemcsak az anyakönyvvezetést indította be újra, hanem az úrvacsorához szükséges
bor és szőlő megtermelésébe is belefogott: „A Gyoroki Reformata Szent Ekklesia
kertjébe lévő szöllőt e következendő lakosok plántálták 1801dik esztendőben.”508
Az egyházközség megerősödését segíthette az is elő, hogy 1800-ban „az Aradi Várban található R(e)f(ormá)tus katonák, úgy a városban mulató más r(e)f(ormá)tusok
[…] Gyorokhoz adfilialtatnak,”509 valamint az, hogy Saator János egyházmegyei
főgondnok 1819-ben szőlőföldet adományozott a gyülekezetnek.510
Ennek ellenére több adat is azt bizonyítja, hogy az egyházközséget nem sikerült
kellően megszilárdítani. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint nagyon ritkán
vizitálták a gyoroki eklézsiát, és ha mégis, csupán minimális adatot rögzítettek
a gyülekezetről. Láthatóan a vizitációs kérdéssort sosem töltötték ki rendesen.511
1810-ben Gyarmathy Ferenc esperes arról tudósította Saator János főgondnokot,
hogy nem tudott eljutni személyesen Gyorokra, ezért a vizitáció elmaradt.512 1818ban arról számoltak be, hogy a gyülekezet fokozatosan elnéptelenedik, és a lelkész
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TtREL I.29.i.209. Egyházkerületi jegyzőkönyv kivonata, 1799. augusztus 12. = Elszakított
egyházközségek 1788–1880.
Rácz Károly munkájából nem állapítható meg egyértelműen, miért gondolta, hogy az edényeket Igaz Sámuel hozta magával, mert semmilyen írásos bizonyítékot nem mutat be ezzel
kapcsolatban. Ha viszont mégis Igaz hozta azokat magával, akkor valóban komoly egyházszervezői szándékról beszélhetünk. R ácz , 1880, 188.
R ácz , 1875, 17.
TtREL I.29.i.209. Gyarmati Ferenc esperes levele a gyoroki egyháznak, Szentes, 1810. május
7. = Elszakított egyházközségek 1788–1880. Dávidházi János assessor és Kiss jános lelkész
igazolása, Mezőgyorok, 1818. március 29. = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
AML 8.2039 Gyoroki keresztelési anyakönyv 1759–1841, Egyháztanács 1801–1841, Gyűlések jegyzőkönyve 1842–1847, Lelkészi napló 1859–1884.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Békés, 1800. március 28. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
TtREL I.29.i.209. Saator János adománya a gyoroki ref. egyház számára, Gyorok, 1819.
október 24. = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Gyorokon 1814, 1818, 1821 = Egyházlátogatási iratok
1786–1843.
TtREL I.29.i.209. Gyarmathy Ferenc esperes és Kiss András jegyző levele az egyházmegyei
főgondnoknak, Erdőhegy, 1810. október 19. = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
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éves fizetését sem tudják kifizetni.513 Ez pedig azt jelenti, hogy hiába lett Gyorok
anyaegyházközség, nem volt érdemes rendszeresen vizitációt tartani a faluban, mert
a gyülekezet nem tudott kellően megerősödni. Kérdés, hogy a hitéletük hogyan alakult. Vajon eljutott-e hozzájuk a radikális felvilágosodás szele?
Sajnos, erre vonatkozó adatunk nincsen. Feltételezhetjük, hogy az önálló egyházzá való alakulás egyfajta hitbeli ébredéssel társult a gyülekezetben, amely valószínűleg a református öntudat megerősödésében érhető leginkább tetten. Ezt igazolja,
hogy a gyoroki reformátusok már 1797-ben saját iskolát szerettek volna létesíteni,
amely végül is 1821-ben valósult meg: ekkortól önálló rektor tartására is képessé vált az egyházközség.514 1823-ban Czappfalvi János gyoroki lelkészként a római
katolikus egyház tevékenysége ellen tiltakozott, mert többször előfordult, hogy a
katolikus falvakban dolgozó, de a gyoroki református egyházhoz tartozó híveket a
katolikus pap nem engedte a temetőben eltemettetni, illetve a református pap nem
végezhette el a temetési szertartást. Így például a Máriaradnán elhunyt Porkoláb
Ferenc hamvait a temetőn kívül helyezték el.515 Ez utóbbi adat viszont csak a lelkipásztor hitéleti öntudatát igazolják ténylegesen, a népi vallásosságról nem tudunk
meg belőle semmit. Mindenesetre az új egyházközség megszervezéséért és az iskola
megalapításáért folytatott szívós harc azt mutatja, hogy a falu reformátusai fontosnak tartották hitüket gyakorolni.
Battonya és Pankota szintén régóta létező települések voltak, amelyekben a 18–
19. század fordulóján jelentek meg az első reformátusok. Önálló egyházzá való alakulásuk nem volt egyszerű folyamat, és Gyorokhoz hasonlóan nem fejlődtek nagy
létszámú gyülekezetekké. Pankotát a 18. század első harmadában magyar telepesekkel telepítették újra, majd ezt követően 1776-ban Württembergből érkeztek németek, és románok is beköltöztek a faluba. A település 1811-ig két önálló faluból
állt: Ópankotából és Újpankotából. A magyar és a német nyelvű lakosság római
katolikus volt, a románok ortodoxok.516 Nem tudjuk pontosan, hogyan és miért
költöztek be Pankotára reformátusok, de 1810-ben Újpankotán 80 református családot említ az egyházlátogatás, és egy iskolai rektort, név szerint Ladányi Istvánt.
1811-ben Ópankotán 53 családot írtak össze, akik már saját „ministert”, Végh Jánost alkalmazták. Ez igen jelentős szám, mert Gyorokon 1814-ben 32 református
család élt, és Gyorokkal ellentétben az egyházlátogatási jegyzőkönyvet rendszeresen
vezették, amely arról árulkodik, hogy ez a gyülekezet valóban megerősödött.517 Kis
Bálint egyháztörténete mégsem említi meg a pankotai gyülekezetet, még a létezéséről sem ír,518 miközben 1814. július 17-én az általa aláírt assessori utasításban arra
kötelezte a pankotaiakat, hogy szervezzék meg a presbitériumot, az anyakönyvezést
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TtREL I.29.o.1. 1818. április 5. és 1818. május 11.
R ácz , 1875, 19, 21.
TtREL I.1.b.70.1534. Czappfalvi János gyoroki lelkész levele a csanádi római katolikus püspökhöz temetési ügyben, Gyorok, 1823.
Somogyi , 1913, 206–207.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Pankotán 1810. október 21., 1811. október, 1821. február
18.Egyházlátogatás Gyorokon, 1814. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
Vö.: K is , 1992a.
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és a szentségek kiszolgálását.519 Ezt követően 1815-ben az egyházmegyei közgyűlés
Bakos Mihályt nevezte ki Pankotára lévitának, aki az érmelléki egyházmegyéből
érkezett.520 Az egyházközségnek ténylegesen sikerült megerősödnie, mert 1820-ban
és 1821-ben Bakos Mihályt már pérdikátorként, vagyis teljes jogú lelkipásztorként
említik az egyházmegyei jegyzőkönyvben.521
Az új pankotai gyülekezetben nem alakultak felhőtlenül a dolgok, mert 1820ban Bakos Mihály arról panaszkodott, hogy Földvári Péter és felesége már két éve
nem jártak templomban, és nem vettek úrvacsorát, valamint Vida István egy ideje
szintén nem hajlandó úrvacsorázni.522 Ezek szerint a népi vallásosságban valamilyen
mozgolódás indult el, kérdés, vajon a vallási tanítások nem tetszettek a pankotaiaknak, vagy a lelkészükkel álltak haragban? Korábban Úri Sándor példáján tisztáztuk
már, hogy a világiak által „jó papnak” tartott személy megítélésében a teológiai
kérdések másodrangúak voltak. Vajon azért tagadták meg többen is Pankotán az
úrvacsorát, mert szemben álltak a kereszténység tanításaival? Úgy tűnik, hogy nem,
bár az adataink elég szórványosak.
Bakos Mihály ugyan azt mondta „némely hallgatóiról, hogy mind vallástalanok”,523 de a vallástalanság korabeli fogalma nem azonos a könyvünkben meghatározottakkal. Egyszerűen arról van szó, hogy az elöregedett prédikátor (81 éves), már
nem tudta a közösség igényeit kielégíteni: „Beszédjéb(en) annyi hibák, fogyatkózások és illetlenségek tapasztaltatnak, hogy tovább magok közt épp n(em) szenvedhetik.”524 Azt sajnos nem tudjuk, mi volt a pontos oka Földvári és Vida templomból
való távolmaradásának, de a lelkész eltávolításának szándéka arra utal, hogy személye már nem felelt meg a nép által elvárt „jó pap” fogalmának.
A szakirodalom szerint a battonyai református egyház 1843-ban vált önálló egyházközséggé, az ezt megelőző időkben sosem volt önálló gyülekezet.525 A források
alapján viszont ez egyértelműen cáfolható. A 18. században Battonya szerb település volt, 1775-ben a szerbek már egy görögkeleti templomot is fel tudtak építeni
maguknak. Az 1770-es években a Jászságból, Heves vármegyéből és Pozsony vár519
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TtREL I.29.i.209. Pankotai filia egyházigazgatására kiadott rendelet Kis Bálint assessor által,
1814. július 17. = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
TtREL I.29.a.1. Egyházmegyei közgyűlés Makó, 1815. március 1. = Közgyűlési jegyzőkönyv
1787–1829.
TtREL I.29.a.1. Egyházmegyei közgyűlés Szentes, 1820. március 15. és Gyulavári, 1821.
március 21. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
TtREL I.29.i.209. Bakos Mihály levele, Pankota, 1820. március 10. = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Szentes, 1820. március 15. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Szentes, 1820. március 15. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
Barcsa , II., 1908, 205. K eliger , 1994, 42. B orovszky, 1897, 42. Ezek a munkák viszont figyelmen kívül hagyták Debreceni Ember Pál egyháztörténeti kézikönyvét, amelyben az szerepel,
hogy a 17. században Battonya anyaegyházközségnek számított. Debreceni E mber , 2009, 459.
Ez a gyülekezet valószínűleg a török háborúk során elpusztult, és a 18. században nem is tudott újjáéledni.
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megyéből érkeztek ide először magyar telepesek, és 1801-ben és 1806-ban ismét
nagyobb számban telepedtek be a faluba magyar családok. A település fejlődésének
nagy lendületet adott, hogy 1785-ben Battonya a buda–aradi postaút állomása lett.
A betelepült magyarok többsége katolikus volt, ezért 1810-ben már önálló plébániát
tudtak megszervezni, és 1814 és 1818 között felépült a katolikus templom is.526
Forrásaink szerint 1793-ban tűntek fel a településen az első református családok,
akik minden bizonnyal a szomszédos Kisperegről költöztek át, ugyanis a kisperegi anyakönyvben azt rögzítették, hogy a „Battonyán lakó” Vádasi[?] János Judit
nevű leányát megkeresztelték, akinek a keresztapja szintén battonyai volt, egy bizonyos Horváth Stanko.527 Nem véletlen, hogy a battonyai kálvinisták lelki gondozását a kisperegi lelkipásztor látta el.528 1815-ben viszont már az egyházmegye arról
döntött, hogy „Battonyán 70 lelkek találtatván hitünk sorosi edj tanítót kérnek.
Rendelődik oda Szabó Mihály vacans O(skola) Rector, de meghagyódik a battyonyaiaknak, hogy oskola házat vegyenek v(agy) építtsenek minél hamar(abb).”529 Ez
azt jelenti, hogy 1843 előtt jó pár évtizeddel a battonyai egyház saját lelkipásztort
(jobban mondva inkább csak lévitát) tartott, amelyből az következik, hogy önálló
egyházközségről beszélhetünk. Az anyaegyházközség megszervezése viszont nem
volt sikeres, mivel a battonyaik nem tudtak saját lévitát eltartani. Az egyházközség
iratkezelési gyakorlata is ezt erősíti meg, mert az első anyakönyvben az 1843 előtt
készült bejegyzések egytől egyig más anyakönyvekből átmásolt keresztelések, temetések és házasságok. A bejegyzések tanúsága szerint 1821 előtt a szolgálatokat
a reformátuskovácsházi prédikátor, Bíró Mihály látta el.530 1821-től kezdve pedig
a reformátusdombegyházi egyházközséghez csatolták a battonyai kálvinistákat.531
Ebből az következik, hogy a szakirodalomnak igaza van abban, hogy 1843-ban lett
önálló a battonyai gyülekezet, de abban téved, hogy ekkor lett először anyaegyházközség, mert 1815-ben egy rövid ideig saját lévitát tartott a gyülekezet, amely az
önállósodásnak egyik legfontosabb jellemzője.
Sajnos a battonyai egyház hitéletéről és ezzel összefüggésben a vallásellenességről
alig tudunk valamit, minthogy eddig egyetlenegy egyházfegyelmi ügy került elő: 1807.
március 29-én a battonyai lakost, Borbás Ferencet Kisperegen egyházkövetésre ítélték,
mert parázna volt.532 Nem tudjuk, pontosan mit értettek paráznaságon, valószínűleg
házasságtörésről lehetett szó. Ez az egy eset egyáltalán nem kapcsolódik a radikális
felvilágosodás vallásellenességéhez, de nagy valószínűséggel nem is fordult elő ilyenfajta mozgolódás, mert a kisperegi anyakönyvben nincs más kihágásnak nyoma.
526
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K eliger , 1994, 33–34; Szabados , 1994, 54–55; Szentkláray, I., 1898, 291.
AML jelzet nélkül 1793. november 3. = Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Kisperegen, 1798. október 29. és 1800. november 1. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Makó, 1815. március 1. = Közgyűlési jegyzőkönyv
1787–1829. Vö.: K is , 1992a, 159.
BRL I.61.a.1 Házassági (1811–1846), halotti (1826-1846) és keresztelési (1829–1847) anyakönyv omniáriummal.
SzEREL c.1. Szentleányfalvi egyházközség körrendeleti jegyzőkönyve omniáriummal 1811–1852.
AML jelzet nélkül 1807. március 29. = Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821.
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A békéssámsoni, reformátusdombegyházi és reformátuskovácsházi kertésztelepülések közül a legrégebbi a békéssámsoni egyházközség, mert 1749-ben gróf Károlyi Antal telepített le először Sámsonba dohánykertészeket, és már 1723-ban a
Károlyi család birtoka volt ez a puszta.533 1783-ban a sámsoni reformátusok egy
lévitát fogadtak fel, hogy köztük szolgáljon, de a hódmezővásárhelyi plébános ezt
arra hivatkozva megakadályozta, hogy a kertészeknek nincs szabad vallásgyakorlása. A sámsoniak 1787-ben ismét megpróbálkoztak egy lévita megfogadásával.534
A kertészközösség 1814-ben és 1816-ban hivatalosan Hódmezővásárhely filiájának
számított, és végül 1817-ben önállósodott az egyházközség, mert ekkor ténylegesen
sikerült saját lévitát, majd 1819-től Komáromi József személyében lelkipásztort fogadni.535 Sajnos az első lelkész nem megfelelően látta el feladatát, mert részeges volt,
a korabeli tudósítások szerint „se ide se oda nem tudott menni”.536
A fentebbiek alapján látható, hogy a békéssámsoni kertészek valóban kiszolgáltatott helyzetben voltak, mert már a türelmi rendelet kibocsátása után megpróbáltak
egy lévitát megfogadni maguknak, ám csupán azt tudták elérni, hogy Hódmezővásárhely leányegyházává váljanak. 1817-ben sikerült az önállósulás útjára lépniük.
Annak ellenére, hogy első lelkipásztoruk nem volt megbízható, a gyülekezet aktív
hitéletet élhetett, amelyre közvetett adatokból következtethetünk. 1817-ben három
külön kötetben kezdték el vezetni a megkereszteltek, a halottak és a megházasodtak
anyakönyveit,537 amely azt jelentette, hogy nagy igényük volt arra, hogy önálló egyházközség keretei között éljék hitéletüket. (Az új gyülekezetek általában egy anyakönyvet nyitottak meg.) A gyülekezet láthatóan haragudott részeges lelkipásztorára, amelyből arra következtethetünk, hogy olyan aktív hitéletet éltek, amely erősen
figyelt a lelkipásztor erkölcsi életére. Mivel egyházfegyelmi ügyek nem kerültek elő,
a vallásellenességgel kapcsolatos ismereteikről itt sem tudunk többet mondani, mint
Battonya és Gyorok esetében. Nagy valószínűséggel nem érdekelték őket az ilyen
radikális gondolatok, hiszen a lelkész részegségét sem tudták a keresztény ember
értékeivel összeegyeztetni. Minden bizonnyal erősen kikeltek volna magukból, ha
valaki a deizmus tételeit hirdette volna közöttük.
Reformátusdombegyháza és Reformátuskovácsháza nevében nem véletlenül szerepel a „református” jelző, mert mindkét település felekezeti hovatartozásáról kapta
a nevét. Ma Reformátusdombegyháza hivatalos neve Magyardombegyháza, Refor533
534
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H erczeg , 1989, 398; Oltványi , 1867, 25.
TtREL I.29.a.2. A superintendenshez küldött egyházmegyei beszámoló a vásárhelyi állapotokról, 1787. február 28. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Hódmezővásárhelyen, 1814. november 6 és 1816. december
10. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843. TtREL I.29.i.19. Békéssámsoni egyház levele az
espereshez, Békéssámson, 1817. február 17. = Békéssámson 1814–1883. TtREL I.29.i.19. Békéssámsoni egyház világi vezetőinek kérvénye Juhász István espereshez, Békéssámson, 1820.
február 23. = Békéssámson 1814–1883.
TtREL I.29.i.19. A Békéssámsoni egyház nevében Kis Ferenc bíró kérvénye az egyházmegyei
gyűlésnek, Békéssámson, 1819. július 7. = Békéssámson 1814–1883.
BSRL I.64.a.1. Keresztelési anyakönyv 1817–1833. I.64.a.6. Házassági anyakönyv 1817–
1833, Leirati jegyzőkönyv 1817–1833, Presbiteri jegyzőkönyv 1824–1828. I.64.a.9. Halotti
anyakönyv 1817–1833.
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mátuskovácsháza pedig Mezőkovácsházával egyesült, nem önálló település. Mindkét település megnevezésében azért szerepel a „református” megjelölés, mert a 19.
század elején több Dombegyháza és Kovácsháza nevű kertésztelepes közösség jött
létre, amelyeket nehéz volt egymástól megkülönböztetni.
Kovácsháza esetében ragadványnévként tették hozzá a település megnevezéséhez
a református jelzőt, mert a falu létrejöttének idejében sem az egyházlátogatási jegyzőkönyvben,538 sem az egyházmegyei protokollumban539 nem használták a Reformátuskovácsháza elnevezést, viszont az első anyakönyvében már szerepel ez a rész.
Az anyakönyveket viszont nem a település megalakulásának idejében kezdték el vezetni, mert a kovácsházi matrikulát 1821-ben kötötték be, és ekkor azt jegyezték fel,
hogy a korábbi anyakönyvi adatokat a tótkomlósi és dombegyházi anyakönyvekből másolták át.540 Az egyházi források Dombegyháza esetében is viszonylag későn
kezdték el a Reformátusdombegyháza megnevezést használni, mert 1821-ig mind a
lelkészek, mind az egyházmegye egyszerűen csak Dombegyházaként nevezte meg a
települést.541 Az 1855-ben nyitott anyakönyvben viszont már Reformátusdombegyházaként szerepel a falu neve.542
Az első Kovácsháza nevű település 1807-ben már létezett, de a szakirodalom
semmit sem tud a letelepedés körülményeiről.543 Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből és az egyházmegyei főgondnok leveléből viszont többet is megtudhatunk
a református kertészek letelepedéséről. A források legelőször 1798-ban tudósítanak a kovácsházi reformátusokról: ekkor Kispereg szórványaként említik meg, de
nem tudjuk pontosan, hány család élt az új településen. A kisperegi egyházközség
igen erős missziós lelkülettel rendelkezett, mert ugyanebben az évben Nagylakon,
Pécskán, Battonyán és Aradon is gondozott szórványokat a peregi lelkipásztor.544
1806-ban már 30 református családot talált Németi Sámuel kisperegi lelkész Kovácsházán, és ebben az évben megkezdődött az egyházközség megszervezése is, mert
Németi az egyházmegye engedélyével leányegyházközségként Kispereghez csatolta
Kovácsházát.545 A következő adatunk 1807-ből származik, amelyből kiderül, hogy
ekkor már saját lévitája volt a kovácsházi kertészeknek. Ebben az évben Saator János egyházmegyei főgondnok személyesen meglátogatta a falut. Tudósításában arról írt, hogy az új település lakói panaszkodtak lévitájukra, Tóth Sándorra. Saator
megintette a lévitát, és egyben felhívta arra az esperes figyelmét, hogy érdemes lenne
leváltani Tóthot, mert az új gyülekezet jobbat érdemelne nála.546
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TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
TtREL I.29.a.2. Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
RKREL I.265.a.1. Keresztelési, házassági, esketési anyakönyv 1815–1849.
TtREL I.29.a.2. Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829. TtREL I.29.i.113. Bíró Mihály domb
egyházi lelkész levele Juhász Istvának, Dombegyháza, 1818. március 26.
MDREL I.248.a.1. Halotti anyakönyv 1855–1892.
Oltvai – Mucsi , 2001, 53–56, 60.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Kisperegen, 1798. október 29. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Békés, 1806. április 10. és Ágya, 1807. február 12.
= Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
TtREL I.29.c.14. Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek, Makó, 1807. szeptember 7. =
Egyházmegyei gondnoki hivatal 1793–1883.
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A következő telepítésre 1813-ban került sor, amikor Bittó Imre Arad megyei fő
arendátor szerződést kötött bathafalvi és újfalusi kertészekkel, hogy kertészkedjenek a kovácsházi pusztán. A Bittó-féle telepítés hozta létre Bittó-Kovácsházát. 1813ra összesen három Kovácsháza jött létre: Reformátuskovácsháza, Bittó-Kovácsháza
(Mezőkovácsháza) és Tót-Kovácsháza (Végegyháza). Ez utóbbit Lukács Miklós telepítette. 1814-ben Csanád megye közgyűlése elismerte az önálló kertésztelepülés
létrejöttét. 1819-ben újabb közösség jött létre Hofbauer-Kovácsháza néven, amelyet
Hofbauer Ferenc táblabíró telepített. 1817-ben jött létre Saator-Kovácsháza, amelyet 1842-ben hat család lakott.547
Dombegyháza esetében szintén nehéz megkülönböztetni a sok egyforma nevű
települést, mert a 19. század elején több Dombegyháza nevű telepesközösséget hoztak létre. 1817-ben Marczibányi Márton kertészeket telepített le, akiről Marczibányi-Dombegyházának nevezték el az új közösséget. 1819-ben Bánhidy Albert
alapította Bánhidy-Dombegyházát, 1814-ben jött létre Nyéki-Dombegyháza és
1859-ben Mattencloit-Dombegyháza.548 Az egyházi források sehol sem említik meg,
hogy a református családok melyik Dombegyházán telepedtek meg, de az egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján feltételezhetjük, hogy az 1814-ben megalapított Nyéki-Dombegyháza azonos azzal a Dombegyházával, amelyről 1814. november 3-án
azt jegyezték föl, hogy „Új űlés, a tavasszal kezdődött legelső látogatása a mostani.”549 A vizitáció során azt is megállapították, hogy az új gyülekezet megszervezése
jól halad, mert „Nádból építettek isteni tiszteletre való hajlékot. A főldes uraság
engedett templomhelyet, paróchia, s oskola helyet is. Ha a határjok nagyobb vólna,
gyarapodhatnának, úgy mondották, de szűk az élő főldjük és a nyomások is.”550
Kérdés, valóban anyaegyházközségnek tekinthetjük-e Kovácsházát és Dombegyházát. Ahogy már fentebb írtuk, az anyaegyházközség státusz alapvető kritériuma,
hogy a gyülekezet önállóan el tudjon tartani egy lelkipásztort, és alkalmas imaházzal rendelkezzen az istentiszteletek tartására. Amennyiben ezek a kritériumok
teljesültek, a gyülekezet elérte az „ecclesia” (anyaegyház) megnevezést.
1811-ben az egyházlátogatási jegyzőkönyvbe azt jegyezték fel Kovácsházáról,
hogy „Novum ecclesiae est Kovátsháza,”551 vagyis a gyülekezetet hivatalosan is elismerték anyaegyházközségként. Ezt a helyzetet viszont a kovácsháziaknak nem sikerült megszilárdítaniuk, mert 1817-ben annak ellenére, hogy egy lévitát el tudtak
tartani, Dombegyháza leányegyházközségének számított a település. Sőt! A jegyzőkönyv szövege szerint Kovácsháza soha nem is volt anyaegyházközség, mert korábban Kispereg filiája volt:
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Oltvai – Mucsi , 2001, 53–56, 60.
M aday, 1960, 143, 250.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Dombegyházán, 1814. november 3. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
Uo.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Kovácsházán, 1811. október 27. = Egyházlátogatási iratok
1786–1843.
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„Eddig Kis-Peregi ekkl[esi]anak filiája vólt, most a magok kérésekre Dombegyházához kapcsoltatott, az út közöttük mind rövidebb, mind könnyebb lévén. Ezen ekklésiátskában lévita
Király Mihály jól viseli magát.” 552

Úgy gondolom, 1817-ben azért feledkeztek meg Kovácsháza anyaegyházközségi státuszáról, mert az csak egy rövid ideig működött, hiszen önálló lelkipásztort nem
tudtak megfizetni, és önálló anyakönyvezést sem tudtak folytatni, mivel az 1815ben nyitott anyakönyvbe 1821-ben másolták be az 1815 és 1821 között Dombegyházán és Tótkomlóson megkereszteltek névsorát.553 A kovácsházi egyház gyengeségét mutatja, hogy 1814-ben Bíró Mihály prédikátor arról tudósította az esperest,
miszerint sokan költöznek Kovácsházáról Dombegyházára, és ő maga is át szeretne
költözni a másik faluba. Ez sikerült neki, mert 1817-ben az egyházlátogatás szerint
Bíró már Dombegyházán szolgált, ahol prédikátorként, vagyis önálló gyülekezeti
lelkészként dolgozott, és a településnek saját anyakönyvei voltak.554 A dombegyházi
gyülekezet fennmaradt körrendeleti jegyzőkönyve szintén arról tanúskodik, hogy a
kovácsházi egyházközség beolvadt a dombegyháziba, mert a jegyzőkönyv megnyitásakor 1811-ben még azt jegyezték fel, hogy a körrendeleteket Kovácsházán írták
be a protokollumba. 1815-től kezdve viszont már ugyanebben a kötetben Dombegyházán keltezték a helytartótanácsi és egyházkerületi utasításokat. A dombegyházi
gyülekezet megerősödését mutatja, hogy 1817-ben ugyanebbe a kötetbe bevezették
a dombegyházi prédikátor és tanító díjlevelét, amelyet a falu bírója és esküdtei írtak
alá.555 Vagyis a fentebb említett Bíró Mihály ekkor már valóban mint lelkipásztor
szolgált Reformátusdombegyházán.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a vizsgált korszakhatárunkig (1821) Reformátuskovácsháza csak rövid ideig számított
anyaegyházközségnek, míg Reformátusdombegyháza meg tudott erősödni, hiszen
saját lelkészt tudtak fizetni, és önállá anyakönyvvezetése is volt.
Reformátusdombegyháza esetében még egyházfegyelmi ügyekről is maradtak
fenn források, ezek segítségével megvizsgálhatjuk, hogyan viszonyult ez a kertészközösség a vallásellenességhez.
Kiindulópontként az egyházlátogatási jegyzőkönyvhöz tudunk fordulni, amely
szerint Dombegyházán „eklésiai fenyíték, s vigaszt gyakoroltatik,”556 vagyis a lelkész gondosan ügyelt a valláserkölcsre. Mégis 1818-ban arról panaszkodtak, hogy
Bíró Mihály lelkipásztor lánya rendszeresen paráználkodott egy kovácslegénnyel, és
az apa ezt támogatta. Sőt! Egy alkalommal Bíró elment Kovácsházára úrvacsorát
552
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TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Kovácsházán, 1817. szeptember 14. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
RKREL I.265.a.1. Keresztelési, házassági, esketési anyakönyv 1815–1849.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Dombegyházán, 1817. szeptember 15. = Egyházlátogatási
iratok 1786–1843.
A sors fintora, hogy húsz évvel később a dombegyházi reformátusok nagy része Arad mellé,
Szentleányfalvára költözött át, és ott új egyházközséget alapítottak. SzEREL c.1. Szentleányfalvi egyházközség körrendeleti jegyzőkönyve omniáriummal 1811–1852.
Uo.
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osztani, ahova magával vitte a lányát. A lány itt is összetalálkozott a kováccsal, és
rajtakapták őket az ágyban. Ennek ellenére a lelkész nem fenyítette meg a lányát,
hanem annak szeretőjével együtt mulatozott.557 Ezek szerint a laikus vallásosság
megint összetűzésbe került az egyházzal, mert a prédikátor megszegte azokat a szabályokat, amelyek alapján a gyülekezete jó papnak tartotta őt. A sors fintora, hogy
1824-ben az az Úri Sándor lett Dombegyháza lelkésze, akit 1803-ban elüldöztek
Gyomáról, mert összetűzésbe keveredett a közösség néhány tagjával.558
A vallásellenesség szempontjából ez azt jelenti, hogy Dombegyházán a paráznaság kiváltotta a közösség rosszallását. Ugyanúgy, mint Battonya, Békéssámson és
Gyorok esetében, feltételezhetjük, hogy nem alakult ki a faluban durva vallásellenes
mozgalom. Ezen új egyházközségek olyan valláserkölcsi értékrendet alakítottak ki,
amelyek nem reagáltak a radikális felvilágosodás vallásellenességére. Vajon hasonlóan alakult a helyzet a telepesek által létrehozott egyházközségek esetében is? Az
igen vegyes társadalmi helyzetből származó telepesek mennyire voltak hajlandóak
az egyházfegyelmi szabályokat betartani? A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakult a telepes közösségek esetében az egyházfegyelem.

6.3.2. Református menekültek és református telepesek
A protestánsok számára 1781 után lehetővé vált, hogy a Bánátban is megtelepedjenek. Ez a folyamat lassan indult be, és a békési egyházmegye vezetőinek sok gondot
okozott az új egyházközségek megszervezése. 1781 és 1821 között a Bánságban
összesen négy református egyházközség alakult meg: Debeljácsa,559 Liebling, Magyarittebe és Rittberg. Kispereg sem földrajzilag, sem történetileg nem tekinthető
bánáti telepes falunak, mert a Bánát határfolyójától, a Marostól északra fekszik,
és nem telepesek, hanem menekültek alapították. Ennek ellenére ebben a fejezetben
foglalkozunk vele, mert a telepes falvakhoz hasonlóan korábban lakatlan helyen
jött létre, és az egyházközség megalakulásának körülményei sokban hasonlítottak
a bánáti gyülekezetek létrejöttéhez. Először azt nézzük meg, hogyan alakult meg a
kisperegi egyházközség, és milyen egyházfegyelmi állapotok jöttek létre az újonnan
megalakult faluban.
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TtREL I.29.i.113. Dombegyházi előljárók panasza Bíró Mihály ellen = Magyardombegyháza
1817–1883.
Szász , 2013, 192–193.
A falu nevét többféleképpen is írják. Gilicze János összesen hét variánst gyűjtött össze: Develák,
Debeljak, Debeliacsa, Debeljacsa, Debeljácsa, Torontálvásárhely, Debelyacsa. Vö.: Gilicze, 2013.
Az 1794 és 1821 között keletkezett iratokban háromféle névalakkal találkoztam: Debelláts, Debeliácsa, Debeljátsa. Könyvünkben a legutoljára említett variáns mai helyesírás szerinti alakját
használjuk (Debeljácsa). Azért döntöttünk emellett, mert azokban az iratokban, amelyekben a
település lakói magukat nevezik meg, következetesen a lágyabb kiejtésű névalakok fordulnak elő
(Debeliácsa, Debeljátsa), viszont a felsőbb egyházi hatóságok és a katonai parancsnokság dokumentumaiban minden esetben Debellátsként szerepel a falu neve. Úgy gondolom, egy település
nevét leghitelesebben a lakói ismerik, ezért az általuk használt névalakok közül választottam azt,
amelyik a legkorábban nyitott anyakönyvben is szerepel: „Debeljátsa”. Vö.: TLP E 57.
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Néhány évvel a türelmi rendelet kihirdetése előtt Egyek község teljes református
lakosságát elüldözte az egri káptalan, mert az egyekiek nem akartak rekatolizálni. A menekültek lelkészük vezetésével a Hortobágyon (egész pontosan Tiszacsege
határában) húzták meg magukat, míg végül 1786-ban II. József engedélyezte a 91
Egyekről elmenekült református családnak, hogy az aradi kamarai birtokon, Kisperegen letelepedjenek. 1787. október 18-án érkeztek meg a menekültek Kisperegre, és
az egyházközséget szinte azonnal, már október 21-én meg is alapították. A kincstár
1793-ban rögzítette Kisperegen az úrbéres viszonyokat, de a békési egyházmegyébe
ennél korábban, már 1788. április 18-án bekebelezték a peregi gyülekezetet.560
Egy olyan közösség, amelyet a hite miatt üldöztek el, és több éven keresztül a
pusztán tengette életét, minden bizonnyal szigorúan ügyelt vallásgyakorlásának
fenntartására, és a kihágások nélküli életvitel folytatására. A falu története szerint
Kisperegen 1787 és 1821 között nem volt jelentős egyházfegyelmi ügy.561 Vajon a
források alapján hogyan alakult a népi vallásosság, és találunk-e közöttük vallásellenességre utaló jeleket?
Az Egyekről elmenekült reformátusok magukkal vitték anyakönyveiket, gondnoki számadásaikat és egyházigazgatási irataikat is.562 Sajnos ezek a dokumentumok
részben elkallódtak. Ma sem az egyházközségben, sem az aradi állami levéltárban
nincs nyoma a gondnoki számadásoknak és az egyházigazgatási iratoknak, pedig ez
utóbbiak a menekülés idejéről sok értékes információt nyújthatnának. Fennmaradtak viszont az elüldözés dokumentumai, amelyek között megtaláljuk az egri püspök
leveleit és az egyeki lakosok panaszleveleit. Ezek egytől egyig 1774-ben keletkeztek,
és lényegében mindegyik irat azzal foglalkozik, hogy „minden nap szedik a házakat
dúllyák a szegény községet.”563 Témánk szempontjából hasznosabbak azok a források, amelyek nagyobb időszakot fognak át. Ilyennek tekinthetjük a matrikulákat és
a protokollumokat. A ma elérhető legrégebbi kisperegi (egyeki) anyakönyvet 1765ben kezdték el vezetni, míg a most fellelhető legelső presbiteri jegyzőkönyvet 1818ban nyitották meg. A dátum alapján látható, hogy a kisperegiek tovább használták
az egyeki matrikulát, így a bejegyzésekből nyomon lehet követni az exulánsok útvonalát.564
Ebből megállapíthatjuk, hogy az Egyekről elüldözött reformátusok Csege falu
Árkus nevű határában húzták meg magukat. Az anyakönyv tanúsága szerint 1765ben Kabai András vezette az egyeki gyülekezetet, de a kötet lapjain sehol sem szerepel, hogy ki volt az a lelkipásztor, aki kísérte a menekülőket. Az biztos, hogy
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Fata , 2014b, 278. Szondy, 1912, 12–34; Szondy, 1887, 25.
Szondy, 1912, 51.
Szondy, 1887, 25; Szondy, 1912, 16.
TtREL I.1.b.13.219. Nr. 4. Kevvi András levele Szilágyi Sámuelnek, Egyek 1774. május 6.
KREL b.1. Omniarium 1818–1839. AML jelzet nélkül Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–
1821. AML jelzet nélkül Kisperegi keresztelési és házassági anyakönyv 1807–1839, Halotti
anyakönyv 1821–1839, katonák halotti anyakönyve 1836–1849. Az egyházlátogatás során
1790-ben még külön megjegyezték, hogy az 1751-ben nyitott egyeki anyakönyv is megvolt.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Kisperegen, 1790. február 9. = Egyházlátogatási iratok
1786–1843.
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1778-ban Fodor Pál, majd 1784-ben Székelyhidi András szolgált köztük. Kisperegre
Szentiványi Sámuel vezetésével kerültek, aki 1786-tól vezette a matrikulát. Ezzel
kapcsolatban Szentiványi annyit jegyzett meg, hogy ő volt az, aki az exulánsokat
Kisperegre bevezette, de arról nem tesz említést, hogy korábban Egyeken is szolgált
volna: „Én Szentiványi Sámuel a volt Egyeki Ref(ormá)ta Sz(ent) Ekklésiát le kisérvén Kisperegre d(ie) 18. Oktobris 1787…”565 Minden bizonnyal nem az elüldözés
kezdetétől pásztorolta a gyülekezetet, mert neve csak 1786-ban tűnt fel a keresztelést és temetést végzők között.
Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a letelepedés után a kisperegi gyülekezet igen
erősen ügyelt az egyházfegyelmi állapotok szigorú betartására. Ez abból látszik,
hogy 1787 és 1821 között összesen 86 egyházfegyelmi ügyet tárgyaltak.566 Az 1790
és 1795 közötti időszakot össze tudjuk hasonlítani a sokkal nagyobb lélekszámú
Hódmezővásárhellyel: Kisperegen ebben az időszakban összesen 37 egyházkövetés
volt,567 míg Vásárhelyen négyről van tudomásunk. (Vö.: 6.1.1. fejezet.) 1798-ban
Hódmezővásárhelyen 2308 református család élt, míg Kisperegen 84, vagyis Peregen a falu teljes közösségét érintette egy-egy egyházfegyelmi ügy, míg Vásárhelyen a
legtöbb család nem került az egyházzal összetűzésbe.568
Szentiványi annyira komolyan vette a hitélet ellenőrzését, hogy elkülönítette egymástól a „czégéres” és „aprolekos” bűnt elkövetőket. Sajnos a feljegyzések nem
térnek ki arra, pontosan milyen bűnöket követtek el a cégéres és az apróbb vétkeket
elkövetők, mert mind a súlyosabb, mind az enyhébb bűnök között szerepel lopás,
paráznaság és istenkáromlás. A két kategória mögött valószínűleg különböző fajsúlyú vétkek voltak, de az eltérés nagyságát nem rögzítették írásban. (A jegyzőkönyvben csak a kihágások megnevezése található meg, a bűn részletes ismertetése
nem.) Érdekes, hogy Kisperegen és Árkuson is elő-előfordult vallási közönyösséggel
összefüggésbe hozható bűn: Árkuson 1786-ban Konti István nem volt hajlandó az
istentiszteleteken részt venni. 1790-ben Bíró Mihálynét templomkerüléssel, Szabó
Ferencnét pedig úrvacsora mellőzésével vádolták meg. Minden bizonnyal ezek nem
a mai értelemben vett vallási közönyösség jelei voltak, mert ezeket a kihágásokat az
enyhébb bűnök közé sorolták, vagyis legfeljebb néhány istentiszteleti alkalmat mulasztottak el a vádlottak, és azt sem vallásellenes meggyőződésből, hanem sokkal
inkább az elfoglaltságuk miatt. Nagyon komolyan vették viszont az istenkáromlást,
mert vannak olyan évek, amikor csak ilyen bűneseteket jegyeztek fel, így például
1791-ben négyet, 1792-ben hármat. 1795-ben ugyan egy-egy paráznaság és lopás is
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AML jelzet nélkül Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821. A falu történetének feldolgozói
is ezt erősítik meg. Vö.: Szondy, 1912 és Szondy, 1887.
AML jelzet nélkül Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821. KREL b.1. Omniarium 1818–
1839.
AML jelzet nélkül Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Hódmezővásárhelyen és Kisperegen 1798 = Egyházlátogatási iratok 1786–1843. Figyelembe kell azt vennünk, hogy az egyházkövetésről rendelkezésünkre álló adatok nem teljes körűek, mert a hódmezővásárhelyi anyakönyvet ebből a szempontból nem vizsgáltuk, csak a presbiteri jegyzőkönyvet, de még így is óriási a különbség a két
település között.
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található a vádak között, de ezek arányaiban messze eltörpülnek a 15 káromkodási
esethez képest.569 A szigorú valláserkölcsi szabályok végül az azt felügyelő lelkipásztor ellen fordultak, mert Szentiványi Sámuel részegességét, és feleségének szexuális
kicsapongásait a gyülekezet nem viselte el, ezért feljelentették őt az egyházmegyénél.
Ennek következtében 1798-ban megfosztották állásától és eltiltották a további papi
szolgálattól.570 Szentiványi 1807-ben még biztosan Kisperegen élt, mert a faluban
keltezett levél szerint ismét figyelmeztették, hogy nem gyakorolhatja papi hivatását.571 1821-ben az özvegye követett el egyházfegyelmi vétséget, mert több helybeli
asszonyt nyilvánosan szidott, és kurvának titulálta őket.572
Kisperegen Szentiványi távozása után is komolyan vették az egyházfegyelmet:
1801-ben két helybeli lakost, Gerőts Andrást és Kiss Mihályt blaszfémia miatt egyházkövetésre ítélték.573 1820-ban Faragó Mihálynét intették meg istenkáromlás miatt, és 1821-ben hat személyt büntettek meg paráznaság vétségéért.574
Vajon mennyire szivárgott be Kisperegre a radikális felvilágosodás vallásellenessége? Feltételezhető, hogy a nagyszámú káromkodás mögött valláscsúfolás, vallásellenesség állna? Szerintem nem. A források alapján látható, hogy olyan vallási
ébredés alakult ki a menekülés és a letelepedés hatására, hogy a hitéletet filozófiai
alapon támadó bármilyen gondolat beférkőzésének nem volt tere. Ezt igazolja, hogy
Kispereg lett a református misszió délkeleti központja. A kicsiny, alig néhány száz
fős lakosságú falu aktív szerepet vállalt abban, hogy hitüket minél aktívabban terjesszék. Segítségükkel a 19. század elején több református egyházközség is létrejött,
közülük érdemes Aradot megemlítenünk. Arad vármegyei székhely és jelentős katonai központ volt ebben az időben, és 1799-ben a kisperegi lelkésznek sikerült elérnie, hogy az Aradon állomásozó katonák között elláthassa a református vallásúak
lelkigondozását.575 Ehhez hasonlóan a kisperegi lelkész szolgálta ki a szentségeket a
Battonyán és Reformátuskovácsházán letelepedő reformátusoknak is.576
Annak ellenére, hogy egyik esetben sem maradt fenn az istenkáromlás pontos
szövege, csak feltételezhetjük, hogy a blaszfémia nem a vallásellenességet, hanem a
paraszti világ hagyományos beszédmódját jelentette. A bemutatottak alapján igen
nehéz lenne elképzelni, hogy egy ilyen erős hitélettel rendelkező faluban deista gondolatok terjedhettek volna el.
A Bánátban létrejött református falvak szervezőereje viszont nem a vallásosságon
alapult, hanem gazdasági indíttatású volt. A következőkben azt vizsgáljuk meg, mi569
570
571
572
573
574
575
576

AML jelzet nélkül Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821.
TtREL I.1.b.38.689. nr. 5. Békési egyházmegye jegyzőkönyvi kivonata, 1798. ápr. 20. = Békési tractus különféle ügyei, 1798.
TtREL I.29.i.209. Szentiványi Sámuel kisperegi prédikátor ügyei Szentiványi Sámuelné miatt,
1807 = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
KREL b.1. 1821. május 3. = Omniarium 1818–1839.
TtREL I.1.s.14. Egyházlátogatás Kispereg, 1801. október 30. = Egyházközségi és iskolai kimutatások. Békés-Bánáti egyházmegye 1784–1911.
KREL b.1. 1820. április 2. és 1821. május 3. = Omniarium 1818–1839.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Gyulavári, 1799. február 28.
Barcsa , II., 1908, 273.
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lyen hitéletet éltek a semmiből létrejött új közösségek, mennyire tartották fontosnak
a valláserkölcsöt betartani.
Magyarittebe és Debeljácsa esetében első pillantásra két ellentétes képet kapunk.
Egy évvel a letelepedés után Ittebén részletesen rögzítették az egyházfegyelmi szabályokat, amely azért meglepő, mert a békési egyházmegye többi gyülekezetében
ilyen regulákat nem rögzítetek írásban, helyettük az érvényes egyházi kánonokra
hivatkoztak. 1787-ben az új egyházközség legelső tisztviselőinek megválasztásával
egy időben a jegyzőkönyvben rögzítették, hogy az egyházi erkölcsöket akkor is be
kell tartani, ha a telepesek korábban nagyon eltérő szabályokhoz voltak szokva:
„Ugyan ekkor köz meg egyezésből statuáltatott, hogy mivel az ide sok felől gyűlt népnek nagyobb része, némelly czégéresebb bűnöket ú(gy) m(int) a káromkodást, lopást majd minden
tartózkodás nélkült cselekedte, hogy az Ekklesiai fenyíték ne tsak az praáznaságra szorúlna
(a’mellyet most uralkodó Felséges Urunk sok nehéz circumstantiakra nézve dd 5a Ápr. 1781
circumscribált) a káromkodók, lopók és más czégéresebb bűnösök közönséges helyen poenitentiát tarcsanak, hogy ekképpen ennek az Ujj Ekklesiának tisztasága ez által is a’mennyire
lehet fel tartassék, a bűnösök pedig a szabados bűneiktől[?] el idegeníttessenek.”577

Debeljácsát református telepesek alapították a 18. század végén a katonai határőrvidéken. A falu megalapításával egyszerre jött létre az egyházközség is, de a gyülekezeti élet korántsem volt olyan szervezett, mint az egyházmegye más gyülekezeteiben:
a településnek sokáig nem volt állandó lelkésze, és a hitélet sem volt intenzív. Ez
valószínűleg azzal magyarázható, hogy a telepesek között voltak olyanok is, akik
a törvény elől menekültek a határőrvidékre. Ahogy korábban említettük, 1805-ben
Kovács János helybeli lakost a lelkész megfeddte, mert tagadta az isteni gondviselést,
és azt állította, hogy ő is képes lenne egy új Biblia megírására. Sőt! Isten létezését is
kétségbe vonta. Kereszténységellenes kijelentései ellenére ügyét nem terjesztették az
egyházmegye elé, a lelkipásztor megelégedett azzal, hogy kijelentéseit visszavonatta,
és megígértette vele, hogy rendszeresen fog élni az úrvacsorával:
„1805. január 29-én Kovács János konvikáltatott, hogy vallástalanságot és atheismust hintegetett, mely abban állott, hogy az Isten lételét megtagadta és Isten gondviselését kétségbe
hozta, sőt e mellett egy bizonyos társaságban azt is állította, hogy ő új szentírást csinál. Ezen
tévelygő vélekedéséről meg győzetett és amidőn magát szentül ajánlotta volna, hogy e féle beszédekről megőrzi, templomba jár, a szent vacsorával való élést meg nem utálja, melyet eddig
cselekedet álta, mostan elhalgatódik az ő vétke és a Főtistelető Superintendentia eleibe nem
terjesztődik, de ha több e féle vallástalanságba találtatik, az azt illető Főtiszteletű törvényszéknek kötelesség szerint átaladódik.”578

577
578

TLN 1787. december 2. = Magyarittebei házassági, halotti és keresztelési anyakönyv omniá
riummal 1787–1812.
Gachal , 1994, 74. Sajnos a debeljácsai gyülekezet jegyzőkönyve elkallódott, sem a pancsovai
levéltárban, sem az egyházközségnél nem sikerült megtalálnom, ezért a Gachal által idézett
szöveg hitelességét nem tudtam leellenőrizni. Vö.: TLP E 57 Debeljača Reformatska crkva
rođenih 1794–1838. Debeljácsán őrzött legkorábbi jegyzőkönyv 1862-vel kezdődik. DREL
b.1. Presbiteri jegyzőkönyv 1862–1896.
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Magyarittebe példájából kiindulva a Bánátban létrejött új egyházközségekben a prédikátorok számítottak a komolyabb egyházfegyelmi kihágásokra, amely Debeljá
csán be is következett: Kovács János nemcsak deista tételeket hirdetett, hanem Isten
létezésének megtagadásával ateista tanokat hintett el a gyülekezetben. Nagyon fontos viszont figyelembe vennünk, hogy nem áll rendelkezésünkre semmilyen olyan
dokumentum, amelyet Kovács maga készített volna, ezért a lelkész által megfogalmazott vádak nem feltétlenül azonosak a megvádolt egyháztag filozófiai kijelentései
vel. Ráadásul az ügy el sem jutott az egyházmegyéig, márpedig egy ateista kijelentés
ekkoriban nemcsak a gyülekezetben volt súlyos probléma, hanem az esperes is odafigyelt rá.579 Elképzelhető, hogy a prédikátor számára a Szentírás isteni eredetének
tagadása egyben Isten létezésének tagadását is jelentette, miközben Kovács eddig a
gondolatig el sem jutott. (Ilyen félreértést már korábban is bemutattunk Kiss András hódmezővásárhelyi lelkipásztor esetében.[6.1.1. fejezet.]) Források hiányában
nem tudjuk véglegesen eldönteni, mi volt az igazság, de lehetőségünk van arra, hogy
az új bánsági gyülekezetek megszervezésén keresztül bepillantást nyerjünk a telepesek vallásosságába, és ezáltal a vallásellenes filozófiák terjedésébe.
A Temesi Bánság fennállásáig (1779) a kormányzat alapvetően német anyanyelvű
katolikus telepeseket igyekezett erre a területre letelepíteni, kiegészítve a törökök
elől idemenekült román és szerb lakosságot, így protestánsok nagyobb arányban
csak II. József uralkodásától kezdve települtek be a Bánságba. 1779-ben viszont
újjászervezték a vármegyéket, ezáltal a magyar közigazgatás irányítása alá került
területen fokozatosan megjelentek a magyar földművesek is.580 A 18. század végén
a lutheránus egyház valamivel erősebb volt a Bánátban, mint a kálvinista egyház,
ez valószínűleg összefüggött a gyülekezeti tagok etnikai hovatartozásával, hiszen
II. József erőteljesebben támogatta a német ajkúak betelepítését, mint a magyarokét. A német kolonisták 24%-a evangélikus volt, ez arányaiban fölülmúlta a református telepesek beköltözését.581
Fata Márta kamarai iratok és betelepítési iratok alapján felvázolta, hogyan kerültek a türelmi rendelet kihirdetése után német ajkú protestánsok a Bánátba. Kezdetben még nem indult meg a szervezett betelepítés, csak egyénileg érkezett néhány
német anyanyelvű kolonista és velük egy-két szlovák és magyar. 1784-ben érkezett
az első nyolc német ajkú protestáns telepes a Bánátba, akik együtt akartak letelepedni, és igényeltek vallásuknak megfelelő iskolát is. Először Kiskomlós és Garabos
falvakat jelölték ki számukra, majd Nagykomlóson (Tót-Új-Komlós) telepedtek le.
Nagykomlóst 1782-ben szlovák evangélikusok alapították, miközben a német protestánsok 1785-ben Temeskutasra költöztek át. Ezzel párhuzamosan Gladnán 18
német protestáns bányász telepedett meg, akik egy ideig a Facsed nevű faluban is
laktak. A kamarai igazgatás azt tervezte, hogy Csukáson telepítik le a német protestánsokat, akik eddigre a fentebb nevezett településeken egész sokan lettek: 290
579
580
581

Az egyházmegyei iratokban egyáltalán nincs nyoma Kovács ügyének. Vö.: TtREL I.29.a.2. és
I.29.h.1
Kókai , 2010, 55–69.
Kollega Tarsoly, 2011, 106.

143

{6. VALLÁSELLENESSÉG A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN 1781 ÉS 1821 KÖZÖTT}

evangélikus, 118 református személy. Végül a kamarai igazgatás úgy döntött, hogy
az összes német protestánst új helyre, Lieblingbe költöztetik.582
Liebling az 1784–1787 közötti német telepítési hullám során jött létre, a lakosság
túlnyomórészt evangélikusokból állt, de 1791-re annyi német nyelvű református is
betelepült, hogy az egyháztagok önálló gyülekezetet szerettek volna létrehozni. Első
lelkészjelöltjük Bodó János volt, akit viszont az esperes alkalmatlannak talált a feladatra. Őt követte Jakob Hederici, aki 1792-ben átköltözött Rittbergre. Mivel a két
település közel fekszik egymáshoz, nem meglepő, hogy Liebling 1806-ig Rittberg
filiája lett.583
1787-ben az egyházkerület arra utasította Szőnyi Benjámin esperest, hogy vegye
föl a békési egyházmegyébe a Temesvár körül keletkezett új református gyülekezeteket.584 A 18. század végén nagyjából egy időben négy református anyaegyházközség
jött a Bánságban létre. Ezek időrendi sorrendben a következők voltak: Magyarittebe (1786), Liebling (1786), Rittberg (1793–1794) és Debeljácsa (1794).585 Az önálló egyházközségeken kívül szórványok is kialakultak, mint például a német ajkú
Frantzfelden.586 Sajnos, az is előfordult, hogy nem sikerült a gyülekezet megszervezése: 1819-ben Szintáron lemondtak az önálló egyház alakításáról, mert a gyenge
termőföld miatt elvándorolt a lakosság:
„Én az általam instált, Bánátban kezdetett Szintári talán lejendő reform szent eklézsiát nemigen régen személlyesenn meg mérvénn, és ottan mindeneket jól meg vizsgálvánn, úgy találtam, hogy abból vagy soha sem lészen eklézsia, vagyha lészen is, igen igen csekély, mint Csejt,
vagy talánn ollyan sem. A helly sem alfőldi magyarnak, hanem oláhnak való hegy, vőlgy, s
erdő a határa is igen kitsi, s ez életre nézve terméktelen hegyi föld. Nem vólt még akkor több
benne 15 reform. ujj lakosoknál, de ha egésszen meg szálják is, nem lehet több benne 31 földes
gazdánál. Ollyan hellyen pedig földetlen ember sem sok élhet.”587

Magyarittebe már a 18. század elején is részben lakott település volt, de 1781-ben
magyar földesúr kezébe került a falu, amelynek során Kiss Izsák Békés vármegyéből
református magyarokat telepített ide. 1848-ig a Kiss család tulajdonában volt a falu,
aztán Kiss Ernő honvéd tábornok kivégzésekor elvettek tőlük.588 1786-ban Torontál
vármegye nemesi közgyűlése jóváhagyta, hogy az új településen református lelkészi
állást létesítsenek. Szőnyi Benjámin esperes viszont úgy vélte, hogy a telepesek nem
rendelkeznek elég anyagi erővel ahhoz, hogy saját prédikátort tartsanak. 1787-ben
582
583
584
585
586
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Fata , 2014b, 327–328.
Barcsa , II., 1908, 231. Glas , 1937, 39. Erk–Schäfer , 1986, 17.
Barcsa , II., 1908, 90.
Barcsa , II., 1908, 226, 231, 283, 322–323.
Kovách, 1998, 343. TtREL I.29.c.15. Frantzfeldi conscriptio c(irca) a(anno) 1816. valamint
Debelliátsról, Rittbergről M. Ittebéről Frantzfeldről visitationalis relatio de a(nno) 1816.
T. assessor Kis Bálint úr által.
TtREL I.29.c.12. Barkó Mihály csejti rektor és jegyző levele Juhász István esperesnek, Csejt,
1819. július 1. = Elmozdított tanítók, kitiltott tanulók 1794–1905, 1–97; egyháztörténet,
krónikai feljegyzések 1761–1889. Kovách Géza kézikönyve sem Csejt, sem Szintár nevű települést nem ismer a Bánátban. Vö.: Kovách, 1998, 319–351.
Szekernyés , 2013, 202. Barcsa , II., 1908, 322–323. Simon, 2002, 175–179.
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az ittebeiek királyi engedélyt is kaptak saját lelkipásztor tartására, ezért önálló egyházközségként bekebelezték őket a békési egyházmegyébe. A gyülekezet első lelkipásztora Boros István lett.589 1788-ban a törökök betörése miatt sokan elmenekültek a faluból, ezért a lelkipásztor engedélyt kért az esperestől, hogy elhagyhassa
Ittebét.590 Azt nem tudjuk, hogy Boros elmenekült-e, de az biztos, hogy 1792-ig
Magyarittebe lelkipásztoraként szolgált, majd ezután egészen 1805-ig Rittbergen
dolgozott prédikátorként.591
Tudjuk, hogy Rittberget először német ajkú katolikus és evangélikus telepesek
alapították 1786-ban, ők néhány év múlva elmenekültek a faluból, mert a környező
községek román lakosai folyamatosan zaklatták őket. Ennek ellenére a katolikus
egyház nem szűnt meg, bár 1791-ben plébániáját Vecseházához csatolták. Az evangélikus gyülekezet még jobban meggyengült, és 1801-re teljesen megszűnt. 1810-ben
viszont a kincstár Luis Victor Meriadec de Rohan Guemeni francia hercegnek adta
el a települést, aki ismét meghívott ide katolikus és evangélikus családokat is. A falu
viszont ekkorra már majdnem homogén református lakosságú volt, sőt a Bánátban
ritkaságszámba menően olyan nyelvi szigetet képzett, ahol a népesség 95% magyar
anyanyelvű volt. A kálvinisták 1794-ben Csanád, Csongrád, Békés és Heves vármegyékből érkeztek, és annyira erősnek bizonyultak, hogy vissza tudták verni a
románok szűnni nem akaró zaklatásait.592 A források tükrében ilyen körülmények
között igazi sikertörténetnek tűnik a rittbergi gyülekezet építése.
A magyar reformátusok megérkezésekor az egyház is zűrzavaros állapotban volt.
Fentebb említettük, hogy Jakob Hederici 1792-ben átköltözött Lieblingből Rittbergre, ami azt jelenti, hogy német ajkú reformátusok is voltak Rittbergen. Az egyházmegye tudott erről, mert 1793-ban elkezdték előkészíteni a rittbergi gyülekezet
bekebelezését az esperességbe,593 de ez meghiúsult, mert mire az esperes a helyszínre
érkezett, kiderült, „hogy a Rittbergi Német R(e)f(ormá)t(u)s lakosok mindnyájan
készülőben vóltanak az onnan való el költözésre”.594 1794-ben maga Hederici is
visszatért Lieblingbe, majd még ugyanabban az évben Bácskába költözött.595 Érdekes viszont, hogy a magyar nyelvű gyülekezet szervezésével kapcsolatban az 1810-es
589

590
591
592

593
594
595

TtREL I.1.b.22.404. nr. 1-3. Kivonat Torontál vármegye jegyzőkönyvéből, 1786. október
3. Szőnyi Benjámin levele a püspökhöz, 1786. dec. 27. Magyarittebeiek levele az esperehez,
1787. január = Egyházkerületi közgyűlési iratok 1786–1787.
TtREL I.29.i.89. Boros István ittebei lelkész levele az esperesnek, Ittebe, 1788. december 8. =
1788–1882 Ittebe (Magyar).
K iss , 2001, 11.
Barcsa , II., 1908, 322–323; Szekernyés , 2013, 684–691; Szmida – Nikolényi , 1901, 1–2, 52;
Kókai , 2010, 92–96. Szántó János Temes vármegyei táblabíró egyik levelében beszámolt arról,
hogy a herceg evangélikus és katolikus családokat is telepített Végvárra, de nem állt szándékában a református többség visszaszorítása. TtREL I.29.i.199. Szántó János levele Kiss András
esperesnek, Temesvár, 1814. február 19.
TtREL I.29.c.14. Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek, 1793.
június 15.
TtREL I.1.b.32.541. nr. 11. Szentmiklósi Sebők Sámuel esperes és Kiss András hódmezővásárhelyi prédikátor jelentése a rittbergi egyház látogatásáról, 1794. május 17–18.
Glas , 1937, 39.
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évek közepéig semmit sem említenek a források. A lieblingi atyafiakkal viszont sok
gondjuk volt a rittbergieknek. Az egyik probléma nyelvinek volt tekinthető, mert az
új lelkész, Boros István igencsak hadilábon állt a német nyelvvel, miközben ki kellett szolgálnia a lieblingi német kálvinistáknak a szentségeket. Ez állandó feszültség
forrása lehetett, hiszen tolmácsok nélkül képtelen volt szót érteni hittestvéreivel:
„Illyenkor is pedig a tolmácsok tsak ollyanok vóltak, a micsodásokat hamarjába kaphattunk,
néhányszor tsak ott szolgáló rittbergi gyermekek, a kik vagy a magyar, vagy a német nyelvet
tsak felényire is alig értették. Kőnnyen meg eshetett azért, hogy sem az én kérdésemet, sem az
ő feleletjeket nem a maga igaz értelmébe adták által.”596

A másik probléma felekezetközi volt, mert a lieblingi evangélikusok igyekeztek a
reformátusokat saját vallásukra téríteni, bár arra is volt példa, hogy az evangélikus
lelkipásztor református szertartás szerint szolgáltatta ki az úrvacsorát.597 A problémát 1806-ban sikerült megoldani, mert Bázel kantonból megérkezett Lieblingbe
Johann Gysin, aki önálló gyülekezetté szervezte a német ajkú közösséget.598 Lelkészváltás is történt ebben az időszakban, miután 1805-ben meghalt Boros István. Ezt
követően az Arad vármegyei(!) Vadászról járt ki a lelkipásztor a szükséges teendők
elvégzésére, majd 1806-ban állandó lelkészként elfoglalta állását Kutasi József.599
A két új prédikátor megérkezésével lezárták a feszült helyzetet: 1807-ben Lendvai
János hódmezővásárhelyi lelkipásztor által vezetett egyházlátogatás során a következőket jegyezték föl: „[…] meg tudakozván mind a Tiszt. Prédikátor, mind az Elöl
Járó Urakat, ott sem az eg(y)ik, sem a másik részről, semmi baj nints.”600
A Békési Református Egyházmegye legnagyobb lélekszámú gyülekezete a hódmezővásárhelyi volt, ahol 1798-ban 10.000 lelket számoltak össze.601 Ezzel szemben
Rittbergen 1814-ben 887, 1816-ban 753 személy vallotta magát kálvinistának.602
Nyilvánvalóan egy telepes falu esetében sokkal kevesebb lakossal kell számolnunk,
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TtREL I.1.b.44.849. nr. 5. Boros István jelentése a rittbergi kivizsgálásról, Rittberg, 1805.
március 7.
TtREL I.1.b.38.689. nr. 1. Boros István, rittbergi prédikátor jelenti az esperesnek a lutheránusokkal való elégedetlenséget, Rittberg, 1798. január 17. TtREL I.1.b.44.849. nr. 1. Boros István rittbergi prédikátor a Lieblingben történtekről, Rittberg, 1804,. július 4. TtREL I.29.a.2.
Egyházmegyei közgyűlés Vésztő, 1798. február 21-22.
Kis Bálint szerint Bern kantonból, az egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyve alapján Bázel
kantonból érkezett Gysin. K is , 1992a, 152. TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Békés,
1806. április 10.
TtREL I.29.i.199. Kutasi József rittbergi lelkész levele Juhász István esperesnek, Rittberg,
1816. december 12.
TtREL I.29.c.13. Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek, Hódmezővásárhely, 1807.
október 8.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Hódmezővásárhelyen 1798. október 26.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Végváron 1814 és 1816. Sajnos nagyon ritkán tartottak a
bánáti gyülekezetekben vizitációt, míg a többi településen 1787-től évente személyesen megfordult az esperes. 1821-ig csupán 1814-ben és 1816-ban jegyezték fel a végvári gyülekezet
nagyságát, a többi (alig néhány) esetben egyetlen mondatban foglalta össze a jegyzőkönyv a
tudnivalókat, miszerint Rittbergen is volt egyházlátogatás.
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mint egy mezőváros esetében, feltűnő viszont, hogy a letelepedést követő nyugodt
időszak után hirtelen jelentős mértékben csökkent a gyülekezeti tagok száma. Ez
azzal magyarázható, hogy az 1810-es évek közepén ismét nyugtalanság vett erőt
a község lakóin, akik elhatározták, hogy Bukovinába vándorolnak ki. Nem egyértelmű, mi váltotta ki a költözési szándékot, az biztos, hogy 1816-ban Kutasi József
lelkész több levélben is arról számolt be, hogy a gyülekezet bomlófélben van.603
Az esperesi naplóban Juhász István esperes tömören így foglalta össze a helyzetet:
„Vettem T. Kutasi Jósef rittbergi pr(édikátor) úr levelét. Írja, hogy eccl(ési)ája oszló
félben van, és hogy a tavasznál tovább nem akar az eccl(ési)a p(rédi)kátort tartani.
Más státióra való rendeltetésért instál.”604 1817 áprilisában Vég János borossebesi lelkipásztor fantáziát látott a végvári gyülekezetben, mert felajánlotta az esperesnek, hogy elfoglalja Kutasi helyét,605 ám valami mégis megállította a szétesési
folyamatot, mert még 1816-ban a vészesen fogyó gyülekezet jelentette ki, hogy Kutasi szolgálatára mindaddig igényt tart, amíg Rittbergnek vannak lakosai.606 Majd
1820-ban maga Kutasi értesítette az esperest, hogy normalizálódott a helyzet, és
ismét elkezdett a lélekszám emelkedni.607 Sajnos a forrásokból nem derül ki, hogyan
sikerült megfordítani a folyamatot, de valószínű, hogy nemcsak a lelkész gyülekezetépítésben kifejtett tehetsége játszott közre, hanem hogy 1818-ban Rohan herceg
eladta a birtokát gr. Vojkffy Istvánnak.608 A földbirtokosváltás megoldotta a herceg
és a lakosság közötti konfliktust, minthogy a földesúr azzal vádolta a rittbergieket,
hogy hanyagul művelik meg a földet.609
A katonai határőrvidéken is letelepedtek reformátusok, ahol a rittbergihez hasonlóan nehéz volt megszervezni az új egyházközséget.
Az 1787-es török háború után szükséges volt újabb telepeseket hozni a határvidékre, ezért elhatározták, hogy új falvakat hoznak létre a Németbánsági Határőrezred parancsnoksága alá tartozó területen. Így jött létre 1794-ben Pancsova közelében
Debeljácsa magyar református telepes falu.610 A telepesek a kincstár szervezésében
Hódmezővásárhelyről, Makóról, Szentesről, Magyarittebéről és Gyomáról érkeztek. A helyi egyház hivatalosan 1799-ben alakult meg, az alapítás előtti években a
magyarittebei lelkész szolgálta ki a szentségeket, de amennyiben nem tudott eljutni
a településre akkor a környező községek evangélikus vagy katolikus papjai látták
el a feladatokat.611 A debeljácsaiak még az 1848/49-es szabadságharc idején is élő
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TtREL I.29.i.199. Kutasi József rittbergi lelkész levele Kiss András esperesnek, Rittberg,
1816. január 8. valamint Kutasi József rittbergi lelkész levele Juhász István esperesnek, Rittberg, 1816. február 20.
TtREL I.29.o.1. 1816. december 12.
TtREL I.29.o.1. 1817. április 4.
TtREL I.29.i.199. A rittbergi gyülekezet igazolása Kutasi József lelkészi munkájáról, 1816.
január 8.
TtREL I.29.i.199. Kutasi József lelkész levele Juhász István esperesnek, Rittberg, 1820. május 26.
Szekernyés , 2013, 684–691. Szmida – Nikolényi , 1901, 5.
TtREL I.29.i.199. Kutasi József levele Kiss András esperesnek, Rittberg, 1814. január 12.
M illeker , 1925, 92–93.
Szekernyés , 2013, 264–266; Csete-Szemesi , 1994, 41–43; Bakator – M észárosné Bába , 2003,
38, 175.
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kapcsolatot ápoltak az egykori kirajzási központokkal, mert a szerbek betörésekor
a falu lakossága Makóra, Békésre, Hódmezővásárhelyre és Szentesre menekült el,
ahol rokon családoknál szállásolták el őket.612
Rendelkezésünkre áll a debeljácsai egyház megszervezésének egyik fontos dokumentuma, amelyben 1795-ben Szentmiklósi Sebők Sámuel esperes utasította Szalay
Pál szentesi lelkészt, hogy személyesen látogassa meg a községet. Ebből az utasításból egyértelműen kiderül, mire ügyeltek új gyülekezet szervezésekor: feltűnően nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy a szentségek kiszolgáltatásához szükséges edények
biztosítását Rittberg és Liebling esetében a kincstár már magára vállalta, ezért itt
is szükséges ennek elérése. Igyekeztek elérni, hogy legyen működő presbitérium,
illetve ha az nincs, legalább egy gondnok legyen. Ragaszkodtak a minimális egyházfegyelem betartatásához, amely egyelőre kimerült a rendszeres templomba járás
ellenőrzésében. A többi telepes faluhoz hasonlóan ígéretet kaptak parókia és templom építésére, amelynek megvalósulását figyelemmel kísérték. Minél előbb szerettek
volna állandó lelkészt állítani a településre, ezért igyekeztek megtudni, milyen pénzbeli és természetbeli szolgáltatások vállalására hajlandó a lakosság.613
1801-ben ismét részletesen tárgyalták a bánsági gyülekezetek ügyét. A református
egyház Temes vármegye alispánjával folytatott tárgyalásokat, valamint a katonai
határőrezred pancsovai parancsnokával is. A megbeszélések során sikerült megállapodni, hogy a református lelkipásztorok fizetése nem lehet kevesebb az evangélikus
prédikátorok díjazásánál, valamint hogy a katonai igazgatás nem fogja megakadályozni a kálvinista egyházközségek megszervezését.614
A fentebb ismertetett 1798-as utasítás, valamint az 1801-es tárgyalás sokat segít megértenünk a bánáti református egyházközségek létrejöttének körülményeit.
Amint látható, Szentmiklósi nagy hangsúlyt fektetett a gyülekezetépítésre, az egyház anyagi biztonságának megteremtésére és a látható egyház jeleinek gyakorlására
(például templomba járás). A gyülekezetépítés, az anyagi helyzet és a hitélet elemzése segítségével megvizsgálhatjuk, hogyan alakult a vallásellenesség a Bánátban.
A debeljácsai egyházközség 1821 előtti protokollumai jelenleg nem fellelhetőek,
viszont több egyházkormányzati irat is fennmaradt, amelyek bepillantást engednek
a gyülekezet valláserkölcsi viszonyaiba. Ilyennek tekinthetjük a Légárdi Márton
rektor ellen folytatott egyházfegyelmi eljárás iratanyagát és a Tar János lelkipásztort
szidalmazó iratokat.615 Állításaink hitelességének alátámasztására a katonai határőr-parancsnokság iratait és a debeljácsai anyakönyvet tudjuk még felhasználni.616
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Gilicze , 2013.
TtREL I.29.i.33. A debellatsi ref. ekklésiának 1795diki vagyis felállásakori állapotja. Vö.:
Csete-Szemesi , 1994, 41–43.
TtREL I.1.s.14. Relatio de visitatione Canonica Ecclesiarum in Tr. Békésiensi 1801 = Egyházközségi és iskolai kimutatások. Békés-Bánáti egyházmegye 1784–1911.
TtREL I.1.b.50.1003. Légárdi Márton debeljácsi rektor fegyelmije 1811 = Egyházkerületi közgyűlési iratok 1811–1812. TtREL I.29.i.33. Tar János debeljácsai lelkész elleni gúnyvers =
Debeljácsa 1794–1867.
TLP E 57 Debeljácsai keresztelesi anyakönyv 1794–1838. TLP 27.F.758. Banatska vojna granica – mesta (Deutschbanater Granz Regiment No 12.) Pancevo I nepoznata mesta – registri
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Fentebb említettük, hogy Kovács János helybeli lakos 1805-ben igen durván kikelt
a keresztény tanok ellen. Ehhez hasonló további vallásellenes ügyről nincs információnk, viszont Légárdi Márton és Tar János esete felveti a kérdést, hogy lazábbak
voltak-e a valláserkölcsi állapotok és az egyházfegyelem, mint másutt.
Debeljácsán több szélsőséges eset fordult elő, ezek azt jelentik, hogy a gyülekezet hitélete távol állt az egyházi kánonokban előírtaktól. A kisperegi viszonyokhoz
képest különösen feltűnő a szabadosság. Miért állítom ezt? Azért, mert Légárdi
Mártonhoz és Tar Jánoshoz olyan szélsőséges ügyek kötődnek, amelyek nem férnek
bele a korabeli egyházfegyelmi értékrendbe. Korábban bemutattam, hogy Szőnyi
Benjámin és Úri Sándor ellen igen sokan panaszkodtak, és a gyülekezetek vezető
személyei szerették volna őket eltávolítani az egyházközségből (51.1. és 5.2.2. fejezet). Úri Sándort még a református hittételek meggyalázásával is megvádolták, és a
rendet helyreállítani akaró esperest Gyomán majdnem meglincselték, vagyis fizikai
tettlegesség is előfordult egy-egy vitás ügy kapcsán. A régi mezővárosi gyülekezetek
és a bánáti telepes falvak között nem a fizikai erőszak nagyságában vagy gyakoriságában van különbség, hanem a fenyítés, a büntetés mértékében.
Tar János 1799 és 1808 között szolgált prédikátorként Debeljácsán.617 A lelkipásztor helyzete Úri Sándoréhoz hasonlóan akkor kezdett ellehetetlenülni, amikor
olyan szabályokat akart a lakosságra rákényszeríteni, amelyeket nem tartottak elfogadhatónak. Ezek a szabályok a katonai parancsnokság fennhatóságát jelentették,
hiszen Debeljácsa a határőrvidék része volt. 1807-ben Szántó János, Temes vármegye táblabírója személyesen járt a faluban, s megállapította, hogy a gyülekezet nagyon utálja a lelkészt, mert a katonaság segítségével igyekszik rendet tartani, ezért
arra kérte az esperest, hogy Tart sürgősen helyezze másik gyülekezetbe.618 1808-ra a
helyzet annyira elmérgesedett, hogy egy gúnyverset írtak Tar ellen, amelyben azzal
vádolták, hogy nyerészkedett és meggazdagodott, így el kell takarodnia a faluból.619
Ez meg is történt, 1808-tól Vígh János lett a debeljácsai lelkipásztor.620
Vígh János, az új lelkipásztor nem sokkal beiktatása után már arról panaszkodott, hogy a lakosság erkölcsi értékrendje szedett-vetett, mert sem az egyházi, sem a
világi törvényeket nem voltak hajlandóak betartani. Ráadásul a rektorral, Légárdi
Mártonnal is meggyűlt a baja, mert a tanító mindig a lelkész által kihirdetettek
ellenkezőjét állította: amikor Vígh ismertette a közösség előtt az érvényes jogszabályokat, Légárdi minden esetben megcáfolta azokat.621 Ez csupán a prédikátor és
a tanító közötti konfliktusra utal, ám több adatunk is az egyházfegyelem lazaságát
mutatja. Ezekből kiderül, hogy Légárdi működése idején az iskola leégett, és a tűz

617
618
619
620
621

48. kot. 1805; Register zum Exhib. Prothoc. Reg. No. 12. 5. kotet 1802–1811; Delovodnik
Reg. No. 12. Pančevo 5. doboz 1808–1813 godine Komanda u Pančevo.
Gachal , 1994, 69; Bakator – M észárosné Bába , 2003, 186.
TtREL I.29.i.33. Szántó János levele az esperesnek, Temesvár, 1807. november 6. = Debeljácsa 1794–1867.
TtREL I.29.i.33. Tar János debeljácsai lelkész elleni gúnyvers = Debeljácsa 1794–1867.
Gachal , 1994, 69 Bakator – M észárosné Bába , 2003, 186.
TtREL I.1.b.50.1003. nr. 1. Vígh János debeljácsai prédikátor panasza Légárdi ellen, Debeljácsa, 1810. január 29. = Egyházkerületi közgyűlési iratok 1811–1812.

149

{6. VALLÁSELLENESSÉG A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN 1781 ÉS 1821 KÖZÖTT}

oltásával a rektor egyáltalán nem törődött. Ráadásul Légárdi egy hamis levelet küldött az espereshez, amelyben azt hazudta, hogy ragaszkodnak hozzá Debeljácsán.
Ez az egyházfegyelmi bíróság iratai szerint nem volt igaz, mert a tanító egyáltalán
nem törődött az iskolájával: tanítási időben kocsmában volt, miközben a gyerekek
eltörték egyik társuk lábszárát. Sajnos kétséges volt, hogy a megvert gyerek meg
fogja-e érni a másnapot. Légárdinak kötelessége lett volna ezt a verekedést megakadályozni, de egyáltalán nem érdekelte a dolog. A jegyzőkönyv szerint a hitélet
gyakorlását sem tartotta fontosnak, mert az iskola praeceptora, Orosz János csak
ritkán járt templomba. Ez azért érdekes, mert Orosznak Légárdi volt a felettese, és
egyházi iskola esetében az intézmény alkalmazottja is egyházi személynek számított, tehát Légárdinak kötelessége lett volna Oroszt arra utasítania, hogy vegyen
részt az istentiszteleteken. Sőt! A tanító a fennálló állami rend ellen is lázongott,
mert Ferenc császár rendeleteit elégette egy akasztófa alatt.622 Mindezen túl még
Vígh János prédikációit is nyilvánosan kigúnyolta:
„Mikor p(edi)g újj esztendő napján papoltam, ezt mondotta az nem egyéb hanem haszontalan
kiabálás declamat és mesebeszéd, sőt a mai ifjú papok deákok és rectorok nem egyebet tsinálnak hanem tsak mesélnek; mellyet hallhattak a’ kik még akkor a temp(lom) előtt ál(l)tak – de
ebből is meg tettzik, hogy meg eshetett, hogy mikor most pünkösdkor itt vólt Czapfalvi uram,
akkor is az ő hallatára ezt mondotta prédikálásom után, ez egy bolond predikátzió, az is bolond vólt, a’ ki írta, ha mindjárt a’ debreczeni leg első professor írta is.”623

A rendelkezésünkre álló forrásokból nem tudjuk egyértelműen eldönteni, igaz-e
vagy sem az összes Légárdi ellen felhozott vád, mert csak a Légárdira valló tanúkihallgatások és az ítélet maradt fenn, a vádlott védekezése nem. Erre a hiányosságra hívta fel az egyházkerület az esperes figyelmét is, mert 1811-ben egy olyan
határozatot hoztak, amely szerint Légárdi Mártont bűnösnek találták abban, hogy
megzavarta az istentiszteletet, mégis meghagyták hivatalában. Helyette a lelkészt,
Vígh Jánost mozdították el. Egyben megintették az egyházmegyét is, hogy úgy nem
lehet Légárdi felett ítélkezni, hogy a vádlottat nem hallgatják meg személyesen az
egyházmegyei gyűlésen.624 Az ügy vége mégis csak az lett, hogy Légárdit elfogta a
katonaság. (Témánk szempontjából ugyan nem releváns, de később megszökött a
fogságból.625)
Tar János, Légárdi Márton (és a korábban említett Kovács János) esete azért
mutatja azt, hogy a telepes falvakban enyhébb volt a kihágások szankcionálása,
mint a régebben létező egyházközségekben, mert a súlyos kihágások nem jutottak
az esperes tudomására (Kovács deizmusa). Mindezen túl két lelkipásztornak sem si622
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TtREL I.1.b.50.1003. nr. 2-18. Légárdi Márton debeljácsai rektor fegyelmije 1811 = Egyházkerületi közgyűlési iratok 1811–1812.
TtREL I.1.b.50.1003. nr. 18. Feleletek Víg János vádjira, valamint Légárdi Márton vádjai Víg
ellen = Egyházkerületi közgyűlési iratok 1811–1812.
TtREL I.29.c.16. Egyházkerületi jegyzőkönyv kivonata, 1811. január 13. = Jegyzőkönyvek,
kivonatok 1782–1883.
TtREL I.29.c.16. Egyházkerületi jegyzőkönyv kivonata, 1811. október 5. = Jegyzőkönyvek,
kivonatok 1782–1883.
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került elérnie, hogy a falu lakói betartsák az érvényes egyházi és világi törvényeket,
ráadásul Légárdi Márton elfogadhatatlanul lázított a világi és egyházi rend ellen. Ez
pedig azt jelenti, hogy Debeljácsán az egyházfegyelem sokkal lazább volt a Marostól északra elhelyezkedő egyházközségekhez képest. A kisperegi merev kálvinizmus
sokban különbözött a debeljácsaitól.
Mellékesen jegyezzük meg, hogy a 18. században a Bánságot a nyugat-európai
közvélemény alapvetően a babonasággal azonosította. Az általunk ismert rémregények vámpírjai a Bánátban lezajlott vámpírhisztériákból kerültek a művelt közönség érdeklődésébe. Georg Tallar sebész 1753-ban egy bizottság élén feltárta a
vámpíreseteket. Sokatmondó, hogy jelentésében azt tanácsolta elöljáróinak, hogy ne
lépjenek fel a vámpírhit ellen, mert az a lakosság körében annyira elterjedt hiedelem,
amelyet nem lehet felszámolni.626 Noha a protestantizmus hivatalosan tagadta a
vámpírok létezését, az új telepesek ebbe a vallási hiedelemvilágba kerültek. Ez nem
azt jelentette, hogy az újonnan létrejött református falvakban hirtelen vámpírhisztéria ütötte fel a fejét, hanem hogy a 18. században a Bánság vallásossága sokkal
messzebb állt a hivatalos keresztény hittételektől, mint a Marostól északra fekvő
területek.
A Bánát többi református telepes falvában a vallásosság és egyben a vallásellenesség helyzete a következőképpen alakult. Sajnos Lieblinggel kapcsolatban semmilyen adat nem került elő, és Magyarittebéről is viszonylag kevés információval
rendelkezünk, míg Rittbergről több információnk van. Korábban már idéztük a
magyarittebei egyház jegyzőkönyvében szereplő 1787-es bejegyzést, amely szerint
az egyházfegyelem ellenőrzését és betartását szükséges Magyarittebén is megvalósítani. Ehhez képest csak 1818-ban készült egy feljegyzés, amely szerint Csüllög
Györgyné, Budai István, Sike Sára, Vagyon Mihályné egyházkövetést tartott.627 Ez
az egy adat két dolgot jelenthet: először, hogy Ittebén rendkívül jó valláserkölcsi
állapotok uralkodtak, az 1787-es szabályozás után senki semmilyen vétséget nem
követett el. Másodszor, hogy ez előbbi nem valószínű, hanem a rendszeres jegyzőkönyvvezetés hiánya és a szóbeliség erőssége miatt nem jegyezték fel a penitenciát
tartók adatait. Minden bizonnyal ez utóbbi a helyes következtetés, mert 1818-ban
sem jegyezték fel, milyen bűnöket követtek el a vádlottak, hiszen csak a neveik szerepelnek a protokollumban. Úgy gondolom, itt is hasonló helyzettel számolhatunk,
mint Debeljácsán, csak nem maradtak fenn ezzel kapcsolatos iratok.
Rittberg esetében presbiteri jegyzőkönyvek hiányában a hitélettel kapcsolatos ismereteket leginkább az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből lehet megtudni, mert
ezekben a prédikátor és a hívek vallásos életével kapcsolatban feltett kérdések és
válaszok is szerepelnek.628 Első látásra meglepőnek tűnik, hogy az 1787–1821 között vezetett egyházlátogatási jegyzőkönyvekben a Bánátban található gyülekezetek
esetében egyszer sem jegyeztek fel a hitéletre vonatkozó adatokat. Egyedül 1814-ben
626
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M ézes , 2014.
TLN 1787. december 2. = Magyarittebei házassági, halotti és keresztelési anyakönyv omniáriummal 1787–1812.
Tóth, 2007, 56.

151

{6. VALLÁSELLENESSÉG A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN 1781 ÉS 1821 KÖZÖTT}

és 1816-ban készült alaposabb jegyzőkönyv, de ezek is csak a gyülekezetek nagyságát tartalmazták. A többi esetben azt rögzítették, hogy a vizitáció megtörtént.
A kézírásokból megállapítható, hogy utólag írták be ezeket az adatokat a protokollum megfelelő részébe.629 A Bánságban az egyházlátogatásokat sosem az esperes vezette, hanem legtöbbször Szántó János Temes vármegyei táblabíró és valamelyik környékbeli lelkész.630 Vajon tényleg nem törődtek az új gyülekezetek vallásosságával?
Valószínűleg nem erről van szó, hanem arról, hogy nehéz volt ekkora kiterjedésű területet megfelelően igazgatni. Az egyházlátogató bizottság a Körösök mentén
egynapi járás távolságban mindig talált egy református gyülekezetet, ahol a szállást
és étkezést is meg lehetett oldani. A Bánátban nemcsak messzebb estek egymástól a
református falvak, hanem fogadó is jóval ritkábban volt, ráadásul ezen a területen
mindennaposak voltak a rablótámadások.631 Sokkal észszerűbb volt olyan világi
személyre bízni a vizitáció vezetését, aki szükség esetén igénybe tudott venni karhatalmi segítséget és jól ismerte a környéket. Szántó János egészen biztosan megfelelt
ezeknek az elvárásoknak. Figyelembe kell azt is vennünk, hogy még a kálvinista
értelmiség sem tudta pontosan, hol helyezkednek el ezek az új falvak, hiszen Fodor Gerzson nagykőrösi tanár, aki Csokonaival is kapcsolatban állt, 1824-ben azt
írta, hogy „A Geográphiába se találván Lieblinget szeretném azt is tudni mellyik
Postás Helly esik hozzá közel…”632 Mégis, amennyire az egyházmegye erejéből tellett, igyekeztek minél jobban kézben tartani a bánáti ügyeket. Annak ellenére, hogy
az egyházlátogatási jegyzőkönyvbe nagyon kevés adatot vezettek be a vizitációról,
maradtak fenn olyan lelkészi jelentések, amelyek több oldalon keresztül taglalják a
Bánságban tapasztaltakat. Ilyen volt Lendvai János 1807-ben készült jelentése633 és
Vörös István 1814-ben írt beszámolója.634
Kutatásaink során három olyan ügyet találtunk, amelyek összefüggésbe hozhatóak a rittbergi gyülekezet hitéletével. Egyik eset sem a vizitációs beszámolókban
maradt fenn, de elemzésük sok tanulsággal szolgálhat. Az első paráznasággal kapcsolatos: 1820-ban Kutasi József helybeli lelkipásztor az esperestől kért segítséget,
mert néhány férfi házasságon kívül ejtett teherbe nőket, de egyházkövetésre nem
voltak hajlandóak, sőt azt követelték, hogy penitenciatartás nélkül járulhassanak
úrvacsorát venni:

629
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TtREL I.29.h.1.
TtREL I.29.i.199. Kutasi József rittbergi lelkész levele Juhász István esperesnek, Rittberg,
1819. szeptember 20.
Gyarmati Ferenc esperes mentegette magát így a püspök előtt a fentebb említett indokokkal,
amiért nem vizitált személyesen a Bánátban. TtREL I.1.b.50.1003. nr. 14. Gyarmati Ferenc
jelentése a püspöknek a Légárdi ügyről, Szentes, 1810. december 28.
TtREL I.29.i.108. Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek, Nagykőrös, 1824. július 9.
Fodor belekeveredett a jakobinus mozgalomba is, de ennek ellenére élete végéig a református
egyházban szolgált. Szigeti , 2010, 60. Soós , 1993.
TtREL I.29.c.13. Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek, Hódmezővásárhely, 1807.
október 8.
TtREL I.29.i.199. Vörös István levele a szueprintendensnek (másolat), Rittberg, 1814. január 17.
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„Itt Rittberg körül vagynak töllünk külömböző vallásu férfiak, kik Reformata Fejér személyeket magok mellé véven, teréhbe(sic!) ejtenek; s a Királlyi parantsolathoz ragaszkodván azt
kivánnyák, hogy az Ekla követésére ne kénszerittessenek, még is az Ur asztalához botsattassanak, holott gonosz életek, az egész gyülekezet előtt nyilván van. Az ilyeneket hozzá botsáthatom é az Úr asztalához az gyülekezet botránkozására: méltóztasson Nagy Tiszteletű Senior
Uram alázatossan instálom, ebben a dologban bölts Tanáttsával értetni.”635

A helyzet tisztánlátása érdekében tudnunk kell, hogy II. József radikálisan korlátozta az egyházfegyelmi vétségek elkövetése miatt kiszabható büntetések mértékét,
amelynek keretében a testi fenyítésre való ítélés teljes mértékben kikerült az egyház
kezéből, és a nyilvános (templomban tartott) bűnbocsánat helyett a magánbűnbocsánatot vezette be. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy paráznaság vétsége miatt
csak akkor ítélhetett valakit a presbitérium egyházkövetésre, ha az önként vállalta a
büntetést.636 Ráadásul a Bánátban nehéz volt az írott törvényeknek érvényt szerezni,
amelyre jó példa, hogy 1810-ben Debeljácsán a tanító nem volt hajlandó betartani
a lelkész által előtte felolvasott egyházi törvényeket.637 Úgy tűnik, itt mégsem arról
van szó, hogy a lelkész nem tudta az erkölcsi szabályokat ellenőrizni, mert írásos
adatok bizonyítják, hogy 1806-tól kezdve egészen az 1820-as évek végéig évente
két-három alkalommal egyházkövetésre ítéltek házasságtörőket, tolvajokat és istenkáromlókat. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy 1820-ban olyan csoportot próbált
a prédikátor felelősségre vonni, akik anyagilag vagy szellemileg elég erősek voltak,
hogy szembe merjenek szállni a falu vallási vezetőjével. Nem tudjuk, végül sikerült-e
a rendbontókat megzabolázni, de az biztos, hogy 1819 és 1822 között csak nőket
vontak felelősségre paráznaság miatt.638
A második eset templomkerüléssel kapcsolatos. Kutasi József 1814-ben arról panaszkodott az esperesnek, hogy a lakosság elhanyagolja az istentiszteleteken való
megjelenést, rossz idő esetén napokig feléje se néznek az imaháznak:
„A Közönséges Isteni tiszteletet nem gyakorollyák, noha minden nap kétszer harangoztatok,
m. a, mihelyst egy kevés sár vagyon egész héten sem jelenik meg senki isteni tiszteletre a Templomba.”639

Ez nem lehetett annyira általános jelenség, hiszen a két részletes beszámoló közül
(1807, 1814), amelyek a rittbergi egyház vizitációjakor készültek, egyikben sem említik a templomkerülés vétségét. Valószínűnek tartom, hogy az alföldi gyülekezetek
hitéletéhez képest a Bánátban lazábbak lehettek az erkölcsök, bár ez nem jelentette
azt, hogy tömegesen elfordultak volna az egyháztól.
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TtREL I.29.i.199. Kutasi József lelkész levele Juhász István esperesnek, Rittberg, 1820. május 26.
Szigeti , 2011, 70–80. I llyés , 1941, 148–152.
Víg János debeljácsai prédikátor panasza Légárdi Márton ellen, Debeljácsa, 1810. január 29.
TtREL I.1.b.50.1003. nr. 1.
VREL a.1. Keresztelési (1794–1832) és házassági anyakönyv (1794–1815); Omniárium
1796–1846.
Kutasi József levele az esperesnek, Rittberg, 1814. január 12. (másolat) TtREL I.29.i.199.
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A harmadik eset a lelkipásztor fegyelmi vétségével kapcsolatos. A korabeli egyházlátogatási szabályok szerint a vizitáció során meg kellett kérdezni a gyülekezeti
tagokat, mi a véleményük a lelkészük tevékenységéről, erkölcséről. Ha valamilyen
kifogás felmerült, megpróbálták helyben elintézni, illetve felsőbb egyházi hatóságok
elé továbbították az ügyet. A híveknek az egyházlátogatáson kívül is joguk volt beadványokkal fordulni az espereshez, s kifogásolhatták a lelkészük működését is.640
Rittberg iratanyagából előkerült egy olyan ügy, amelyben 1804-ben Boros István
lelkészt azzal vádolták, hogy Temesváron román pópának öltözve járkált. Az eset
valószínűleg egy feljelentés után került egészen az egyházkerület elé, de maga a feljelentés elkallódott, csak Boros felháborodott védekezése maradt fenn, amelyben
alaptalannak mondta a vádakat.641
Ma már nehéz lenne eldönteni, mennyire voltak igazak a vádak, mégis elég valószínűtlennek tűnik, hogy egy református lelkész az 1800-as évek elején pópának
öltözzön be, és egy többségében németek által lakott nagyváros utcáin sétálgasson.
Valószínűbbnek tűnik az a magyarázat, hogy bizonyos ellentétek voltak a lelkipásztor és a gyülekezet között, és igyekeztek egymást lejáratni a felsőbb egyházi vezetés
előtt.
Ezek alapján Rittbergen nem volt annyira nehezen kordában tartható a gyülekezet, mint Debeljácsán. Az istentisztelet és az úrvacsora mellőzése nem vallásellenes
meggyőződésből, hanem személyes konfliktus miatt történt.
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a bánáti református közösségek és
Kispereg egyházfegyelmi viszonyainak megvizsgálása során több jellemzőt sikerült
megállapítanunk. A leghatározottabban kijelenthetjük, hogy a menekültek által
alapított Kispereg hitéletében az egyházfegyelem és a vallási erkölcsök megtartása
központi szerepet játszott a falu életében. A Bánátban létrejött telepes falvak viszont
ezzel ellentétes képet mutatnak, mert a telepes közösségek heterogenitása és az egyházi hatalom gyengesége lehetővé tette, hogy radikális, vallásellenes gondolatok is
eljussanak közéjük, hiszen Debeljácsán deizmusra emlékeztető gondolatok jelentek
meg. Sőt! Orosz János egyházi személy létére kerülte az istentiszteleteket. Ennek ellenére a vallásellenesség nem volt általános, az egyházi szabályok elleni kirohanások
és szabálysértések ekkor még sem a vallási közönyösség, sem az ateizmus jeleit nem
viselték magukon.
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Molnár , 1989, 328–333; Tóth, 1964, 29.
TtREL I.1.b.44.849. nr. 1. Boros István rittbergi prédikátor a Lieblingben történtekről, Rittberg, 1804. július 4.
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6.4. A vallásosság átalakulása az egyházmegyében
A türelmi rendelet kibocsátásáig a protestáns egyházak a Magyar Királyságban igen
rossz helyzetben voltak, a 18–19. század fordulóján viszont lényegesen javult pozíciójuk. A hitélet újraindulásával, az egyházközségek anyagi gyarapodásával párhuzamosan viszont újabb gondok jelentkeztek, mert kisebb repedések keletkeztek a
korábban megtörhetetlennek látszó hagyományos hitéleten, kegyességi szokásokon.
A következőkben meg fogjuk vizsgálni, hogy a Békési Református Egyházmegyében hogyan, milyen formában jelentkeztek ezek a változások. Már a módszertani
fejezetben is felhívtuk arra a figyelmet, hogy a református egyház története nem
független a többi egyházban bekövetkezett változásoktól, ezért a 6.4.1. alfejezetben
a felekezetek egymás mellett éléséből adódó folyamatokat fogjuk bemutatni. Ezt
követően a 6.4.2. részben rátérünk a ténylegesen vallásellenes jelenségek bemutatására, amelyek közül külön alfejezetet szentelünk Fábián János békési tanító tevékenységének.

6.4.1. Különböző felekezetek hatása a hitélet alakulására
A Békési Református Egyházmegye vallási szempontból igen heterogén területen helyezkedett el, a reformátusokon kívül római katolikusok, evangélikusok, görögkatolikusok, ortodoxok és zsidók is éltek ott. A felekezetek eloszlása nem volt egyenletes, mert voltak olyan települések – például Öcsöd és Köröstarcsa –, ahol a lakosság
teljes egészében kálvinista volt, és olyan falvak és mezővárosok, ahol több felekezet
élt együtt, mint például Mezőberényben és Gyulán. Az 5. fejezetben már említettük,
hogy a 18. század végén a hagyományos világ átalakulásának részeként a vallásosság is kezdett megváltozni, s következtében a 19. század közepére igen nagy társadalmi csoportokban lett megfigyelhető a vallási közömbösség. A közömbösség nem
azonos a vallásellenességgel, mégis érdemes odafigyelni rá, mert végeredményben
ugyanoda vezetett, ahová a vallásellenesség: az egyháztól való elforduláshoz. Mint
tudjuk, a 18–19. század fordulóján megszaporodtak a vallási uniót sürgető gondolatok, amelyeket több történész úgy értékelt, hogy azok szintén a vallási közöny
jellemzői voltak, mert a felekezeti öntudat leépülése oda vezetett, hogy a különböző
hittételeket valló egyházak tagjait egyre kevésbé zavarta a másik felekezet tanítása.
A békési egyházmegye heterogenitásából adódóan nagyon sok hitéleti jelenséget figyelhetünk meg, közülük a következőkben két csoportot elemzünk. Először azt nézzük meg, hogy az esperesség kegyességi életében különleges helyet elfoglaló Kisperegen hogyan alakult a református–katolikus viszony. Mivel ez az egyházközség a
katolikus üldözésnek köszönheti létrejöttét, mindenképpen érdemes bemutatnunk.
Másodjára azt vizsgáljuk meg, hogyan alakította a vallási tolerancia a hitélet, a vallásosság gyakorlását, másként megfogalmazva: közeledtek-e egymáshoz a felekezetek, vagy távolodtak egymástól. Mindezek feltárását azért tartjuk fontosnak, mert
ismeretükben arra tudunk következtetni, miként reagáltak a radikális vallásellenes
gondolatok megjelenésére a békési egyházmegyében.
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Az előző fejezetben részletesen bemutattuk, hogyan alakult meg a kisperegi református egyházközség, és azt is bebizonyítottuk, hogy a békési egyházmegyében
az összes újonnan létrejött gyülekezet közül ez az eklézsia volt az, amelyik hitbuzgóságból jött létre, míg az összes többi megalakulásának gazdasági indítékai voltak.
Számunkra most az a nagy kérdés, hogy a buzgó kegyességet gyakorló kisperegiek
milyen szerepet játszottak a református öntudat ápolásában, megerősítésében. Ennek érdekében röviden ki kell térnünk arra, milyen volt az esperességben a felekezetek közötti viszony.
A protestáns egyházak helyzete 1781 után nem javult azonnal minden területen.
A katolikus egyházzal szemben sok utóvédharcot kellett folytatniuk, amely az általunk vizsgált területen is jellemző volt. Így például Csongrád vármegyében az 1780as években sokáig rá akarták kényszeríteni a protestáns egyházközségeket, hogy
katolikus ünnepeken is harangozzanak, valamint igyekeztek megakadályozni, hogy
katolikusok elhagyják hitüket, és a református vagy az evangéliuks egyházhoz tartozónak vallják magukat.642 Látható, hogy a hétköznapi vallásgyakorlás során nem
tűntek el a feszültségek azonnal a katolikus és református hívők között, ezért az állam – igaz, a saját érdekei mentén – arra törekedett, hogy csökkentse a nézeteltérést
a két fél között: 1781 után a kalapos király továbbra is biztosította a katolikus egyház elsődlegességét, de a restaurációs kísérleteket megakadályozta, és az uralkodó
II. József halála után is igyekezett a katolikus egyház túlkapásait megfékezni. Nem
véletlen, hogy 1791-ben olyan törvényeket hoztak, amelyek még nagyobb szabadságot biztosítottak az evangélikus és a református felekezetek számára: például a
protestáns egyházak kezébe juttatták a protestáns hitéleti művek cenzúrázási jogát,
amelybe így a katolikus egyház csak kivételes esetben avatkozhatott be.643 Balázs
László szerint a 18. század végén az uralkodó a kegyúri joga gyakorlása során nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy csak olyan katolikus püspököket, érsekeket nevezzen
ki, akik kellő toleranciával tudták kezelni a vegyes felekezetű egyházmegyék vallási
kérdéseit.644 Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy Balázs nem vette figyelembe
az egyházmegyék egyházkormányzati iratait, ezért megállapítása nem feltétlenül
érvényes. Valószínűleg közelebb áll az igazsághoz, ha úgy fogalmazunk: a katolikus püspökök erőszakos hittérítést már nem alkalmaztak, de továbbra is mereven
ragaszkodtak felekezetük hittételeihez. Ez viszont nem jelentette azt, hogy bizonyos
esetekben – érdekből vagy meggyőződésből – ne alkalmazták volna a vallási tolerancia tipikus tételeit: vegyes felekezetű település esetén utasíthatták a helyi plébánost, hogy ne bírálja, ne csúfolja a másik felekezet híveit.645
A Békési Református Egyházmegyében 1781 után rohamosan megugrott az újonnan megalakult egyházközségek száma, ami akár vallási feszültségeket is okozha642
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Z silinszky, 1898, 270–271.
Felhő – Vörös , 1961, 223; Sashegyi , 1938, 14–15; Schermann, 1931, 220.
Balázs , 1935, 14–16.
Közismert, hogy a türelmi rendelet és az 1791. évi 26. tc. ellen a katolikus klérus megpróbált
fellépni, de mivel elveszítették a protestáns egyházak kormányzása felett gyakorolt jogukat,
nem tudtak a mindennapi hitélet gyakorlásába beavatkozni. Vö.: M ályusz , 2006, 263–284;
Tevesz , 2013; Fekete , 1996.

156

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

tott volna a területen régebben ott élő más vallásúakkal. Ezzel szemben a Bánátban
reformátusokat érintő, nagyobb visszhangot kiváltó vallási villongásokról nem tudunk, gazdasági érdekeket sértőt annál inkább: korábban már részletesen bemutattuk, hogy a román parasztok nehezen viselték el, hogy egyik napról a másikra új német nyelvű falut – Rittberget – építettek fel a földjeik mellett (vö.: 6.3.2. fejezet).646
A Bánáttal kapcsolatban több kutató is a multikulturális környezetből fakadó különleges társadalmi jelenségekre hívta fel a figyelmet, viszont a források nagy száma
miatt nem tértek ki részletesen a vallási együttélés gyakorlati megvalósulásának
kérdésére.647 Victor Neumann egyenesen azt állítja, hogy a Bánátban az etnikai és
vallási kölcsönhatás szellemileg ösztönözte a lakosságot, amely egy nyitott, multikulturális társadalmat hozott létre.648 Az egyházmegye más településein viszont
eltérően alakult a helyzet, változatlanul előfordultak vallási nézeteltérések. Például
Hódmezővásárhelyen a református Újtemplom előtt felállított Szent János-szobrot
megrongálta egy helybeli kálvinista legény, mivel zavarta a szentkultuszt elutasító
protestánsokat.649 1800-ban a vásárhelyi presbitérium tárgyalta a katolikus Kertész
József ügyét, mert nyilvánosan azt mondta a reformátusokról, hogy „olyan úgymond ő a hitetek mint az asszony picsa, és disznó picsa.”650
A felszín alatt rejtőzködő vallási feszültségek illusztrálására jó példa lehetne a
kisperegi református egyház története. Vajon miért? A válasz egyszerű: az 1787-ben
Arad mellett megalapított református egyházközség azért jött létre, mert alapítói a
hitük miatt egy évtizeden keresztül bolyongtak a pusztaságban, amíg II. József meg
nem engedte nekik az új helyen való letelepedést. Ilyen előzmények után nyugodtan
feltételezhetnénk, hogy a kisperegi egyház iratai között valóságos áradatát fogjuk
találni a vallási intoleranciának. A helyzet viszont teljesen másképp fest.
Ahogy azt már a korábbi fejezetben bemutattuk, Kispereg egyfajta missziós szerepet töltött be, mert a falu segítségével a 19. század elején Aradon, Battonyán és
Reformátuskovácsházán új egyházközségek jöttek létre. A kisperegi gyülekezet igen
erős református öntudattal rendelkezett: menekülésük alatt is tartottak saját lelkipásztort, és az anyakönyveiket is vezették a bolyongás során. A településen gyakorolt szigorú egyházfegyelmi ügyek elemzésekor megállapítottuk, hogy a 18–19.
század fordulóján a hitélet nagyon aktív volt, a lakosság teljes egésze odafigyelt az
egyházat érintő dolgokra. Ezek alapján logikus lenne, ha a katolicizmus elutasításának nyomaira bukkannánk, viszont ilyen jellegű forrás nem került elő. Sem az
egyházlátogatási jegyzőkönyvekben, sem az egyházmegyei közgyűlés iratai között,
de még a kisperegi egyház anyakönyveiben sincsenek katolikus-református ellentétekről szóló bejegyzések.651 Úgy gondolom, az egy évtizedes megpróbáltatás annyira
646
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egységessé formálta a menekülő lakosságot, hogy hitükért sok mindenre hajlandóak
voltak. Egész biztosan sok rosszat tapasztaltak meg a katolikus egyházzal kapcsolatban, de a nyílt támadást nem kockáztathatták meg, hiszen éppen ezért kellett
Egyekről elmenekülniük. Az iratokban azért nincs nyoma semmilyen vallási ellentétnek, mert a lakosságba erősen beivódott, hogy nem érdemes a katolikus egyházzal szembeszállni, sokkal hatékonyabbnak tartották, ha a hitterjesztésben vállalnak
szerepet, és ezért működtek közre több új egyházközség megalapításában.
Ezek szerint a békési egyházmegyében létezett egy olyan csoport, amelyik szigorúan megőrizte és ápolta a református hitelveket. Számukra semmilyen formában
nem volt elképzelhető a katolicizmus felé tett bármilyen gesztus, tehát sem a vallási
közönyösség, sem a vallásellenesség nem mutatható ki közöttük. Az esperesség más
gyülekezeteiben viszont másként alakult a helyzet, mert a felekezetek egymás mellett élése során hol az egymással való megbékélés, hol az ellenségeskedés jellemezte
a településeket.
Az egyháztörténeti szakirodalomban szinte toposzként öröklődött az a megállapítás, hogy Makón a különböző felekezetek (reformátusok, katolikusok, ortodoxok,
izraeliták) békésen éltek egymás mellett, mert mind a város történetével foglalkozó
kötetben, mind Juhász Kálmán tanulmányaiban arról olvashatunk, hogy Kőszeghy
László csanádi püspök mindig békésen viszonyult a makói reformátusokhoz, iskolájukat rendszeresen meglátogatta, és halálakor a református templomban is tartottak
istentiszteletet emlékére.652 Ezek az adatok minden esetben Szirbik Miklós makói
református lelkész által 1836-ban írt várostörténetére vezethetők vissza, mert abban szerepel, hogy Kőszeghy toleráns volt a többi felekezettel szemben.653 Szirbik
kijelentését valósnak tarthatjuk, vagyis a csanádi püspök nem zaklatta a makói
reformátusokat, nem konfrontálódott velük. A püspök toleranciáját mutatja, hogy
a Makótól távol eső gyoroki református egyházközséggel is toleráns volt: Czapfalvi
János református lelkész arról panaszkodott, hogy a szórványban élő reformátusokat nem engedték a katolikus temetőben eltemetni, és a vegyes házasságok esetén a
katolikus pap minden esetben reverzálist kért a református féltől. Kőszeghy viszont
kötelezte a papjait, hogy reformátusokat is engedjenek katolikus temetőben elhantolni, illetve megtiltotta a reverzális vételét.654
Ez viszont nem jelenti azt, hogy a felekezetek Makón egymással békében éltek
volna. 1806-ban Barna János makói baktert megtámadta Kurucz Mihály, és az utcán összeverekedtek, amely során Kurucz a következőket mondta: „Baszom az angyalodat, baszom az orosz Istenedet…”655 Számunkra az „orosz Isten” emlegetése
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a fontos, mert Makón a ruszinokat hívták orosznak,656 tehát Kurucz kimondottan
az ortodox egyházhoz való tartozását szidta Barnának. Azt sajnos nem tudtuk megállapítani, hogy Kurucz melyik felekezethez tartozott. Annyit tudunk csak, hogy
a város adószedőjének, Kocsis Istvánnak a házánál történt az eset, és 1806-ban
a református egyházban szolgált egy Kocsis István nevű presbiter, tehát minden
valószínűség szerint az adószedő református volt.657 Ezek szerint a hétköznapi életben előfordultak vallási alapú nézeteltérések. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy
Makón a városrészek felekezetek szerint különültek el, vagyis mindenki igyekezett
megőrizni a saját identitását.658 Ráadásul a település rendszeresen összeütközésbe
került a mindenkori csanádi püspökkel gazdasági jellegű kérdésekben, mert a csanádi püspökök földesúri jogukon folyamatosan igényt tartottak a településre.659 Ez
pedig azt jelenti, hogy bármennyire is toleráns és barátságos volt a csanádi püspök
a makóiakkal, valódi felekezetek közötti együttműködés még nem alakult ki az általunk vizsgált korszakban.
Mindezt megerősíti Szikszai Benjámin makói református lelkész 1824-ben megjelent könyve, amelyben a katolikus-református unióról írt. Párbeszédes formában
van megírva egy református és egy katolikus eszmecseréje, amelynek során a protestáns meggyőzi a katolikust, hogy sem külsőségekben, sem tartalmi szempontból
nincs különbség a római katolikus és a református felekezet között, végül kifejti,
hogy a katolikus egyháznak el kell ismernie, hogy csak két szentség van, és le kell
mondania a pápai hatalomról.660 Ez az uniós elképzelés azt jelentheti, hogy Szikszai
csakis a református hitelvek mentén tartotta megvalósíthatónak az egyesülést, vagyis ténylegesen semmit sem közeledett az álláspontja a katolikusokhoz. Ezek szerint
a makói református egyházat olyan lelkipásztor vezette, aki nem engedett a kálvinizmusból, és a településen a vallási tolerancia kimerült abban, hogy nem voltak
jelentősebb, nagyobb mértékű vallási villongások.
Közismert tény, hogy a 18. században Mezőberényt három nemzetiség népesítette
be: magyarok, németek és szlovákok, akik nemcsak nyelvileg, felekezetileg is különböztek egymástól, mert a magyarok reformátusok voltak, a szlovákok és a németek pedig evangélikusok. 1784-ben már létezett a településen egy maroknyi római
katolikus közösség is, de ekkor még nem tudta magát önálló egyházközséggé szervezni.661 A 19. század elején Skolka András, a helyi gimnázium tanára azt állította,
hogy Mezőberény önkormányzatának működésében példás egyetértés volt a három
nemzetiség között, mert rotációs rendszerben mindig másik nemzetiséghez tartozó
bírót választottak.662 Szilágyi Miklós bizonyította be, hogy ez nem volt igaz, mert
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1763 és 1849 között a bírók nemzetiségi megoszlása egyáltalán nem volt arányos.
Mégis, valóban működött a nemzetiségek között egyfajta harmónia, amelynek az
volt a lényege, hogy meg kívánták őrizni a település egységét, mert ezzel gazdaságilag erősebb közösséget tudtak alkotni, és a földesúrral szemben is hatékonyabban
tudták az érdekeiket érvényesíteni. Kisközösségi szinten viszont erős elkülönülés
volt megfigyelhető, mert mindegyik nemzetiségnek saját kocsmája volt, és a hitéletet is külön-külön gyakorolták: a reformátusoknak 1784-től volt saját templomuk,
és a német és szlovák ajkú evangélikusok is külön-külön saját lelkészt tartottak,
valamint istentiszteleti alkalmaik is elkülönültek egymástól. Ez azt jelenti, hogy a
paraszti közösség a nagyközösség szintjén meg tudta őrizni egységét, ellentétben
Gyulával, ahol a város több közigazgatási egységre szakadt szét. Vallási területen
viszont elkülönültek egymástól a közösségek, de komolyabb atrocitások nem fordultak elő köztük.663
Szintén feszültségektől mentesnek volt mondható a közös evangélikus-református
tábori lelkészi pozíció megszervezése 1797-ben. A tiszántúli egyházkerület utasítása
szerint a két nagy protestáns felekezetnek közösen kellett megszerveznie a tábori
lelkészséget, amelynek főleg az anyagi források korlátozottsága volt az oka. Így a
református és az evangélikus egyházak egymást közt megosztva finanszírozták egy
közös protestáns lelkipásztor fizetését. A leendő tábori lelkész feladata az evangélikus és református katonák és rabok lelkigondozása volt, amely magában foglalta a
szentségek kiszolgálását is. Az utasítás felhívta a figyelmet, hogy amennyiben református lelkipásztor fogja a tisztséget betölteni, akkor ő az evangélikus katonáknak
vagy raboknak „az Ur Vatsoráját, […] ostyával is ki szolgáltathattya.”664 A békési
egyházmegyét azért érintette a tábori lelkészi szolgálat, mert a Maros menti vármegyéket 1797-ben tábori lelkész adására kötelezték. Az egyházmegyén belül ez
semmilyen ellenállásba nem ütközött, mert a két felekezet gond nélkül meg tudott
állapodni ebben, és végül a vésztői református lelkészt, Kollát Mihályt jelölték a
feladatra.665
A hétköznapi életben szintén békés volt az evangélikus és a református közösségek egymás mellett élése. A 18–19. század fordulóján Orosházán az evangélikusok
voltak többségben, de élt a településen néhány református család is. Ugyanebben az
időszakban Szentesen a református egyház gondozta azt a néhány családot, akik
evangélikusok voltak. A két egyház megállapodása szerint az úrvacsora kiszolgálását kivéve az evangélikus lelkész gondozta az orosházi reformátusokat, és a református szentesi lelkész a szentesi evangélikusokat. 1793 és 1820 között a szentesi
evangélikusok saját istentiszteleteiket a református templomban tartották. Ebben
az időszakban a két felekezet között teológiai kérdésben semmilyen vita nem volt,
viszont az egyházadó fizetésével kapcsolatban többször is összevesztek. A nézetel663
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térés lényege az volt, hogy mind Orosházán, mind Szentesen a kisebbségben lévő
felekezetek kisebb egyházadót (párbér) szerettek volna fizetni, mert az úrvacsora
kiszolgálásáért saját lelkipásztoruknak is fizettek adót, vagyis kettősen adóztak.
A helyzetet végül az oldotta meg, hogy mindkét településen önállósodtak a felekezetek, és megszervezték saját egyházközségüket.666
Vajon hogyan lehetséges az, hogy a lutheránus és kálvinista felekezetek viszonylag békében együtt tudtak élni egymással? A kérdést már csak azért is fontos megválaszolnunk, mert a 18. század első felében a Szentestől és Orosházától nem messze
található Szarvason egészen más volt a helyzet. 1748-ban a szarvasi evangélikus
lelkipásztor goromba megjegyzést tett Zwinglivel kapcsolatban:
„s mennyi zavart okozott s bajt, szertezilálva Luthernek
itteni táborait Zwingli, a bajkeverő.
Tévtanaid, hidd, félrevezették jó eleinket
majd két lusztrumon át, Zwingli, csalárd hirdető!
Szent Egyházunkat, a viszálytól szétdaraboltat
eggyé nem tehetik bár, Lutherünk tanaid:
engedj, Jézus Urunk, eleinknek gyámola, nékünk
a Te vetésedből kései bő aratást!”667

Úgy gondolom, a változás oka a hagyományos világ átalakulásában kereshető.
A türelmi rendelet kihirdetésével, majd az 1791. évi 26. törvénycikk elfogadásával
alapvetően változott meg a protestánsok helyzete: a protestánsok igyekeztek minél
több helyen újjászervezni a gyülekezeteket, illetve teljesen újakat is kívántak alapítani. Ebben a folyamatban az evangélikus és a református egyház sokszor egymásra
volt utalva. A két egyházközség vitái során is tisztában volt egymásra utaltságukkal,
amelyek abban nyilvánultak meg, hogy a szarvasi esettel ellentétben nézeteltéréseiket nem követelőzve, gorombáskodva kívánták megoldani. 1801-ben például a szentesi evangélikusok a kereszténység egységére hívták fel a reformátusok figyelmét,
miközben adóterheik csökkentését kérték.668 Láthatóan mind Orosházán, mind
Szentesen egymás támogatói voltak. A laicizálódás fokozódását jelentette viszont,
hogy a szétválást nem hitéleti kérdések okozták, hanem anyagi problémák, amely
erősen emlékeztet az 5. fejezetben bemutatott folyamatra: a gyülekezetek életében a
kegyesség gyakorlásáról az anyagi ügyek intézésére helyeződött át a hangsúly. Ezek
után azt nézzük meg, hogy valóban eltűnőben volt-e a református öntudat, és a helyét egyre inkább az anyagi ügyek vették-e át.
Forrásaink szerint a borossebesi gyülekezetben valóban eltűnőben volt a kálvinista öntudat, amelyet az egyházközség omniáriumában található, 1824-ben készült
feljegyzések és az egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek bizonyítanak. Történt
ugyanis, hogy 1824-ben új lelkipásztor került a gyülekezet élére Kerekes Mihály személyében. Az új lelkész megvizsgálta a gyülekezet állapotát, és elkeserítő helyzetről
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számolt be, mivel az egyházközségnek egy fillér sem volt a ládájában, viszont jókora
adóssága volt. Ráadásul a kurátorok nem vezették megfelelően a számadásokat,
így ki sem tudta bogozni, hogy mi lett a sorsa az eklézsia vagyonának. Mindezt
tetőzte, hogy a lakosság elrománosodott, a magyar családok is románul beszéltek,
és a hitéletet sem gyakorolták: „A Templomot igen kevesen gyakorolják, és a lágy
melegség foglalta el őket. Az oskolát sem igen gyakorolják a gyerekek…”669 Az egyházközség a 19. század elején igen nagy válságba jutott, mert ekkorra felbomlott
a korábban jól működő presbitérium. (A források tanúsága szerint 1782 és 1809
között évente új presbitereket választottak, viszont 1809 után semmi nyoma nincs
annak, hogy a presbitérium működött volna, helyette csak annyit tudott Kerekes
Mihály megállapítani, hogy a „meg nem írás hibájja” miatt semmilyen dokumentum nem maradt fönn az egyházkormányzás tevékenységéről.)670 Az egyházhoz való
ragaszkodás csökkenése nemcsak ebben figyelhető meg, hanem hogy a település
katolikus földesurai, a Königsegg-Rothenfels család 1804-től kezdve kötelezték a
reformátusokat, hogy minden délben harangozzanak a templomukban. 1824-ben
az új lelkész felháborodva írta ezzel kapcsolatban, hogy „…minden nap délbe a
mi harangjainkboll 12orakor pápista modon harangoztat. Ez a mi vallasunk ellen
van.”671 Borossebesen egyértelműen az egyháztól való elfordulást láthatjuk, mert
már az egyházmegye is felfigyelt arra, hogy „10 esztendők olta” folyamatosan gond
van a gyülekezet anyagi helyzetével, és a katolikus szokás gyakorlása csak az újonnan odakerülő lelkipásztort zavarta, a gyülekezetet egyáltalán nem.672
Ma már köztudomású, hogy a vadászi református templom a középkorban épült,
és abban ülőablakok, szobrok és freskók is voltak. A hitújítás hatására a reformátussá lett hívek ezeket lerombolták és lemeszelték, de a megfeszített Krisztust ábrázoló
freskót nem sikerült megsemmisíteniük, mert az a 19. század végén ismét napvilágra került.673 Annak ellenére, hogy nem egykorú forrásból értesülünk arról, hogy
1769-ben a falu lelkipásztora leromboltatta a templomban található Molok-szobrot, mégis értékes adat birtokába kerültünk.674 Mégpedig azért, mert az egyértelműen katolikus eredetű templomot a 18. században a reformátusok használták,
amelyben még a század második harmadában is a katolicizmusra jellemző belső
díszítés volt található. Nem tudjuk, hogy a szoborrombolásnak lett-e következménye, mindenestre merész lépés volt a lelkipásztor részéről, hiszen az akkor érvényes
törvények szerint megbüntethették volna tettéért, és a templomot is elvehették volna
669
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B orel b.1. Omniárium 1765–1849, p. 3.
AML Fond nr. 2071. Borossebesi Keresztelési, házassági és halotti anyakönyv 1773–1859,
p. 2–4. BOREL b.1. Omniárium 1765–1849, p. 1.
BOREL b.1. Omniárium 1765–1849, p. 3.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Gyulavári, 1821. március 21. = Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829. Vö.: Balla , 2013.
E mődi – L ángi , 2010. Vö.: R ácz , 1880, 290.
Az anyakönyvben található egyháztörténeti feljegyzésből megtudjuk, hogy 1823-ban a Vadásztól nem messze fekvő Ágyán élő lelkész számolt be arról, hogy a szobrot 1769-ben törték
össze: „Molok a mellyre még a most is élő 91 éves Albert Mihály is emlékezik, és a’mellyett
idősbb Tiszteletes Szilágyi János faragtatott le.”AML fond nr. 2077. Vadászi házassági és halotti anyakönyv 1768–1838, fol. 71r. Vö.: Bunyitay, 1884, III, 477–478.
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a reformátusoktól. A lelkész viszont kénytelen volt kockáztatni, mert ha meghagyja
a szobrot, a református hitelvektől tér el, és a rekatolizáció befurakodását is ki tudta
ezzel küszöbölni. Vadász esetében tehát azt látjuk, hogy a prédikátornak sikerült a
gyülekezet kálvinista öntudatát megerősíteni.
Az esperesség nyugati határán működött Szentes, amely a második legnagyobb
lélekszámú református egyházközség volt Délkelet-Magyarországon. A település
vallásilag sokszínű volt, mert római katolikus, görögkatolikus és evangélikus gyülekezetek is működtek a városban. A 18. század során a római katolikus egyház
sokszor zaklatta a református közösséget, a legnagyobb csapás valószínűleg az volt
a számukra, amikor a katolikusok megszerezték tőlük a templomot. A türelmi rendelet után normalizálódott a helyzet, a református és katolikus lakosok viszonylag
békében éltek egymás mellett.675 Ennek ellenére kisebb súrlódások rendszeresen voltak, de a nézeteltérések ritkán eszkalálódtak. Jó példa erre a Károlyi-uradalom tiszt
tartójának, Pokomándi Jánosnak az esete, aki mereven ragaszkodott a katolikus
hitelvekhez, és felháborodott, amikor a szentesi reformátusok nagypéntekenként
húst vásároltak. Ilyenkor mérgesen szidta a reformátusokat, de mégsem volt elég
hatalma hozzá, hogy komolyabb zavargásokat okozzon: „Ha módja lett volna benne, úgy láttzik ez az Úr legtöbbet alkalmatlankodott volna hitünk sorsosinak…”676
1803-ban viszont Kornis György káplán a piacon (tehát nagy nyilvánosság előtt)
igen durván szidta a reformátusokat. Prédikációjában tartalmilag semmi újat nem
említett a két felekezet közötti különbségeket illetően: kiállt a hét szentség jogossága
mellett, és azt állította, hogy az ostyát és a bort a papok valóban Krisztus testévé
és vérévé változtatják át. Sokkal érdekesebb, hogy nyilvánosan kigúnyolta a reformátusokat, hiszen mindenki előtt a zsidóknál is alábbvalóknak kiáltotta ki őket.677
Beszédének hatására vallási zavargások törtek ki a városban: egy takácsműhelyben
a katolikus és református legények összeverekedtek, az asszonyok a malomban szidták egymás vallását.678 A rend és a béke helyreállítását nemcsak a református egyház
próbálta elérni, Bodonyi Sándor váci püspök is közbeavatkozott, és elmozdította a
plébánost Szentesről.679 A váci püspök tevékenysége két szempontból érdekes. Először is azért, mert nem a saját papja mellé állt, hanem sokkal fontosabbnak tartotta
a vallásbéke fenntartását. Másodszor meg azért, mert 1760–1762 között ő maga is
Szentesen volt plébános,680 amelynek során személyesen próbálta megakadályozni,
hogy a reformátusok szilárd falazatú templomot és tornyot építsenek maguknak:
675
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Homoki Nagy, 1997; Takács , 2001, II., 261; Sima , 1914, 333–334, 338, 362, 378.
Takács , 2001, II., 581.
TtREL I.1.b.42.806. nr. 1. Kornis György prédikációja, 1803. június 9. = Katolikus zaklatás
Szentesen és Mezőtúron, 1803.
TtREL I.1.b.42.806. nr. 3. Beszámoló a szentesi zavargásokról, 1803. június 22. = Katolikus
zaklatás Szentesen és Mezőtúron, 1803.
TtREL I.1.b.42.806. nr. 6. Bodonyi Sándor levele a Tiszántúli Református Egyházkerületnek,
Vác, 1803. október 30. = Katolikus zaklatás Szentesen és Mezőtúron, 1803. Bodonyi Sándor
valójában káptalani helynökként irányította a váci püspökséget, mert a váci püspöki cím ekkor
betöltetlen volt, miközben Bodonyi a szerémi püspöki címet viselte. Vö.: Chobot, 1915, I., 45.
Chobot, 1917, II., 704–705.
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„…Ennek a parantsolatnak is egyedűl a fent említett Püspök [Eszterházy Károly] volt a Kovátsa,
a ki, ha szintén azt nem tselekedhette is, hogy Fa Tornyot építtsünk; megtselekedte azt, hogy
igen alatsonyt, és tsonkát építtsünk; tsak illyen is mikor építtethetik, tsak az Isten tudja, mostan
költségünk nem lévén. Azonban a Templom falának megrakattatása tökélletesen elvégeztetett
die 11 Julii a melly napon a Plébánus Bodonyi Sándor megintette a Püspöknek szavával Lelki
Pásztorunkat, hogy az ő Processio járások alkalmatosságával ő Kegyelme is a mi harangjainkkal
harangoztatna; de minthogy az mind eddig szokásban nem vólt, semmi sem lett belőlle.”681

Ezek alapján feltételezhetjük, hogy Bodonyi nem meggyőződésből, hanem egyházpolitikai érdekből korlátozta Kornis tevékenységét. Bodonyinak Kornis elleni fellépése után néhány évvel már annyira harmonikusan együtt tudtak élni a különböző felekezetek Szentesen, hogy a református lelkész az egyik legjobb barátjának
az új katolikus plébánost tartotta.682 A két egyház hivatalos megállapodást kötött
egymással, amelynek értelmében kölcsönösen harangoztak egymás templomaiban,
ha valamelyik felekezet vezetője meghalt.683 A vallási tolerancia más felekezetekkel szemben is megfigyelhető volt, mert a református templomban evangélikus istentiszteleteket is tartottak, valamint a pópa tanította meg a református lelkészt a
horgászat fortélyaira.684 Sőt! Benkó György rendszeresen váltogatta vallását, mert
hol evangélikusnak, hol reformátusnak vallotta magát. Végül, halálakor 1800-ban
reformátusként abban a hitben halt meg, hogy „a két protestáns felekezet közt nints
semmi valóságos különbség.”685
Az Erdőhegy és Kisjenő reformátusai és katolikusai közötti konfliktust sajnos
nem sikerült ilyen szépen megoldani. Az 1800-as évek elején többször előfordult,
hogy a reformátusok nyúzott macskát akasztottak a Kisjenőben lévő feszületre, a
macska bőrét meg a Szent János-szobron helyezték el, de 1804-ben továbbmentek,
mert több paszkvillisben szidták a katolikusokat.686 Összesen három versről van
tudomásunk, amelyeket a feszületre, a Szent János-szoborra és a plébános házának
ajtajára tűztek ki:
„Itt van a döglött matska
Bassza meg az ország pápista Papja
Imádjátok most e Krisztustokat
Vigyétek a Püspőknek
A Keresztenn függő dőglött matskátokat
Hamisságoss tanító, idegen anúttú[?] Isteneknek
Basszátokmeg ti mindnyájan
Hamis Bálványt s Keresztet Imádók valahányan.
Tegyetek most róla, szarunk az oltártokra
Gonosz sátányok(na)k Fiai, Kárhozatos dőgletes
Hitnek hamis Hívei”
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Takács , 2001, I., 20. rész.
K is , 1992b, 352.
TtREL I.375.b.2. 95. p. Szentesi egyházközség omniáriuma 1798–1816.
K is , 1992b, 352.
Takács , 2001, I., 304.
TtREL I.29.i.209. Juhász István gyulai lelkész levele az esperesnek, Gyula, 1804. február 6.
= Elszakított egyházközségek 1788–1880.
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„Ihol van a dőglőtt matskának bűdős bőre
visszük a majom Jánosnak őltőzetire
őltőztessük a tsúnya dőgőt belé
had őrizze a Vámos Hidat mellé
Szarunk a feje tetejére imé
Hogy jobban meg baszhassa, jere mellé
Hallyátok s’ vegyitek ti Kutyák minnyájan
Basszon meg az őrdög Pápával egyűtt
A Poklok őrdőgőknek fertelmes fiai s’ punctuma”
„Most nem rég a Városban
jőve a Pápistáknak egy nagy fajtalan kan,
Pap ugyan az ő neve
Botskoros a tselekedete
Tsak ámíttya a népet
Hódíttya a jó Hívet
Oh! Te Krisztus fajzattya
a’ nagy bűdős Ketske bak!
Óh! Te Krisztust tagadó
Lucifernek társa vak
Bálványoknak áldozó,
Hamis Istent imádó,
Rút fertelmes nagy lator
A jó vallást tagadó,
most jó éjtzakát, dőgőlj meg
Hajnalra meregy-meg.”687

A versek nyomdafestéket nem tűrő módon szidták a katolikusokat, ezért a gyanú
egyből a helybeli református lelkészre terelődött, hiszen ő volt az az ember, aki képzettségénél fogva képes volt versek írására, és szemben állt a katolikus tanításokkal.
Később mégis kiderült, hogy ártatlan.688 Sőt! Felmerült, hogy Bocskor István plébános vezetésével az uradalmi tisztatartó és a falusi jegyző részvételével egy kisebb
katolikus összeesküvés jött létre a reformátusok ellen: a plébános kocsisa azt állította, hogy közvetlenül a szobor meggyalázása előtt egy megnyúzott macskát talált
a parókia padlásán. Az ügy kiderülésekor a plébános feltűnően jól ismerte a versek
szövegeit, mert rászólt az írást felolvasókra, hogy rosszul olvasták azt föl. Meglepően gyorsan megtalálta a három különböző helyre kifüggesztett paszkvillust, valamint a gúnyversekhez használt tinta bizonyíthatóan az uradalmi tiszttartóé volt.
A plébános pedig rendszeresen a tiszttartótól vásárolta a tintáját. Ráadásul a kisjenői jegyzőre nagyon jellemző volt a paszkvillusokban megfogalmazott káromkodási
mód.689 Mivel Bocskor korábban Gyulán szintén ellenségesen viselkedett a reformátusokkal szemben, egyáltalán nem lenne meglepő, ha mesterségesen igyekezett
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A paszkvillusok szövegei csak másolatban maradtak fenn. TtREL I.29.i.209. Botskor István
poéta 1804 Erdőhegy = Elszakított egyházközségek 1788–1880.
K is , 1992a, 281.
TtREL I.1.b.43.843. nr. 1. Kisjenőben történt „macskával való profanatiónak” körülményei
1804. február 2. = Erdőhegyi egyház ügye, 1804.
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volna a feszültségeket gerjeszteni.690 A csanádi egyházmegye sematizmusaiból nem
tudtuk egyértelműen megállapítani, mi lett Bocskor sorsa, de úgy tűnik, még évekig
szolgált Kisjenőben, majd 1810-ben csókai plébános lett.691 A reformátusokat védő
tanúk szavahihetőségét ma már nem áll módunkban ellenőrizni, és a katolikus álláspontot képviselő forrástípusok (historia domus, csanádi egyházmegye igazgatási
iratai) egyike sem áll rendelkezésünkre, ezért nem tudjuk megbízhatóan eldönteni,
kinek állt érdekében a vallási ellentétek szítása. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy
néhány erdőhegyi református lakos börtönbe került, s éveken keresztül próbálták
ártatlanságukat bizonyítani.692
Az imént felvázolt események közül a gúnyvers szerepe kimondottan érdekes,
mert az a falusi társadalomra olyan erővel hatott, amely azt mutatja, hogy a katolikus-református szembenállás a hétköznapi élet része volt: mivel kevesen tudtak
olvasni, a verset megértő első ember hangosan olvasta föl a szobor körül állóknak,
amely annyira „népszerű” lett, hogy szájról szájra terjedt a két településen. Néhány
órán belül – olvasási képességtől függetlenül – a teljes lakosság megismerte tartalmát:
„A bámúlás nagy lévénn mindenek közt a történteken, mindjárt mindenfelé investigátiók lettek a factorok utánn.”693

Az erdőhegyi-kisjenői vallási villongások esetében a vallási türelemnek nem találjuk
nyomát, de másutt a tolerancia nyomai vallásellenes megnyilatkozások mentén kirobbanó botrányokban is megfigyelhetőek voltak.
Az egyik ilyen botránynak külön pikantériája, hogy olyan faluban történt meg,
ahol ismeretlen volt a felekezeti szembenállás, mert a település lakossága teljesen
református volt. (Természetesen a földesúr – Harrucken család és a Wenckheim család – katolikus volt, de a településen belül ismeretlen volt a más vallású ember.)694
1811-ben Köröstarcsán a falu jegyzője a templomban több ember előtt kijelentette,
hogy sem a pokol, sem az ördög nem létezik. A túlvilágba vetett hit ilyen durva megsértése után éles kanyart vett gondolatmenete, mert elkezdte szidni a katolikusokat,
mivel azok Szűz Mária közbenjárásával és a purgatórium segítségével képzelik el az
üdvösséget, amely szerinte ilyen módon nem elérhető. Végül kijelentette, hogy Szűz
Mária kurva volt, és Jézus csak egy fattyú.695 Az egyházi bíróság igen keményen
megrótta ezért a jegyzőt, de számunkra nem a büntetés mértéke a fontos, hanem
az, hogy a beszéd elhangzásakor jelenlévő reformátusok mindegyike elutasította a
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TtREL I.29.i.209. Juhász István gyulai lelkész levele az esperesnek, Gyula, 1804. február 6.
= Elszakított egyházközségek 1788–1880.
Catalogus, 1809, 18, 37. Catalogus, 1810, 23, 39.
TtREL I.1.b.43.843. nr. 9. Az erdőhegyiek a rabok sorsának enyhítését kérik, Erdőhegy,
1804. május 6. = Erdőhegyi egyház ügye, 1804.
TtREL I.1.b.43.843. nr. 1. Kisjenőben történt „macskával való profanatiónak” körülményei
1804. február 2. = Erdőhegyi egyház ügye, 1804.
K arácsonyi , 1896, 211.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés Köröstarcsa, 1811. október 14. = Egyházmegyei
közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
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katolikus egyház elleni kirohanást, és határozottan kijelentette, hogy nem szabad a
másik felekezet hitelveit kigúnyolni:
„…nem tsak a magunk vallása ellen beszélt templomunkba, hanem átaljába a Keresztyén Vallás ellen és ugyan tsak a Templomban való kiáltozásával, veszekedésével az Isteni tisztelet
hajlékát gyalázattal illette.”696

Elképzelhető, hogy ez a tolerancia inkább a megtorlástól tartó félelemből táplálkozott, mintsem valódi megbékélésből. Mindenesetre kijelenthető, hogy igyekeztek
elkerülni a szembenálló vallás megsértését.
1796-ban Békésen Fábián János tanító viselkedése okozott botrányt, ugyanis a
kereszténység alapjait kezdte ki: a vallást emberi kitalációnak tekintette, a keresztény hitelveket nem tartotta bebizonyíthatónak, a Bibliát csak emberi kezek művének vallotta, a Szentháromság-tagadókat tartotta vallási szempontból a legtöbbre,
valamint tagadta a túlvilág létezését, és nem hitt a feltámadásban.697 Mindezeken
kívül még kijelentette, hogy teljesen mindegy, katolikus vagy református gyülekezetben hirdeti az igét:
„Ha ma a Reformátusok Templomában predikál, kész holnap a Pápistákéban is kenyerért
predikállani”698
„Hogy nékie az a vallása, hol kenyere vagyon, és honnand élhetne, ma ugy mond papista,
holnap Kalvinista lenne, ha életét tudna azzal fen tartani”699

A vallással kapcsolatban tett megnyilatkozásai közül a katolikus-református együttműködést érintő kijelentése a legérdekesebb, mert a 18. század végén a Magyar
Királyságban nem volt elképzelhető, hogy egy református lelkész katolikus templomban igét hirdessen, hacsak át nem tért.700 Figyelembe kell viszont vennünk, hogy
egyik forrás sem Fábiántól származik, hanem a vádiratból és egy tanúvallomásból.
Fábián védekezésében egyáltalán nem reagált ezekre a vádakra, de egy évvel később
az általa írt kátéban érintette a témát.701 Tudjuk, hogy ezeket a vádpontokat ejtették
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TtREL I.1.b.51.1048 nr. 2. Az egyház előljárói is panaszkodnak Pap Mihály gyalázkodó beszéde miatt, 1811. március 31. = Pap Mihály köröstarcsai jegyző botránkoztató ügye, 1812.
Szalontai László leánytanító szerint is még ott helyben megintették a jegyzőt, hogy ne szidja a
katolikusokat: „…és midőn meg intetett vólna, akkor hagyta félben.” TtREL I.1.b.51.1048 nr.
1. Szalontai László leánytanító panasza a jegyzőre, 1811. március 24. = Pap Mihály köröstarcsai jegyző botránkoztató ügye, 1812.
Elek , 1985, 64–77.
TtREL I.1.b.36.644. nr. 1. A békési egyházmegye sententiája Fábián Jánosra nézve, Öcsöd,
1796. augusztus 5. = Fábián János békéis iskolamester fegyelmije, 1796.
TtREL I.1.b.37.658. nr. 1. Diószegi Mihály preceptor tanúvallomása, 1796. március 14. =
Fábián János békéis iskolamester fegyelmije, 1797.
Balázs , 1935, 14–16.
TtREL I.1.b.37.658 nr. 6, 9. Fábián János válaszai a vádakra 1796. december 19. és Fábián
válaszai, Békés, 1797. január 4. = Fábián János békéis iskolamester fegyelmije, 1797. Lásd
még 9.1. melléklet.
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a tárgyalás során, hiszen azok az ítéletben nem szerepelnek.702 Ezek alapján ki tudjuk következtetni, mit érthetett a „pápista-kálvinista” kapcsolatokon.
Tudjuk, hogy ebben az időszakban ismét felerősödtek a keresztény egyházak közötti szakadást megszüntetni kívánó gondolatok, és az áttérés is előfordult. Úgy
gondolom, Fábián esetében sem áttérésről, sem uniós gondolatokról nem volt szó.
Egyéb kijelentései alapján sokkal inkább tekinthető deistának, mert a deizmus filozófiájában nagy szerepet kapott a természetes valláshoz való visszatérés, amely a
vallási dogmák teljes eltörlését jelentette. A deisták felfogása szerint a világot Isten
teremtette, de annak működésébe nem avatkozik be, ezért teljesen feleslegesek a
különböző vallási hitelvek.703 Fábián kijelentése valószínűleg erre utal, és nem a
felekezetek lehetséges uniójára.
A fentebb bemutatott példák olyan helyzeteket ábrázoltak, amelyek feszült szi
tuációkban fordultak elő, ezért nem feltétlenül a teljes közösség álláspontját tükrözik. Vajon a Békési Református Egyházmegye lakóinak mindennapjait nem befolyásolta a vallási türelem filozófiája? Úgy gondolom, hogy igen.
A társadalom széles rétegeiben gyakorolt vallási szokásokról sokat elárulnak a
végrendeletek, ugyanis ezekben – társadalmi rangtól függetlenül – a lélek sorsát
is igyekeztek elrendezni: katolikus végrendelkezők esetében a halott lelki üdvéért
mondandó misék számát és helyszínét határozták meg, míg a protestánsok Isten
iránti hűségüket igyekeztek bizonyítani. A reformátusok ennek leghatékonyabb
módjának azt tartották, ha az egyház számára anyagi javakat ajánlanak fel.704
A kora újkori magyarországi végrendelkezési szokások kutatói több olyan jelenséget megfigyeltek, amelyek a mindennapi hitélettel hozhatóak összefüggésbe, mégis –
ismereteim szerint – csak Szeremlei Sámuel figyelt arra fel, hogy a 18. század második
felében egyes végrendelkezők a sajátjukon kívül más felekezeteknek is adakoztak.705
Gróf Károlyi Antal 1776-ban írt levelében arról számolt be, hogy Hódmezővásárhelyen a református lakosok végrendeleteikben rendszeresen adományokat tettek
a katolikus egyháznak:
„Mint hogy tapasztalva tudom, hogy az Helvetica confessión lévő Vásárhelyi lakosim testamentomjokban, s egyébképen is meg szoktak emlekezni az szegény Vásárhelyi Catholica Ecclesiárul, én is ezen szép szokott igyekezeteket tekéntetbé vévén…”706

Nem tudjuk, mi késztette őket erre – az is lehet, hogy erős nyomást gyakorolt rájuk
a katolikus egyház, hiszen 1752-ben a reformátusokat kötelezték, hogy anyagilag
támogassák a vásárhelyi katolikus templom felépítését.707 Úgy tűnik, a mindennapi
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TtREL I.1.b.37.658 nr. 10. Az egyházmegye ítélete Fábián János ellen 1797. január 12. = Fábián János békéis iskolamester fegyelmije, 1797.
K asper , 2006, 60–61.
Horváth, 2001, 158.
Szeremlei , 1938, II., 149.
Hórel I.180.c. Gróf Károlyi Antal levele a hódmezővásárhelyi református egyháznak, Pest,
1776. január 29. = Gróf Károlyi család iratai 1713–1791.
Chobot, 1915, I., 388.
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életben másutt is megfigyelhető volt a vallási szinkretizmus, mert 1778-ban a váci
püspök arról panaszkodott, hogy Hódmezővásárhelyen a református háztartásokban dolgozó katolikusok nem tartanak böjtöt.708 Mindenesetre a 18. század végén
Hódmezővásárhelyen készített végrendeletek jelentős hányadában találunk olyan
rendelkezéseket, hogy a hagyatékból egyszerre részesüljön a katolikus, az evangélikus és a református egyház. Ezek a rendelkezések nemcsak a református végrendelkezőkre voltak jellemzőek, katolikusok és evangélikusok is jártak el hasonlóan.709
A Békési Református Egyházmegye nyugati területéről több olyan végrendeletet
ismerünk, amelyek a felekezetek egymáshoz való közeledését bizonyítják: például
Hódmezővásárhelyen Banga Pál 1793-ban a református és a katolikus egyház számára is adakozott, és Nagy György János 1795-ben hasonlóan cselekedett.710 Szentesen Haris Emanuel görögkeleti kereskedő és a feltételezhetően református Fejes
Sámuel egyszerre adományoztak a katolikus, a református és az evangélikus eklé
zsiák és/vagy szegények számára.711 Azt azonban meg lehet figyelni, hogy azok a
végrendeletek, amelyek misére és lelki üdvösségre adományoznak, sosem adakoztak
a többi egyház számára. Ez alól egyetlen kivétel Rózsa Ferenc 1831-es testamentuma. Rózsa a lelkének purgatóriumból való szabadulásáért adományozott jelentősebb
összeget a katolikus egyháznak, miközben a református gyülekezetet is jelentősen
támogatta.712 A lélek halál utáni útjának bizonytalan megítélését sokkal jobban mutatja Limbai Nagy István 1805-ös végrendelete, mert három nap alatt háromszor
módosította az elhatározását. Valószínűleg a haldoklót igyekezett a katolikus és a
református pap is megnyerni, de a végrendelkező egyik mellett sem döntött egyértelműen: végül mindkét egyházra hagyott egy-egy jelentősebb összeget.713
Makón csak 1821-ből maradt fenn az első olyan típusú végrendelet, amelyik
református és katolikus felekezet számára egyaránt adakozik.714 Mivel korábban
megállapítottuk, hogy Makón a felekezetek viszonylag békében éltek egymással,
de mereven elkülönültek, ezért ez az egyetlenegy végrendelet nem jelenti, hogy a
felekezetek közötti határok kezdtek volna elmosódni. Mégis feltételezhetjük, hogy
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Holl, 2004, 138–139. Erről a jelenségről valószínűleg tudott gróf Károlyi Antal, mert a gróf a
település földesuraként személyesen fogadta Migazzi Kristóf váci püspököt, amikor az Hódmezővásárhelyen meglátogatta a helybeli plébániát. A püspök hódmezővásárhelyi tartózkodásakor
alaposan kivizsgálta a lakosság körében tapasztalható vallási eltévelyedéseket, amelyről minden
bizonnyal értesítette a grófot is. Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy Hódmezővásárhely földesurai ugyan katolikusok voltak, mégis a 18. század eleje óta toleránsan viselkedtek a helybeli
református egyházzal: a Habsburgok hivatalos álláspontjával szemben nem lehetetlenítették el a
református egyház működését Hódmezővásárhelyen. Szeremlei, 1938, II., 46.
Tárkány Szűcs , 1961, nr. 45, 47.
U o.
Blazovich, 1985, 253–255. MNL – CsML – SzL V/A/102/k 2. doboz nr. 328. Fejes Sámuel
végrendelete, Szentes, 1818. október 4. = Felbontott végrendeletek 1731–1888.
MNL – CsML – SzL V/A/102/k/2 nr. 430. Rózsa Ferenc végrendelete, Szentes, 1831. november 29. = Felbontott végrendeletek 1731–1888.
MNL – CsML – SzL V/A/102/k/2 nr. 357. Limbai Nagy István végrendelete, Szentes, 1805.
január 2. = Felbontott végrendeletek 1731–1888.
Tárkány Szűcs , 1974. MNL – CsML – ML V/1/o/2 nr. 337. Varga János végrendelete, Makó,
1821. február 19. = Végrendeletek III. 201–333. 1807–1817; IV. 334–439. 1805–1828.
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már a 18. század végén a helybeli társadalomban kialakult egyfajta tolerancia a
felekezetek között: Makó földesura a római katolikus csanádi püspök volt, a 18.
század végén a reformátusok mégis szabadon gyakorolhatták vallásukat a településen.715
Ha még részletesebben megvizsgáljuk a békési egyházmegye nyugati területén
(Hódmezővásárhely, Makó, Szentes) fennmaradt végrendeletek összességét, árnyaltabb képet kapunk a vallási tolerancia hétköznapi életre gyakorolt hatásáról. A legfontosabb ezek közül, hogy a türelmi rendelet megjelenése előtt csak Hódmezővásárhelyen van nyoma, hogy a katolikus és református felekezetek tagjai segítették
egymást anyagilag. A helyzet nem sokban változott az 1791. évi 26. törvény életbe
lépéséig sem, mert az első végrendeltek csak az 1790-es évektől kezdve tartalmaznak két vagy több felekezet számára is adományokat. Igazi számbeli ugrást az 1820as évektől figyelhetünk meg, de a fennmaradt végrendeletek teljes számához képest
ezek még mindig igen csekély arányt képviselnek. 1763 és 1832 között a vizsgált
területen összesen körülbelül 1500 testamentum maradt ránk, amelyekből mindös�sze 30 tartalmaz protestánsoknak és katolikusoknak tett adományozásokat.716 Ez
azt jelenti, hogy a társadalomban vannak jelei a felekezeti megbékélésnek, azonban
az elkülönülés továbbra is erős maradt. Az elkülönülést erősíti, hogy a szintén sok
felekezet által lakott Békésen a 18–19. század fordulóján keletkezett végrendeletek
között egyetlenegy olyan sem készült, amely két vagy több felekezet számára is hagyakozott volna.717 Korábban utaltunk rá (3.2.1. fejezet), hogy a paraszti világban
a végrendelkezési gyakorlat nem feltétlenül az általános társadalmi szokásokat tükrözi, a testamentumok jelentős részét azért készítették el ugyanis írásban, mert azok
eltértek a hagyományos öröklési rendtől, és így volt lehetséges biztosítani megvalósulásukat. Tehát abban az esetben, amikor a 18–19. század fordulóján felekezetek
közötti adományozásokról rendelkeztek, feltételezhetjük, hogy nem volt általános,
mert a protestánsok mereven elkülönültek a katolikusoktól. A csekély kivétel viszont
elindított egy folyamatot, s hozzájárult a felekezeti öntudat meggyengüléséhez.
A végrendeletekben kimutatható református–katolikus felekezeti közeledést
érdemes összevetni a vegyes házasságok kötésének gyakorlatával, hiszen feltételezhetjük, hogy a felekezetek társadalmi szinten akkortól közeledtek egymáshoz,
amikor az emberek az életút fordulóin gesztusokat tettek egymás felé. Vagyis ha
kimutatható a vegyes végrendelkezés és a vegyes házasság szokásának egyszerre
történő emelkedése, akkor társadalmi szinten beszélhetünk a vallási türelem bizonyos szintű megvalósulásáról. Sajnos egyelőre nem állnak rendelkezésünkre adatok a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben kötött vegyes házasságok
számáról, de Várad-Olaszi esetében ismerjük az 1785–1790 és 1838–1848 közötti
adatokat.
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Tóth, 1993.
MNL – CsML – SzL V/A/102/k/2 Felbontott végrendeletek 1731–1888, MNL – CsML – ML
V/1/o/2, Végrendeletek III. 201–333. 1807–1817; IV. 334–439. 1805–1828., CsML – HL
IV/1001/g/1 és 5. Végrendeletek 1730–1849.
MNL – BML V.A.203.a.20. Szabályzatok, végrendeletek, peres ügyek 1735–1848.
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Annak ellenére, hogy Várad-Olaszi nem tartozott a békési egyházmegyéhez, a
tendencia alakulását illetően – és közelsége miatt – érdemes összevetnünk a házasságkötési adatokat a vegyesen adakozó végrendeletekkel: 1785–1790 között a megkötött összes házasságok mintegy 10,4%-át tették ki a református–katolikus házasságok, 1838–1848 között 30,7%-ot.718 Nem tudjuk, hogy a Dél-Alföldön is így
alakultak-e az esketések arányai, de úgy tűnik, hasonlít a békési egyházmegyében
megfigyelhető vegyesen adakozó végrendelkezések számának alakulásával, hiszen
a békési esperességben 1791 előtt igen csekély az ilyen tartalmú testamentum, míg
1820-tól fokozatosan emelkedett a számuk. Ebből arra következtethetünk, hogy
a 19. század első felében a református–katolikus ellentét már nem volt annyira jelentős, mint a korábbi századokban. A társadalom egyre jobban el tudta fogadni a
felekezetek közeledését egymáshoz.
Összefoglalásként a következőket mondhatjuk: Kisperegen és vonzáskörzetében
erős volt a református öntudat megőrzése, viszont az egyházmegye több területén
elkezdődött a felekezeti határok lebontása. A 18–19. század fordulóján a katolikus–
református szembenállás nem szűnt meg, de az egyházmegye területén különböző
helyzetekben fel lehetett fedezni a vallási tolerancia megvalósulását. Ez a fajta türelem gyakran nem belső meggyőződésből, hanem politikai érdekből jött létre. Így
például a sokvallású Szentesen nem volt érdeke a váci püspöknek elmérgesíteni a
helyzetet, és Köröstarcsa lakosai sem kívánkoztak szembeszállni az uralkodó támogatását élvező római katolikus egyházzal. Vannak viszont olyan adataink, amelyek
egyáltalán nem a vallási megbékélést bizonyítják. Sőt! Amint láttuk, Erdőhegyen
teljesen elmérgesedett a felekezetek között a viszony. A végrendelkezési gyakorlat viszont már más irányt mutat, mert a kegyes adományok több felekezet számára való
nyújtása a társadalomban alulról szerveződő vallási toleranciára utal. Ez témánk
szempontjából azt jelenti, hogy a Békési Református Egyházmegyében a vallásosság
visszaszorulása nem volt általános, de a hagyományos hitéletben kisebb repedések
keletkeztek. Ilyen repedésnek tekinthetjük, amikor az evangélikus és református
egyházak közötti ellentétek anyagi és nem teológiai okokra vezethetők vissza, valamint, amikor a felekezethez való ragaszkodást félretéve, biztos, ami biztos alapon
a végrendelkezők más egyházak számára is tettek felajánlásokat. 1781 és 1821 között a különböző keresztény felekezetekkel való együttélés során a reformátusok
nemcsak elfogadták a más vallásúakat, ritkán engedményeket is tettek a számukra.
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy ez az átalakulás milyen vallásellenes
mozgalmak létrejöttét eredményezték.
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Kormányos , 2009, 117–121, 137–138.
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6.4.2. Vallásellenesség a békési egyházmegyében
A Békési Református Egyházmegye egészét érintően még nem készült olyan elemzés,
amely a teljes egyházmegyében bemutatta volna a vallásellenességet. A gyulai és a
makói református egyházakkal kapcsolatban viszont rendelkezésünkre állnak olyan
munkák, amelyekből kiderül, hogy radikális vallásellenes filozófiai gondolatok nem
terjedtek el egyik gyülekezetben sem.
Gyulán az egyházi kihágások között sosem szerepelt a templomkerülés vétsége,
amelyet azzal magyaráznak, hogy egy ekkora településen már nem tűnt fel, ha valaki
nem járt templomba, különben sem számított olyan nagy (vallásellenes) vétségnek.
Ráadásul istenkáromlás sem szerepelt a vétségek között, pedig ezt a kora újkorban
nagyon súlyos bűnnek tekintették. Ha előfordult káromkodás, akkor is csak veszekedés, rágalmazás részeként. Gyulán 1802 és 1852 között összesen 75 penitenciatartást jegyeztek föl, de ezek nem arányosan oszlottak el, mert a század elején sokkal több eklézsiakövetés volt, mint a század végén, és 1830-tól kezdve fokozatosan
csökkent a büntetések száma.719 A presbiteri gyűlések tematikáját tekintve 1820 és
1829 között a tárgyalt ügyek 30%-át az erkölcsi bíráskodási és fegyelmi ügyek tették ki, 31,8%-ot az egyházigazgatási ügyek, 17%-ot gazdálkodás, míg 1870 és 1879
között a hitbuzgalommal és a fegyelmezéssel kapcsolatos ügyek aránya 0,6%-ra
csökkent. Annak ellenére, hogy a 19. század első felében valószínűleg nem rögzítettek minden tárgyalt ügyet a presbiteri jegyzőkönyvben, a források tanúsága szerint
az egyházerkölcsi viszonyok egyre kevésbé érdekelték a gyülekezetet, a 19. század
második harmadára szinte teljesen eltűntek a presbitérium látóköréből.720
Ezek szerint a gyulai református egyház a 19. század második harmadában már
a vallási közömbösség tipikus jegyeit hordozta magán, de ehhez a folyamathoz nem
a radikális vallásellenes filozófiák elterjedése vezetett, hanem az, hogy az anyagi
jellegű ügyek kerültek előtérbe.
Makón 1781 és 1821 között a városi bíráskodás megkülönböztette az istenkáromlást az általános káromkodásról. Az úriszék az 1563. évi 42. törvénycikk
alapján hozta ítéleteit, mint például 1805-ben, amikor a 37 éves református Seres Ferencet teljes vagyonelkobzásra ítélték, amiért egy üzletkötés meghiúsításakor
azt mondta Gréczi Zsuzsának, hogy „verje meg a 109. zsoltár”. (Zsoltárral való
fenyegetőzés a korban egyáltalán nem volt ritka, mert a 109. zsoltár úgynevezett
átokzsoltár.721) Az eset azért érdekes, mert Makón a világi (mezővárosi) bíróság az
egyházat érintő ügyekben is hozott ítéletet, ráadásul az úrbérrendezés életbelépése
után vagyonelkobzással nem büntethetett volna meg senkit sem, mert olyan ügyekben hozhatott volna ítéletet, amelyeknek a legmagasabb büntetési értéke egy forint
és 12 botütés volt. Ettől függetlenül a bíróság olyan eseteket is tárgyalt, amelyek az
úriszék jogköréhez tartoztak volna, és ennek során istenkáromlás, káromkodás, paráznaság, lopás, csavargás esetén rendszeresen hozott ítéleteket. Az istenkáromlást
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kimondottan szigorúan kezelték, amit a fentebbi példa is mutat. Ismereteink szerint
Makón 1781 és 1821 között az istenkáromlás egyáltalán nem volt ritka eset, de a
kutatások során nem került elő olyan ügy, amely indokaként vallásellenes filozófiát
lehetett volna kimutatni. Sajnos, az eddigi elemzések nem adtak magyarázatot, Makón miért büntették ilyen szigorúan az istenkáromlást.722 Talán jobban odafigyeltek
a vallásgyakorlás minden kisebb-nagyobb részletére? Esetleg azért, mert a csanádi
püspök volt a mezőváros földesura? Annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket
(is) megválaszolhassuk, a következőkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a békési
egyházmegyében 1781 és 1821 között hogyan alakult a vallásellenesség, és milyen
válaszokat adott arra az egyház.
A Békési Református Egyházmegye esetében két olyan gyülekezetről van tudomásunk, ahol az általunk vizsgált időszakkal (majdnem) egykorú forrás a valláscsúfolást, a vallásellenességet tárgyalja. Ezek közül időrendi sorrendben az első a szentesi
református egyház krónikája, a második a makói lelkipásztor, Szirbik Miklós által
1835-ben készített városleírása. A szentesi krónikát időrendi sorrendben vezették,
ezért a vallásellenességgel foglalkozó rész 1803 után keletkezett, mert a 6.4.1. fejezetben már említett szentesi katolikus–református vallási zavargások ismertetése
a krónikában is szerepel, és azután néhány lappal jegyezték be a számunkra fontos
szöveget. Azt is tudjuk, hogy a krónikát 1825-ben befejezték, nem folytatták tovább.
Tehát ha még nem is közvetlenül az 1803-as események után készült a vallásellenességgel foglalkozó rész, akkor is egykorúnak tekinthetjük, hiszen könyvünk korszakhatára 1821:723
„Ha találkoztak is egy két ollyan nemtelen kevéjek, kik hogy másoknál böltsebbeknek láttassanak, a vallást tsúfolják rendtartásait nevetség tzéljává teszik és annak tudományait a vallás
lelkét nem esmerők előtt kéttségbe hozni kivánják, – ha találtatnak is az érthetetlen dolgokon
ámojgó, azokat félre magyarázó, bódúlt gondolkozásúak, de sokkal többen vagynak kik a
vallás főbb igazságait mellyekenn épül lelkek nyugodalma az életben és halálban együgyűen
de jól értik és azoknak hasznokat is tudják venni illetés nélkül hagyvánn azonn nehezebbenn
érthető dolgokat, mellyek az ő értelmeket fellyül haladják.”724

Szirbik nem említi ilyen egyértelműen, hogy Makón a vallásellenesség 1835-ben jelen lett volna, viszont arról ír, hogy a kortársak Makót a többi környező településhez képest rossz erkölcseiről tartották híresnek, amelyet Szirbik megerősített azzal,
hogy elismerte: „…itt káromkodás, a tolvajság divatozik.”725 Ezek a források arról
tanúskodnak, hogy Szentesen a 19. század első évtizedeiben már volt egy csoport,
amely cáfolta a református hittételeket, és egyre inkább elszakadt az egyháztól, miközben Makón nagy gondot okozott az erkölcsi normák betartatása, de nem tudunk
arról, hogy a káromkodás mögött radikális vallásellenes filozófiai gondolatok álltak
volna. Annak érdekében, hogy a helyzetet tisztázzuk, röviden vissza kell utalnunk
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arra, hogy eddig mit állapítottunk meg az egyházmegyében tapasztalható vallásellenességgel kapcsolatban. Ezt követően olyan forrásokat kell bevonnunk a vizsgálatba, amelyek a lehető legátfogóbban mutatják be az esperesség hitéletét.
Tudjuk, Szőnyi Benjámin évtizedekig arra törekedett, hogy a felvilágosodás eredményeit összehangolja a teológiával, ennek érdekében igyekezett előmozdítani a fizikoteológia hazai elterjedését. Élete végén viszont eltávolodott ettől, mert úgy látta,
hogy a vallásosság a felvilágosodás hatására elkezdett visszaszorulni. Az előkerült
források alapján valóban volt oka ezt feltételezni, mert 1794-ben Öcsödön Papp János káplán-tanító a feltámadáshitet megtagadta, és Mózest imposztornak titulálta.
1795-ben Gyulán Réz József szemorvos azt mondta egy imádságoskönyv láttán,
hogy abban csak kitalált dolgok vannak, és mindegyik pap imposztor. 1796-ban
Békésen Fábián János tanító azt állította, hogy a Biblia megalkotása csak emberek
műve volt, a vallás csak emberi kitaláció, Jézus nem Isten, és a valódi valláshoz leginkább az unitáriusok állnak a legközelebb. Figyelembe kell viszont vennünk, hogy
nemcsak ilyen radikális megnyilvánulásokról tudunk, mert a hódmezővásárhelyi
Kiss András lelkipásztor akkor is keresztényellenesnek tekintette ifj. Nyéki Istvánt,
amikor hatalmi vita alakult ki kettejük között. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy
a hódmezővásárhelyi presbitérium komoly működési zavarokkal küzdött, mert a
presbiterek nem vettek részt a gyűléseken (6.1.1. fejezet). Ne feledjük, hogy a békési
egyházmegye vezetői jól felkészültek a korabeli valláskritikai irányzatok jellemzőiből, hiszen például Saator János főgondnok jól ismerte a korabeli svájci vallásos
felvilágosodás műveit (6.1.2. fejezet). Az egyházmegyében a híveket viszont sokkal
kevésbé érdekelték a filozófiai mélységű gondolatok: helyettük azzal voltak elfoglalva, hogy a lelkipásztoruk kielégítse vallásgyakorlással kapcsolatos igényeiket, amelyeket mind Lendvai János, mind Úri Sándor meg tudott valósítani. A lelkész paráznasága a gyülekezet előtt nem számított olyan nagy bűnnek, hiszen Gyomán sokáig
a törvénytelen gyermekek születését sem büntették meg (6.2.1. és 6.2.2. fejezet). Az
újonnan megalakult egyházközségek – Kispereget kivéve – komoly erkölcsi, egyházfegyelmi problémákkal álltak szemben (6.3. fejezet), miközben a más felekezetekkel
való együttélés során durva vallási zavargások is előfordultak, de az ellentétek egyre
inkább gazdasági jellegűekké kezdtek válni, a hitéleti kérdések itt-ott már másodlagosnak számítottak (6.4.1. fejezet).
Az eddigiek alapján úgy tűnik, a kép eléggé heterogén: a Magyar Királyság délkeleti területén a református egyház a teljes református népességet elérte, képes
volt gyülekezetekbe szervezni, miközben néhányan már kibúvót kerestek alóla. Az
egyháztól való elfordulás részben az egyházkormányzat negligálásában volt megfigyelhető, részben a gazdasági ügyeknek a hitéleti ügyekhez viszonyított túlsúlyának
növekedésével magyarázható. Szintén a változás jeleinek tekinthetők a radikális vallásellenes kijelentések, amelyeket ugyan keményen megtoroltak, mégis arról tesznek
tanúbizonyságot, hogy már ekkor is léteztek. Ezekből adódóan fontos megválaszolni, hogy milyen mértékben alakult át a vallásgyakorlás. Vajon milyen mértékű volt
az egyháztól való elfordulás? Volt-e valamilyen kapcsolat a radikális felvilágosodás
vallásellenessége és az egyházmegyében tapasztalható hitéletbeli változások között?
Ezt a helyzetet jól megvilágítja a túlvilághit megváltozása és az egyházfegyelmi vi-
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szonyoknak az egész egyházmegyét érintő elemzése. Először azt nézzük meg, hogyan alakultak a túlvilágról alkotott elképzelések.
A 18. század végére Nyugat-Európa radikális értelmisége a pokol létezésében már
nem hitt. Nem is törődtek vele. Jelenlegi ismereteink szerint a laikus vallásgyakorlásból viszont nem tűnt el, de bizonyos szempontból átalakult a róla alkotott felfogás.726 Témánk szempontjából ez azért érdekes, mert a túlvilághit meglétéből vagy
hiányából következtethetünk arra, hogyan változott meg a békési egyházmegyében
a hitélet, és abból adódóan mennyire lettek népszerűek a vallásellenes gondolatok.
A református egyház tiltotta a halott visszajárásával kapcsolatos hiedelmeket és
egyéb, a halálhoz kötődő babonákat. Sőt a halott búcsúztatását és elsiratását is tiltották, a temetési szertartások nem véletlenül zajlottak a lelkész felügyelete alatt.727
Tudjuk, hogy a református dogmatika elutasítja a halottakkal való kapcsolatfelvételt, mivel azt nem tartják lehetségesnek. A kálvinista eszkatológia tagadja a purgatórium létezését, mert a Bibliában nincs a purgatóriumra vonatkozó utalás, így a
létezése nem bizonyítható, szerintük a lélek halál utáni sorsáról semmit sem tudunk.
A halál és a feltámadás (utolsó ítélet) közötti időt mi, élők, nem tudjuk megtapasztalni.728 A református teológia szerint a túlvilág általunk nem megismerhető,
a keresztények számára legfontosabb eszkatológiai tény a feltámadásra vonatkozó
reménység.729
Kérdés, hogy vannak-e olyan adataink, amelyek azt igazolnák, hogy a békési
egyházmegyében a hagyományostól eltérő túlvilágkép alakult ki. Forrásaink sajnos
nem teljes körűek, mert többségük Szentessel kapcsolatos, de van néhány egyéb
információnk.
Több apró jel mutat arra, hogy a szentesi reformátusokat érdekelték a túlvilággal
kapcsolatos elképzelések. Az egyházközség lelkipásztorai aktívan részt vettek a túlvilágkép alakításában, s érdemes őket név szerint megemlítenünk. 1781 és 1800 között
összesen négy lelkész szolgált a településen, akik a Debreceni Kollégium elvégzése
után egytől egyig külföldi egyetemeken tanultak: Szentmiklósi Sebők Sámuel Bernben, Szőnyi Pál Bázelben, Szalay Pál Lausanne-ban, Kis Bálint Jénában.730 Kis Bálint
a peregrinációjából hazahozott egy olyan német nyelvű prédikációs gyűjteményt,
amelyben egy vaskos rész foglalkozik a vallásosság jogosultságának kérdésével, egy
másik rész viszont a halál utáni élet kérdését tárgyalja.731 Kis fontosnak tarthatta
a kötetet, mert a könyv előzékeire beírta a prédikációk magyar nyelvű mutatóját.
A túlvilággal kapcsolatos igehirdetésről ezt írta föl: „Meg lattyuk a halál után a mijeinket.”732 Sajnos a kötetben nincsenek lapszéli jegyzetek, és Kisnek nem maradtak
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fenn a vizsgált korszakból prédikációi, így nem tudjuk, hogyan interpretálta a szentesi gyülekezetben jénai olvasási élményeit. Mindenesetre a kéziratos mutatóból arra
következtethetünk, hogy Kis a református eszkatológiához ragaszkodott.
Vannak viszont olyan források, amelyek bepillantást engednek a lelkészek által
közvetített túlvilágképbe, és a gyülekezet tagjai között elterjedt mennyország- és
pokolképzetekre. Először nézzük meg a prédikátorok álláspontját!
Több évtizeddel a türelmi rendelet kibocsátása előtt készült Gaál István igehirdetése, amelyet 1746-ban mondott el az iskolai vizsgák alkalmával. Ebben arról prédikált, hogy az örök életet csak Krisztus által lehet megszerezni, vagyis Isten országa
már a földön elérhetővé válik.733
„Az Isten[nek] idvösséges esméreti, melly tsak az Úr Jesusban vagyon, valoságos boldogság;
annyira, hogy senki nem remélheti idvösségét és bóldogságát külömben, hanemha az Istent és
a’ Xrtust igazán esméri, és ezt esmérni örök élet Joh. 17:3”734

Nem volt ennyire szilárd a szentesi egyház vezetőinek álláspontja válságos időkben.
1739-ben pestis dúlt a városban, amely a lakosság jelentős részét fogékonnyá tette
az utolsó ítélettel kapcsolatos ismeretek befogadására. Nem meglepő, hogy ebben az
évben Czeglédi Keglevitz András a Jelenések könyvét választotta prédikációi alapjául. Sajnos, nem tudjuk, hogyan mutatta be Jézus második eljövetelét, de az biztos,
hogy a gyülekezet meg volt elégedve az általa leírtakkal, mert a „…titkos Profétióknak fel-fejtegetésében […] és lejendő betellyesedéseknek megállításában igen tanúltnak és Böltsnek láttatott lenni.”735
1781 után szintén többféle megközelítését találjuk a prédikátorok által közvetített túlvilágképeknek. Szőnyi Pált 1787-ben alkoholizmus miatt bocsátották el állásából, mert hivatalát nem tudta ellátni. Az ellene felhozott vádak között szerepelt,
hogy a haldoklók látogatásakor nem a lelki segítségnyújtásra és a túlvilágra való
felkészítésre helyezte a hangsúlyt, hanem trágár szavakkal illette a beteget: „De ha
tsak így vólna az én feleségem meg rúgnám a talpát és még gulyásos húst főzetnék
véle.”736 Szentmiklósi Sebők Sámuel komoly egyházi karriert futott be, mert a Békési Református Egyházmegye esperesévé választották.737 Mégis halála előtt arról
rendelkezett, hogy vele együtt temessék el prédikációit is. „Prédikátzióit mellyeket
készített, meg hagyta halála előtt a körüllötte levőknek, hogy a koporsójába alá
tegyék, […]”738 Akár a cenzúrától való félelme, akár a műveihez való személyes
ragaszkodás vezérelte erre a tettre, teológiai szempontból értelmetlen volt kérése,
hiszen a túlvilágra semmilyen tárgyat nem tudunk magunkkal vinni.
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Sajnos a 18. század utolsó két évtizedéből nem maradtak ránk szentesi prédikációk, de Szalay Pálnak 1792-ben megjelent nyomtatásban egy bibliakommentárja, amely William Burkitt angol lelkipásztor Jakab és Péter apostolok leveleihez írt
kommentárjának fordítása volt. Az egyháztörténeti kézikönyvek mindegyike megemlíti, hogy a cenzúra sokáig akadályozta ennek megjelenését.739 Arra viszont nem
tértek ki, hogy a kötet a mennyországról és a pokolról alkotott református értelmezés miatt is érdekes.
A hitújítás korától máig tart annak értelmezése, hogyan kell helyesen érteni Péter
apostol szavait. Az 1Pt 3.19-ben arról olvasunk, hogy Jézus a tömlöcben lévő lelkeknek prédikált. A református megközelítés szerint Krisztus nem járt ténylegesen a
pokolban.740 Szalay könyvében egyértelműen ezt a felfogást képviseli, mert szerinte
az Ószövetség idején élt emberek számára Isten még életükben megadta nekik azt a
lehetőséget, hogy az üdvösséget válasszák:
„Azt, a mi mondatik a Krisztusról hogy ö el-menvén a Lelkeknek predikállott, azoknak kik a
tömlötzben vagynak; ugy kell érteni hogy azt a Krisztus akkor tselekedte a Lélek által, mikor
még azok életben a földön valának.”741

Meglepő viszont, hogy Péter apostolt a katolikus állásponthoz közeledve úgy mutatja be, mint a mennyország őrzőjét:
„[…] Apostol-Tarsai között egyedül ő méltóztattatott ara, hogy a’ Sidóknak és a Pogányoknak
az Isten’ országának ajtaját meg nyissa, és azokat a’ meg-feszíttetett Meg-váltó által szereztetett örök idvességre hívja.”742

A Heidelbergi káté 83. kérdése és a Második helvét hitvallás a mennyország kulcsairól nem azt vallja, hogy azt kizárólagosan Péter apostol kapta meg, hanem mindenki,
aki képes másokat az üdvösségre elvezetni.743 Nem szabad azonban túlértékelnünk
ezt a kiragadott idézetet, mert Szalay a könyvben ezen kívül sehol sem utal Péterre
mint a mennyország őrzőjére. Sőt a kötet többi része arra enged következtetni, hogy
Szalay nem lépte túl a kálvinista exegetika határait: szerinte az örök élet a menny
országban található, de nem részletezi, milyen is az valójában: „… az az örökség
tartatik mennyekben. E jelen való életben egy szem sem látta azokat mellyeket Isten
készített az ötet szeretőknek.”744
Érdemes viszont megvizsgálnunk, miért késleltette a cenzúra a könyv megjelenését. Az 1791. évi 26. törvény a protestánsoknak lehetővé tette, hogy hitéleti könyveiket a saját cenzoraik ellenőrizzék, de a Helytartótanács továbbra is felülbírálhatta a protestáns revizorok döntését, ha az a katolikus felekezet számára sértő volt.
A református egyház a törvény értelmében elkezdte kiépíteni a cenzori hivatalt, de
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Szalay munkája pont egy köztes időpontban jelent meg: a Helytartótanács már nem
volt illetékes az ügyben, de Debrecenben még nem működött a könyvellenőrzés.745
Szalay tisztában volt ezzel, mert az 1790/91-es országgyűlés végzéseit a megjelenésük után azonnal megszerezte.746 Végül a Tiszántúli Református Egyházkerület
támogatásával el tudta intézni, hogy a központi kormányzat ne akadályozza meg
a könyv forgalomba kerülését. A fennmaradt iratok szerint sem az állami, sem a
református cenzorok nem találtak tartalmi kifogást a könyvben, vagyis a túlvilágról
alkotott véleményében nem találtak hibát.747 Ez azért érdekes, mert a mennyországról és a pokolról alkotott nézeteket továbbra is szigorúan ellenőrizték, mint pél
dául 1793-ban, amikor a Helytartótanács részletesen tárgyalta a református lelkész,
Gasparóczky Ferenc könyvét, mivel az a mennyország, a pokol és a purgatórium
egymáshoz való viszonyát elemezte.748
A fentebbiek alapján megállapíthatjuk, hogy a 18. század utolsó két évtizedében
a szentesi lelkészek alapvetően hűek maradtak a református eszkatológiához, bár
kisebb kihágásokat követtek el. A következőkben nézzük meg, hogyan viszonyult
a gyülekezet a kérdéshez, hiszen a népi vallásosság sok tekintetben különbözött a
„hivatalos” kegyességtől.749
Az 1781 előtti időszakból boszorkányperek számolnak be a népi vallásosság túlvilágképzeteiről. 1734-ben a szentesi úriszék tárgyalta Damian Ilona perét, amikor
Damiant azzal vádolták meg, hogy az asztalt zsombóvá változtatta, míg az aranypoharat lábszárcsonttá.750 Ezek a motívumok a pokolábrázolás tipikus jellemzői,
de belőlük nem állapítható meg a felekezeti hovatartozás.751 Egyedül az adhat támpontot, hogy ekkor Szentes lakossága többségében református volt.752 A babonaság
széles körű elterjedésére utal az is, hogy 1768-ban Gaál István a szószékről kelt ki a
gyülekezet ellen, mert az úr imáját visszafelé mondták.753 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a türelmi rendelet előtti időszakban – legalábbis a kálvinista eszkatológiához képest – élénk fantáziával ábrázolták a túlvilágot. A továbbiakban nézzük
meg, hogyan alakult a helyzet 1781 után.
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Felhő – Vörös , 1961, 223; Sashegyi , 1938, 14–15; Schermann, 1931, 220.
A kötetben található tulajdonosi bejegyzésből egyértelműen kiderül, hogy Szalay a törvények
elfogadásával egy időben szerezte meg azok szövegét: „Paulli Szalai mp. VDMri Szentes d. 27a
Junii 1790.” Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto Regno
Hungariae conditorum, [S. l.], [S. n.], 1790. HMG I.86.2684.86. A vallásgyakorlással foglalkozó 1791. évi 26. törvény magyar fordítását utólag kötötték a könyvhöz.
MNL – MOL C 60 10. kötet nr. 11996. Protocolla 1793., MNL – MOL C 60 84. csomó 1793
F. 20. Hunyadi Ferenc püspök levele az ágensnek, Debrecen, 1793. július 9. = Vallási tárgyú
könyvek nyomtatásával és terjesztésével kapcsolatos ügyek.
MNL – MOL C 60 84. csomó 1793 F. 24. Cenzúra ügyek.
Például a puritán teológia képviselői a 18. század végére a ponyvairodalom népszerű kiadványai lettek: Szigeti , 2007.
Schram, 1970, I. 247.
Pócs , 1997, 113.
Sima , 1914, 262–263.
Bagi , 2005, 195–196.
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Kis Bálint írta le azt a kísértethistóriát, amely 1782-ben a település kedélyeit borzolta. A történet szerint Vetseri Mihály egykori főbíró halála után a fiához járt vis�sza kísérteni, mígnem a fiú megőrült, és meghalt apja állandó zaklatásai miatt.754 Az
eklézsiatörténet részletesen leírta a kísértet megjelenéseinek helyét és a fiú rémületét, amely azt mutatja, hogy a lakosság elhitte a históriát. Ráadásul ránk maradt egy
1782-es kalendárium, amelyről elképzelhető, hogy ekkor Szentesen használták.755
Nem bizonyítható egyértelműen, de feltételezhető, hogy a kísértethistória által keltett kedélyállapotot tükrözi az ebben lévő kéziratos vers, amelyik a halál eljövetelére
emlékeztetett mindenkit:
„Emlékezzél meg
Oh Bűnös Ember
Az Halálról. Soha
Nem vétkezel.”756

A lelkész viszont elutasította a halottakkal való bármilyen kapcsolatfelvételt, ezért
babonaságnak és értelmetlennek találta az egészet. Ezt onnan tudjuk, hogy Kis többes szám harmadik személy használatával tartózkodását fejezte ki az eseményekkel
kapcsolatban: „…a babonás emberek azt a hírt terjesztették… …voltak akik állították…”757
A feljegyzések szerint a halottbúcsúztatás a lakosság körében nagy érdeklődésnek
örvendett: a halottas menetek több utcahosszon át tartottak,758 és a temetéseken
való szolgálat 1777 előtt az összes iskolás gyermek számára kötelező volt. Csak ezt
követően alakult ki az a szokás, hogy nem szükséges az összes tanulónak részt venni
a búcsúztatásokon.759 A református eszkatológia szempontjából teljesen értelmetlen
volt az a Dél-Alföldön (így Szentesen is) elterjedt szokás, miszerint „Mikor valaki
megholt, állát felkötötték… a fejébe pedig, hogy náthát ne kapjon hálósüveget húztak, az asszonyokéba főkötőt,…”760
Az e világon maradt porhüvely körüli aprólékos törődés mellett a túlvilági élet
sok bonyodalmat okozott a lakosság körében, mert nehezen tudták elfogadni azt a
kálvinista dogmát, miszerint a hit segítségével csak a földi életünkben nyerhetjük
el a mennyországba vezető utat.761 Ezért rendszeresen előfordult, hogy a rokonság
közbenjárást kért a lelkésztől a beteg bűneinek bocsánatára, míg maga az alany nem
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Bagi , 2005, 202.
A kötetben semmilyen tulajdonosi bejegyzés nem található, viszont a Horváth Mihály Gimnáziumban szinte kivétel nélkül Kis Bálint és Szalay Pál 1786 és 1803 között beszerzett könyvei
találhatóak meg.
Házi és úti uj kalendáriom, Kristus Urunk Szűletése után 1782-dik Esztendöre… Dubranowksi Stanislaus Mathematicus által… A régi Lötsei formára, nyomtatt. Győrben, Streibig
Gergely, 1781[?] HMG XVIII.7.
Takács , 2001, I., 264.
Takács , 2001, I., 373.
TtREL I.375.b.1. Jegyzőkönyv omináriummal 1768–1813, p. 4.
K is , 1992a, 201.
Vö.: Török , 2006, 127. Szathmáry, 2001, 175. Kocsis , 1987, 295–296.
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kérte ezt: „…sokszor nem a beteg kivánja, hanem a körülle valók magok tudatlan
buzgóságokból.”762 A haldoklók számára igyekeztek is az úrvacsorát kiszolgálni, de
erre a lelkészek csak akkor voltak hajlandóak, ha a haldokló tanúbizonyságot tett
hitéről: „…betegségekben pedig igen szép bátorságos, hathatós buzgóságot és valóságos kegyességet tulajdon vallástételekkel mutattak.”763 Összecseng ezzel, hogy
Szalay Pál bibliamagyarázata szintén a hit általi megigazulást tartja elsődlegesnek,
és sokkal kevesebbre tartja a többi ember közbenjárását.764
Összefoglalva a következőket állapíthatjuk meg: a szentesi református gyülekezetben a 18. század végén az egyháztagokat foglalkoztatta a túlvilág megismerésének lehetősége. Ennek köszönhetően hittek a visszajáró lelkekben, és a katolikus felekezet
által biztosított lehetőségre – miszerint a halottaink lelki üdvén közbenjárással mi is
változtathatunk – ők is igényt tartottak. Ennek érdekében a rokonság megpróbálta a
haldokló bűneinek megbocsátását kieszközölni a lelkésznél. A református lelkipásztorok igyekeztek a kálvinista dogmák szerint a népet megregulázni, de bizonyos esetekben ők is követtek el kihágásokat, hiszen magukkal akarták vinni prédikációikat
a túlvilágra, illetve Péter apostol mennyországi szerepét hangsúlyozták.
A vallásellenesség szempontjából ez azt jelenti, hogy a túlvilág létezésének tagadása fel sem merült a békési egyházmegyében. A hitbeli ingadozások inkább csak
a babonáknak és a katolicizmusnak voltak köszönhetőek. Ezt a megállapításunkat
erősíti meg a Fábián János békési tanító által írt kéziratos káté is, amely azért érdekes, mert abban deista tanok keverednek a francia forradalom politikai eszméivel és
különböző keresztény tanításokkal. Könyvünk bevezetőjében említettük, hogy ezt
a kátét Fábián 1797 után vetette papírra, jelenleg egy 1799-ben készült másolat áll
rendelkezésünkre (9.1. melléklet). A káté első fejezetében Fábián hosszan taglalja,
miért hibás az a gondolkodás, amely tagadja a lélek halhatatlanságát, vagyis az
egyházmegye egyik legradikálisabb vallásellenes gondolkodója sem cáfolta a túlvilág létezését. Természetesen abban semmi meglepő nincs, hogy a köztiszteletnek
örvendő gyulai református lelkipásztor, Ecsedy Gábor is a túlvilág egyértelmű létezését állította: „Mitsoda gondolatban légyek a menyországról, vagy inkább, hogy
gondolkozzam az halál utánn lejendő örök életről, azt ide a fentebb irtak által er(r)
e vezettetvénn le irom. Hogy az ember lelke halhatatlan légyen, ezt mutatja maga
a lélek(ne)k természete is.”765 Ebből pedig az következik, hogy az esperességben
a hitélet alapvetően továbbra is a hagyományos keretek között zajlott, társadalmi
megágyazottsága a vallástól való elfordulásnak nem volt.
A hétköznapi vallásosság alakulását figyelhetjük meg az egyházfegyelmi ügyek
részletes elemzésével is. Amint a fejezet elején említettük, a szakirodalom sem Gyulán, sem Makón nem tud arról, hogy az egyházfegyelmi ügyek között előfordult
volna vallásellenesség. Kis Bálint szentesi prédikátor viszont már utalt arra, hogy
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Takács , 2001, I., 142, II., 124.
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valamilyen „vallás tsúfolás”766 tapasztalható volt a gyülekezetében. Minthogy az
5. fejezetben ismertetett egyházi erkölcsökkel foglalkozó szakirodalom sem tud
olyan esetről, amely a radikális felvilágosodás hatásának jegyeit mutatná, ezért a
következőkben azt érdemes megvizsgálnunk, hogy a hitélet gyakorlásában kimutatható-e valamilyen változás. Felfedezhetőek-e már a vallási közöny nyomai ebben
az időszakban?
1783-ban a makói prédikátor, Ecsedi Miklós fenyítő célzattal arról beszélt, hogy
minden hívő embernek kötelessége az egyházközségével törődnie. Az az ember viszont, aki közönyös az egyház ügyeivel szemben, annak „még I(ste)ne Vallása és hite
sintsen”, vagyis vallástalan embernek tekinthető. Mivel Ecsedi prédikációja elmondásakor még csak kilenc hete szolgált a gyülekezetben, nagy valószínűséggel nem
ismerte a helyi viszonyokat.767 Vajon mi késztette ilyen heves támadásra a vallási
közönyösség ellen?
A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy a korábbi lelkipásztort, Szikszai Györgyöt 1783. május 17-én elüldözte a gyülekezete. A viszálykodás oka az volt, hogy
Szikszai igyekezett érvényt szerezni az egyházi erkölcsi előírásoknak, ezért az egyházfegyelem szigorú betartására törekedett. Ennek érdekében megszervezte a presbitériumot, amelynek az egyik legfontosabb feladata a hitélet ellenőrzése volt. Ez
viszont sokaknak nem tetszett, és végül a lelkész lemondásához vezetett.768 Az új
prédikátor, Ecsedi Miklós viszont igyekezett újjászervezni a gyülekezetet, amelynek
érdekében az egyháztól veszekedés miatt elfordultak lelkiismeretére kívánt hatni.
A források tanúsága szerint valóban komolyan vette feladatát, mert a makói iratok között Ecsedi működésétől kezdve van írásos nyoma, hogy az egyházközségben
egyházkövetésre ítéltek embereket. Az első ilyen eset 1783. december 15-én történ,
amikor Kováts Király Györgyöt házasságtörés miatt ítélték el.769 A makói helyzet
ezek szerint nem azt jelentette, hogy a vallási közönyösség társadalmi szinten elterjedt, hanem személyi konfliktus állt az egyháztól való elfordulás mögött, amely az
új lelkipásztor megérkezésével megoldódott.
Az általunk vizsgált időszak végén, 1821-ben Szentesen is létrejött egy kisebb
csoport, amely szervezett formában fordult el az egyháztól: 1821. május 13-án Szépe
János, Szépe Pál és Szalai János egyháztagokat azzal vádolták meg a presbitérium
előtt, hogy évek óta nem járnak templomba, az úrvacsoraosztásokon nem vesznek
részt, és az ágybért sem hajlandóak megfizetni.770
Szépe Pál, Szépe János és Szalai János a szentesi református egyház meghatározó
egyéniségei voltak. Szépe Pál és Szépe János tevékenyen közreműködtek a templom-
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Takács , 2001, II. 594–595.
MNL – CsML – HL XV.63.3. Ecsedi Miklós prédikációja, Makó, 1783. október 4.
Tóth, 1993, 583, 589.
MBREL I.250.a.1. Makói keresztelési és házassági anyakönyv 1742–1809.
A lázongók ügyét először 1821. február 28-án tárgyalta a presbitérium. Ekkor még csak az
egyházi adó megtagadása miatt idézték be őket, de néhány nappal később kiderült, hogy Szépe
Pál már három éve nem járt a templomban és nem járult az úrasztalhoz. SzNREL I.375.b.1.
Presbiteri jegyzőkönyv 1816–1827.
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torony építésében,771 Szépe János 1816-ban a presbitériumba is bekerült.772 Egyházi
szerepvállalásuk mellett a mezővárosi politikai életbe is bekapcsolódtak, a földes
úrral szembeni ellenállási mozgalom vezetői lettek: az 1815/16-os főbíróválasztás
Szentesen engedetlenségi mozgalommá fajult, ugyanis a földesúr főbírójelöltjével
szemben a vagyonosodó szentesi gazdák a sajátjukat akarták megválasztatni. A lázadók élén a két Szépe állt, akiket ezért börtönbe zártak.773 A világi büntetés mellett
Dobosy Mihály lelkész is megfeddte őket, amely annyira felháborította az önérzetes
embereket, hogy éveken keresztül még a templom közelébe se mentek.774 1821-ben
az esperes figyelmeztette őket, hogy az egyházi adó meg nem fizetése és az úrvacsora megtagadása az egyházból való kizárásukat fogja jelenteni, amely a földesurat
feljogosítja arra, hogy elüldözze őket Szentesről.775
Szalai szintén nemcsak 1821-ben került a figyelem középpontjába, ugyanis 1817ben nem értett egyet az egyházközség egyik döntésével: Szentesen az egyik iskolát
takarékossági okokból bezárták, amelyet Szalai nehezményezett, és több embert
felbuzdított, hogy tiltakozzanak a döntés ellen.776 Évekkel később, 1821-ben róla is
kiderült, hogy nem jár templomba, és nem fizeti az egyházi adót.777
Ezek szerint a Szépe János, Szépe Pál és Szalai János nevével jelzett mozgalom
alapvetően nem vallásellenes volt, hanem az egyházkormányzat döntései elleni lázadás. A vallási közöny viszont már megjelent náluk, mert egyáltalán nem ijedtek
meg sem az egyházi, sem a világi kiközösítés következményeitől, hiszen egyikük ki
is jelentette, hogy „ő nem bánnya akár, hogy lesz.”778
A makói és szentesi esetekkel érdemes párhuzamba állítanunk az egyházközségekben regisztrált egyházfegyelmi ügyeket, mert ezek átfogó elemzéséből következtethetünk arra, hogy milyen mértékben fordultak el az egyháztagok az egyháztól, vagyis
milyen mértékű volt a vallási közönyösség. A következőkben csak azokat az egyházfegyelmi ügyeket vizsgáljuk, amelyek valláserkölccsel és hitélet gyakorlásával kapcsolatosak, ezért a vagyoni ügyeket és nézeteltérésekből adódó veszekedéseket nem vesszük
figyelembe. Sajnos, nem mindegyik gyülekezettel kapcsolatban maradtak fenn ilyen
adatok, így például Ágya, Bélzerénd, Feketegyarmat és Liebling esetében semmilyen
írásos nyoma nem maradt annak, hogyan büntették meg a vallási kihágásokat.
A tiszántúli egyházkerületben 1762-ben nagyon részletesen szabályozták, hogyan
kell a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok vallásosságát ellenőrizni, amelyet később
is aprólékosan rögzítettek. Így például a Békési Református Egyházmegyében 1787ben, 1792-ben és 1811-ben is ennek a szellemében készítettek útmutatókat a vi771
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zitáció szakszerű lefolytatására. Ezek alapján – többek között – a hívek erkölcsi
állapotát (paráznaság, istenkáromlás, templomkerülés stb.), és a lelkipásztor szolgálatát (magánélete, prédikációinak tartalma stb.) is ellenőrizni kellett.779 Sajnos, az
egyházlátogatások során a legtöbb esetben nem jegyezték fel részletesen, hogy milyen erkölcsi kihágások történtek, ugyanis a jegyzőkönyvekben annyit rögzíttettek,
hogy gyakorolják-e az egyházi fenyítést vagy sem. Ezért a következőkben csupán a
gyülekezeti dokumentumokra tudunk támaszkodni.
A 6.3.2. fejezetben említettük, hogy a békési egyházmegyében egyedül Kisperegen jött létre olyan szigorú erkölcsellenőrzési rendszer, amely a lakosság teljes
egészét behálózta. Az újonnan létrejött egyházközségekben laza egyházfegyelmi
viszonyok uralkodtak, gyakran még arra sem volt ereje a lelkipásztornak, hogy
a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat betartassa a gyülekezetével. Ez viszont nem
jelentette azt, hogy a felvilágosodás radikális vallásellenessége okozta a szabados
életmódot. Ha összevetjük a frissen megalapított egyházközségek egyházfegyelmi
viszonyait a régóta létezőkével, megállapíthatjuk, hogy a vallási közönyösség széles
körű elterjedéséről egyáltalán nem beszélhetünk.
A rendelkezésünkre álló egyházfegyelmi ügyekről a legtöbb esetben nagyon kevés információval rendelkezünk, mert a jegyzőkönyvekben nagyon gyakran csak a
bűnösök nevét rögzítették, de sem a bűnt, sem a büntetés módját nem ismertették.
Az a néhány kevés adat, amely ennél részletesebb információt közöl, jelzésértékűnek
tekinthető, ám most kénytelenek vagyunk ezekkel beérni. Úgy gondolom, mindenképpen érdemes két olyan ügyet kiemelnünk, amelyek a 18. századi boszorkányperekre emlékeztetnek.
1796-ban Makón a presbitérium tárgyalta a Szabó Györgyné két gyerekének
megátkozásával kapcsolatos ügyet. A vádirat szerint Szabó Ferencné megátkozta
Szabó Györgyné két gyerekét, de a presbitérium úgy döntött, hogy a boszorkányság
vádja nem igazolható, mivel Szabó Ferencné csak egy boszorkányokról szóló mesét mondott el a gyerekeknek, és ebből lett a vádaskodás. A jegyzőkönyvből az is
kiderül, hogy Szabó Györgyné férje volt a makói református iskola rektora, Szabó
Ferencné férje viszont a preceptora, vagyis könnyen lehet, hogy munkahelyi viszálykodás vezetett az ügy kipattanásához.780
1803-ban Gyomán Szeghalmi Tóth András azzal gyanúsította meg Gyarmati
Beke Mihálynét, hogy Gyáni Erzsébetet megrontotta, és a rontásba Gyáni bele is
halt. A községi bírók szerint viszont ez csak szóbeszéd, a vád egyáltalán nem bizonyítható, ezért a vádat elejtették. Az ítéletben nem tesznek róla említést, de a
vádiratból tudjuk, hogy Szeghalmi menye volt Gyáni Erzsébet, ezért feltételezhető,
hogy a feljelentés egy családi perpatvarból indult ki.781
779
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K is 1992a. 156; Tóth 1964. 29; TtREL I.29.c.13. Az esperesi visitátiónális ideához tartozó
jegyzések A(nno) 1787 = Egyházmegyei szervezet, tisztikar, ügyrend 1791–1893; Egyházmegyei gyűlés 1787–1861. TtREL I.29.f.3. Hunyadi Ferenc levele az esperesnek, Debrecen,
1792. augusztus 20. = Püspöktől érkezett körlevelek, levelek 1766–1878.
MBRL I.250.b.1. Presbiteri jegyzőkönyv omniáriummal (1675) 1787–1812.
MNL – BML V.A.317.f.2. Peres jegyzőkönyvek 1797–1806 fol. 62v.
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Tudjuk, hogy a 18–19. század fordulójára Magyarországon a boszorkányperek
eltűntek a világi bíróságok asztaláról, de a boszorkányhit és a babona még sokáig
továbbélt a népi vallásosságban. Az is közismert, hogy ebben az időszakban a boszorkányságot, a bájolást és a rontást Isten ellen elkövetett véteknek tartották, tehát
annak megítélése az egyházerkölcsi életre felügyelő lelkipásztorra és a presbitériumra
tartozott. Mindezzel párhuzamosan egyre kisebb jelentőséget tulajdonítottak a boszorkányságnak, mert a vádak az egyre terjedő természettudományos ismereteknek
köszönhetően egyre kevésbé tűntek hiteleseknek.782 Láthattuk, hogy mind Makón,
mind Gyomán komolytalannak tartották a vádakat, egyik estben sem vélték bizonyíthatónak a boszorkányságot. A feljelentések nem is kerültek világi bíróság elé.783
(A 18. század közepén Szentesen sem ítéltek el egyetlenegy boszorkányt sem, helyette
mindig a vádlót büntették meg rágalmazás miatt.784) A bírák viszont nem is tettek
ennél többet – legalábbis nem maradt írásos nyoma –, vagyis nem tettek lépéseket a
boszorkányhit eltüntetéséért, elegendőnek tartották a felmentő ítéletet meghozni. Ez
pedig azt jelenti, hogy a felvilágosodás igényeinek csak részben tettek eleget: elutasították a boszorkányságot, de nem tettek semmit a babona megszüntetéséért. Ebből az
következik, hogy az egyházmegyében a hitélet részben még archaikus volt: a vallásgyakorlás babonasággal keveredett.785 Más egyházfegyelmi ügyek viszont azt tárják
elénk, hogy már az egyháztól való elfordulás is megjelent a békési egyházmegyében.
Az egyházfegyelmi szabályok szerint az istentiszteleteken a teljes gyülekezetnek
kötelező volt részt vennie, de ez mégsem valósult meg teljesen. Ennek nagyon sok
oka lehetett, többek között a külterjes állattartás, amely miatt nyáron lehetetlen
volt az állatokat odahagyva több órát a településen a templomban tölteni. Más
kérdés viszont az a típusú templomkerülés, amikor valaki hanyagságból nem jelent
meg Isten házában. Az ilyen esetek mögött joggal feltételezhetjük a vallási közönyt,
mert az adott illető nem tartott sem az egyházi, sem a világi büntetéstől: minden
bizonnyal úgy gondolta, hogy ezt az előírást nem kell olyan szigorúan megtartani.
1817-ben Gyulaváriban Czapfalvi János rektor arról panaszkodott, hogy az egyházközség világi elöljárói „nem jönnek minden nap Templomba”,786 vagyis pont
azok nem gyakorolják vallásukat, akiknek példát kellett volna mutatniuk. 1818-ban
Borossebesen nemcsak nem jártak az emberek istentiszteletre, hanem még a papot
is kiráncigálták a templomból, miközben éppen prédikált: „még a templombolis
predicallása közben ki vonták a papot a templombol, és templomaikot bé zárván
felrugták a cultust.”787 Mindazon túl, hogy az ügy mögött személyi konfliktus állt,
a jelenség azt mutatja, hogy a település lakosait egyáltalán nem zavarta, hogy elmaradt az istentisztelet.
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Tóth, 2014a, 81.
Amint azt a 6.2.2. fejezetben láttuk, Gyomán a mezővárosi bíróság azonos volt az egyházközség vezetésével.
Bagi , 2001, 193.
Szilágyi Miklós is erre hívta fel a figyelmet. Vö.: Szilágyi 1977, 645–647.
TtREL I.29.i.61. Czapfalvi János rektor válasza az ellene beadott válaszokra, 1817 = Gyu
lavári 1804–1870.
BOREL b.1. Mindenes jegyzőkönyv (1806) 1824–1849 p. 3.
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Mint tudjuk, II. József korlátozta a református egyház erkölcsfegyelmezési gyakorlatát, mert megtiltotta a nyilvános, megalázó büntetések kiszabását, ezáltal fokozatosan eltűntek a templomban nagy nézőközönség előtt zajló egyházfegyelmi
tárgyalások. A bűnösök fejének kopaszra nyírása, a szégyenkövekre való kiállítások
egyre inkább visszaszorultak.788 Szentesen a békési egyházmegye egyik legnagyobb
gyülekezetében a fegyelmezésnek ilyen mértékű visszaszorulása egyáltalán nem
okozott fennakadást, mert 1787-ben elrendelték, hogy egyházkövetést csak a prédikátor házában a nagy nyilvánosság kizárásával lehet tartani, és az iratok tanulsága
szerint ezt be is tartották.789 Ez pedig azt jelenti, hogy Szentesen nem volt igény
az egyházfegyelem szigorú betartatására. Hasonló helyzet alakult ki Gyulán, mert
az egyházadó befizetésének lanyhasága arra utal, hogy a város reformátusai már
nem ragaszkodtak annyira egyházukhoz.790 Makón szintén a hitélet gyakorlásának
csökkenését figyelhetjük meg 1818-ban, mert ettől fogva megszüntették a vasárnapi
istentiszteletek előtti bibliaolvasást, mert a hívek olyan nagy lármát csaptak, hogy
senki sem figyelt a felolvasásra.791
Fontos viszont figyelembe vennünk, hogy az egyház erkölcsirányító szerepe még
nem tűnt el az általunk vizsgált időszakban. Jól mutatja ezt, hogy 1803-ban özvegy
Varga Pálné csak úgy költözhetett el Kisperegről Gyomára, hogy igazolást mutatott
fel erkölcsi és vallási életéről.792 1804-ben Vadászon az egyházlátogatás során Gyarmathy Ferenc egyházmegyei főjegyző személyesen vonta felelősségre Kristó Jánost,
aki elhagyta feleségét.793 1793-ban Békésszentandráson Dobsa Ferenc lelkészt azért
intették meg, mert nem volt hajlandó a bűnbánattételre jelentkezőket fogadni. Sőt!
A templomot sem akarta addig kinyitni, amíg a gyülekezet nem adja meg neki a
szerződésben vállalt bérét.794 Ebben az esetben a pap zsarolta a híveit, de nem tudta
volna őket zsarolni, ha nem lett volna igényük a vallásuk gyakorlására. Makón
annak ellenére, hogy egyre kevésbé figyeltek a Szentírásra, 1819-ben és 1820-ban
is felszólították a gyülekezetet, ha tudnak olyan személyekről, akik nem járnak istentiszteletre, és nem élnek az úrvacsorával, azokat jelentsék a presbitériumnak.795
Egyházfegyelmi szempontból a kisperegihez hasonlóan szigorú fegyelem uralkodott Dobozon is. Itt 1795-ben állították fel az első presbitériumot, amely a jegyzőkönyv tanúsága szerint 1809-ig – egy esetet kivéve – csakis egyházfegyelmi ügyekkel
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Szigeti , 2011, 70–80.
SzNREL I.375.a.18. Keresztelési és házassági anyakönyv, egyházfegyelmi jegyzőkönyv 1787–
1807.
Kósa , 2008, 82.
MBRL I.250.b.2. Egyházi gyűlések jegyzőkönyve 1813év Január 1. napjától 1832dik év December hó 16dik napjáig.
MNL – BML V.A.317.b.1. Nagy Andárs kisperegi bíró igazolása özvegy Varga Pálné vagyoni
helyzetéről és erkölcseiről, Kispereg, 1803. október 3. = Iratok 1739–1820.
VAREL d.1. Gyarmathi Ferenc főjegyző és Kiss András tanácsbíró utasítása a vadászi egyház
számára, Vadász, 1804. október 30. = Igazgatási iratok, 19. század.
TtREL I.29.i.22. Az Venerabilis Tractushoz alázatos Instantiája a Szent Andrási Rfta Eklé
siának, 1793. = Békésszentandrás 1793 –1883.
MBRL I.250.b.2. Egyházi gyűlések jegyzőkönyve 1813év január 1. napjától 1832dik év december hó 16dik napjáig.
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foglalkozott: 1795 és 1809 között a presbitérium kizárólag istenkáromlással, paráznasággal és lopással kapcsolatos ügyeket tárgyalt. Az egyház egyéb ügyeit nem
tarthatták annyira fontosnak, hogy írásban rögzítsék. Ez viszont azt jelenti, hogy a
falu életében az egyházi erkölcsi normák betartása fontos helyet foglalt el, vagyis a
Kósa László által Gyulán megfigyelt folyamatokkal ellentétben itt semmilyen hitéleti enyhülés nem tapasztalható. Annyira nem, hogy II. József rendelkezéseihez képest
igencsak későn, 1813-ban rendelték el a magán-egyházkövetés bevezetését, de az
annyira felháborította a gyülekezetet, hogy 1816-ban visszaállították a nyilvános,
templomi penitenciatartást.796 A szigorú erkölcsi bíráskodás működését igazolja az
is, hogy a vizsgált időszakban Dobozon kevés házasságon kívüli gyerek született
(1781 és 1800 között az összes születés 1,33%-a volt törvénytelen), amely arra utal,
hogy igyekeztek betartani a faluban a protestáns erkölcsöket.797 A források hiányossága miatt nem tudjuk eldönteni, hogy Dobozon megjelent-e a radikális vallásellenességnek valamilyen formája, de ha csak a jegyzőkönyv szövegéhez ragaszkodunk,
abból az derül ki, hogy 1804-ben Faragó András istentagadó volt, és a Biblia hitelességét is kétségbe vonta:
„Faragó András vádoltatván az ipától, Csukás Istvántól, Isten tagadással, a Sz. Irásnak kissebitéseivel, Isten káromlással, de tagadja. De minthogy eléggé bé nem bizonyíttathatott az ellene való
vád, tehát a Consistorium által keményen meg intetett ő pedig Albát adott magáról, hogyha valaha valaki leg kisebb olyan tselekedetb(en) fogja őtet tapasztalni és be adja a Consistoriumnak
szabadságáb(an) áll a Consistorum(na)k hogy azt tselekedje vele amit akar.”798

Mivel más adat nem áll rendelkezésünkre Faragóval kapcsolatban, ezért a dobo
ziak merev vallásosságából és a korábban már bemutatott korabeli fogalmi zavarból
kiindulva úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem radikális vallásellenességről
van szó, legalábbis nem a mai értelemben vett ateizmusról. Sajnos azt viszont nem
tudjuk, mit értettek ekkor a falusiak „Isten tagadáson”, ezért meg kell elégednünk
annyival, hogy Dobozon szigorúan őrködtek a vallásosságon, de azt néhányan megpróbálták kikezdeni.
Makón viszont egész pontosan tudjuk, mit értettek ekkor vallástalanságon. 1806ban Raffai Ferenc helybéli lakos bűne az volt, hogy részeg pillanatában kijelentette:
elmegy a papokhoz és kikéri tőlük 5 évre való úrvacsoráját (egy egész kenyeret és
egy akó bort), mert falatonként nem áll sorba az úrvacsora osztásakor. Ennyivel
viszont nem érte be, mert magából kikelve azt mondta, ha nem adják neki, elmegy a
plébánoshoz, és ha ott sem adják neki, elmegy az orosz paphoz.799 Mai szemmel nézve Raffai viselkedése igen erős blaszfémia, de nem vallástalanság, hiába fogalmazott úgy a jegyzőkönyv, hogy Raffai istentelenséget és vallástalanságot követett el.
Ezek szerint a makói reformátusok az istenkáromlásra úgy gondoltak, hogy azonos
a vallástalansággal, amelyben semmi meglepő nincs, hiszen már említettük, hogy
796
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DOREL I.124.b.1. Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1862.
Erdei , 1989, 169.
DOREL I.124.b.1. Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1862. Itt: 1804. április 8.
MBRL I.250.b.1. Presbiteri jegyzőkönyv omniáriummal (1675) 1787–1812.
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ebben az időszakban a vallásellenes filozófiákat az emberek többsége nem tudta
egymástól megkülönböztetni.
A fejezet elején kitértünk rá, hogy Makón feltűnően szigorúan büntették az istenkáromlást, és jeleztük, hogy nem világos, miért alakult ez így. A források áttekintése után úgy gondolom, erre a következő választ adhatjuk: a makói református
egyháznak alapvető érdeke volt, hogy egységes és erős maradjon a sokvallású mezővárosban, mert csak így tudta pozícióját megőrizni. Annak ellenére, hogy a csanádi
püspökök az általunk vizsgált időszakban toleránsan viselkedtek a kálvinistákkal
szemben, nem jelentette azt, hogy az egyházközség meggyengülése esetén ne próbálkoztak volna meg a hívek áttérítésével és az egyház működésének korlátozásával.
A református lelkészek ennek úgy tudták elejét venni, hogy a gyülekezetben tapasztalható vallási közönyösséget (egyre kevésbé érdeklődtek a Biblia iránt) szigorú egyházfegyelmi szankciókkal igyekeztek meggátolni. Az elrettentő példákkal elérték,
hogy az egyházközség belső feszültségei nem okoztak olyan mértékű töréseket, hogy
okot adtak volna kívülről jövő támadásokra. Ez állhatott a blaszfémia feltűnően
szigorú büntetésének hátterében.
Ha megnézzük a békési egyházmegye egészét, a makóihoz hasonló helyzetet láthatunk: a modern értelemben vett vallásellenesség csak alig jelent meg az esperességben, de az egyháztól való elfordulás az egyes településeken különböző mértékben
kimutatható. Az apró változások a túlvilághitben és a vallásgyakorlásban egyaránt
észrevehetők, amelyet a fentebb tárgyalt szentesi kísértethistória és az egyházból
való kizárástól nem tartó magatartás igazol (lásd Szalai János esete). Ez alól kivételt
jelentett a kisperegi egyházközség, és amint bebizonyítottuk, a dobozi gyülekezet is.
Az egyházmegyében tehát nemcsak Kisperegen, Dobozon is aktív vallási közösség
működött. A pozitív példák ellenére a lelkészi kar érzékelte a változást, és nem véletlen, hogy Sipos József – szentesi tanító, majd békési lelkész – 1817-ben keményen
ostorozta a vallásellenességet. Prédikációgyűjteményében a tudományok hasznáról
írt, s arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy „a tudomány az emberi bóldogság
fundamentoma”.800 Arra is figyelmeztetett viszont, hogy a természettudományok
veszélyeztetik a vallásosságot:
„Látunk valamelj nyelveket értő, vagy törvényt tudó, a földmérés, vagy orvoslás vagy más
egyéb dolgok tudománynyábann jártas embert: iszonyodva halljuk Istent káromló, Vallást
tsúfoló szavait.”801

Tehát a probléma 1781 és 1821 között élő volt, amellyel valamilyen módon meg
kellett küzdeni. Forrásaink szerint nemcsak a közömbösség és a hitbuzgalom lanyhulása figyelhető meg, hanem a radikális vallásellenesség néhány jellemzője is.
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakult a radikális vallásellenesség a
békési egyházmegyében.
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Sipos , 1817, 3. Sipos szolgálati helyeiről lásd: Durkó, 1939, 110. Tóth, 2002, 33–34.
Sipos , 1817, 3.
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6.4.2.1. R adikális vallásellenesség a békési egyházmegyében
A könyvünk címében szereplő idézetet Békés vármegye közgyűlésének jegyzőkönyvében találjuk. A bevezetőben említettük, hogy a közgyűlés azért hozott határozatot az olvasás ellen, mert Fábián János békési rektor készített egy kátét, amelyben a
fennálló társadalmi rendet és a vallásosságot is támadta. Az idézet ennek a káténak
a betiltására utal: korabeli értelmezés szerint a káté tartalmát semmiképpen sem
szabad sokaknak megismerniük, mert az a bevett hitéleti szokások megsemmisítésére tört. A Békési Református Egyházmegyében ez a káté a legradikálisabb vallásellenes dokumentum, de nemcsak ez a forrás utal arra, hogy az egyházmegyében jelen
volt a radikális vallásellenesség.
Békés vármegye történetének kutatói először 1875-ben figyeltek fel arra, hogy a
vármegyében az 1790-es években a radikális felvilágosodáshoz kapcsolódó jelenségek alakultak ki. Ezt kezdetben a magyar jakobinus mozgalomhoz kötötték, aztán
megállapították, hogy e jelenségek egyáltalán nem tartoztak a Martinovics nevével
jelzett mozgalomhoz. Arra viszont többen is felhívták a figyelmet, hogy az eset
iratai között valláskritikai kijelentések is találhatóak. Így került Réz József gyulai
szemorvos, Domokos Lőrinc egyházmegyei főgondnok, Juhász István gyulai református lelkipásztor és Kazay Mihály vármegyei levéltáros a kutatók érdeklődésének
középpontjába.802
Könyvünkben már többször utaltunk ezekre a jelenségekre, és részben elemeztük
őket. Így például Réz József gyulai szemorvos véleményét egy imádságoskönyvről,
amelynek során Domokos Lőrinc és Kazay Mihály szerepére is kitértünk. Szintén
bemutattuk Papp János öcsödi káplán-tanító deista kijelentéseit, Úri Sándor gyomai
káplán esetét, Fábián János valláskritikai nézeteit és Kovács János debeljácsai telepes ateizmusát (6.1.1., 6.2.2. és 6.3. fejezet). Mivel a korábban említetteken kívül
rendelkezésünkre állnak még esetek, a továbbiakban az eddig nem említetteket mutatjuk be. Ezt követően összefoglaljuk a radikális vallásellenesség helybeli jellem
zőit, s arra keressük a választ, milyen jellegű radikalizmus állt mögöttük. Megpróbáljuk rekonstruálni, hogy milyen közösségi hatást fejtettek ki ezek az események,
és mennyire különült el a klerikus és a laikus réteg a radikális vallásellenességhez
való viszonyulásban.
Papp János, Réz József, Úri Sándor és Kovács János esetét már a 6.1.1., 6.2.2.
és 6.3. fejezetben részletesen bemutattuk, viszont nem elemeztük mindenre kiterje
dően Fábián János kátéját, és csak részben beszéltünk Pap Mihály köröstarcsai jegyző tevékenységéről (6.4.1. fejezet). Annak érdekében, hogy a fentebbi kérdéseinket
meg tudjuk válaszolni, előbb szükséges a békési egyházmegyében tapasztalható radikális vallásellenesség ismertetése.
A források szűkszavúsága miatt nem tudjuk eldönteni, milyen volt a helyzet Szentesen, de néhány adat arra utal, hogy a mezővárosban valamilyen szinten ismert volt
a radikális felvilágosodás. Bakonyi János szűcsmestert 1791-ben választották be a
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presbitériumba. Halálakor azt jegyezték fel róla, hogy „Bibliát feszegető” ember
volt.803 Az eklézsiatörténet Beliczay Pál szolgabíróról azt írta, hogy „naturalistákhoz
húzó, vallás ceremóniát kevésre becsülő” ember volt, aki nem volt hajlandó az utolsó kenetet fölvenni.804 Annak ellenére, hogy Beliczay katolikus volt, kapcsolatban
állt a szentesi református egyházzal, mert Csongrád vármegyében a tiszántúli járás
egyik szolgabírója mindig Szentesen lakott.805 Értelemszerűen a szentesiek ügyeiket
kizárólag a helyben lakó szolgabírón keresztül intézték, tehát a reformátusok egy
vallásellenes emberhez fordultak ügyes-bajos dolgaikban. Bakonyi és Beliczay példája azt mutatja, hogy a 18–19. század fordulóján valamilyen szinten a hétköznapi
életbe is leszivárgott a radikális vallásellenesség. Kérdés, hogy kimutatható-e, pontosan milyen kérdések foglalkoztatták az ellenkezőket.
Fábián János személyére már korábban is felfigyelt a történetírás, ezért életéről
viszonylag sokat tudunk. Tiszapüspökiben született és Derecskén kezdett iskolába
járni, majd 1788. április 18-án írta alá a Debreceni Kollégium törvényeit. A tógás
diákok szokásához hasonlóan néhány évet vidéken, egy partikulában töltött, ahol
igyekezett készpénzt összegyűjteni külföldi tanulmányaihoz, illetve felkészülni a
lelkészi vizsgára. Ismereteink szerint Békésen lett rektor, ami azt jelentette, hogy
egy nagynak számító gyülekezet iskoláját vezette.806 1796-ban a Békési Református
Egyházmegyében egyházfegyelmi vizsgálatot folytattak le ellene. Az eljárás során
az egyházi bíróságon a következőkkel vádolták meg: azt hirdette, hogy a Szent
írást az emberek töltötték meg olyan tartalommal, amelyekből aztán a kereszténység kialakult. A vallást csak emberi kitalációnak tekintette. A keresztény dogmákat
nem tartotta bebizonyíthatóak. Szerinte Szűz Mária nem volt szűz, és úgy gondolta,
hogy a pokol nem létezik. Állítólag kijelentette, miszerint teljesen mindegy, melyik
felekezet templomában hirdeti az igét. Mindezt azzal tetézte, hogy szerinte az összes
létező vallás közül az unitárius áll a természetes valláshoz legközelebb. Tanításait
a lakosság között terjesztette, amelynek eredményeképpen egy kisebb közösséget
szervezett maga köré. Végül azzal is megvádolták, hogy engedetlen volt az egyházi
feljebbvalóival.807 Annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló periratok szerint
nem sikerült az összes vádpontban rábizonyítani a bűnösséget, a felvilágosodás századában Magyarországon az ilyen kijelentések nemcsak az egyház, hanem a világi
hatóságok rosszallását is kiváltották, ezért Fábiánt bebörtönözték. A történészek
mégsem ezért figyeltek fel rá, hanem azért, amit kiszabadulása után tett. Alig egy
év múlva szabadult, s egyáltalán nem tanult a történtekből, mert ott folytatta, ahol
abbahagyta. 1797-ben Gyuláról elindult Debrecen felé. Útja során több településen
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is megállt, ahol tovább hirdette tanait. A körösladányi tanítónak átadott egy kézzel
írt kátét, amelyben a nemesi kiváltságok eltörlése, a közteherviselés és a természeti
vallás bevezetése mellett érvelt. Természetesen ezért a tevékenységéért ismét börtönbe került, ahol nem folytatta tovább a radikális gondolatok terjesztését, mert
megőrült.808
A 6.1.1. fejezetben bemutattuk, hogy Fábián a békési lakosok között valóban
megszervezett egy csoportot, akiket a tanúk (főbíró, lelkész, presbiterek, preceptorok, helybeli lakosok) ateistának és naturalistáknak tekintettek. A csoport egyik
tagja, Barkó Mihály segédtanító kijelentette, hogy a franciák egytől egyig naturalisták, és ők a legderekabb emberek egész Európában.809
Annak érdekében, hogy tisztán lássuk a helyzetet, feltétlenül szükséges összevetnünk a tanúkihallgatási jegyzőkönyveket Fábián kátéjával (9.1. melléklet). Erre
azért van szükségünk, mert a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek és a vádirat nem feltétlenül tükrözik Fábián valódi véleményét a vallásról, hiszen azokban rosszhiszemű
vádaskodások és félreértésekből szereplő hamis adatok is szerepelhetnek. Az általa
írt káté viszont egodokumentumnak tekinthető, ezért elsőrangú forrása az adott
személy magánvéleményének.
Egyelőre nem sikerült kideríteni, pontosan hogyan és milyen szövegekből állította össze Fábián a kátét. Azt tudjuk, hogy 1799-ben Békés vármegye közgyűlése egy
kéziratos másolatot készíttetett a kátéról, de az eredeti kézirat nem elérhető. Sajnos
a levéltárban a másolatról is csupán egy további másolat áll a kutatók rendelkezésére, mert az 1799-ben készült szövegváltozatról csak egy fénymásolat elérhető,
amelynek viszont néhány része elkallódott. Így nem ismerjük a káté teljes szövegét,
de biztosak lehetünk abban, hogy nem önálló műről van szó, Fábián az általa ismert
filozófiai munkákból állította össze. Könyvünk szempontjából nem is feltétlenül
érdekes a szöveg filológiai eredete, sokkal fontosabb, hogy mit tudunk meg belőle
Fábián vallásellenességéről.
A káté szövegéből egyértelműen megállapítható írójának református műveltsége,
mert állításait minden esetben bibliai igékkel támasztja alá, és a Sola Scriptura elméletének jegyében többször kijelenti a szövegben, hogy az élet bármely területén
egyedül a Szentírás tekinthető kiindulási alapnak. A szerző református kiindulási
alapja természetesen egyáltalán nem meglepő, viszont a szövegből megállapítható,
hogy az írója nem ateista. Ezt nemcsak azért állapíthatjuk meg, mert a Bibliát tekinti mondanivalója alapjának, hanem mert többször kijelenti Isten, a túlvilág és a
szentháromság létezését, és a káté első fejezete hosszan bizonyítja a lélek halhatatlanságát.
A 18. század végén Magyarországon a lélek halál utáni sorsának a vizsgálata kilépett a teológia keretei közül. 1789-ben a Hadi és Más Nevezetes Történetek című
folyóirat pályázatot hirdetett az ember lelkével foglalkozó magyar nyelvű mű meg808
809
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írására. A pályázat nagy figyelmet keltett, több neves irodalmár készítette el ehhez
kapcsolódóan a munkáját.810 Számunkra ez azért érdekes, mert ezek szerint ebben
az időszakban egész sokan felvetették annak lehetőségét, hogy a lélek nem halhatatlan, így a kereszténység egyik alaptanítását kezdték ki. Közülük a legismertebb Csokonai Vitéz Mihály volt. Az irodalomtörténet-írás szerint Csokonai egyik főműve a
Halotti versek című verses búcsúztató, amelyet Rhédey Lajosné Kácsándy Terézia
temetésén mondott el Nagyváradon 1804-ben. Ez a vers egyértelműen beilleszthető
a Hadi és Más Nevezetes Történetek című periodikum által elindított folyamatba,
mert ebben Csokonai a fizikoteológiai nézeteivel szakítva arra a következtetésre jutott, hogy a lélek nem halhatatlan.811 Minden bizonnyal a temetésen elmondott vers
és az írásbeli változat nem volt azonos egymással, mert a búcsúztatón résztvevők
közül senki sem emelt kifogás teológiai problémák miatt, legfeljebb a túlzottan teátrális előadást nehezményezték. Ne feledjük, Csokonai ezen a temetésen együtt szolgált Budai Ézsaiás debreceni professzorral és Földvári József debreceni első pappal,
tehát olyan református közegben lépett a nyilvánosság elé, ahol vallási elvárásoknak
is meg kellett felelni. Ráadásul a megözvegyült Rhédey Lajos jelentős reprezentációs
eseményként szervezte meg a funerációt, tehát sokan odafigyeltek arra, mit mondott
Csokonai. A szóbeli változat a korabeli források szerint nem lépte túl a kálvinista
hittételek határait, míg az írott verzió annál inkább: a Halotti versek megkérdőjelezi
a lélek halhatatlanságát.812
Nincsenek forrásaink arra vonatkozóan, hogy a békési egyházmegyében Csokonait megelőzően hogyan vélekedtek a lélek halhatatlanságáról, de az mindenképpen
érdekes, hogy a Békéstől nem olyan messze eső Nagyváradon 1804-ben ilyen gondolatok szöktek szárba. Ráadásul Fábiánt vallásellenesnek titulálták, miközben Fábián
éppen a lélek halhatatlansága mellett állt ki. Sőt később többször kijelenti, hogy
csak egy Isten van, de három formában nyilatkoztatta ki magát az embereknek.
Ebből pedig az következik, hogy az 1796-ban Békésen lefolytatott tárgyalás első
vádpontjai nem állják meg a helyüket, vagyis Fábián nem tagadta a Szentírás isteni
eredetét, és a vallást nem tartotta az emberek által mesterségesen kreált tákolmánynak. Mi több, a pokol létezését és egyben a lélek halhatatlanságát sem tagadta, hanem egyenesen kiállt mellette. A vádpontok közül Szűz Máriával kapcsolatos valódi
véleményére viszont nem tudunk választ adni, mert a kátéban egyáltalán nem érinti
Jézus anyját és a Mária-kultuszt. Sok információt kapunk viszont a felekezetekről
alkotott véleményéről, amelyet a vádpontok között is felsoroltak, hiszen szemére vetették, hogy az unitárius felekezetet tekintette a legideálisabb vallású közösségnek.
Egyben azzal is megvádolták, hogy kész volt katolikus templomban is prédikálni.
A 18. század végén a Magyar Királyságban elképzelhetetlen volt, hogy egy református lelkész katolikus templomban igét hirdessen.813 A káté alapján nem is erről van szó (vö.: 6.4.1. fejezet). Fábián egész egyszerűen deista tételeket hirdetett,
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amelyek a református egyház számára elfogadhatatlan voltak, hiszen cáfolták az
alapvető hittételeket. Fábián ezek közül azt vallotta, hogy a helyes istenfélő élethez
nincs szükség templomokra és papságra, és az emberiségnek a természeti valláshoz kellene visszatérnie, mert mindegyik vallás bálványokat és félremagyarázásokat
szül, amelyek megrontják az emberek Istennel való kapcsolatát. Nem véletlen, hogy
ezen felháborodtak az egyházi feljebbvalói, mert azt írta, hogy le kell bontani a felekezetek közötti határokat. Szó szerint így fogalmazott:
„Tőrőltessék el tehát minden Papista, Calvinista, Lutheranus, Gőrög, Sidó, Tőrök, Pogány és
mindenféle Vallásbeli nevezet, hogy légyünk a mi Mennyei Atyánknak fiai.”814

A deizmus tipikus jellemzője ez, hiszen a deisták legfőbb célja volt az eredeti, romlatlan természeti vallás visszaállítása. Ennek szellemében kelt ki Fábián minden hamis istentisztelet ellen, mert azok eltérítették az ember hitét. Így például szerinte a
pompa, a fényűzés, az órák, a pénz, de még a könyvtárak és a templomok is megrontják az Isten és az ember közötti kapcsolatot, ezért tehát ezeket el kell hagyni,
meg kell tőlük szabadulni.
Az ilyen jellegű kijelentések a 18. század végén kiváltották a világi hatóságok ros�szallását, nem véletlen, hogy Fábián börtönbe került. Nem szabad viszont azt sem
elfelejtenünk, hogy kátéjában a francia forradalom elveit is hirdette, mert az emberek egymás közti egyenlőségét, az uralkodói házak és a nemesség megszüntetését,
valamint a közteherviselést is hirdette. 1796-ban viszont még csak egyházi bíróság
tárgyalta ügyét, ekkor még kátéja nem is létezett. Mégis a bírósági ítélet sokkal kevesebb vádpontban találta bűnösnek, mint amelyekkel megvádolták. Az 1797. január 12-én kelt ítélet szerint eltiltották hivatala gyakorlásától, de nem foglaltak állást
deizmusával kapcsolatban. Egyszerűen felszólították, hogy függessze föl a vallásellenes tevékenységét.815 A káté keletkezése viszont azt mutatja, hogy azzal nem hagyott
fel, viszont az ügynek további fejleménye nem lett, mert Fábián időközben megőrült.
Ezek után nézzük meg, mit tudunk Pap Mihály köröstarcsai jegyző ügyéről. Ennek bemutatása után rá fogunk térni a békési egyházmegyében előfordult radikális
vallásellenes gondolatok átfogó elemzésére.
1811-ben Pap Mihály jegyző részegen ment el a lányok iskolai vizsgájára, és ott kijelentéseivel megbotránkoztatta a jelenlévőket, mert azt állította, hogy nem létezik a
pokol, de számára a templom pokolnak számít. Tagadta Jézus megváltó voltát, Szűz
Máriát egyszerűen lekurvázta, és Jézust fattyúnak nevezte. Mindeközben csúfolta a
katolikus vallást, mert szerintük a purgatóriumban még módosulhat az ember üdvössége. A lakosság nagymértékű felháborodását mutatja, hogy többen feljelentették a jegyzőt (pl. Újhelyi Mihály parasztgazda), majd ezt követően egyházi bíróság
vizsgálta ki az ügyet. A vizsgálat során kiderült, hogy Pap néhány évvel korábban
Békésen részt vett egy vacsorán, ahol a keresztény vallással ellenkező naturalista
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tanokról beszélgettek. (A tanúvallomás nem részletezi, melyek voltak a tanok, de
nem szabad felednünk, hogy 1796-ban Békésen Fábián János már megszervezett
egy vallásellenes közösséget.) Végül a bírák Pap Mihályt nyilvános bűnbocsánatra
kötelezték, amelyet ő elfogadott, így elkerülte a világi bírósági eljárást, amely akár
testi fenyítésre is ítélhette volna.816 1815-ben viszont ismét az egyházi bíróság látókörébe került: ekkor már nem volt a falu jegyzője, de az új jegyzőt, Szakáll Ferencet
a maga pártjára állította, és ketten együtt rendszeresen kerülték az istentiszteleti
alkalmakat. Ha esetleg mégis elmentek a templomba, ott tüntetőleg viselkedtek,
nem adták meg a tiszteletet, mert sosem voltak hajlandóak felállni, és megzavarták
az igehirdetéseket.817 Az ügy mögött felfedezhető egy személyi konfliktus is, de az
is megállapítható belőle, hogy az 1811-ben elhangzott igen radikális kijelentések
jegyében továbbra is igyekezett távol tartani magát az egyháztól.
Ezek után először azt nézzük meg, milyen jellegű radikalizmus állt az egyes esetek
hátterében. Ezt követően arra keressük a választ, milyen mértékben terjedtek el ezek
a nézetek, milyen közösségi hatást fejtettek ki.
Amennyiben végignézzük az egyes eseteket, kiderül, hogy alig találunk olyan települést, ahol egyértelműen meghatározható lenne, milyen szellemi irányzatból vagy
melyik filozófus művéből származtak a gondolatok. Általánosságban azt lehet mondani, hogy egyes esetekben a deizmus bizonyos elemei jelentek meg. A filozófiai
irányzatok pontatlan ismeretét bizonyítja például Úri Sándor egyházfegyelmi vétsége.
1802-ben azzal vádolták Úrit, hogy istenkáromlást követett el, mert azt állította, hogy Isten önmaga rontotta meg a második parancsolatot, amikor kerubokat
csináltatott a frigyláda őrzésére. Sőt! Isten saját maga vonta kétségbe istenségét,
amikor Krisztus alakjában emberi alakot vett föl. Ezek a vádpontok heterodoxiára
utalnak, deizmusnak nyoma sincs bennük. Az ügy tárgyalása során viszont a deizmusra utaló adatok is előkerültek, mert a tanúkihallgatás során Szendrei Jánosné 53
éves gyomai lakos azt állította, hogy a lelkész szerint a Biblia nem Isten kijelentéseit
tartalmazza, hanem csak emberek állították össze. Erre a vádra Úri azt felelte, hogy
az együgyű hallgatóság félreértette mondatait, mert ő arról beszélt nekik, hogy manapság vannak olyan filozófiai irányzatok, amelyek a Szentírást csak emberi alkotásnak tekintik. Ő viszont soha sem mondta azt, hogy ezzel egyetért. Mindez
azért érdekes, mert Szendrei Jánosné tanúvallomása jóval azután készült, hogy Úrit
istenkáromlással feljelentették, vagyis az eredeti vádak között fel sem merült deista
gondolatok terjesztése. Ebből viszont arra lehet következtetni, hogy a deizmus bizonyos elemei ismertek voltak a lakosság előtt.818
Úgy tűnik, a szóbeliségben terjedő filozófiai gondolatok egyfajta egyvelegét hozták létre a radikális felvilágosodás valláskritikai tételeinek. Több esetben értesülünk
arról, hogy a valláskritikai kijelentést megfogalmazó személy semmilyen filozófiai
munkát nem olvasott, csupán szóbeli elbeszélésekben értesült a változásokról, pél816
817
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TtREL I.1.b.51.1048. Pap Mihály köröstarcsai jegyző ügye, 1812.
TtREL I.29.i.100. Tar János levele az egyházmegyének, Köröstarcsa, 1815. február 22. = Köröstarcsa 1787–1833.
TtREL I.1.b.42.807. Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt, 1803.
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dául az öcsödi tanító vagy Pap Mihály a békésen elköltött vacsorája során. Ráadásul
a források különbözőképpen nevezik meg a vallásellenes kijelentéseket: vallást csúfolónak, naturalistának vagy ateistának titulálják azokat. Ez azzal magyarázható,
hogy a korabeli Magyarországon az ateista, deista, teista, naturalista, materialista,
panteista, indifferentista, spinozista, libertinus kifejezések mindegyike egyetlen fogalmat, a vallásellenességet fejezte ki, nem tudtak ezek között különbséget tenni.819
Szintén kavarodást fedezhetünk fel a többi esetnél. A köröstarcsai jegyző a református hittételekhez ragaszkodva kigúnyolta a katolicizmust, miközben a természeti
valláshoz közelítve tagadta Jézus istenségét. Gyulán egy politikai perbe valláskritikai vádakat is bevontak, és az öcsödi tanítónak fogalma sem volt arról, milyen filozófiai irányzat tagadta a feltámadást. A legmesszebbre minden bizonnyal a debeljácsai telepes, Kovács János ment el, aki Isten létét is tagadta, miközben a deizmus
tipikus jegyét, az isteni gondviselés teljes hiányát is hirdette. Fábián János esetében
sokkal egyértelműbben mutatható ki a deizmus, nála viszont az egyházi bíróság
nem ismerte fel a deizmus és az ateizmus közötti különbséget. Ezek szerint a Békési
Református Egyházmegyében előfordultak radikális valláskritikai kijelentések. Kérdés, milyen mértékben terjedtek el.
Feltűnő, hogy a Békési Református Egyházmegye területén majdnem kizárólag
a Körösök mentén elhelyezkedő településeken (Öcsöd, Gyoma, Békés, Köröstarcsa,
Gyula) történtek radikális vallásellenes események. A Körösöktől igen távol eső katonai határőrvidéken szintén előfordult egy eset. Ezek alapján felmerül a kérdés,
hogy miért nem mutatható ki a radikális felvilágosodás filozófiája az egyházmegye
többi gyülekezetében. Vajon a többi 24 egyházközségben nem is beszélhetünk valamilyen vallásellenes filozófia terjedéséről?
A válasz a népi kultúra sajátosságában rejlik. A 3.2.1. és a 3.2.2. fejezetben említettük, hogy Magyarországon az írásbeliség és a szóbeliség sajátos átmenetet hozott
létre, amelynek következtében a paraszti világban az információk sokkal inkább
szóban terjedtek, semmint írásban. Könnyen előfordulhat, hogy a többi gyülekezet
írásos dokumentumaiban egyszerűen nem maradt nyoma a vallásellenességnek. Ne
feledjük, hogy a 6.4.2. fejezetben megállapítottuk, hogy a szentesi Szépe Pál, Szépe
János és Szalai János egyházkerülése nem kapcsolódott össze radikalizmussal, viszont a megtorlástól sem tartottak. Vagyis annak ellenére, hogy semmit sem tudtak
a radikális felvilágosodás filozófiájáról, elképzelhetőnek tartották, hogy az életüket
az egyház kötelékein kívül is folytathatják.820 Mivel Szentes Öcsödtől 30 km-re délre fekszik, arra következtethetünk, hogy nemcsak a Körösök mentén és a katonai
határőrvidéken jelentek meg különböző vallásellenes – akár deista – gondolatok,
hanem a Körösök és a határőrvidék között fekvő településeken is. Minden bizon�nyal az egyházmegye többi gyülekezetében szintén szóbeszéd tárgya volt a deizmus
néhány tétele. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy a Körösök és a török–magyar
határ több száz kilométer távolságra feküdt egymástól, mivel a szóbeliség számára
a távolság nem jelentett akadályt.
819
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Balázs , 2013, 50–52.
Vö.: H egyi , 2013b.
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A rendelkezésünkre álló adatokból megállapíthatjuk, hogy valláskritikai kijelentéseket világi és egyházi személyek egyaránt tettek. A 18. század végén a református
egyházban nemcsak a lelkipásztorok és a káplánok számítottak egyházi személynek,
hanem a tanítók is, mert a tanítói hivatal egyfajta felkészülés volt a lelkészi vizsgára:
a lelkészjelöltek többsége tanítóskodott, mielőtt felszentelését kérte volna.821 Tehát
Fábián János és Papp János tanítók egyházi személynek számítottak. Valláskritikai
kijelentéseik miatt azonnal megtiltották nekik a további szolgálatot, az egyház hivatalosan elhatárolódott tőlük. A vallásellenességgel kapcsolatba került laikusok között találunk vezető értelmiségit (orvos, főgondnok) és paraszti származású férfit és
asszonyt is. Mindezek alapján felmerül a kérdés, mennyire lehet a népi vallásosság
körébe tartozó kérdésnek tekinteni a békési egyházmegyében tapasztalható jelenséget. Szerintem igen, mert a népi vallásosság szempontjából nemcsak a mezőgazdasági tevékenységet folytató személyeket lehet a nép körébe tartozóknak tekinteni,
hanem minden olyan laikus embert, akinek nincs teológiai képzettsége (vö.: 3.1.2.
fejezet).
A vizsgált települések mindegyikén találunk olyan laikus személyeket, akik megfogalmazzák a vallásról alkotott elképzeléseiket: Öcsödön Konkoly András presbiter, Gyulán Glück Ferenc, Békésen a református egyház presbitériuma, Gyomán
Szendrei Jánosné, Debeljácsán Kovács János és Köröstarcsán Pap Mihály valamint
Újhelyi Mihály. Álláspontjuk nem egységes: Kovács János és Pap Mihály a kereszténység hittételeit vonta kétségbe, míg a többiek a vallás védelmére keltek. Úgy tűnik,
a valláskritikai gondolatok nemcsak egyéneket, nagyobb közösségeket is érdekeltek,
mert Fábián János Békésen létrehozott egy közösséget, amelyre a köröstarcsai jegyző, Pap Mihály is felfigyelt. Gyomán még egy parasztasszony is észrevette ezeket a
gondolatokat. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a hétköznapi életben rendszeresen
jelen volt a radikális felvilágosodás vallásellenessége.
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Dankó, 1988, 776.
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7.
A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
OLVASMÁNYMŰVELTSÉGE

A Békési Református Egyházmegye kora újkori olvasmányairól még nem született
átfogó elemzés, ezért viszonylag keveset tudunk az általunk vizsgált terület olvasmányműveltségéről. Kósa László hívta fel arra a figyelmet, hogy a 19. század első
felében a Dél-Alföldön kialakult egy kisvárosi értelmiség, amelynek tagjai történeti
kutatásokat is folytattak. Ebbe az értelmiségi körbe tartozott a szentesi Kis Bálint
és a makói Szirbik Miklós. Mindketten református lelkipásztorok voltak, és mindketten megírták szolgálati helyük történetét.822 Jelenlegi ismereteink szerint ők azok,
akik legelőször foglalkoztak a békési egyházmegye olvasmányműveltségével. Annak
ellenére, hogy munkáik egymástól függetlenül készültek el, hasonló képeket festettek
mind a makói, mind a szentesi könyves kultúráról. Szirbik szerint a makói református
családoknál szinte kivétel nélkül található volt Biblia, de legalábbis zsoltároskönyv
és imakönyv. Egyes családok még kegyességi műveket és históriás könyveket is olvastak.823 Kis Bálint Szentes esetében ugyanezen műveket sorolta föl, de kollégájával
ellentétben ezt nem dicsőségnek, hanem szégyennek tartotta, mert úgy fogalmazott,
hogy „a könyveknek megszerzését és olvasását azonban mindeddig úgy nézik embereink, mint könnyen elhagyható dolgot”.824 Látható, hogy Szirbikkel ellentétben nem
volt a helyzettel megelégedve, szerette volna, ha szentesiek mást is olvasnak.
Kis Bálint az egész egyházmegyéről állította ugyanezt. Véleménye szerint a Bib
lián, imakönyveken, énekeskönyveken, elrongyolódott iskolai könyveken, kegyességi műveken és ponyvákon kívül mást alig olvastak az esperességben.825 Azt nem
tudjuk, mire alapozta Kis ezt az állítását, de esperesként valószínűleg jól ismerte
egyházmegyéje gyülekezeteit. Ennek ellenére állítása elnagyolt, és sok dolgot nem
vett figyelembe, hiszen a lelkészek és a parasztpolgári réteg olvasmányai jóval túlmutattak az előbb felsorolt olvasmányokon. Mégis a szakirodalom forráskritika
nélkül átvette állítását, így Zsilinszky Mihály már Csongrád vármegye egészéről
mondta, hogy lakosainak olvasási igénye megállt a kalendáriumok és históriás
könyvek szintjén.826 Mivel Zsilinszky ezt csak Kis Bálint műve alapján jelentette ki,
hiteles adatként semmiképpen sem fogadhatjuk el.
822
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Annak ellenére, hogy a Bánát nyomdászattörténetéről születtek tudományos
munkák, sajnos ezek sem tértek ki arra, hogy milyen olvasmányok juthattak el a
Bánátba. Ezekből egyértelműen megállapítható, hogy 1758-ban történt Temesváron
az első nyomdaalapítási kísérlet, és azt is megtudjuk belőlük, hogy 1787-től két
nyomda is működött a városban. Sőt arra is felhívták a figyelmet, hogy a postaszolgálaton keresztül a Bánátba a 18. században eljutottak korabeli újságok, folyóiratok is, és 1771-ben jelent meg a Bánság első nyomtatott folyóirata, a Temeswarer
Nachrichten. Semmilyen információt nem közölnek viszont arról, kik olvasták a
Délvidékre eljutó folyóiratokat, a református telepesek olvasmányait meg sem említették.827 Témánkhoz ugyan nem tartozik hozzá, de érdemes röviden megemlíteni,
hogy a Bácskába eljutó telepesek esetében is kevés információnk van az újonnan
érkezők könyveiről. 1785-ben Johann Eimann mennonita német letelepedett a Bácskában, Neu-Siwatzban. Személye azért érdekes, mert kénytelen volt reformátusnak
áttérni, hiszen a türelmi rendelet nem fogadta el a mennonitákat, másrészt olyan
bevándorló volt, aki középiskolát végzett, és a vallási irodalmon kívül (Biblia, énekeskönyv, imakönyv), mást is hozott magával a betelepedés során: egy százéves naptárt, egy lexikont, Cellarius latin nyelvtanát és Aesopus állatmeséit.828
Az igaz, hogy a Bánátról keveset tudunk, rendelkezésünkre áll viszont egypár
olyan tanulmány, amelyek nagyon alapos kutatással rekonstruálták néhány település vagy intézmény olvasmányműveltségét. Ezek fontos kiindulópontot adtak a
békési egyházmegye könyvkultúrájának rekonstruálásához. Ennek köszönhetően nagyon jól ismerjük a hódmezővásárhelyi református gimnázium 18. századi
könyvtárát, mert több 18. században használt katalógus is a napvilágra került, valamint sikerült néhány olyan könyvet is beazonosítani, amelyek egykor a gimnázium
könyvtárában voltak.829 Héjja Julianna igen alapos és részletes kutatás keretében
rekonstruálta Gyula városának teljes olvasmányműveltségét, ennek köszönhetően
nemcsak a reformátusok, hanem a katolikusok és a görögkeletiek könyvkultúrájáról
is sokat tudunk.830 Héjja összehasonlította a gyulai katolikus és református iskolák
könyvállományát is, így igen sok és hasznos adatot tudtunk mi is felhasználni a
munkánkhoz.831 Mindezeket ismerve néhány évvel ezelőtt a békési egyházmegye
olvasmányműveltségéről publikáltam egy részeredményt, amelyet átdolgozva most
részletesebben fogom bemutatni az esperesség olvasmányműveltségét.832
Kiindulópontként arra hívnám fel a figyelmet, hogy a 19. század végére a református kora újkori kegyességi irodalom részben ponyvairodalommá vált, amelyet
jól mutat, hogy Pápai Páriz Imre Keskeny út című művét 1897-ben Békésen kinyomtatták a szerveződő baptista közösség számára. Ez a mű azért lehetett hasznos
olvasmány a baptisták számára is, mert gyülekezetüket alapvetően a református
827
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egyháztól elszakadóktól szervezték meg. Annak érdekében, hogy az újonnan szerveződő baptista egyházközség egyháztagokra tegyen szert, úgy kellett a reformátusokat magukhoz csábítania, hogy azok megszokott hitéleti környezetbe kerüljenek.
Ilyen hívogató dolog lehetett Pápai Páriz műve is, amely ezek szerint valamikor a
18–19. század során a békési reformátusok kedvelt olvasmányává vált. Minden bizonnyal Békésre is eljutottak azok a puritán kegyességi művek, amelyeket a 19. században már ponyván árusítottak. Márpedig, ha egy kegyességi munka ilyen mélyen
be tudott épülni egy település hitéletébe, az egykori olvasmányok rekonstruálásából
nagyon sokat megtudhatunk a korabeli vallásosságról.833
A Békési Református Egyházmegye 1781 és 1821 közötti olvasmányműveltségének értékelése során érdemes figyelembe vennünk az esperesség területén élő más felekezetek könyvkultúrájának jellemzőit. Jelenleg alapvetően a katolikus egyházhoz
tartozókról vannak pontos információink, de néhány morzsányi adatot az evangélikusokról is tudunk. Így például ismerjuk a gyulai katolikus értelmiséghez tartozó
Hrabovszky László könyvtárát. Személye azért érdekes, mert egy világi gyűjteményt
hasonlíthatunk össze a békési egyházmegye más, világi pályát bejárt értelmiségeivel. Ráadásul Hrabovszky Békés tevékenyen részt vett vármegye életében, 1755 és
1781 között alispánként szolgált.834 Korábban szó esett róla, hogy a békési egyházmegye települései a katolikus egyházigazgatás szempontjából a csanádi, a nagyváradi és a váci püspökség között helyezkedtek el. A három püspökség közül a nagyváradinak és a vácinak ismerjük az olvasmányműveltségét, ezekben sikerült feltárni
az alsópapság könyvtárait. Ennek köszönhetően ismerjük a nagyváradi püspökség
18. századi plébániáinak könyvtárait, valamint a plébánosok magángyűjteményét.
A plébániai könyvtárak közül a következők a Békési Református Egyházmegyéhez
tartozó településeken vagy azok közvetlen szomszédságában működtek: Békésszentandrás (1793), Endrőd (Gyoma mellett) (1788), Gyula (1788, 1799).835 A váci püspökség esetében szintén hasonló adataink vannak, mert a 18. század első felében a
püspökség plébániai könyvtárai közül 1745-ben Hódmezővásárhelyen írtak össze
több tucat könyvet.836 (Mint tudjuk, a békési egyházmegyében Hódmezővásárhelyen
volt a legnagyobb református egyházközség, ezért különösen érdekes a két szembenálló egyház helyi könyves műveltségének összehasonlítása.) A csanádi püspökség
területéről csak főpapi könyvtárakról vannak adataink: a Christovich Imre püspök
halálakor 1798-ban készített inventárium tartalmazza a temesvári püspöki rezidencián őrzött könyvek jegyzékét, és az 1830-ban készült inventáriumban a csanádi
püspökség makói rezidenciáján őrzött könyvek lajstromát találjuk.837 Rajtuk kívül
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a csanádi egyházmegye területéről egyelőre más könyvjegyzék vagy egyéb könyves
adat nem került elő.
A Békési Református Egyházmegye területén található katolikus gyűjteményekről összességében a következőket mondhatjuk: alapvetően csak a plébániai könyvtárakról rendelkezünk információkkal, plébánosok magángyűjteményéről nem. Az
ilyen jellegű gyűjtemények elsődleges célja a hitélethez, a plébánia működéséhez
szükséges könyvek összegyűjtése és szolgáltatása volt. Láthatóan ezeket az endrődi,
békésszentandrási, gyulai és hódmezővásárhelyi plébániai gyűjtemények meg tudták valósítani. Egyedüli kivételnek a békésszentandrási gyűjtemény számít, mert
alig hat tételből állt a könyvtára, míg Gyulán 1799-ben 373 tételes könyvjegyzéket
állítottak össze, és Endrődön 1788-ban 166 kötetet számoltak össze.838 A kevés
szentandrási könyv viszont csakis a plébániai szolgálathoz kötődött, segítségükkel a
misézést és a szentségek kiszolgálását lehetett megoldani. A későbbiekben látni fogjuk, hogy semmit sem tudunk a református egyházközségek könyvtárainak nagyságáról, tehát ehhez képest a békésszentandrási gyűjtemény legalább biztos adatokat
szolgáltat. Nem is beszélve a több száz tételes endrődi és gyulai könyvtárakról.
Sajnos a békési egyházmegye területéről nem ismerünk katolikus plébánosi magángyűjteményt. Ez azért különösen kár, mert ezekben a könyvtárakban már nem
feltétlenül csak a papi szolgálathoz tartozó könyveket találhatnánk meg, hanem a
világi művelődési szokásokra utaló művek is felbukkanhatnának közöttük. Holl
Béla több példát hozott erre: szerinte a katolikus alsópapság 18. századi olvasmányai között nemcsak a teológiai megújulás műveit találhatjuk meg, hanem a
radikális felvilágosodás olvasmányait is.839 Ezzel szemben a békési egyházmegye
katolikus gyűjteményeiben be kell érnünk azzal, hogy a plébániai könyvtárakban
református szerzők kegyességi és iskolai (tan)könyvei is előfordultak, mint például
a Losonczi István által írt Hármas kis tükör, vagy a svájci református Ostervald
kegyességi műve.840 A laikus katolikus értelmiség esetében sem tudunk többet mondani, mert Hrabovszky László könyvtára tipikus példája a közigazgatási karriert
befutott nemesi értelmiségi gyűjteménynek: könyvei alapvetően formulariumok,
jogi szakmunkák és történeti művek voltak. A csanádi püspökök esetében sem
mondhatunk ehhez képest eltérőt, mert mind a Temesváron, mind a Makón őrzött
könyvei között egyházjogi és teológiai köteteket találunk.841 Igazat kell adnunk
Emődi Andrásnak abban, hogy az ország ezen a területén a szellemi változások –
különösen a felvilágosodás szellemi változásai – a katolikus gyűjteményekben nem
mutathatóak ki.842
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E mődi , 2014, 27, 48–58, 73–87; Holl , 2000b, 253.
Holl , 2000a, 173–176.
E mődi , 2014, 79, 84.
MNL – CsML – ML XII.2.4.c. nr. 2. Inventarium substantiae universae Exc(e)ll(i)mi Domini
Emerici Kristovich Ep(isco)pi Csanadien(sis) die 23a decembris 1798 demortui in Temesvariensi ejsudem residentia adrepertae = Makói püspöki rezidencia – inventáriumok 1799–1834.
MNL – CsML – ML XII.2.4.c. nr. 3. Csanádi püspökség makói rezidenciájának inventáriuma, 1830. május 28. = Makói püspöki rezidencia – inventáriumok 1799–1834.
E mődi , 2014, XL, L.

199

{7. A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE OLVASMÁNYMŰVELTSÉGE}

Az evangélikus könyvtárakról sokkal kevesebbet tudunk, mert csak két mezőberényi evangélikus gyűjteményről van információnk. 1786-tól szolgált Mezőberényben Johann Zacharias Oertel német evangélikus lelkész, aki azon kívül, hogy
jelentős teológiai könyvtárral rendelkezett, világi jellegű művek iránt is érdeklődött.
Ez utóbbi irányú tevékenységében az ismert szarvasi lelkész, Tessedik Sámuel segítette, mert jó kapcsolatban álltak egymással. Ennek során Tessedik olvasnivalóval
is ellátta Oertelt. Nagy kár, hogy nem tudjuk pontosan, milyen művek voltak ezek,
csak annyit tudunk róluk, hogy Oertelt „a legújabb művekkel főleg Tessedik Sámuel
úr támogatta”.843 Tessedik munkásságából kiindulva feltételezhetjük, hogy ezek a
kor mezőgazdasági technológiáit korszerűsítő szakkönyvek lehettek, de minden bizonnyal a népfelvilágosodás egyéb területeit érintő könyvek is kerültek Oertel látókörébe. A másik evangélikus könyvtár Skolka Andráshoz, a mezőberényi evangé
likus gimnázium vezetőjéhez kötődik. Nem tudjuk pontosan, milyen könyvei voltak
Skolkának, de azt igen, hogy három évig működtetett Mezőberényben egy tanító- és
olvasóegyletet, amelyet a teljes evangélikus esperesség tanítói számára szervezett.844
Feltételezhetjük, hogy ebben a tanítói munkához szükséges tankönyvek, útmutatások és kegyességi művek cserélhettek gazdát.
Ezek után megnézzük, mit tudunk az általunk vizsgált terület református olvasmányműveltségéről. Kutatásaink közben viszonylag kevés ismeretlen református
könyvjegyzék került elő, de tegyük ehhez hozzá, hogy a békési egyházmegye területéről nem is sokat ismertünk. Gyülekezeti könyvtár korabeli katalógusát egyetlen szakirodalomban sem találjuk, és az általam átnézett levéltári fondokban sem
került elő ilyen jellegű dokumentum. Református intézményi könyvtárak kategóriájába tartozik a hódmezővásárhelyi gimnázium, amelynek több 18. századi katalógusa is ismert volt, sajnos Vásárhely esetében ezekhez képest új iskolai jegyzék
nem került napvilágra.845 Újdonság viszont a szentesi iskola könyvtári katalógusa,
amelyet 1807 és 1827 között vezettek, és ezért a 9.4. mellékletben közöljük. Intézményi könyvtárnak tekinthetjük a mezővárosi önkormányzatok gyűjteményét is,
mivel a mezővárosok tanácsai testületként a magyar közigazgatás részét képezték.
Ismeretlen forrásnak számít ezek közül a mezőberényi tanács 1785 és 1827 között
vezetett könyvtárának jegyzéke, valamint a hódmezővásárhelyi tanács 1803 és 1822
közötti jegyzéke (9.5. és 9.7. melléklet). Figyelembe kell viszont azt vennünk, hogy
ezek nem egyházi szervezetek, tehát a református könyvkultúráról csak közvetett
módon tájékoztatnak. Sajnos lelkészi könyvtárról is alig tudunk. Eddig egyedül a
makói lelkész, Szirbik Miklós 1854-ben készült könyvjegyzékét ismertük.846 Ehhez
egyetlenegy újdonságot sikerült találnunk: Fábián János békési rektor 1800-ban
összeállított jegyzékét (9.2. melléklet). Munkánkhoz nagyon hasznos még, hogy két
református könyvkötő árukészletéről összeállított jegyzék is előkerült: Varga István szentesi és Sárai Szabó János hódmezővásárhelyi könyvkötők 1792-ben összeírt
843
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könyveiről (9.3. és 9.6. melléklet). Végül meg kell említenünk a Tóth Ferenc hódmezővásárhelyi lelkipásztorral kapcsolatba hozható könyvjegyzéket, amelyet nem
tekintünk hiteles forrásnak. Ennek az a magyarázata, hogy nagyon bizonytalan,
valóban Tóth könyveit tüntették-e fel a jegyzékben, mert a jegyzék a Tempe Helvetica című folyóirat előzékein maradt fenn, de a kötet lapjait megcsonkították, és a
megmaradt szövegben sehol sem utalnak Tóth Ferencre. Egyedül abból következtethetünk arra, hogy az általa vásárolt kötetekről készült a jegyzék, hogy a folyóirat
címlapján Tóth tulajdonosi bejegyzése található, amelynek dátuma megegyezik a
jegyzék dátumával (1811).847 Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Gimnáziumban
több olyan könyv is található, amelyekben egy „Franc Tóth” megjelölésű possessor
szerepel.848 Mivel az általunk ismert Tóth Ferenc 1818 és 1869 között Hódmezővásárhelyen szolgált lelkipásztorként, elvileg elképzelhető, hogy könyvei a református
gimnáziumba kerültek.849 Sajnos a tulajdonosi bejegyzésekben soha semmilyen ki
egészítő adatot nem találunk, még a lelkipásztorokra jellemző VDM rövidítést sem.
Egyedül abból feltételezhetnénk, hogy arról a Tóth Ferencről van szó, aki Vásárhelyen szolgált lelkipásztorként, hogy a possessorbejegyzések teológiai könyvekben
is szerepelnek. Így például 1815-ben Bécsben vett egy prédikációs kötetet.850 Nem
tudunk viszont arról, hogy ekkor a vásárhelyi Tóth Ferenc valóban Bécsben járt
volna. Ráadásul nemcsak 1815-ben, hanem az 1810-es években Bécs egyetlenegy
felsőoktatási intézményében sem tanult Tóth Ferenc nevű illető.851 Természetesen
elképzelhető, hogy valaki nem tanulmányi célból utazott el Bécsbe, de fiatal lelkészjelölteknél ez kevésbé valószínű, mert külföldi utazásuk alapvetően teológiai
továbbképzésüket szolgálta. Az általunk ismert bécsi bejegyzésben viszont semmi
nyoma sincs ennek, mert a teológus diákokra jellemző „Sacro Sanctae Studiosus
Theologiae” cím nem szerepel a név mellett.
A jegyzékekhez képest sokkal nagyobb számban kerültek elő nem jegyzékszerű
források, a levéltári iratokban ugyanis igen sokféle, a könyvkultúrával összefüggésbe hozható adat került elő, és két szentesi lelkipásztor, Szalay Pál, valamint Kis Bálint egykori könyvtárainak a kötetei is felbukkantak. Ezekre az adatokra az elemzés
megfelelő részeiben fogunk hivatkozni.
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Az előzék rektón szereplő possessor: „Francisci Tóth (1)811 d(ie) 15 Maii” A hátsó kötéstáblán
található csonka könyvjegyzék: „A(nno) 25a April (1)811 d(ie) 25am Augus. Budai Lexicon 16
Rf. Magyar Játékszin 12 Rf. Erdélyi Játékszin 10 Rf. Uránia 10 Rf. Andrad anecdotai 6 Rf…”
Lásd: Tempe Helvetica, Tomi primi, Sectio prima, Editio II. Tiguri, 1737. BGRG Fo227.
Például: A ltmann, 1741, BGRG Fo145.
Szeremlei , II., 1938, 61.
„Franc Tóth Viennae (1)815” Mutschelle , előzék rektó, 1813, BGRG Fo142.
Szögi László adattára nem ismer semmilyen Tóth Ferencet, aki 1815-ben Bécsben tartózkodott
volna. Szögi , 2013.

201

{7. A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE OLVASMÁNYMŰVELTSÉGE}

7.1 Olvasmányok a békési egyházmegyében
Könyvünkben többször foglalkoztunk Fábián János békési tanítóval. A 9.1. mellékletben közöljük kátéjának teljes szövegét is. Ebben a szövegben egy érdekes megállapítást is találhatunk a könyvtárakkal kapcsolatban, ugyanis Fábián azt állította,
hogy „hazugságban” imádja az az Istent, aki „minden féle pompás, szükségtelen…
Bibliothécákat” állít fel. Ez a kijelentés furcsának hangzik, hiszen neki is 290 tételből álló magánygyűjteménye volt, és arról volt híres, hogy békési tartózkodása alatt
tanítási időben is folyton csak olvasott és fordításokat készített:
„Tudom hogy csomó kőnyvel járt bé a Klassisba, ott pipázott, olvasgatott háttal a gyermekek
felé, akik osztán azt tselekedték a mit akartak.”852

A helyzet megértése szempontjából nem szabad elhallgatnunk, hogy Fábián nemcsak a könyvtárak ellen kelt így ki, hanem általában minden olyan emberi fényűzés
ellen, amelyek eltávolították az ember lelkét az igazi istenimádattól, mint például a
képek, a pompás ruhák és mások.853 Ez alapján feltételezhető, hogy a barokk teremkönyvtárak díszes világát, valamint az Istenre való összpontosítást megakadályozó
kiadványokat kifogásolta, és nem magát a könyvgyűjtést. Kijelentése a 6.4.2.1. fejezet alapján teljesen érthető, hiszen ebben bebizonyítottuk, hogy Fábián a deizmussal
szimpatizált, és a vallásosság külső felesleges jegyeitől kívánta megtisztítani a hit
életet, amelybe ezek szerint a nem Istenre koncentráló könyvek nem fértek be. Ilyen
kifogások más református gondolkodók szájából is elhangzottak, hiszen Hatvani
István is bálványimádásnak tartotta a „szép könyvek” gyűjtését, amennyiben az
nem a hit építését szolgálta.854
A Békési Református Egyházmegye egyik legnagyobb, körülbelül 6000 lelkes
gyülekezetének, Szentesnek olvasmányműveltségéről Kis Bálint sokatmondó tömör
összegzése tudósít bennünket, amely szerint kevés igényes olvasó volt a városban,
mert a többség megelégedett históriás könyvek, kalendáriumok és a Szentírás forgatásával:
„Házi közönséges könyveik: a kalendáriom, egy-két imádságos könyv és énekeskönyv találtatik néhol Biblia is, és a Keresztyén tanítások. Ezekhez járulnak az iskolából kikerült gyermekeknek megmaradt rongyos könyveik, minéműek az Útmutatás, Hübner Históriája, Kis káté,
Öreg káté, halottas könyv. Ahol nőtlen ifjak, leányok vannak, ottan találtatnak: Álmoskönyv,
Szerencsekerék, Csízió, Hét szép világi énekek, Árgírus históriája, Flórencz, Tékozló fiú, Kádár históriája, Toldi Miklós, Ludas Matyi, a Szép Juhászné, s más efféle apró könyvecskék,
melyeknek olvasásánál vasárnapokon szokták magokat múlatni.” 855
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Benda Kálmán szerint viszont ezek a népi vallásos olvasmányok meglepően magas arányban fordultak elő a Délvidék reformátusai között. Ezt azzal igazolta, hogy
1755-ben a Helytartótanács elrendelte a Keresztyéni hit fundámentumi című mű
bevonását, mert abban a katolikusokat sértő dolgok voltak. Csanád vármegye erre
azt jelentette, hogy a vármegyében régebbi kiadások is közkézen forogtak, tehát régóta ismerték ezt a munkát. Békés vármegye 376 példányt szedett össze a tiltott műből. Ez a példányszám azt jelenti, hogy a könyvek többsége a népi olvasmány volt,
mert még 1797-ben is csak 124 fő volt Békés vármegyében az iskolázottak száma!856
Mindez azért érdekes, mert Békés vármegyéből alig ismerünk magánkönyvtárat, református magángyűjteményt még kevesebbet. Ezek szerint a népkönyvek viszonylag
nagy elterjedtsége segítette elő egy igényesebb olvasó kör kialakulását. Kis Bálint
fentebb idézett kijelentése megerősíti ezt.
Ha most már nemcsak Békés vármegyére, hanem a békési egyházmegyére koncentrálunk, akkor is alacsony olvasási igényről számolhatunk be. Annak ellenére,
hogy az egyházmegyében szolgált több olyan lelkipásztor, aki országosan ismertté
vált irodalmi alkotásával – a városi polgárság korabeli olvasmányműveltségével ös�szehasonlítva –, a modern, korszerű olvasmányok iránt jóval kisebb érdeklődést
tudtak életre kelteni. Jó példa erre Szőnyi Benjámin tevékenysége, mert hatására
közvetlen környezetében az 1780-as években többen is előfizettek különböző fizikoteológiai munkákra. Többek között Szőnyi fia, Pál, valamint Füredi Sándor vásárhelyi prédikátor. Sőt! A békési egyházmegyéből makói, békési, gyomai lelkészek
is fizettek elő fizikoteológiai munkákra. Mivel Szőnyi ekkor esperes volt, elképzelhető, hogy személyesen járt közben az új művek terjesztése érdekében.857 Ez olvasói
mozgalom viszont nem tekinthető korszerűnek, hiszen a fizikoteológia ekkor már
régen nem tartozott a felvilágosodás legkorszerűbb szellemi irányzatához.
Egy 1795-ben írt levél szerint a szentesi főbírót, Dobosi Mihályt is a komolyabb
olvasmányok iránt érdeklődő személynek tekinthetjük, ugyanis ebben Domokos
Lőrinc egyházmegyei főgondnok arra hívta fel a szentesiek figyelmét, hogy elő lehet
fizetni a Debrecenben megjelenő Milton-fordításra. Domokos két személyt említ
meg a levelében, akik szerinte Szentesen szívesen forgatnák a készülő kötetet: Szalay
Pál lelkészt és Dobosi Mihály főbírót.858 Szalayról azt is tudjuk, hogy olvasott ember
volt, mert „Unalmas óráiban végig olvasta a Ladovocat Históriái Lexiconát.”859 Ez
azt jelenti, hogy az egyházmegyében voltak olyan személyek, akik a hagyományos
vallásossághoz kapcsolódó olvasmányokon kívül másra is nyitottak voltak.
Domokos Lőrinc Domokos Lajos debreceni főbíró fia volt, aki 1790 és 1803
között Békés vármegye főjegyzőjeként dolgozott, és a Békési Református Egyház856
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megye főgondnoki tisztségét is betöltötte.860 Könyvgyűjtési szenvedélyének és művelődésszervező tevékenységének csak néhány nyoma maradt fenn, így például friss
jogi munkák beszerzéséről gondoskodott a vármegye működéséhez, és mint láttuk,
1795-ben Békés vármegyében ő szervezte Milton Elveszett paradicsom című művének előfizetését. A magyar jakobinus mozgalom árnyéka Domokosra is rávetődött,
holott csak annyi volt a bűne, hogy francia nyelvű újságokat olvasott.861 Sajnos nem
maradt fenn Domokos egykori könyvtára, így olvasmányairól ennél többet nem tudunk, de az biztos, hogy azok közé tartozott, akik igyekeztek fellendíteni az egyházmegye szellemi életét.
Ilyen jellegű kezdeményezés Kis Bálinthoz is kötődik, aki egy olvasókört alakított
ki. Az olvasókör olvasmányanyaga túlmutatott az egyházi teendőkhöz szükséges
ismeretek frissen tartásához, mert az egyházmegyében olyan olvasókört szervezett
meg, amely a lelkészi kar tagjai között a világi művek terjesztését tűzte ki célul,
így például a Tudományos Gyűjtemény számait cserélgették egymás között.862 Úgy
tűnik, ez a mozgalom akadozva működött, mert 1819-ben arról tudósítottak, hogy
„A T(udományos) Gyűjtemény circulal, vagy is inkább hever.”863 Mégis az olvasási
kedv megmaradt, mert az állástalan, egykori makói rektor, Kováts János arról tudósította az esperest, Juhász Istvánt, hogy „Én közönséges hivatal nélkül eltöltött
időmnek nagyobb részét a Geometriának tanulására, és más hasznos Könyveknek
olvasására fordítottam.”864 Egyébként a 19. század elején a református egyházban
másutt is hasonló folyamatok zajlottak. A dunamelléki egyházkerületben például
több egyházmegyében jött létre lelkészi olvasókör, amely korabeli újságokra fizetett
elő, és a tagok azokat egymás között cserélgették.865
Annak ellenére, hogy a békési egyházmegyében kevés adatunk van a széles körű,
korszerű könyvkultúráról, mégis kijelenthetjük, hogy volt kereslet a könyvek iránt.
Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy a könyvek megszerzését sokszor még
anyagi erőiket meghaladva is fontosnak tartották. A 6.4.2. fejezetben említettük,
hogy Szalay Pál szentesi lelkész lefordította William Burkitt Jakab és Péter apostolok leveleihez írt kommentárját és ki is adta Pesten. Ez a kiadás az egyházmegyében
nagy érdeklődésre tett szert, amit három adattal tudunk alátámasztani. 1797-ben
Borossebesen a helybeli tanító a könyve egyik példányába bejegyezte, hogy rektoroskodása idején egy forint 8 krajcárért vette meg Burkitt művét: „Ez kőnyvet
vettem 1 Rf. 8xr. 1797ben. B(oros) Sebesi Rector koromb(an).”866 A 18–19. század
fordulóján a Békési Református Egyházmegyében a borossebesi gyülekezet a kicsiny
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H éjja , 2009, 263.
H éjja , 2003, 31,39. Elek , 1985, 68.
TtREL I.29.i.179. Kis Bálint levele Juhász Istvánnak, Szentes, 1818. december 12. = Szentesi
egyházközség iratai 1787–1865.
TtREL I.29.i.179. Kis Bálint levele Juhász Istvánnak, Szentes, 1819. szeptember 22. = Szentesi egyházközség iratai 1787–1865.
TtREL I.29.i.114. Kováts János volt makói rektor levele Juhász Istvánnak, Makó, 1818. április 7. = Makói egyházközség iratai 1779–1864.
Szetey, 2016, 134–138.
Burkitt, 1792, Békési Református Egyházközség könyvtára, jelzet nélkül.
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egyházközségek közé tartozott.867 Nem tudjuk, milyen fizetése volt a rektornak, de
azt igen, hogy Szentesen 1797-ben a lányok tanítója – a természetbeni járandóságokon kívül – készpénzben évi hat forintot kapott az egyházközségtől.868 Szentes
anyagi forrásait tekintve sokkal erősebb egyházközség volt Borossebeshez képest,
mégis csak 6 forintot fizetett a lánytanítónak. Valószínűleg ennél jóval kevesebbet
kaphatott kézhez sebesi kollégája. Ennek ellenére a borossebesi rektor évi fizetésének – feltételezhetően igen nagy arányát – Szalay fordításának megvásárlására költötte, vagyis hasznos olvasmánynak tekintette Burkitt bibliakommentárját.
A második adat arra enged következtetni, hogy a békési egyházmegyében közismert volt Szalay fordítása, mert 1800-ban Béládi István erdőhegyi rektor elvállalta,
hogy Lázár Pál assessor számára beköti Burkitt egyik művét. A forrásból ugyan nem
derül ki, hogy a Szalay által készített fordításról van-e szó, de joggal feltételezhetjük, hogy nem az angol eredeti vagy esetleg a német változat jutott el Délkelet-Magyarországra nem sokkal Szalay munkájának napvilágra kerülése után:
„Béládi István az Ágyai Oskolához készítendő lajstromra fel vett 51 xr lefizetése, v(agy) a
diariumnak a Gy(ula) Vári gyűlésben lett végzés szerent való el-készítése eránt meg szóllíttatván, T. Lázár Pál Urra utalt, hogy azt az 51 xrt Ő Kegyelme vette-fel. Béládi Istvánnál az 51
xr maradjon Burkittnak azon exemplárja, mellyet néki T. Lázár Pál Úr bé-kötésre által adott.
Ő pedig az ágyai ekklésiának tégyen eleget.”869

A harmadik adatunk szerint a hódmezővásárhelyi gimnáziumban (partikulában)
rögtön a megjelenése után bekerült az iskolai könyvtár állományába Szalay műve,
amelyet rendszeresen forgattak, és ennek következtében 1796-ra már el is veszett
az alig néhány éve beszerzett példány.870 Igaz, utolsó két adatunk nem szól arról,
mekkora anyagi ráfordítással jutottak hozzá a bibliamagyarázathoz, de azt megállapíthatjuk, hogy az iskola és Lázár Pál számára fontos volt a kötet.
Az elitkultúrához tartozó könyvek forgatásáról ugyan kevés információnk van,
de Szalay Pál könyvének népszerűségén kívül más is azt mutatja, hogy a békési
egyházmegyében szélesedett a népi vallásos olvasmányok köre, mert már azokon
túllépő olvasókról is tudunk.
A szentesi eklézsiatörténet néhány mondata arra hívja föl a figyelmünket, hogy
a gyülekezetben a lelkészeken kívül volt egy kicsiny csoport, amelyik a kegyességi
munkákon és ponyván kívül más nyomtatványokat is forgatott:
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Barcsa , II., 1908, 213. Balla , 2013, 281–282.
SzNREL I.375.e.1. Számadó lajstrom Szentes 1797/1798.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Békés, 1800. március 28. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
Zvara , 2012, 80.
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„A Könyveknek meg szerzését ’s olvasását meg mind eddig általjában vévénn ugy nézik embereink mint könnyen elhagyható dolgot. Sok házaknál egyéb könyvet nem lehet találni, hanem
Zsoltárt, Kalendáriumot és valami·oltsó szerű imádságos könyvetskét, a minemű az ugynevezett
Illatozó oltár, a kiknek Oskolába járt gyermekeik voltak, azok kitanulvánn az Oskolát, haza vitt
rongyos könyveikkel szaporitják a házi könyvek számát. A hol pedig nőtelen Ifjak ’s leánykák
vannak, azok vesznek: Kádár Historiáját, Argirus Historiáját, Hét szép világi Énekeket, Csíziót
Álmos könyvet, Szerentse Kereket, Ludas Matyit, A szép juhásznét ’s más efféléket, mellyekkel
téli estvékenn mulatják magokat. Sok házaknál találtatnak Bibliák is, Keresztyén tanítások és
más kegyes könyvek. De találkoztnak egynehányann ollyanok is, a kiknek a Tudományokra
tartozó számos jó könyveik vagynak. Illyenek nevezetesenn: Takács mester Balog István, Ns.
Miketz Mihály, Csizmadia Kováts Pál és ezek Újjságot is szoktak olvasni.”871

A forrás szövegéből nem derül ki pontosan, mit is értettek „számos jó könyveken”.
Feltételezhetjük, hogy a kegyességi olvasmányokon kívül ezek a mesteremberek nyitottabbak voltak a mezőváros többi lakosához képest, és népfelvilágosító műveket,
esetleg természettudományos vagy mezőgazdasági szakkönyveket is olvastak. Mindezt megerősíti az, hogy a szentesi lelkipásztor, Kis Bálint jelentős energiát fektetett
a korszerű gazdálkodás és kézművesipar eredményeinek elterjesztésébe. Mivel az
egyházi krónikát részben ő írta, feltételezhető, hogy az ilyen műveket tekintette „tudományokra tartozó könyveknek”.872 Az újságok említése szintén erre utal, hiszen
láttuk korábban, hogy Kis a Tudományos Gyűjtemény olvasására létrehozott egy
kisebb olvasókört. A krónikában említett személyek közül egyedül Mikecz Mihályt
tudtuk beazonosítani, mert a Mikecz család fontos szerepet játszott Szentes életében: Mikecz Mihály 1801-ben a település főbírója és 1813-ban a református egyház
gondnoka volt. Családi levéltárukban viszont csak a nemesség honosításával kapcsolatban találtam iratokat, Mikecz Mihály könyvtáráról semmit sem tudunk.873
Annak ellenére, hogy személyesen gondoskodott iskolai tankönyvek beszerzéséről,
ebből még nem tudjuk megállapítani, hogy milyen könyvek iránt érdeklődött, amelyek túlmutattak a hitéleten:
„A Szentesi Ref. F(iú) Oskoláé. Vevődött az Oskola Rectorok számára 1813 eszt. Jun. 7én
az Ekklésia akkori Érdemes Curatora Esküdt Miketz Mihály Ő Kigyelme által az Ekklésia
közönséges Cassájából. Feljegyzette 1813. Jun. 9én Sípos József mp. a Ref(ormátus) Osk(ola)
Professora.”874

Az egyszerűbb, kevésbé iskolázott szentesi emberek között találunk olyanokat, akik
életük fontos részének tartották a könyveket. Debretzeni István 1820-ban végrendelkezett. Ugyan nem tudott írni, mert testamentumán csak vonása szerepel, de
két Bibliája és más könyvei is voltak, amely valószínűvé teszi, hogy lassan ki tudta
betűzni az írott szöveget:
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Takács , II., 2001, 594. Vö.: Sima , 1914, 412. A forrás másik szövegvariánsát néhány lappal
ezelőtt már idéztük. Vö.: K is , 1992b, 215.
L abádi , 2014, 14.
MNL – CsML – SZL XIII.4. A Mikecz család iratai 1818–1941. Könyvtáráról szintén csak az
egyházi krónika alapján tudósított Sima László is. Vö.: Sima , 1914, 412.
SzNREL jelzet nélkül, Keresztyén, 1808, címlapverzó.
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„9szer. Halalomkor található elelembeliek javaim a nagy Biblián kívül, minden könyveim
legyenek feleségemé.
10. A nagy Bibliám pedig a ládámban lévő egy nagy fehér abrosszal edgyütt legyen Borsa
Mihályné Erzsébet lányomé.”875

Valószínűleg az olvasni tudás alacsony fokán állt Paksi István is, aki szintén csak
vonást tett végrendelete végére, de megemlíti, hogy jogbiztosító iratai vannak: „nékem többen adósok mellyekről szólló adós leveleim meg vagynak.”876
A formálódó parasztpolgári értelmiség kialakulása a könyvekhez való viszony
alakulásában is tetten érhető. Kis Bálint a fejezet elején idézett munkája szerint a
református lakosság többsége ha olvasott is valamint, az kimerült kalendáriumokban, ponyvákban és a Bibliában. Mégis kimutatható egy vékony igényesebb olvasói
réteg, ugyanis 1817-ben a reformáció 300 éves évfordulójára megjelent kiadványt
Hódmezővásárhelyről, Gyuláról és Békésről nemcsak lelkészek, hanem földmérők,
ügyészek, táblabírók, jegyzők és egyéb polgárok is előfizették.877
Nemcsak előfizetésről, hanem a könyvkereskedelemben való üzleti részvételről
is vannak adataink, mert a kalandos életű hódmezővásárhelyi vándornyomdász,
Berei Farkas András két lelkipásztort is beszervezett a békési egyházmegyében
A földi pipavásár című ponyvájának terjesztésére. 1795-ben Ecsedi Miklós makói
prédikátor Berei ügynökei közé tartozott, mert a lelkipásztornál lehetett előfizetni a
kiadványra.878 Nem tudjuk, milyen haszonkulccsal dolgozott Ecsedi, de itt egyértelműen üzleti vállalkozásról beszélhetünk. Maga a kiadvány tipikus népi olvasmánynak mondható, amelyet minden bizonnyal azért terjesztett Ecsedi is, mert jól jött
számára egy kis keresetkiegészítés. Ezzel szemben Dávidházy János hódmezővásárhelyi tanítóról pontosan tudjuk, hogy komoly üzleti tevékenységet folytatott, mert
a napóleoni háborúk okozta gabonakonjunktúrát kihasználva maga is gabonakereskedelemmel foglalkozott. Ismereteink szerint ezt annyira komolyan vette, hogy
1794-től néhány évig felhagyott az egyházi pályával, és csak az üzletnek élt. Üzleti
vállalkozása során Ecsedihez hasonlóan terjesztette Berei kiadványát, viszont semmilyen jel nem utal arra, hogy igényesebb olvasmányok kereskedelmével foglalkozott
volna. Úgy tűnik, nem volt kellően sikeres kereskedő, mert 1800-ban visszatért az
egyházi szolgálatba, és az ágyai egyházközség lelkipásztoraként dolgozott tovább.879
A nemzetközi, klasszikus értelemben vett műveltebb könyvkereskedelem mégis
elérte az egyházmegyét. Igaz, erről csak egyetlenegy levélből értesülünk. A levelet
1807-ben Frey Ferenc Bécsből küldte valamelyik lelkipásztornak, de a levél címzése
elveszett, így nem egyértelmű, kinek szól. Mivel a dokumentum az esperesi iratok között maradt fenn, logikusnak tűnne, hogy az 1807-ben szolgáló esperes, Kuthi Ádám
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MNL – CsML – SzL V.A.102.k.2. nr. 350. Debretzeni István végrendelete, Szentes, 1820.
július 15.
MNL – CsML – SzL V.A.102.k.2. nr. 353. Paksi István végrendelete, Szentes, 1822. december 23.
Például: Dömény József földmérő, Kaszap Mihály ügyész, Kovács Márton táblabíró, Szűcs Pál
jegyző. Glatz – M árton, 1818, 38–39.
K napp, 2007, 216.
Szász , 2011a, 20.
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volt a címzettje. A levél szövegéből viszont kiderül, hogy Gyulára küldték, az esperes
viszont Öcsödön élt. Sokkal valószínűbb, hogy a valódi címzett a gyulai prédikátor,
Juhász István volt. Juhász kiválóan beszélt franciául, míg Kuthi francia nyelvtudásáról semmit nem tudunk. Tudjuk viszont, hogy Juhász bibliofil volt, még a gyulai
tűzvész idején is az egyik legfontosabb dolga könyvtárának megmentése volt.880 Ráadásul a gyulai uradalomban 1820-ban dolgozott egy Frey József nevű tiszttartó, így
elképzelhető, hogy a levél írójának családja gyulai kötődésű volt.881 Mivel a levélben
csak francia nyelvű könyvekről írtak, és a levelet Gyulára küldték, megállapíthatjuk,
hogy annak címzettje Juhász István volt. A dokumentum azért kerülhetett az esperesi
iratok közé, mert később Juhász István töltötte be ezt a tisztséget.
Frey Ferenc levelében arról tudósította Juhász Istvánt, hogy Bécsben különböző
könyveket vásárolt meg számára, egyben utalt rá, hogy egy bizonyos „Burdanalus”
nevű szerző műveihez alig lehet hozzájutni, ezért örült, hogy egyáltalán egy kiadást
meg tudott szerezni. Sajnos, nem sikerült kideríteni, miért tartózkodott Frey Ferenc Bécsben, a Frey József gyulai tiszttartóhoz kapcsolódó feltételezhető rokoni
szálakon kívül életéről sem tudunk semmit. A levél szövegéből viszont úgy tűnik,
hogy franciául nem tudott, mert Louis Bourdaloue nevét többször is tévesen írta
le. Juhász viszont szinte csak francia nyelvű könyveket kért tőle, amelyek az eddig
bemutatott olvasmányokhoz képest sokkal változatosabbak, és kifinomultabb érdeklődésről tesznek tanúbizonyságot.
Juhász István ezek szerint olvasta François Fénelon francia író és teológus híres
művét, a Les Aventures de Télémaque című regényét, amelyet XIV. Lajos unokájának írt. Fénelon ebben a regényben bírálta a Napkirály abszolutizmusát, amelynek
később világhírét köszönhette. Magyarországon már a 18. század elején elterjedt
Fénelon kalandregénye, és 1755-ben magyar nyelvű fordítása is megjelent.882 Szintén híres 17. századi francia drámaíró volt Pierre Corneille, akinek legismertebb
színpadi műve a Le Cid volt. Ezt a 18. században szintén lefordították magyarra.883
A levélből viszont csak azt tudjuk megállapítani, hogy Juhász a francia drámaíró
összes műveinek egyik kiadását szerezte meg. Ebben minden bizonnyal a Cid is
megtalálható volt. Ezek szerint Juhász a 17. századi francia felvilágosodás egyik
legjelentősebb alakjának művét olvasta Gyulán. Úgy tűnik, Juhász más 17. századi
francia szerzők munkásságára is kíváncsi volt, mert a jezsuita Louis Bourdaloue
népszerű prédikációi különösen érdekelték, noha Frey igencsak megküzdött, hogy
azokat be tudja szerezni.884 Nagyon érdekes lenne, ha a rendelkezésünkre állnának
Juhász prédikációi, mert ezeket érdemes lenne összehasonlítani Bourdaloue igehirdetéseivel. Sajnos ezeket nem ismerjük, így csak azt tudjuk megállapítani, hogy egy
magyar református lelkész érdeklődött egy száz évvel korábban meghalt jezsuita
hitszónok munkássága iránt.
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H éjja , 2003, 28–29.
H éjja , 2009, 216.
K irály, 1970, III., 102–103.
K irály, 1970, II., 349–351.
K irály, 1970, I., 1066–1067.
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Lelkészi hivatásán az eddig felsoroltak is messze túlmutattak, de a levélben két
olyan szerző is szerepel, akik a felvilágosodás századában olyan kérdésekkel foglalkoztak, amelyek megkérdőjelezték a teológia tekintélyét: Charles Bonnet természettudományi munkásságáról lett ismert, míg Étienne Condillac a modern pszichológia előfutára volt. Tudjuk, hogy Debrecenben a református teológia vezető alakja,
Hatvani István Bonnet-hez hasonlóan komoly empirikus kísérleteket folytatott.885
Juhász Istvánnal kapcsolatban nem rendelkezünk ilyen információval, de mindenképpen széles látókörére enged következtetni, hogy a genfi természettudós, Charles
Bonnet egyik legismertebb művét, az Oeuvres d’histoire naturelle et de philosophie
című munkát szerezte meg, amelyben Bonnet megteremtette a modern növénybiológia alapjait. Azt sajnos nem tudjuk, mit gondolt Juhász Bonnet munkásságáról,
de érdekes, hogy a genfi tudós a természettudományi kutatásokkal kapcsolatban
a Biblia tekintélyét többször is megkérdőjelezte.886 A levélből az is kiderül, hogy a
Bonnet-vel egy időben alkotó Étienne Condillac munkássága is felkeltette Juhász
érdeklődését, de Frey nem tudta neki Condillac összes műveinek kiadását megszerezni. Nem tudjuk, miért voltak érdekesek Condillac filozófiai okfejtései Juhász
számára, de az biztos, hogy a francia szerzőnek az érzékelés tárgyában kifejtett
érvelése a kortársak szerint az ateizmus határát súrolta, noha Isten tagadásáig sosem jutott el. Materialista módszerei mindenesetre sokak rosszallását kiváltották.887
Mivel Juhász élete végéig megmaradt hithű reformátusnak, valószínűleg meg akarta
ismerni Condillac veszélyes gondolatait, ám azok komolyabb befolyást nem gyakoroltak rá. A 2.3. fejezetben utaltunk arra, hogy még az ateizmus legismertebb
képviselői, Baron d’Holbach és Jacques-André Naigeon is olyan magánkönyvtárat
alakítottak ki, amelyek tartalmazták a keresztény teológia legfontosabb szerzőit. Ez
fordítva is igaz volt: hívő emberek gyűjteményében a vallásosságot kikezdő könyvek
is megtalálhatóak voltak. Egyelőre semmi olyan forrás nem került elő, amely Juhász
eltévelyedését alátámasztaná, ezért úgy gondolom, Condillac iránti érdeklődése egyáltalán nem köthető valamilyen vallásellenes ideológiához:
„Fő Tisztelendő Uram!
Kedves Jó Barátom!
A kivánnt könyvekből tsak ezeket a lajstromban meg jedzetteket szerezhettem meg, a többit
sehol sem találhattam fel. Egy az antiquariusok közül igen emberséges ember megigérte hogy
egynehány hetek alatt meg szerzi az Oe(u)vres de l’ Abbé Condillacét is 50 R(hénus)forintokért.
Masok 60 – és 70 is megkivántak. Azért ha tetszik a munka – szép editiót igért – tessék tudtomra
adni, meg vegyemé vagy sem. Ha a többieket fel találhatom, azokat is megszerzem. Azonban
ezeket küldöm a magunk partékáinkkal egygyütt Gyulára jol el rakva, mind egy Verschulungban
nro 8o találtatnak, tsak tessék magát Carbon Capitányát insinnálni, mindjárt készre fogja bo
tsátani. Az árat tessék ugyan azon Capitány urnak fizetni, a kitől annakutánna meg fogom kérni.
Örvendeni fogok, ha szerzésseimet kedvét talaltam T. Urank Burdanalusnak[?] egy Exemplárt
találtunk egész Bétsben, azért nem válogathattunk benne, külömben ez is el szalasztottuk volna.
Nagyon ki fogynak az antiquariusok az illyen könyvekből, nehéz találni.
885
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Gaál , 2012, 26–36.
Vö.: Buscaglia , 1994.
K irály, 1970, II., 318; Rohbeck – Holzhey, 2008, 443.

209

{7. A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE OLVASMÁNYMŰVELTSÉGE}

Ezek a könyvek, mellyeket küldök:
Homiliis de st chrysos(to)me 4 T. gr 8o a Paris (1)785 8 Ft
Oe(u)vres de T. Racine 3 T. 12o a Paris (1)779 3 Ft
Aventures de Telemaque 2 t. avec sig. 8o 2 Ft
Livii Historia Ernesti 5 T. 8o Lipsiae (1)785 6 Ft
Oeuvre de Fontenelle 11 T. 8o avec sig, a Paris (1)767 15 Ft
Voyage d’ Anacharis 9. Vol. avec L’Atlas 10 Ft 30 xr
Sermons de Bourdaloux 17. Vol. 7. en 6. vol. 8 ft 45 xr
Sermons de la Rue 4 vol. 3 Ft 15 xr
Chefs d’ oeuvre de Corneille 4 vols 3 ft 21 xr
Oeuvres de Charl Bonnet 40 ft
Summa 99 Ft 51 xr
A Bourdananbss két tomus több nintsen T. Úr irrt mart. tsak[?] 15 irt. a kettőt még hozzá
kellene vennem, mert nem adja[?] külömben a könyváros.
Ajánlom magamat szives barátságaba tovabba is el várván feleletet T. Urnak maradok egész
tisztelettel és barátsággal.
Fő Tiszt. urnak köteles szolgája Frey Ferentz
Bétsben 7a octobr. (1)807.
Követem hogy ily röviden irok, de nem tudom, mihez kapjak annyira dolog.”888

Ebből a levélből Juhász István gyulai prédikátor, majd öcsödi esperes magánkönyvtárának értékes darabjaira leltünk, viszont semmi mást nem tudunk gyűjteményéről.
A református lelkipásztorok olvasmányműveltségével foglalkozó kutatások úgy próbálják meg a lelkészek olvasmányműveltségével kapcsolatos forráshiányt orvosolni,
hogy különböző egyházkormányzati iratokat vonnak be az elemzésbe. A tapasztalat azt mutatja, hogy lelkészi vizsga előtt vagy valamilyen kinevezést megelőzően
a jelöltek különböző vizsgálatokon estek át, s ekkor az illető magánkönyvtárát is
megvizsgálták. A vizsgálat célja általában az volt, hogy kiderítsék, olvasott-e a jelölt
az egyház és a vallás szempontjából veszélyes könyveket. Ilyen források bevonásával
sikerült a beregi iskolamesterek és a dunántúli tanítók olvasmányait rekonstruálni.889 A békési egyházmegyében szintén készültek ilyen jellegű egyházkormányzati
iratok, de ezek nagyon kevés adatot tartalmaznak a lelkészek olvasmányairól, így
nehezen tudjuk összehasonlítani Juhász világias jellegű olvasmányait más lelkipásztorok olvasmányaival.
Az 1781 és 1821 közötti időszakban az egyházlátogatási utasításokban a békési
egyházmegyében többször is felhívták rá a figyelmet, hogy szükséges a lelkészek
olvasmányait ellenőrizni. Ez a szabályozás összhangban volt az egyházkerület határozataival, mert a kerület fontosnak tartotta a lelkipásztorok működésének ellen
őrzését. A 3.1.2. fejezet alapján tudjuk, hogy ez azt jelentette, hogy folyamatosan
figyelték a lelkészi kar erkölcsét, ezért különösen odafigyeltek a lelkipásztorok egyházfegyelmi kihágásaira. A folyamatos ellenőrzés része volt az olvasmányok megvizsgálása is. Így például 1792-ben Hunyadi Ferenc püspök felhívta az esperesek fi888
889

TtREL I.29.c.14. Frey Ferenc levele ismeretlennek, Bécs, 1807. október 7. = Esperesi hivatal,
teendő, jogkör 1787–1884.
Hudi , 2011; Oláh, 2012.

210

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

gyelmét, hogy a felszentelésre váró lelkészek felkészültségének ellenőrzésekor el kell
készíteni könyvtáraik katalógusát is, amelyeket el kellett küldeni az egyházkerülethez.890 1811-ben ezt már nemcsak a felszentelésre váró, hanem az összes gyakorló
lelkipásztorra kiterjesztették.891 Nagyon nagy kár, hogy az egyházkerületi iratok
között nem maradtak meg a békési egyházmegyéből beérkező jegyzékek. Nem tudjuk pontosan, ennek mi lehetett az oka, de nagy valószínűséggel emberi hanyagság
is közrejátszott ebben, mert 1803-ban kiderült, hogy a békési esperességben az új
lelkészek munkásságát csak szúrópróbaszerűen ellenőrizték.892
Ennek ellenére a békési egyházmegyében többször megpróbálták ezt a szabályt
betartatni. 1787-ben az egyházlátogatási jegyzőkönyvek összeállításának szabályaiban önálló pontban rögzítették, hogy meg kell vizsgálni a prédikátor magánkönyvtárát is. Az utasítás szerint ebben az esetben arra voltak kíváncsiak, hogy rendelkezett-e az illető a lelkipásztori szolgálathoz szükséges könyvekkel. Így például
megkérdezték, hogy milyen bibliakommentárjai voltak, és milyen nyelvű bibliákkal
rendelkezett.893 1805-ben előírták, hogy az újonnan beiktatott lelkipásztorok rendszeresen küldjék el az esperesnek prédikációik szövegeit, és külön tüntessék fel, milyen könyvből készültek fel az igehirdetésre.894 1811-ben az egyházkerületi utasítással összhangban az egyházlátogatás során a lelkészek olvasmányainak ellenőrzését
is előírták, ezért külön pontban feltették a kérdést, hogy „Mit olvas mostanság?”895
Sajnos, az érvényes egyházi rendelkezések ellenére nagyon kevés információt rögzítettek ezekkel kapcsolatban. Az 1787 utáni két évtized során az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben általában csak a könyvek meglétének vagy hiányának tényét
rögzítették, sosem sorolták föl, milyen könyvei voltak a lelkipásztoroknak. Az 1811
utáni vizitációk során néhány évig valóban megkérdezték a papságot, hogy mit olvasott, de 1815 után ezek a kérdések eltűntek a jegyzőkönyvekből. Feltűnő, hogy a
gazdag egyházközségek élén álló művelt, országosan ismert lelkipásztorok esetében
soha semmilyen adatot nem rögzítettek azok olvasmányairól, a kérdéseket megválaszolatlanul hagyták. 1812-ben például Kis Bálint szentesi lelkipásztor esetében semmit sem jegyeztek föl, amely azért meglepő, mert Kis sokat publikált, és 1839-ben a
Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé is bekerült.896
Juhász István gyulai prédikátornak a francia felvilágosodással szimpatizáló olvasmányaihoz képest az egyházlátogatási iratokból kimondottan alacsony olvasási
műveltség képe rajzolódik ki. A későbbiek során látni fogjuk, hogy ez nem teljes
890
891
892
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896

TtREL I.29.f.3. Hunyadi Ferenc leveles Szentmiklósi Sebők Sámuelnek, Debrecen, 1792.
augusztus 20. = Püspöktől érkezett körlevelek, levelek 1766–1878.
TtREL I.29.c.16. Egyházkerületi jegyzőkönyv kivonata, 1811. január 12–13. K is , 1992a,
156., Szász , 2013, 186.
TtREL I.1.b.42.807. nr. 3. Kuthi Ádám jelentése Úri Sándor heterodoxiájáról, Öcsöd, 1803.
július 26. = Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803.
TtREL I.29.c.13. Az esperesi visitátiónális ideához tartozó jegyzések A(nno) 1787 = Egyházmegyei szervezet, tisztikar, ügyrend 1791–1893.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Köröstarcsa, 1805. február 20–21. = Közgyűlési
jegyzőkönyv 1787–1829.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
L abádi , 2014.
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mértékben igaz, mégis a vizitációs és egyéb egyházkormányzati iratokból a beregi
vagy dunántúli helyzethez képest alig lehet valamit megtudni.
Az egyházlátogatási jegyzőkönyv első használható adata 1800. november 3-án
készült, amelyben azt jegyezték föl, hogy Erdőhegyen nemcsak a papi szolgálathoz
szükséges munkák hiányoztak (kánonok, ágendák, világi törvénykönyvek), hanem
azt is, hogy az a néhány könyv, amely a parókián található, heterodox. 1801-ben
ugyanezt állapította meg a vizitációs bizottság, és végül 1802-re sikerült rendezni
a helyzetet, mert ekkor már sikerült az egyházközség működéséhez szükséges ös�szes kötetet beszerezni.897 Tény, hogy könyvek hiányát más gyülekezetek esetében
1800 előtt is rögzítették már az egyházlátogatás során, viszont az erdőhegyi adat
az első olyan bejegyzés, amely többet árul el a könyvek meglétéről vagy hiányáról.
Sajnos, nem tudjuk, miért tekintették heterodoxnak az egyházközség könyveit.
A 6.4.1. fejezetben bemutatott 1804-ben kitört erdőhegyi katolikus–református
villongás alapján feltételezhetjük, hogy katolikus könyvek is bekerülhettek a református parókiára.
A lelkipásztorok olvasmányairól nagyon minimális konkrét adatot közöl az egyházlátogatási jegyzőkönyv. 1812 és 1815 között Kolláth Mihály gyomai, Berei István mezőberényi, Tar János köröstarcsai, Dávidházy János ágyai és Dobsa Ferenc
békésszentandrási prédikátorok olvasmányairól közöl néhány megjegyzést. Korábban már bemutattuk, hogy Dávidházy János komoly üzleti vállalkozásba kezdett, és
könyvkereskedelemre is adta fejét. Az 1812-es egyházlátogatás szerint Petrus Daniel
Huet Demonstratio evangelica című művét olvasta.898 Ez igencsak nagy előrelépés
Berei Farkas András ponyváihoz képest, mert Huet a 17. században ebben a művében a Szentírás hitelességét kívánta bebizonyítani, míg Berei az olcsó, szórakoztató
irodalom képviselője volt. 1679-ben a párizsi cenzúra megpróbálta megakadályozni
a Demonstratio evangelica megjelenését, de végül a könyv a hitvédők egyik fontos
alapműve lett a vallást támadókkal szemben. Annak ellenére, hogy Huet francia
katolikus püspök volt, a munkája a református teológusok számára is fontossá vált,
mert azt Spinoza ellen írta. Köztudott, hogy Spinozát a vallás ellenségének tartották, így nem meglepő, hogy Huet műve a 18. század során sok kiadást megért.899
Szintén 1812-ben jelentette azt az egyházlátogató bizottság, hogy Tar János köröstarcsai lelkész Johann Lorenz von Mosheim német evangélikus egyháztörténész
latin nyelvű egyháztörténetét olvasta. Mosheim több egyháztörténeti munkát is kiadott, a vizitációs protokollum rövid bejegyzéséből („Mossheim Eccl. Hist.”) nem
dönthető el egyértelműen, melyik műről van szó.900 Az viszont biztos, hogy a lutheránus egyháztörténész a 18. század egyik úttörő historikusa volt. Forráskritikai
módszere a korban korszerűnek számított, mert az egyházi dogmák elsőbbsége he897
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TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Erdőhegy, 1800. november 3., 1801. november 1., 1802.
november 12. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Ágya, 1812. október 27. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
L ennon, 2008, 2, 34, 116.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Köröstarcsa, 1812. október 19. = Egyházlátogatási iratok
1786–1843.
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lyett a történeti forrásokat tekintette a múlt megismeréséhez vezető útnak. Többször
is megírta a keresztény egyház történetét, és külön hangsúlyt helyezett az eretnek
mozgalmak, köztük Szervét Mihály múltjának feltárására.901
Sajnos Kolláth Mihály és Berei István esetében nem sikerült pontosan beazonosítani, milyen könyvet olvastak, de a jegyzőkönyv szövegéből megállapítható, hogy
Berei egyértelműen egyházi témájú könyveket forgatott: valamilyen egyháztörténeti
könyvet és egy prédikációs kötetet („Religionsgeschicte – Amons predikt”).902 Kolláth esetében nem ennyire egyértelmű az egyházi kötődés, mert az egyházlátogatás
szerint a „Preisfrage” című könyvet olvasta. Ez a cím viszont annyira általános,
hogy szinte lehetetlen beazonosítani.903
1815-ben Dobsa Ferenc a svájci református ortodoxia egyik legkonzervatívabb
képviselőjének, François Turrettini teológiai könyvét olvasta,904 amely ekkor a magyar református egyházban elavultnak számított, mert helyét a 18. században az
észszerű ortodoxia foglalta el. Tudjuk, hogy a svájci protestáns kantonok a 17.
században igen merev álláspontot képviseltek, amelynek kiteljesedése egy hitvallás
bevezetésében csúcsosodott ki: 1675-ben az úgynevezett Formula Consesus kibocsátásával szigorú ellenőrzést vezettek be a hitélet minden területére, amelynek
során felügyelték a Második helvét hitvallás pontos betartását. Turrettini a Formula egyik megalkotója volt. A Formula kiadásának ugyanis legfőbb célja a remonstránsok tanításainak teljes visszaszorítása volt, mert a protestáns kantonok
szigorúan kötelezték a lakosságot a predesztinációtan elfogadására. Ez viszont azt
is jelentette, hogy a protestantizmuson belül teljesen megmerevedtek a felekezeti
határok. Néhány év alatt kiderült, hogy ez a szigorú rendszer nem tartható be,
ezért 1686-ban Bázelben visszavonták a Formula kötelező betartását. Magyarországon ez a hitvallás soha sem számított szimbolikus könyvnek. Annak ellenére,
hogy 1742-ben Borosnyai Nagy Zsigmond megpróbálta népszerűsíteni, kísérlete
sikertelen maradt.905 Mégis különös, hogy Dobsa Ferenc a napóleoni háborúk vége
után nem sokkal azt nyilatkozta a vizitációs bizottság előtt, hogy olvasta a már
1686-ban elutasított igen konzervatív teológus munkáit. Ezek szerint Dobsa ennyire ódivatú lett volna?
Úgy gondolom, Dobsa, Kolláth, Berei, Tar és Dávidházy olvasmányai hamis képet
mutatnak. A canonica vizitáció hivatalos, ellenőrző formájából adódóan könnyen
meglehet, hogy a lelkipásztorok eltitkolták valódi olvasmányaikat, hiszen az egyházi hatóságok nem nézték jó szemmel a világias kultúra jeleit. A világias kultúra nem
azonos a vallásellenességgel, de a regények olvasása, francia szerzők forgatása vagy
a kávéházba való járás ebben a korban kiváltotta a konzervatív egyházi gondolko901
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NDB, XVIII., 1997, 210–211.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Mezőberény, 1812. október 18. = Egyházlátogatási iratok
1786–1843.
TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Gyoma, 1812. október 18. = Egyházlátogatási iratok 1786–
1843.
„Olvassa privatim Franc. Turretini Theologiáját” TtREL I.29.h.1. Egyházlátogatás Békésszent
andrás, 1815. október 24. = Egyházlátogatási iratok 1786–1843.
Geiger , 1952, 99–139; Bernhard, 2012; Túri , 2016.
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dók rosszallását. Az egyházkerület utasítására Szentesen is ellenőrizték a gyülekezetben elterjedt könyveket, így például 1821-ben a naturalista irodalom olvasásának
veszélyeire hívták fel a presbitérium figyelmét.906 Jó okunk van feltételezni, hogy a
bevallott olvasmányok között ezért találunk csak egyházi műveket. Így olyan képet
festettek magukról a prédikátorok, amely megfelelt az elvárt egyházi normáknak.
Ráadásul Dobsa és Dávidházy olyan könyveket jelöltek meg, amelyek kimondottan
konzervatívak voltak. Mint láttuk, Juhász István semmilyen vallási eltévelyedést
nem mutatott, de mégis a francia felvilágosodás műveit olvasta. Ennek ellenére az
egyházlátogatási jegyzőkönyv semmit sem rögzített erről. Juhász – a többiekhez hasonlóan – nagy valószínűséggel nem kívánta bevallani, hogy a materializmus egyik
képviselője, Condillac műveit olvasgatta.
Eddigi elemzéseink során annyit sikerült megállapítani, hogy a békési egyházmegyében néhány lelkipásztor egészen biztosan olvasott a francia felvilágosodáshoz
köthető műveket, de az olvasmányok között feltűnően nagy arányban jelen voltak
az elavult, konzervatív egyházi kiadványok is. A szegényes olvasmányanyagot minden bizonnyal befolyásolta, hogy az egyházmegye egyik településén sem működött
nyomda. Bár ez nem jelentett teljes elszigeteltséget, hiszen Szegeden és Temesváron
volt tipográfusműhely. Könyvkötők viszont működtek a református mezővárosokban, akik könyv- és papírkereskedelemmel is foglalkoztak. A lakóhelyükön gyakran
nem volt elég munka számukra, ezért kénytelenek voltak vándorolni és vásárokra
utazni. Az általunk vizsgált területhez legközelebb először Kecskeméten szerveződtek céhbe a könyvkötők, de ez is csak 1817-ben történt meg. Ennek ellenére céhen
kívüli könyvkötők már a 18. század végén dolgoztak Kecskeméten, Cegléden, Kiskunhalason és Nagykőrösön!907 A következőkben röviden megnézzük, kik voltak
ők, és milyen árukészletük volt.
Ismereteink szerint a 18–19. század fordulóján Békésen, Gyulán, Hódmezővásárhelyen, Makón és Szentesen folyamatosan működött könyvkötő műhely. Megélhetésüket valószínűleg a vármegyei és mezővárosi iratképződés, a helybeli kisgimnáziumok, az egyházigazgatás iratszükséglete és magánmegrendelések biztosították.
Ebben az időszakban egyik településen sem működött könyvkötő céh, és az általam
átnézett egyéb céhiratokban (például: csizmadia) sem lehet a neveikkel találkozni,
ezért feltételezhető, hogy munkájukat céhen kívül folytatták, esetleg lazán kapcsolódtak a debreceni könyvkötő céhhez. Talán nem is meglepő, hogy többségükről
Halász Margit adattára sem tud semmit.908 Általában a compactor nem volt egyházi
személy, néha mégis előfordult, hogy a kettő összekapcsolódott, viszont a lelkészi
karhoz tartozók sohasem végeztek széles körű tevékenységet, munkájuk inkább alkalmi, jövedelemkiegészítő jellegű volt. Az egyházmegye területén működő könyvkötők közül először a klerikus személyeket nézzük meg.
1792-ben a Helytartótanács az egész országra kiterjedő vizsgálatot rendelt el,
hogy felmérjék, hol működtek engedély nélküli nyomdák, könyvkereskedők és
906
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SzNREL I.375.c.2. Leirati jegyzőkönyv 1812–1859, 113.
Józsáné H alász , 1999, 371–372; Romhányi , 1937, 80.
H alász , 2002.
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könyvkötők.909 A jelentések szerint Szentesen Varga István könyvkötő folytatott
ilyen tevékenységet.910 A vármegyei és helytartótanácsi iratok viszont mélyen hallgatnak Rákosi Sámuel preceptorról, akinek ugyanebben az évben „A Diariumok
öszve varrásáért és készítésekért”911 fizetett a helyi kálvinista egyház 20 krajcárt.
Tevékenysége valószínűleg azért maradhatott rejtve, mert Vargával ellentétben nem
rendelkezett eladó könyvkészlettel, minden bizonnyal csak alkalmi munkákat vállalt. Elképzelhető, hogy a helytartótanácsi vizsgálat miatt Varga ideiglenesen elveszítette vevőkörét, és Rákosi ezt kihasználva vállalta el a munkát. Ezt ma már nem
tudjuk megállapítani, de az biztos, hogy Rákosi nevével a számadásokban többször
nem találkozunk, míg Varga még 1815-ben is kötött az egyház számára.912 Személyét annyira megbízhatónak tartották, hogy 1796-ban más gyülekezetek figyelmébe
is ajánlották szolgáltatásait, és a kisperegi lelkész egyházi levelek továbbításával is
megbízta őt.913
Rákosin kívül még egy másik egyházi személyről tudunk, aki vállalt könyvkötést:
1799-ben Béládi István erdőhegyi rektor az ágyai iskola számára vállalta el egy
diárium készítését, amelyet nem teljesített. 1800-ban Lázár Pál assessor számára
szintén nem készítette el Wilhelm Burkitt egyik művének bekötését.914
Sem Rákosi, sem Béládi nem volt felszentelt lelkipásztor, de tudjuk, hogy egyházi
személynek számítottak, mert a preceptor és a rektor sikeres vizsgák esetén előbbutóbb lelkészi rangot kapott.915 Úgy tűnik viszont, hogy könyvkötőként nem voltak
sikeresek, mert az egyházmegyében a fentebb említett eseteken kívül semmilyen más
megrendelést nem kaptak. Ez nem meglepő, hiszen papi pályára készültek, ráadásul
Rákosi olyan könyvkötőt próbált meg a piacról kiszorítani, aki erős szálakkal kötődött a református egyházhoz. Ez pedig komoly konfliktusok forrása lehetett volna.
Béládi Rákosihoz képest teljesen megbízhatatlan mesternek bizonyult. Ezek után
nézzük meg a világiak körébe tartozó könyvkötőket!
Az egyházmegye területén működő hivatásos könyvkötők jó kapcsolatot ápoltak
az egyházzal. Barta Mihály makói mester 1818-ban a temesvári vásárra való útja
közben eljutott Debeljácsára, ahova esperesi leveleket is vitt magával, valamint vállalkozott arra, hogy a Keczeli Sándor helybeli lelkipásztor által kiolvasott könyveket
visszajuttassa az esperesi székhelyre, Öcsödre:
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V. E csedy, 1999, 211.
9.3 melléklet.
SzNREL I.375.e.1 Kurátori számadás 1793/1794.
SzNREL I.375.e.1 Kurátori számadás 1793/1794, 1808/1809, 1815/1816.
TtREL I.29.c.7. Szentmiklósi Sebők Sámuel és Domokos Lőrinc körlevele a békési egyházmegye számára, Szentes, 1796. április 25. TtREL I.29.i.209. Németi Sámuel kisperegi lelkész
levele Juhász Istvánnak, Kispereg, 1818. február 13.
TtREL I.29.a.2. Egyházmegyei közgyűlés, Gyulavári, 1799. február 28 és Békés, 1800. március 28. = Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829.
Dankó, 1988, 776.
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„Amelly levelet hozzám Debellásra valo el küldés véget méltóztatott küldeni, én azt el küldöttem annak idejébe egy Betskereki emberséges embertől, de ő nem lévén bizonyos alkalmatossága, nem tudta kézhez szolgáltatni. Hanem most magam vittem el tölle, és által adatm az
elöljáróságnak…”916
„Nyólcz darabokból álló Könyveit a Nagy Tiszteletű Senior Urnak Comp(actor) Barta Úr által
haza küldöttem, az eddég való ususokat nagy alázatossággal köszönöm, különösön tetszenek
nékem a’ Du Bosch ideái és raisonjai.”917

Sajnos nagyon sok Bosch nevű szerző alkotott a kora újkorban, így nem tudjuk megállapítani, pontosan milyen művekről lehetett szó, de figyelemre méltó dolog, miszerint egy könyvkötő személyesen vállalkozott arra, hogy a katonai határőrvidékre
utazzon, mert ott esélyt látott arra, hogy üzletet köthessen. A református egyházhoz
való jó viszonyát mutatja, hogy egy esetben közvetlenül az espereshez fordult, amikor a makói kálvinisták között az egyik gyülekezeti taggal konfliktusba került.918
A békési könyvkötő, Végh József esetében nem sikerült ilyen kapcsolatrendszert
felderíteni, de az biztos, hogy rendszeresen kapott megrendeléseket a helyi gyülekezettől, és néha még könyveket is vásároltak tőle, mint például 1819-ben: „Compactor Vég Jósefnek az Ekklésia számára tőle vásárlott három újj Graduálokért huszon
négy forint.”919
Könyvünk 9.3. és 9.6. mellékletében Varga István szentesi és Sárai Szabó János hódmezővásárhelyi könyvkötők 1792-ben összeírt árukészletét közöljük. Rajtuk kívül – amint láttuk – jóval több könyvkötő működött az egyházmegyében, de
könyvkereskedelmi tevékenységükről a fentebb említett Barta Mihály makói mestert kivéve semmit sem tudunk. A mellékletben közölt könyvjegyzékek és a többi
könyvkötőről összegyűjtött adatok tükrében az alábbiakban azt vizsgáljuk meg,
milyen könyveket, milyen műveket juttattak el az egyházmegye laikus és klerikus
rétegei számára.
A rendelkezésünkre álló adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy a békési egyházmegyében működő könyvkötők által forgalmazott nyomdatermékek nem tudták a
lelkészi kar olvasási igényeit kielégíteni, mert egyik compactor sem terjesztett ortodox református teológiai műveket, illetve a francia felvilágosodás képviselőinek
valamelyik írását. Tehát sem Juhász István francia, sem a fentebb említett többi
lelkész ortodox református kötetei nem rajtuk keresztül jutottak el tulajdonosaikhoz. A könyvkötők alapvetően az alacsony igényszintű olvasóközönséget érték el,
akiknek iskolai tankönyveket, kegyességi műveket és ponyvát árultak. A fennmaradt jegyzékekben tipikus református kegyességi olvasmányoknak tekinthetjük Johann Hübner bibliai történeteit, Benedict Pictet imádságait és a hódmezővásárhelyi
lelkipásztor, Szőnyi Benjámin által írt Szentek hegedűje című művet. A felvilágoso916
917
918
919

TtREL I.29.i.114. Barta Miklós makói könyvkötő levele Juhász Istvánnak Debeljácsa ügyében, Makó, 1818. május 17.
TtREL I.29.i.33. Keczeli Sándor levele Juhász Istvánnak, Debeljácsa, 1818. május 31.
„1818. március 5. Makói lakos Barta Mihály compactor panaszolja oda való rectorról, Kováts
Sámueltől, hogy korhely, sokszor ittas.” TtREL I.29.o.1. Esperesi napló 1816–1862.
TtREL I.62.e.1. Bevételi és kiadási napló 1818/1819.
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dás századában a Kárpát-medence református lakossága körében ezek egytől egyig
igen népszerű olvasmányoknak számítottak.920 A ponyva kategóriájába sorolhatjuk
a Csíziót, de véleményünk szerint még a kalendáriumokat is. Talán a műveltebb
olvasóközönségre utal az árukészletben szereplő Agis Tragediája, mert ha valóban
pontos volt az összeíró bibliográfiai leírása, akkor ez Bessenyei György 1772-ben
megjelent drámáját jelenti. A többi tétellel összehasonlítva viszont az is elképzelhető, hogy valójában Gyergyai Albert Historia egy Árgirus nevű királyfiról és egy
tündér szűzleányról című népkönyvéről van szó. Ez utóbbi állításunkat erősíti meg
az, hogy a fejezet elején idézett Kis Bálint szöveg is több népkönyvet sorolt fel,
köztük Árgirus históriáját.921 A ponyva népszerűségét mutatja az is, hogy még a
lelkészi karban is találunk olyan prédikátort, aki kalendáriumon kívül más világi
olvasmányt nem forgatott: Dávidházy Sámuel gyomai lelkipásztor állítólag csak a
naptárat olvasta.922
A könyvkötők árukészletében komolyabb, elmélyültebb olvasási érdeklődésre
utaló könyvek nyomára alig bukkanunk. Ilyen kivételnek tekinthetjük Tormássi István kiskunhalasi református lelkésznek az 1790/91-es országgyűlésen elmondott
prédikációinak kiadását. A 6.4.2. fejezetben részletesen bemutattuk, hogy a szentesi lelkész, Szalay Pál számára kimondottan fontosak voltak az országgyűlésen
meghozott törvények, mert ezek megismerése után tudta azt elérni, hogy könyve a
megfelelő cenzori vizsgálaton átessék. Korábban bebizonyítottuk, hogy Szalay meglepően gyorsan szert tett a törvények nyomtatott változatára, ezért feltételezhetjük,
hogy a diétai prédikációk is érdekelték őt. Mivel Tormássi könyvét a szentesi Varga
István könyvkötő árusította, könnyen meglehet, hogy azt Varga Szalay számára
szerezte meg.923
Sárai Szabó János és Varga István az árukészletüket felekezetek szerint csoportosították: jó üzletemberhez méltóan mindenkivel kereskedtek, aki fizetett a portékájukért. Amint azt a 6.4.1. fejezetből tudjuk, az esperesség területén több nemzetiség
és több felekezet élt egymás mellett, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy Varga István és Sárai Szabó János árukészletében református, katolikus és evangélikus műveket találunk. A fennmaradt könyvjegyzékek tanúsága szerint a felekezeti könyveken
belül a nyelvi beosztást is fontosnak tartották, ezért szlovák és német nyelvű könyveket is találunk kínálatukban. A legtöbb könyvkötő esetében nem tudjuk, melyik
felekezethez tartozott, de például Gyulán Barna Péter biztosan református volt, ám
katolikus megrendelők számára is dolgozott. Ez érthető is, hiszen a 18–19. század
fordulóján az iparosok nem zárkóztak el a többi egyháztól.924 Az egyházon belül viszont egész másként ítélték meg katolikus könyvek olvasását: 1810-ben Debeljácsán
Légárdi Márton rektor felajánlotta a katolikus Zobek Károlynak, hogy a fia járjon
a református iskolába. A fiú oktatásának céljára Légárdi még katolikus könyveket is
920
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G. Szabó, 1996, 61–62; Tóth, 1988, 99–100.
K is , 1992b, 215; Ujváry, 1980; Bíró, 1990, 46–55.
Szász , 2011a, 40.
Tormássi , 1791. Vö.: 9.3. melléklet.
H éjja , 2003, 84–85.
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beszerzett, amely miatt a lelkipásztor megfenyítette őt, mert az érvényes törvények
szerint katolikus gyermek nem tanulhatott protestáns iskolában.925
Annak ellenére, hogy az egyházon belül nem nézték jó szemmel a katolikus
könyvek terjedését, a könyvkötők által forgalmazott katolikus vagy evangélikus
művek nem váltották ki az egyház rosszallását, ezért a könyvkötő műhelyek elterjedéséből arra következtethetünk, hogy az adott településen kialakulóban voltak
olyan parasztpolgári rétegek, amelyek már rendszeresen olvastak. Ezek a csoportok minden bizonnyal csak a saját vallásuk kegyességi munkáit vették kézbe, de
számunkra az a fontos, hogy a könyvkötő műhely folyamatos jelenléte megmutatja, hol jöttek létre olyan művelődési központocskák, amelyekben léteztek komolyabb olvasó csoportok.
Jelenlegi ismereteink szerint a békési egyházmegyében legelőször Gyulán jött
létre állandó könyvkötő műhely: ebben a városban 1779-től kezdve folyamatosan
dolgoztak compactorok. A mesterek igyekeztek a konkurenciát kiszorítani a településről, ezért a tulajdonos halála esetén családon belül próbálták a műhely továbbvitelét biztosítani.926 A műhelyhez való ilyen erős ragaszkodás azt mutatja, hogy
Gyulán a 18–19. század fordulóján megérte könyvkötőként dolgozni, és ebből az
is következik, hogy a településen létezett egy kisebb olvasó csoport. Békés esetében öröklődéssel kapcsolatos vitáról nem tudunk, de az tény, hogy a mezővárosban az általunk vizsgált időszakban egyszerre többen is foglalkoztak könyvkötéssel.
A szentesi Rákosi Sámuellel és az ágyai Béládi Istvánnal ellentétben Békésen nem
csak alkalmanként dolgozott egyszerre több könyvkötő, hanem folyamatosan. Az
első ismert könyvkötőt, Karsai Istvánt 1793-ban említik a források, aki bizonyíthatóan 1806-ig folyamatosan készített könyvkötéseket a református egyház számára.927 Őt követte 1807-től Végh József, aki egészen 1858-ig élt Békésen.928 Vele párhuzamosan Szabó Gergely több munkát is elvállalt a helyi kálvinista egyházközség
számára.929 Ezek szerint Békés szintén fontos szellemi központnak tekinthető.
Úgy gondolom, semmi meglepő nincs abban, hogy a békési és gyulai olvasási
„központok” mellé még Hódmezővásárhelyt, Makót és Szentest is besoroljuk, mert
a szakirodalom ezekben a mezővárosokban eddig is tudott könyvkötők működéséről. Ehhez csak annyit érdemes kiegészítésként fűzni, hogy Halász Margit információjával ellentétben Hódmezővásárhelyen már a 18. században is működött
könyvkötő műhely.930 Halász csak arról tudott, hogy 1828-ban Sárai Szabó István
dolgozott Vásárhelyen, míg a helytartótanácsi iratokból megállapítható, hogy egy
925
926
927

928
929
930

TtREL I.1.b.50.1003. nr. 1. Víg János debeljácsai prédikátor panasza Légárdi Márton ellen,
Debeljácsa, 1810. január 29.
H éjja , 2011, 18.
MNL – MOL C 60 82. csomó Fons 1. 1793 Tiltott könyvek jegyzéke fol. 235–236. TtREL
I.62.e.1. Gondnok és egyházfi összesített számadásai 1791–1824; Bevételi és kiadási naplók
1804–1828.
H éjja , 2011, 24–25. Józsáné H alász , 1999, 364.
TtREL I.62.e.1. Gondnok és egyházfi összesített számadásai 1791–1824; Bevételi és kiadási
naplók 1804–1828.
H alász , 2002, 116–117.
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Sárai Szabó János nevű ember már 1792-ben könyvkötéssel és részben könyvkereskedelemmel foglalkozott (9.6. melléklet). A két Sárai esetében minden bizonnyal
apáról és fiáról van szó. Egyébként a hódmezővásárhelyi nemesség élére 1798-ban
megválasztották Sárai Szabó Jánost, aki egy éven keresztül hadnagyként vezette a
helyi nemesek közösségét.931 A hódmezővásárhelyi parasztpolgárok és diákok által
keltett könyvkonjunktúrát mutatja az, hogy a Sárai Szabó családon kívül mások is
megpróbálkoztak könyvkötéssel: 1818-ban Méhes István mint compactor két énekeskönyvet ajándékozott a református egyháznak.932
Mivel az egyházmegyében léteztek olyan csoportok, amelyek kifinomultabb olvasási igénnyel rendelkeztek, érdemes megvizsgálnunk, mit tudunk olvasmányaikról.
Amint fentebb megállapítottuk, Békés mezővárosa komolyabb művelődési centrumnak számított, ezért véleményem szerint nem véletlen, hogy a könyvünkben sokszor emlegetett Fábián János itt komoly könyvtárat gyűjtött össze. A lelkipásztorok
közül Juhász Istvánon kívül egyedül Fábiánról tudjuk, hogy frankofón volt, mert
a fennmaradt könyvjegyzéke ezt egyértelműen elárulja. Az 1800-ban összeállított
jegyzékben nemcsak francia nyelvkönyveket találunk (9.2. melléklet nr. 248.), hanem igen nagy számban francia nyelvű munkákat. Ezeket a műveket hiába keressük
a könyvkötők által forgalmazott tételek között, Fábián egész biztosan nem a békési
compactoron keresztül jutott ezekhez. Mégis, Békés mint szellemi közeg megfelelő környezetet tudott biztosítani Fábián számára: minden bizonnyal itt olvasott el
olyan könyveket, amelyeket felhasználva később megírta kátéját. A könyvjegyzéke
viszont nem tekinthető radikálisnak, legalábbis a felsorolt művek túlnyomórészt
egy művelt teológus könyvtárát mutatják, nem egy deista gyűjteményét. Így például
franciául olvasta a Jelenések könyvét és William Sherlock anglikán lelkipásztor a
pápaság ellen írt munkáját (75. és 78. tétel). Sherlock jelentős egyházi karriert futott
be a 17. század végén, amelyet annak köszönhetett, hogy a „dicsőséges forradalom”
idején az Orániai-ház mellé állt. Mindezeken túl 1686-ban nyíltan támadta a pápaság intézményét. Angolul írt művei a 18. században franciául is megjelentek.933 Talán
Sherlock munkásságának jobb megértéséért kívánt Fábián megtanulni angolul is,
mert a könyvjegyzékén angol nyelvkönyv is található (288. tétel). A francia filozófia
is biztosan érdekelte, mert a 17. századi katolikus karteziánus filozófus Antoine Le
Grand René Descartes filozófiájával foglalkozó művét is olvasta (57. tétel). A maga
korában Le Grand nemcsak kartezianizmusáról volt ismert, hanem arról is, hogy
az Angliában erősen üldözött katolikusok lelkigondozója volt.934 Annak ellenére,
hogy a descartes-i filozófiát a 18. század végén már nem tekinthetjük korszerűnek,
egyértelműen kijelenthetjük, hogy Fábián művelt, széles látókörű ember volt.
Fábián érdeklődési körébe beletartozott a református észszerű ortodoxia is. Ez
a szellemi irányzat jelentős részben svájci teológusok munkásságából táplálkozott,
931
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MNL – CsML – HL IV.A.1007.1. Jegyzőkönyv 1794–1844.
HÓREL I.180.b.4. Presbiteri jegyzőkönyv 1807–1833.
Például: Sherlock , 1721. A könyvjegyzékből nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy Fábián
valóban ezt a munkát olvasta-e. Sherlock munkásságáról lásd: Pálffy, 2007.
Ryan, 1935.
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Fábián könyvtárában is egy bázeli szerzőt találunk, Samuel Werenfelst (52. tétel).
Számunkra azért érdekes Werenfels jelenléte a könyvjegyzéken, mert az észszerű
ortodoxia különösen a 18. század utolsó harmadában volt népszerű a magyar reformátusok körében. Az 1790-es években a kálvinisták az országgyűlésen többször is
Werenfels műveire támaszkodva igyekeztek igazukat bizonyítani, és Péczeli József
a sárospataki kollégiumban is Werenfels-műveket terjesztett a diákok között. Tehát
ebben az esetben Fábián valóban kortárs teológiai irányzat iránt érdeklődött. Tudjuk, hogy ez a teológia összeegyeztethetőnek tartotta a felvilágosodás eredményeit
a keresztény dogmákkal, ezért különösen érdekes, hogy a deizmus felé kacsingató
Fábián milyen mértékben fogadta el az észszerű ortodoxia által képviselt felfogást: a
keresztény hittételek összeegyeztethetőek a felvilágosodás eredményeivel.935
A Fábiánhoz hasonló további, műveltebb olvasók beazonosítása érdekében érdemes megvizsgálnunk, milyen világi olvasmányok jutottak el az egyházmegyébe,
mert ennek során olyan személyek is bekerülnek látókörünkbe, akik az ismétlődő
vallásos olvasmányokon kívül mást is olvastak.
Elsőként Tormássy Lajost érdemes megemlítenünk, aki 1812-től Békés vármegye
főorvosa volt, és a gyulai református gyülekezet tagjaként élte le életét. Családjában a könyvek szeretete apáról fiúra szállt, hiszen zsoltároskönyvét és Bibliáját
még az apjától örökölte. Foglalkozásából adódóan természettudományi és orvostani
könyveket gyűjtött, a hitélethez kapcsolódó olvasmányok eltörpültek a munkájához szükséges könyvek mennyiségét tekintve.936 Szintén a gyulai egyházközség tagja
volt Kazay Mihály, aki nemcsak vallásos könyveket forgatott, mert megszerezte a
Corpus Juris 1779-es kiadását is. Mivel Kazay 1797-től Békés vármegye levéltárosa
volt, egyáltalán nem meglepő, hogy törvénykönyvet is találunk a családi bibliotékájában.937
Tudjuk, hogy a jogi ismeretek egy-egy mezőváros működéséhez mindenképpen
hasznosnak bizonyultak, hiszen a tanács az érvényes jogszabályok ismeretében
tudta csak meghozni döntéseit. Levéltári kutatásaink során sikerült megtalálnunk
Hódmezővásárhely és Mezőberény tanácsainak könyveit, amelyek tipikus példái
a közigazgatási intézmények könyvgyűjteményeinek. Hódmezővásárhely esetében
1803-ban, 1811-ben, 1820-ban és 1821-ben írták össze a mezőváros ingóságait,
amelynek során a városházán található könyveket is megemlítették (9.5. melléklet).
Hasonló összeírásra került sor Mezőberényben 1785-ben, 1821-ben és 1827-ben
(9.7. melléklet). A 18–19. század fordulóján Vásárhely lakosságának többsége református volt, de az önkormányzat nem tekinthető egyházi intézménynek. A városházán lévő könyvek igazából egy világi, közigazgatási gyűjtemény lenyomatának
tekinthetők. Mezőberénnyel kapcsolatban annyit érdemes még ehhez hozzáfűznünk, hogy a település vezetése hagyományosan három nemzetiség és két felekezet
(evangélikus, református) képviselőiből került ki, tehát semmiképpen sem lehet csak
református könyvtárként értelmeznünk a mezőváros könyveit.
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Mindkét település esetében szerény gyűjteményről beszélhetünk, amely nem lépte
túl a közigazgatási feladathoz szükséges minimális olvasmányok határát. Mezőberényben 1785-ben egyetlenegy könyve volt a tanácsnak, amely nem meglepő módon
Werbőczi István Hármaskönyve volt. Ez csak arra volt elég, hogy a korabeli Magyarország jogi útvesztőjében gyenge kis iránytűként szolgáljon. 1821-re annyiban
javult a helyzet, hogy a tanácsnak az urbárium végrehajtásáról szóló könyvet is
sikerült beszereznie, valamint Tolnay Sándornak, a hazai állatorvoslás meghonosítójának egyik kézikönyvét. Szakkönyvhiányra következtethetünk abból, hogy a
mezőberényi tanács igen kisszámú könyvtárából még kölcsönöztek is: úgy tűnik,
Köröstarcsán 1821-ben nem volt elérhető példány az urbáriumból, ezért kölcsönkérték Mezőberényből (9.7. melléklet). Hódmezővásárhelyen ehhez képest komolyabb
kézikönyvtár állt a mezőváros rendelkezésére, mert a Corpus Jurison kívül Kitonich
János perrendtartási kézikönyve, Pápai Páriz Ferenc latin–magyar szótára, az urbárium, és Vályi K. András háromkötetes országleírása is megvolt. Mindezen túl a tanács református jellegére enged következtetni, hogy mindegyik összeírásban külön
tételként megemlítették, hogy a mezővárosnak volt saját Bibliája is (9.5. melléklet).
A települési könyvtárak világi olvasmányai semmiben sem térnek el az általunk
vizsgált időszak más mezővárosi olvasmányaitól. Az eddig megvizsgált személyek
olvasmányaiból az derült ki, hogy a két gyulai református polgáron, Tormássy Lajoson és Kazay Mihályon, valamint a korábban említett szentesi Dobosi Mihályon, az
öcsödi Juhász Istvánon és a gyulai Domokos Lőrincen kívül mások nem érdeklődtek a modern, világi kortárs olvasmányok iránt. Ez viszont nem teljesen igaz, mert
Szentesen Kis Bálint, Dobozon Szilágyi József olvasmányai a kortárs kiadványokra
való odafigyelésről tanúskodnak. Ezek szerint a békési egyházmegyében nemcsak a
vallásos, hanem a világi olvasmányokra is volt igény.
A 18–19. század fordulójának magyar irodalmában a regény mint műfaj egyre
nagyobb népszerűségnek kezdett örvendeni. Sok esetben nem önálló munkák, hanem fordítások kerültek kereskedelmi forgalomba. Közülük is nagy népszerűségnek
örvendtek a robinzonádok és a kalóztörténetek. A szentesi lelkipásztor, Dobosy Mihály papi szolgálatán kívül ez utóbbiban is kedvét lelte, és 1813-ban Pesten megjelentette az Egy legnevezetesebb tengeri tolvaj társaság című kalózregényét. Munkája fordítás volt, de minden bizonnyal az egyházmegyében is olvasták, ha másutt
nem, legalább Szentesen, mert lelkésztársa, Kis Bálint is kapott egyet a műből.938
Egészen más jellegű kortárs művet olvasott Szilágyi József, aki az azonos nevű
dobozi prédikátor fia volt. A dobozi egyházközség 1766-ban nyitott anyakönyvében
több kéz által vezetett egyháztörténeti krónika található. Ebbe a krónikába jegyezte
be 1818-ban Szilágyi József, hogy a napi események megörökítésének érdekében felhasználta a Debreceni Kollégium professzorának, ifj. Ercsei Dániel 1814-ben megjelent Statistica című könyvét. Egész pontosan Szilágyi nem Dobozzal kapcsolatban
keresett adatokat Ercsei művében, hanem a nagyvilág kortárs eseményeit kívánta
párhuzamba állítani a helyi történésekkel. Így jegyezte be az anyakönyvbe, hogy
1771-ben Szászországban éhínség volt. Ezek szerint a kis falunak számító Dobozon
938
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az első magyar nyelvű statisztika megjelenése után alig pár évvel már fontos olvasmánynak tartották azt, ami egyértelműen a vallásos világon túlmutató érdeklődésre
utal.939 Az egyre nyitottabbá váló vidéki református értelmiség és parasztpolgárság
jeleire bukkanunk a gyulai kálvinisták között is.
Valójában nem tudjuk, hogy Czirják Ádám magyargyulai lakos tényleg a református egyházhoz tartozott-e, de ez igen valószínű, mert korábban a tisztán csak
kálvinisták által lakott Dobozon szolgált falusi jegyzőként. 1805-ben készült hagyatéki leltára szerint két olyan könyve is volt, amelyek a világias érdeklődésről tanúskodnak. Nyilvánvalóan a jegyzői munkájához volt szükséges Pápai Páriz Ferenc
latin–magyar szótárára, de a birtokában lévő földrajzkönyv viszont már többről
árulkodik: Czirjákot érdekelte az országismeret.940
Ecsedy Gábor gyulai lelkipásztor 1832-ben publikálta a Tudományos Gyűjteményben a Gyulának polgári és egyházi állapotja a régibb és újabb időkben című
művét. Az ilyen jellegű történeti érdeklődés egyértelmű jele annak, hogy Ecsedy
sokféle olvasmányt olvasott. Sajnos, könyvtára mára már szétszóródott, de az 1833ban tartott egyházlátogatás feljegyezte róla, hogy szeretett olvasni. Ecsedy igazi műgyűjtő volt, régiségeket, régészeti leleteket és könyveket is gyűjtött. Gyulára való
kerülésekor a mezőváros értelmiségi köréhez tartozott, műgyűjtésben együttműködött Gyula másik gyűjtőjével, Holdmézesi Kornéli Ambrussal, akitől könyveket
és folyóiratokat kapott kölcsön. Kornéli biztatta Ecsedyt Gyula történetének megírására.941 Márpedig aki ilyen aktív műgyűjtői tevékenységet folytatott, arról joggal feltételezhetjük, hogy a vallásos olvasmányokon kívül mást is olvasott. Kornéli
személye azért is érdekes, mert fontos szerepet játszott Békés vármegye közéletében:
a reformkor idején meghatározó szerepe volt a vármegye politikai-közéleti véleményének alakításában.942
A laikus olvasmányok iránt érdeklődött Nagy Ferenc megyei főjegyző és táblabíró is, aki 1803-ban költözött Hódmezővásárhelyre. Ismereteink szerint 375 kötetes könyvtára volt, amely halála után a vásárhelyi gimnáziumba került. Sajnos
gyűjteménye nem maradt egyben, így nem tudtuk egykori könyvtárát rekonstruálni.
Azt viszont tudjuk róla, hogy franciás műveltséggel rendelkezett, mert franciából
fordította le Jean-Pierre Claris de Florian műveit. Fordításai ugyan nem jelentek
meg, de figyelemre méltó, hogy a 19. század első évtizedeiben Hódmezővásárhelyen
érdeklődtek a Voltaire-rel rokonságban álló és Rousseau hatása alá kerülő Florian
iránt.943
A világi olvasmányok iránti fokozott figyelmet figyelhetjük meg néhány szentesi
polgár olvasmányaiban is. Papi Boros Sámuel az 1810-es évektől egészen 1866-ban
bekövetkezett halálág Szentes meghatározó alakja volt, mert vezetésével sikerült
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1836-ban a Károlyi családdal megkötni a szentesiek örökváltsági szerződését.944 Kis
Bálint szerint Boros szabadidejében rendszeresen olvasott. Kedvenc szerzői közé tartoztak Horatius, Herder és Wieland.945 Az utóbbi két szerző azért figyelemre méltó,
mert Herder a 18. század második felének egyik legismertebb német költője és esztétája volt. Akaratlanul is fontos szerepet játszott a 19. századi magyar nemzettudat kialakításában, hiszen a „herderi jóslat” alapvetően meghatározta a reformkori
értelmiség gondolkodását. Christoph Martin Wieland szintén német költő volt, aki
Herder kortársaként a német felvilágosodás vezetői közé tartozott. A magyar irodalomban komoly recepciója van, Vörösmarty Mihály munkásságára egyértelműen
hatott, és ezek szerint a vidéki kultúrában is kimutatható jelenléte.946
Sajnos nem tudjuk, ki volt Teneke Gerber József, de egy könyvbejegyzése alapján megállapíthatjuk, hogy Szentesen szerezte meg Christoph Gottlieb Richter 18.
századi német jogász és szatirikus író Die redende Thiere című művét.947 Ez azért
érdekes, mert Gerberen kívül csak olyan szentesi possessorokat ismerünk, akik a református egyházhoz kötődtek, mint például Kis Bálint prédikátor vagy Mikecz Mihály egyházi főgondnok. Mivel Gerber nem rögzítette a könyvben, hogy pontosan
mikor került hozzá a kötet, ezért csak a kézírásának külleméből feltételezhetjük,
hogy a 18–19. század fordulóján szerezte azt meg. Ha ez így van, személyében olyan
embert tisztelhetünk, aki az általunk vizsgált időszakban teljes mértékben világi
személynek számított, és németül olvasott szatírákat.
Minden bizonnyal Szentesen alapozta meg könyvtárát Őri Fábián Dániel, aki
1801 és 1803 között a helyi iskola rektora volt. A református tanítók tipikus életútjával ellentétben a rektori állás után mégsem a papi hivatást választotta, hanem
mérnöknek tanult. Pályája magasan ívelt, József nádor közbenjárásával a dunai hajózás felügyelőjévé nevezték ki. 1825-ben bekövetkezett halálakor jelentős könyvtárat hagyott hátra, amelyről nem tudjuk, pontosan milyen műveket tartalmazott.948
Mérnöki karrierjéből kiindulva feltételezhetjük, hogy gyűjteménye alapvetően műszaki érdeklődésről tenne tanúbizonyságot. Elképzelhető, ha előkerülnének a kötetei, több, Szentesen beszerzett tétellel is találkozhatnánk.
A vizsgált időszakban Magyarországon a nők olvasása nem volt széles körű, általában csak a főnemesi asszonyok vagy a polgári származásúak tudtak írni-olvasni.
Mégis a felvilágosodás hatására egyre terjedő „olvasási düh” Szentesen is éreztette
hatását, mert 1802-ben a presbitérium arról határozott, hogy a lányiskolában is
bevezetik az írás és az olvasás tanítását. A jegyzőkönyv megfogalmazása nagyon
találó, mert mutatja a kor tendenciája: „…a leányok jövendöb(en) ugy szeretnek
[majd] olvasgatni…”.949 Ez azt jelenti, hogy a 19. század elején Szentesen tisztában
voltak a népfelvilágosító mozgalom igényeivel, és lehetőséget teremtettek az alsóbb
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társadalmi rétegek képzése is. Nyilvánvalóan több generáció maradt továbbra is
analfabéta, de a kezdeményezés azt mutatja, hogy a helyi református egyháztagok
között fokozatosan növekedett az írni-olvasni tudók száma. Ezt igazolja, hogy a
reformkorban Rátz Zsófia, Hevesi Benjámin szentesi jegyző felesége a feljegyzések
szerint „sok románokat elolvasott”.950
A kutatás során összesen három református iskola könyvtárának nyomára sikerült bukkanni. A következőkben röviden ezeket a gyűjteményeket nézzük meg. Ezek
közül legszínvonalasabb állománnyal a hódmezővásárhelyi rendelkezett. Ez nem is
meglepő, hiszen a 18–19. század fordulóján a békési egyházmegye területén ebben az
intézményben folyt a legmagasabb szintű oktatás. A szentesi kálvinista iskola rektori
naplójában kölcsönzési nyilvántartások és az iskolai könyvtár katalógusai is megtalálhatóak. A naplóban vezetett tanmenetekből és a könyvjegyzékekből egyértelműen
megállapíthatjuk, hogy itt az úgynevezett kisgimnáziumi szinten folyt az oktatás.
Ennek legfőbb bizonyítéka az, hogy a diákok latin nyelvtant tanultak, viszont a
nagygimnáziumokra jellemző retorikát és poétikát nem (9.4. melléklet).951 A szentesi
iskolához hasonlóan a békésinek is előkerült a rektori naplója, sajnos nem jegyezték
fel benne a tankönyvek kölcsönzési adatait, ezért Békés esetében csak annyit tudunk,
hogy a diákok számára biztosítottak tankönyvet.952 Ezt abból tudjuk, hogy 1800ban egy Bróda Imre nevű árva diáknak egy évre kiadták Fridericus Muzelius latin
nyelvkönyvét.953 Ezek szerint Békésen is folyt latinoktatás. A békési iskolai könyves
kultúra jelének tekinthetjük, hogy 1813-ban Horváth István békési származású diáknak Békésről utána küldték Debrecenbe a fiatal tógátus tankönyveit.954
A szentesi iskolai könyvtár hasonló volt a békésihez, az állományban alapvetően csak alapfokú tankönyvek voltak megtalálhatóak, amelyeket a szegény sorsú
diákoknak ingyenesen biztosítottak. Annak ellenére, hogy 1817-ben Halász János
presbiter kezdeményezte az iskolai tankönyvek cseréjét, nem beszélhetünk arról,
hogy ezzel az írni-olvasni tanuláson és az alapfokú latin nyelvtanon kívül más tantárgyak bevezetését szerették volna elérni, mert Halász csupán – az egyházkerület
tankönyvújításával szemben – a régebbi könyveket kívánta megtartatni.955 Az 1807ben nyitott nyilvántartásból viszont megállapítható, hogy Szentesen az iskola jelentős szociális tevékenységet folytatott, mert az árva és szegény gyermekek számára
biztosította az ingyentankönyveket (9.4. melléklet). Ezt azért tarjuk fontosnak megemlíteni, mert a korabeli viszonyok között vagy a mezőváros, vagy a nemesi közösség gondoskodott a szegények ellátásáról. Azon árváknak, akik nem váltak teljesen
nincstelenné, a mezőváros gyámot rendelt ki, aki kezelte azok vagyonát. Ebből a
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vagyonból a kiskorúak megfelelő neveltetésére is fordítottak összeget, így például
Dunaháti Tóth István számára 1808-ban tankönyveket vásároltak.956 No de nem
volt mindenkinek ilyen szerencséje. A szegény diákok számára adott ingyenkönyvek
nyilvántartásának az árvák irataival való összevetéséből úgy tűnik, hogy az iskola
sokkal több diák tanulmányait támogatta – ellentétben a mezőváros vagy a nemesi
közösség árvapénztárával.957
Hódmezővásárhelyen szintén támogatták a szegény diákok tanulmányait. A legjobb példa erre Kováts János esete, aki 1804-ben vesztette el szüleit. Néhány évvel
korábban, 1796-ban az édesapja adományozott a helybeli református iskola számára egy könyvet. Halála után viszont Csongrád vármegye gyámhatósága felügyelte
az árva gyermek tanulmányait, és 1805 és 1811 között többször is vásároltak neki
tankönyveket, valamint füzeteket (diariumokat). A számlák tanúsága szerint ABC-s
könyvet, zsoltároskönyvet és Cellarius latin nyelvkönyvét vették meg. Az ifjú Kováts
János végül nem lett magasan képzett ember, mert 1816-ban csizmadiának állt.958
A vásárhelyi gimnáziumban viszont nemcsak Cellarius latinkönyvéhez férhettek
hozzá a diákok. A szentesi és békési gyűjteményekkel ellentétben Hódmezővásárhelyen már „bibliothecának” hívták a gyűjteményt, amely azt jelenti, hogy az iskolában önálló könyvtár létezett.959 Ez azért fontos, mert annak ellenére, hogy 1807 és
1827 között Szentesen több könyvjegyzékben is vezették az iskolai állomány gyarapodását, a jegyzékek megnevezéséből megállapítható, hogy a könyvek gyűjteményére soha sem tekintettek könyvtárként, csupán az ingóság részének tekintették. Sőt!
Bizonyos esetekben nem is az iskola, hanem az egyházközség vagyonához tartozóként írták le a szegény diákoknak kölcsönadott könyveket (9.4. melléklet). Ezzel
ellentétben a vásárhelyi iskolában mintegy 300 kötetes könyvtár állt a tanárok és
a diákok rendelkezésére, amelyben a 18. századi református olvasmányműveltség
tipikus műveit találjuk meg. Így például a debreceni kollégium tudós professzora,
Maróthi György által javasolt klasszikus latin szerzők szövegkiadásait, de a felvilágosodáshoz kapcsolható természetfilozófiai munkákat is, mint például Vásárhelyi
Tőke István Institutiones philosophiae naturalis vagy Hatvani István Introductio
ad principia philosophiae solidioris című könyveit.960 Ezek szerint a korábban megállapítottakhoz képest kijelenthetjük, hogy Békés mellett Hódmezővásárhely is fontos szellemi központja volt az egyházmegyének.
A hétköznapi életet sokkal jobban átjárta a napi vallásossághoz kapcsolódó olvasmányok sokasága, mintsem a felvilágosodás szelleme. A rendelkezésünkre álló
források szerint a református lakosság alapvetően csak a kegyesség tipikus olvasmá956
957
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MNL – CsML – SzL V.A.104.3. Árvák pénzének kihelyezési lajstroma (erogatio) 1800–1812,
p. 143.
A források tanúsága szerint Szentesen a mezőváros, illetve a nemesi közösség egyedül csak
Dunaháti Tóth István tankönyveinek megvásárlásához járult hozzá. MNL – CsML – SzL
V.A.104. és MNL – CsML – SzL IV.A.4.
Zvara , 2012, 19. MNL – CsML – SzL IV.A.4.12. Nagy Ferenc számadásai a Fridvalszky, a
Kovács és a Szomor árvák vagyonáról 1798–1823.
Zvara , 2012, 19.
Zvara , 2012, 22–23.
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nyaihoz ragaszkodott. Így például 1790-ben Vésztőn Lázár István bíró egy énekeskönyvet ajándékozott a helyi iskolának.961 Sajnos nem tudunk többet Lázárról, de
ajándékozása azt mutatja, hogy felfogása szerint az iskolának leginkább kegyességi
– például énekes – művekre lehetett csak szüksége.
Erdőhegyen 1801-ben összeírták az egyházközség könyveit. A gyűjtemény a felvilágosodás „olvasási dühéből” adódó olvasási igénynek semmilyen jelét sem mutatja,
mert összesen két kötetből állt, és azok is száz évvel ezelőtt élt református szerzők
egyházi munkái voltak. Mind Debreceni Ember Pál, mind Nádudvari Péter a 17.
század végének és a 18. századnak ismert református prédikátorai voltak, akik mereven ragaszkodtak a kálvinista hittételekhez. Nem véletlen, hogy Nádudvari prédikációit Bethlen Kata támogatásával adták ki Kolozsváron.962 Ezek a művek nem az
extenzív, hanem az intenzív olvasás olvasmányai voltak, másként mondva a hitélet
által táplált rendszeres újraolvasásra használták azokat:
„Az Erdő Hegyi Reformata Szent Ekklesiának Könyvei ezek a mellyek fel jegyeztettek Anno
1801. d(ie) 16 Maji Szik[?] G. által
1. Nehai Tiszteletes Tudos Férfiunak Nádudvari Péter Uramnak 84 Prédikátzioi
2. Innepi Ajandekul az Isten Sátorába fel vitetett Szent Siklus Debrecezni Ember Pál munkája.”963

A hódmezővásárhelyi parasztpolgárok között is tovább élt a református vallásosság
egyik tipikus jellemzője, a Biblia tisztelete. 1791-ben Czeglédi Nagy Mihály vásárhelyi vagyonos parasztgazda a végrendeletében külön megemlékezett a váradi Bib
liájáról, amelyet legkisebb fiára, Józsefre hagyott.964 Ez a Szentírás valószínűleg családi Biblia funkcióját töltötte be, ezért érdekes, hogy nem a legidősebb fiú örökölte.
Nem tudjuk megmagyarázni, miért döntött így a családfő, de megállapíthatjuk az
esetből, hogy a „Sola Scriptura” elve mélyen beágyazódott a kálvinista lakosság
hétköznapjaiba.
A békési egyházmegyében a tipikus református olvasmányokat nők között is
megfigyelhetjük. Békésen 1802-ben Kalmár Andrásné Borbély Zsuzsanna hagyatékát írták össze. Az ingóságok között egy rossz állapotú – vagyis sokat használt
– zsoltároskönyvet is felsoroltak. 1788-ban – szintén Békésen – Elek Ilona elhalálozása alkalmából készítették el az elhunyt vagyonleltárát. Ebben szintén találunk egy
zsoltároskönyvet.965 1810-ben a makói Liszkai Katalinnak volt egy bázeli Bibliája és
két zsoltároskönyve.966 Ezek közül a bázeli kiadású Biblia azért érdekes, mert erről
961
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VÉREL I.450.a.1. Keresztelési (1759–1816), halotti (1772–1816) és házassági (1772–1818)
anyakönyv omniáriummal, p. 12.
Trócsányi , 1959, 24–25.
EREL c.1. Erdőhegyi református egyház körrendeleti jegyzőkönyve 1785–1828.
I mre , 1984, 645. MNL – CsML – HL IV.A.1001.5.5. Czeglédi Nagy Mihály végrendelete,
Hódmezővásárhely, 1791. június 14. = Testamentumkönyv 1730–1795.
BEREL I.62.d.1. Testamentumkönyv és gondnoki számadások 1757–1817.
MNL – CsML – ML V.2.4.1. Nagy János árvái 1810–1817, Tutor Joó István = Árvagondnokok számadásai 1779–1839.
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egyértelműen tudjuk, hogy református fordítású műről van szó, hiszen a 18. században a debreceni kollégium közvetítésével sikerült kiadni a Károlyi-bibliát Bázelben.
A Kárpát-medence reformátusai között ez a kiadás jelentős mértékben elterjedt, és
a vallásos olvasmányok kedvelt kiadásává vált.967
A békési egyházmegye esperesi tisztségét 1809 és 1812 között betöltő Gyarmathi
Ferenc özvegyének is előkerült a könyvtára. Ebben az az érdekes, hogy szinte alig
különbözik a fentebb ismertetett sokkal szegényebb és sokkal kevésbé iskolázott női
olvasók olvasmányaitól. 1817-ben kelt végrendeletében Király Zsuzsanna szintén
Szentírást és egyéb kegyességi műveket sorolt fel. Láthatóan Király vagyonosabb
volt, hiszen a testamentum szerint zsebórája is volt, de olvasmányaiban nem különbözött az egyházmegye többi asszonyától:
„…Vagyon e’ következendő Jószágom: … egy zsebbeli ezüst óra… …egy nagy Biblia, két Tomusba, egy kissebb Biblia, Istennel való Társalkodás, két Tomusba, Erköltsi Tanítások, Mártyrok Oszlopa, Keresztyéni Útazó, Halál félelmei ellen való Orvosság, egy kis könyörgéses
könyv…”968

Férje viszont sokkal jelentősebb könyvgyűjteménnyel rendelkezett, amelyet az as�szony ura halála után nem tartott meg (nem olvasta a benne lévő köteteket), és
Szirbik Miklós makói lelkipásztor segítségével elárverezte azt. Gyarmathy magánkönyvtára egész komoly gyűjtemény lehetett, mert 100 forint összeg folyt be annak elárverezéséből.969 Szirbik Miklós minden bizonnyal Gyarmathy hagyatékából
is gyarapította gyűjteményét, de erre tényleges bizonyítékunk nincsen. A bevezető
fejezetben utaltunk rá, hogy Szirbik a vidéki történelemkutató értelmiséghez tartozott, hiszen 1835-ben kiadta Makó mezőváros történetét. Ebből adódóan rendszeresen olvasó ember volt, amelyet bizonyít a halálakor készült hagyatéki leltárban
fennmaradt könyvjegyzéke. Úgy gondolom, e jegyzék több könyve is egykor Gyarmathy Ferenc tulajdonában volt. A könyvjegyzék alapján Szirbik az igen régimódi
olvasmányok iránt érdeklődött, hiszen 1854-ben bekövetkezett halálakor könyveinek több mint a fele 18. századi vagy még korábbi kiadású volt. Lelkipásztori
tevékenységéből adódóan alapvetően prédikációs köteteket és teológiai munkákat
gyűjtött, de a kortárs filozófia is érdekelte. Az 5. fejezetben bemutattuk, hogyan határolódott el a református egyház Magyarországon Kant tanításaitól, Szirbik mégis
ismerte Kant munkásságát. Legalábbis a könyvjegyzéke szerint olvasta a Gyakorlati
ész kritikája című Kant-művet.970
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Bernhard, 2008.
Homoki Nagy, 1993, 430. MNL – CsML – ML V.A.1.4.o.2. nr. 295. Özv. Gyarmati Ferencné
Király Zsuzsanna végrendelete, Makó, 1817. november 3.
MNL – CsML – ML V.A.1.4.o.2. nr. 295. Özv. Gyarmati Ferencné Király Zsuzsanna végrendelete, Makó, 1817. november 3.
Tóth, 1993, 644–645., Tóth, 1996b, 26–35.
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7.2. A könyvek mint a tárgykultúra részei
A hitújításnak köszönhetően a könyv – mindenekelőtt a könyvek könyve, vagyis a
Biblia – komoly gondolkodásformáló erőre tett szert. Ebben persze nagyon nagy
szellemi támogatást kapott a humanizmustól, és jelentős technikai segítséget Gutenbergtől, hiszen a reformátorok a könyvnyomtatás feltalálásával – a sokszorosítást
révén – fel tudták használni hittételeinek terjesztésére. Témánk szempontjából ez
azért érdekes, mert a Szentíráshoz való ragaszkodással a reformáció azt érte el, hogy
a könyv, pontosabban a Biblia templomhelyettesítő toposszá vált: lehetővé tette,
hogy a vallási kultuszt ne csak a templomban éljék át az emberek, hanem a könnyen
hordozható könyv segítségével bárhol. A könyv tárgyi funkciójának ilyen jellegű
átalakulása nem állt meg a vallási kultusz metamorfózisánál, a 16. századra olyan
kommunikációs forradalom zajlott le, amely a nyomtatott könyvön keresztül kívánta a világ egészét bemutatni, annak működését megmagyarázni. Tehát a könyvet
mint tárgyat ekkortól tekintették úgy, mint a kultúra alapvető információhordozóját.971 A reformátorok által képviselt új világkép viszont nem feltétlenül került
összhangba a népi vallásossággal. Egyszerűen azért nem, mert a könyv mint tárgy
a protestánsok között elkezdte a faragott képeket is helyettesíteni. Ez pedig teljesen
ellentmond a hitújítás szellemiségének. Kálvin és társai nem azért építették az egyházat a Szentírásra, hogy azt kultikus tárgyként tiszteljék. Mégis a protestáns laikus
vallásosságban továbbra is nagy igény mutatkozott a katolikus egyházban ismert
szentelményekre, látványos rítusokra. Sőt! Még a kereszténység kereteibe egyáltalán
nem tartozó varázslás és mágia is népszerű volt a protestánsok között.972
Az előbbi fejezetben megállapítottuk, hogy a békési egyházmegyében az olvasmányműveltség csupán töredékeiben emlékeztetett a felvilágosodás által képviselt
„olvasási dühre”: az esperességben kimutatható a felvilágosodás olvasáskultúrájának hatása, de az olvasmányműveltség sok tekintetben még archaikus volt. Éppen
ezért érdekes kérdés, hogy mit gondoltak az emberek a könyvből szerezhető tudásról 1781 és 1821 között. Ennek érdekében a következőben megvizsgáljuk, hogy
az egyházmegyében valóban művelődésre használták-e a könyvet, vagy inkább státuszszimbólumként egyfajta reprezentációs funkciót töltött-e be. A reprezentatív
szerep elemzése során külön kitérünk rá, mennyire féltek az emberek az írástól,
illetve támogatták azt, mivel a szóbeliség és az írásbeliség egymáshoz való viszonyának rekonstruálásából meg tudjuk állapítani, hogy a szövegek olvasását vagy
meghallgatását részesítették-e inkább előnyben. Mind a szóbeliség, mind az írásbeliség elemzése során fontos kérdés, hogyan, mekkora távolságból jutottak el egy-egy
közösséghez, családhoz, személyhez a könyvek és az információk. Másként mondva
ebben az esetben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a nyomtatott könyv valóban akkora kommunikációs erőt képviselt-e, amit a 16. században a reformátorok elvártak.
Mit gondoltak erről a békési egyházmegyében élők? A nyomtatott könyvet valóban
információhordozónak tekintették, vagy csak egy presztízsértékű tárgynak?
971
972

Békési , 2009.
Tüskés , 1987.
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Meglátásom szerint a békési egyházmegyében a könyvet egyszerre tekintették státuszszimbólunak és a művelődés alapjának. Legalábbis a rendelkezésünkre álló források ezt a vegyes helyzetet igazolják. Jól mutatja ezt Szőnyi Benjámin és Glockner
Jakab könyvkultúrájának összehasonlítása. Szőnyi nemcsak a könyvekből megszerezhető tudást értékelte nagyra, bibliofil érzelmekre utaló jeleket is találunk önéletrajzában, ugyanis többször megemlíti, hogyan gyarapította könyvtárát, személy szerint megemlítve, kiktől kapott külföldi tanulmányai során ajándékba könyveket.973
A lieblingi református lelkipásztor, Glockner Jakab esete átmenet a könyvről alkotott pozitív és negatív véleményeknek. A 6.3.2. fejezetben bemutattuk, hogy a rittbergi és lieblingi egyházközségek közötti feszültséget úgy sikerült megoldani, hogy
1806-ban Johann Gysint megválasztották lieblingi lelkésznek, ezzel a két gyülekezet
elvált egymástól. Gysin több mint tíz évig szolgált az egyházközségben, 1818-ban
viszont Glockner személyében új pap érkezett a helyére. Az esperes szerint Glockner
rendkívül hiányos teológiai tudású volt, a legszükségesebb könyvekkel sem rendelkezett. Nem tudjuk pontosan, milyen művek hiányoztak Glockner gyűjteményéből,
de figyelemre méltó, hogy az esperes utasítása szerint a debeljácsai lelkésztől kellett
könyveket kölcsönkérnie.974 Úgy gondolom, Glockner története azért képez egyfajta
átmenetet, mert olyan lelkész volt, aki finoman szólva is kevéssé vonzódott a könyvekhez, miközben az esperes a távoli Bánátban is igyekezett olvasmányokról gondoskodni. Az olvasási lehetőségek mostoha körülményeit mutatja, hogy a Liebling
melletti szomszéd település a református Rittberg volt, Glockner mégis a több mint
száz kilométerre fekvő Debeljácsán találhatott megfelelő műveket.
Amennyiben további forrásokat is bevonunk az összehasonlításunkba, igen heterogén képet kapunk. Így például a tudós, rendszeresen olvasó Szőnyi Benjámin
éles ellentéte volt Papp János öcsödi rektor és káplán, aki 1794-ben egy részeg pillanatában kijelentette, hogy Mózes imposztor volt, valamint nem lesz feltámadás.975
A 6.4.2.1. fejezetben részletesen bemutattuk ezt a radikális valláscsúfolást, de nem
tértünk ki arra, honnan, milyen forrásból szerezte információit Papp. A kihallgatási
jegyzőkönyv szerint Papp alig forgatott könyveket: amikor az egyházi bíróság arról
faggatta, honnan, milyen olvasmányokból szerzett tudomást ilyen filozófiai gondolatokról, egyszerűen azt felelte, hogy „A Fel támadásról a mit szóllottam, azt nem
magamtól mondottam, hanem külső országi tanúlt emberekről. Hasonlóan hogy
Mósest is impostornak mondottam, azt is azoktól.”976
A könyvekkel szemben tanúsított gyanakvást egy köröstarcsai eset mutatja be legjobban. Köröstarcsán Szalontai László leánytanító (vagyis egyházi személy) azzal vádolta meg Pap Mihály falusi jegyzőt, hogy az istentiszteleteken udvariatlanul viselke973
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MNL – CsML – HL XIV.8. p. 5, 9, 25. Szőnyi Benjámin református lelkész, író kézirata
1764–1793.
TtREL I.29.o.1. Glockner Jakab személyes bemutatkozása az esperes előtt, 1818. február 23.
= Esperesi napló 1816–1862. TtREL I.1.b.61.1354. Esperesi jelentés a hódmezővásárhelyi,
békési, lieblingi egyházakról, 1818. Öcsöd, 1818. február 23.
Barcsa (1908) 2. köt. 311.
TtREL I.1.b.35.595. nr. 2. Papp Jánosnak feltett kérdések és válaszok az ügyében, Öcsöd,
1794. november 9.
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dett: nem állt fel a többiekkel és az igehirdetés ideje alatt „holmi Históriás könyveket
olvasott.”977 Védekezésében Pap azt állította, hogy ez legfeljebb kétszer történt meg
vele, de akkor sem szórakoztató irodalmat, hanem fizikoteológiai munkákat olvasott:
„[…] Hogy Predikatio alatt könyvet olvasok, még pedig holmi históriákat. Ez tetemes hazugság,
mert én prédikátio alatt soha sem olvastam, hanem talám vagy kéttszer esett meg, hogy Communio alatt, míg az emberek és Asszonyok communicáltak Sandert és Derhamot olvastam, […]”978

Pap ügyesen védekezett, amikor William Derhamot és Henrik Sandert említette,
mert a 6.1.1. fejezetben részletesen bemutattuk, mennyire népszerű filozófiai irányzat volt Magyarországon a 18–19. század fordulóján a fizikoteologizmus. Ráadásul Derham és Sander magyar fordításai egytől egyig nyolcadrét alakban jelentek
meg.979 A könyvek mérete azért érdekes, mert a tanú a vádlott háta mögött állt, ezért
egy nagy folio alakú könyv bibliográfiai adatait könnyen elolvashatta volna, viszont
a históriás művek gerincmérete megegyezett Derham és Sander munkáinak méretével, így Pap nyugodtan állíthatta, hogy hitbuzgalmi könyveket olvasott.
Ez a köröstarcsai eset pontosan tükrözi azt a kettősséget, amely a magyarországi
klérusnak az olvasásról kialakított gondolkodását jellemezte. A világi református
lakosság esetében is meg lehet figyelni ezt a kettősséget: bizonyos esetekben tisztelték, és a haladás legfőbb zálogának tartották a nyomdatermékeket, máskor meg
ellenségesen viszonyultak hozzá. Nem meglepő, hogy az adott helyzetből adódó
érdekek sokszor befolyásolták ezeket a megnyilatkozásokat.
A paraszti vagyonleltárak szerint a háztartásokban már a 18. század végén a
könyvek tárolására külön bútort tartottak, amely azt mutatja, hogy a nyomdaterméknek volt valamilyen szerepe a család életében. Sajnos a könyvtartó tékák megléte még nem jelenti, hogy az azokban őrzött könyveket valóban olvasták is, de
az, hogy ezeket külön felsorolták az ingóságok között, azt mutatja, hogy tulajdonítottak nekik valamilyen jelentőséget. Minden bizonnyal így volt ez Pető István
hódmezővásárhelyi lakos esetében is, akinek 1790-ben írták össze a vagyonát, s egy
könyvtartó tékát is megemlítettek.980
1819-ben Kis Bálint arról írt Juhász István esperesnek, hogyan képzeli el a népiskolai tananyagok és tankönyvek megreformálását. A levél sarkalatos pontjának
tekinthető az a rész, amikor a szülőket a könyvek megbecsülésére akarta rászoktatni,
vagyis mai szóhasználattal élve a könyv hosszú távú megőrzését szerette volna elérni:
„A’ szülék is értik annyira a könyvekből mikor látnák azt, hogy az esztendőb(en) is egy könyvetsékt kell venni, és n(em) is nyövődne el a könyv olyannyira el.”981
977
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TtREL I.1.b.51.1048. nr. 4. Több tanúvallomás és intézkedés, ha Pap Mihály nem vonja vissza
tanait, akkor excomunicáltassék, 1811. október 11.
TtREL I.1.b.51.1048. nr. 5. Pap Mihály vallomása szerint ittas volt, amikor a templomban
azokat mondotta és bocsánatot kér, 1811. október 14.
Sander , 1794, Derham, 1793.
MNL – CsML – HL IV.A.1001.a.3. Protochollum oppidi Vásárhely 1772–1794, p. 531.
TtREL I.29.i.179. Kis Bálint levele Juhász Istvánnak, Szentes, 1819. szeptember 22. = Szentes
1787–1865.
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Borossebesen Vég János lelkész helyzete 1818-ra annyira lehetetlenné vált, hogy
kénytelen volt elhagyni a települést. A pap elleni tömeges hisztéria részeként a helyi
lakosok az írott törvényeket őrző jegyzőkönyvet tekintették minden bajuk okozójának, azért megpróbálták megsemmisíteni:
„Mikor Felsőségnek rendeléseit és parantsolatit előttők olvasom azt merik mondani, hogy
az ő dólgaikban sem Királly sem Pűspök nem parantsol. Sőt egy részeges veszekedő paraszt
Patkó János nevezetű ember kikapván a protocollumot kezemből a főldhöz letőtte, hogy ne
olvassam nekik.”982

Ehhez hasonlóan Öcsödön is minden baj okozójának tartották a hivatalos iratokat, mert 1794-ben Kiss András helybeli lakos a bírói lajstromokat megcsonkította.
Nyilvánvalóan azért tette, mert úgy gondolta, ha elpusztítja az adóösszeírást, mentesül a közterhek alól. Arra nem gondolt, hogy az iratok elpusztításával a törvényi
kötelezettségei nem fognak eltűnni.983
Szintén tudatosan rongálták meg a kisperegiek is az anyakönyvüket. A 6.3.2. fejezetben részletesen bemutattuk, hogy az Egyekről elüldözött reformátusok Kisperegen új gyülekezetet alapítottak, de amíg az egyházközség megszervezésére engedélyt
kaptak, több éven keresztül nyomorogtak a pusztában. Hitükhöz viszont annyira
ragaszkodtak, hogy az eklézsia iratait magukkal vitték, és lelkipásztort is tartottak.
Mégis valami arra késztette őket, hogy kitépjenek néhány lapot az anyakönyvből.
Az egyháztagok szerint ezt azért cselekedték, mert szükségük volt üres papírra, hogy
intézni tudják hivatalos ügyeiket, Szentiványi Sámuel prédikátor szerint viszont így
tüntették el az 1769 és 1786 között egyházkövetésre ítélt személyek névsorát.984 Ez a
rongálás egyértelmű jele, hogy a könyvet (matrikulát) olyan információhordozónak
tekintették, amelynek megsemmisítésétől azt remélték, hogy bűnös múltjuk feledésbe merül. Azzal nem számoltak, hogy a közösségi emlékezet szintén megőrizte
rovott múltjukat, hiába tartottak csak az írott információtól.
Haldoklók esetében egészen másként állt a helyzet, mert több olyan esetet is ismerünk, amikor valaki hangsúlyozottan könyvek vásárlására adakozott. Ez azért
érdekes, mert a végrendelkezők gyakran hagytak pénzt egyházukra, iskolájukra és
a szegényekre, de kevesen ragaszkodtak ahhoz, hogy bizonyos összeget kizárólag
könyvek vásárlására szabad fordítani. Hódmezővásárhely lakosságának többsége
iskolázatlan paraszti társadalmi réteghez tartozott, mégis 1785-ben Kis Albert
és 1789-ben Nagy Szabó István a diákok tankönyvszükségletére adott néhány
forintot.985
982
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TtREL I.29.i.209. Vég János kérvénye az egyházmegyéhez, Borossebes, 1818. nap és hónap
nélkül.
MNL – JNSZML V.662.a.1. nr. 14. 1794. Kiss András 44 éves öcsödi református lakos =
Tanácsülési és peres jegyzőkönyvek 1782–1848.
AML jelzet nélkül Kisperegi (egyeki) anyakönyv 1765–1821.
MNL CsML – HL IV.A.1001.g.5. Kis Albert végrendelete, Hódmezővásárhely, 1785. december 11. MNL CsML – HL IV.A.1001.g.1. Esküdt Nagy Szabó István végrendelete, Hódmezővásárhely, 1789. augusztus 28.
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A nyomtatott könyvnek szimbolikus jelentőséget tulajdonító paraszti világ nyomára bukkanunk Debretzeni István szentesi írástudatlan lakos végrendeletében, mert
fontosnak tartotta, hogy bibliájáról és egyéb könyveiről is rendelkezzen.986 Testamentumát csupán egy vonással írta alá, de nagyon valószínű, hogy rendszeresen újraolvasott olvasmányairól van itt szó. (Kristóf Ildikó kutatásaiból tudjuk, hogy a kora
újkorban Magyarországon létezett egy olyan társadalmi réteg, amelyik hitbuzgalmi
műveket, kalendáriumokat lassan el tudott olvasni, ám írni nem tudott.987)
1785-ben Gyomán nemcsak státuszszimbólumnak tekintették a könyvet, az abból megszerezhető tudást is nagyra értékelték, mert a lakosság arra panaszkodott,
hogy az egybegyűltek előtt a település jegyzője nem olvasta fel szóról szóra a körrendeleteket és hirdetményeket, csak kivonatolva ismertette azokat. A gyomaiak úgy
érezték ez visszaélésre adhatott alapot, mert nem ismerhették meg a jogszabályok
valódi tartalmát. Mindezt észrevette a vármegyei közigazgatás is, és utasította a
jegyzőket, hogy „az currenseket szorol szora elolvasni és ugy nékik magyarázni”
legyenek kötelesek.988 Ez az eset tökéletes példája, hogy a békési egyházmegyében
a könyvet felemás módon ítélték meg. Fentebb említettük, hogy Borossebesen és
Öcsödön meg akarták semmisíteni a jogszabályokat tartalmazó köteteket, Gyomán
viszont ahhoz ragaszkodtak, hogy minél pontosabban megismertessék a könyvekben található paragrafusokat.
A könyvgyűjteményekkel való rendszeres törődés is arra utal, hogy azokat kulturális értékük, információtartalmuk miatt különösen fontosnak tartották. Hódmezővásárhelyen a presbitérium többször tárgyalta az egyházközség és az iskola könyveinek sorsát. A határozatok tanúsága szerint nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy
pontosan nyilvántartsák, milyen művekből állt a gyűjtemény, és kik használhatták.
Sőt! Megpróbálkoztak az eltűnt példányok visszaszerzésével is. Így például 1796ban elkészítették az egyházközség könyveinek jegyzékét, és pontos szabályok szerint
meghatározták, hogy abból mely szegény vagy árva gyerekek kaphattak egy-egy
iskolai tanévre tartós használatra egy-egy példányt. 1805-ben felszólították Halmi
Pál elhalt tanár örököseit, hogy az elhunyt hagyatékából szolgáltassák vissza az
iskola könyveit. 1811-ben már nem az egyház, hanem az iskola könyveinek inventarizálását rendelték el.989
1818-ban Magyarittebén egy családi Bibliában található bejegyzéseket a lelkész
bizonyítékként fogadott el, mert az anyakönyvben elfelejtették rögzíteni Juhász
András és Puskás Sára Erzsébet nevű lányának megszületését. A család viszont feljegyezte a családi Bibliába a kislány születését, amelyet a lelkipásztor hitelesnek
fogadott el.990 Ezek szerint a paraszti írásbeliség fontos információhordozó eszköze
volt a Biblia, amelyet az egyház is elismert.
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MNL CsML – SzL V.A.102.k.2. nr. 350. Debretzeni István végrendelete, Szentes, 1820. július
15.
Vö.: Sz . K ristóf, 2002.
MNL – BML V.A.317.b.5. p. 37. Curresn 1785. Daka , 1977, 83.
HÓREL I.180.b.3. 1796. január 6. és 1805. július 21. = Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1806.
HÓREL I.180.b.4. 1811. március 11. = Presbiteri jegyzőkönyv 1807–1833.
TLN Magyarittebei keresztelési és házassági anyakönyv 1812–1843.
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Kisperegen szintén találunk arra utaló jeleket, hogy fontosnak tartották az írásbeliség jelentőségét. Ebben az esetben a jogbiztosító iratok hosszú távú megőrzésén
volt a hangsúly: a letelepedési szerződés létfontosságú volt a falu lakosainak, mégis
1818-ra az eredeti dokumentum már elveszett, csupán az öregek emlékezete alapján
tudták megállapítani hozzávetőleges tartalmát. A lelkész kimondottan megharagudott ezért a gyülekezetre, mert úgy gondolta – szerintem joggal –, hogy az egyházközség felelőtlenül viselkedett, és nem voltak tisztában az okiratok jelentőségével:
„Fájlalni lehet! hogy az Instansoknak kevés gondjok vólt mind az itt emlékezetbenn forgó
Instantiáknak, mind pedig ama betses tzédultáskának megtartására. Úgy annyira, hogy már
most semmi legkissebb a’ Felsőbb hejekenn megfordúlt Irásoknak emlékezeténél egyebb nints.
Nints meg a’ tzédulátska, sem semmi resolutióval nem birnak. Semmi protocollumba nem
ment: ennél fogva semmi bizonyosra nem lehet akadni, az itt leparjált[?] tsekély tudositásnál
egyébbre. Hová lett, kiadták e kezeikből, vagy nem lévénn reá gond, eltévejedtek, nem tudnak
már most semmit is szóllani rólla.”991

Ennél a pontnál értünk el ahhoz, hogy a könyv reprezentatív jelentősége mellett a
fejezet elején megfogalmazott vizsgálódási célok közül a szóbeliség és az írásbeliség
szerepét megvizsgáljuk.
Az egyértelmű, hogy 1781 és 1821 között Magyarországon a lakosság többsége
analfabéta volt, de az emberek életük során rendszeresen találkoztak az írásbeliséggel. Kristóf Ildikó ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a társadalom
különböző rétegeiben az olvasásnak és az írásnak eltérő funkciókat tulajdonítottak.
Szerinte a paraszti műveltség ismerte az íróeszközöket és a lajstrom, könyv, cédula,
kalendárium külső megjelenési formáit, hiszen ezekkel találkoztak a hétköznapokban például jogi szerződésekben. Mégis a parasztok többsége hadilábon állt az írással, ezért sokszor úgy tekintettek az írott dokumentumokra, mintha varázserővel
bírtak volna. A magyarországi boszorkányperek jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy az írásra a társadalom egy részében egyfajta mágikus erőként tekintettek,
amelyből az következik, hogy sokszor a nyomtatott könyveket nem a funkciójuknak
megfelelően használták, hanem boszorkányságra, varázslásra. Erre jó példa, amikor
imakönyvet kincskeresésre használtak. Magyarországon a kora újkorban az írni-olvasni tudó emberek sokszor megbélyegzett, gyűlölt személyiségnek számíthattak
egy archaikus közösségen belül.992
A Békési Református Egyházmegyében a 18–19. század fordulóján ilyen archaikus közösségeket már nem találunk, és a könyv felhasználási módjáról sem alkottak
ennyire torz képet. Mégis érdekes példákat találunk, hogyan viszonyult egymáshoz
az írásbeliség és a szóbeliség.
A hivatalos ügyintézéshez egyre inkább szükség volt rá, hogy az illető írásban
nyújtsa be kérvényét, panaszát, feljelentését. Ennek ellenére a falusi bíráskodásban
teljesen bevett gyakorlatnak számított, hogy a lakosság szóbeli kérvénnyel fordult
az elöljárókhoz. Gyomán például 1797 és 1806 között alig fordult elő, hogy valaki
991
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KREL b.1. Omniárium 1818–1839.
K ristóf, 1995.
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írásban nyújtott volna be valamilyen panaszt, helyette szóban tették meg, amelyet
a település vezetői minden esetben kivizsgáltak.993 Szintén gyomai az az adatunk,
amely a szóbeliség és az írásbeliség párhuzamos együttélést mutatja. A 6.2.2. fejezetben részletesen bemutattuk az Úri Sándor körül kialakult botrányt. Ez egyházmegyei közgyűlés a vizsgálat során mind a szóbeli, mind az írásos panaszokat
figyelembe vette: „[…] a dolgot rész szerént mellőző, rész szerént egyenesen meg
valló írásos és szóbeli feleletekből a tetemesebb vád pontokat nagy részént igaznak
látta.”994 Ezek szerint a hétköznapi élet része volt a szóbeli ügyintézés elfogadása is.
Az általunk vizsgált időszakban – társadalmi pozíciótól függetlenül – szinte
mindenki arra törekedett, hogy írásban rögzítse a számára fontos információkat,
előjogokat és érdekeket. A Kristóf által az írásról és az olvasásról bemutatott archaikus világkép az egyházmegye területén ekkor már nem kimutatható. Ez azért
érdekes, mert korábban több példát is hoztunk azzal kapcsolatban, miszerint az
emberek a nyomtatott könyvet az ellenségüknek tartották. Az írásbeliség ilyen
mértékű elutasítására, netán varázserejű felhasználására viszont nem találunk
adatot, ezért nézzük meg, milyen helyzetekben tartották fontosnak az írni tudást
hasznosítani.
Szinte az összes egyházközségre igaz, hogy a 18. század során kezdték el saját
egyházközségükben a hivatali írásbeliségét, habár ennek mennyiségében és minőségében igen nagy eltéréseket tapasztalunk. A hivatali írásbeliség legnívósabb produktuma a szentesi egyházközség krónikája, amely a 18. század közepétől a katolikus
egyházban használt historia domushoz hasonlóan évről évre rögzítette a gyülekezet történetét.995 Ilyenképpen Hódmezővásárhelyen szintén komoly írásbeliség volt,
amely leginkább Szőnyi Benjámin tevékenységének volt köszönhető.996 Az újonnan
létrejött egyházközségek viszont nem tudtak ilyen rendszeres írásbeliséget fenntartani. A reformátuskovácsházi kertészek 1820-ban arról panaszkodtak, hogy „notarius nélkül soká nem lehetünk, magunk közt sints senki, a ki tsak egy levelet el
olvasson, vagy egy passust adjon, a mi minden nap szükséges vólna.”997 Miközben
mindent megtettek annak érdekében, hogy rendszeresen vezessék az egyházigazgatáshoz szükséges dokumentumokat, ennek érdekében Gyulán beszereztek egy anyakönyvnek és egy jegyzőkönyven alkalmas üres füzetet.998
Az egyházközségek életében igen komoly problémát jelentett annak felkutatása, hogy mikor jött létre az adott településen a református gyülekezet. A vésztői
lelkipásztor 1786-ban kétségbeesve állapította meg, hogy semmilyen írásos dokumentum nincs a templom eredetéről, és a közösségi emlékezet sem utalt egyértel
műen, hogy „mitsoda vallású emberek építették ezen templomot, mi féle nemzettség
993
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MNL – BML V.A.317.f.2. Peres jegyzőkönyvek 1797–1806.
TtREL I.1.b.42.807. Egyházmegyei közgyűlés kivonata, Gyoma, 1803. szeptember 27.
Takács , 2001.
Szeremley, 1890.
TtREL I.29.i.155. Kovácsházi elöljáróság levele az espereshez, Kovácsháza, 1820. április 30.
= Reformátuskovácsháza 1807–1883.
RKREL I.265.e.1. Kurátori számadás 1821–1863.
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tisztelte benne az Istent arra senki nem emlékezik.”999 Ehhez hasonlóan alakult a
helyzet Borossebesen is, mert 1806-ban a lelkipásztor csak 1765-ig visszamenőleg
tudta kideríteni a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok neveit, a többi információ
az írásbeliség hiánya miatt elveszett.1000
A kisebb gyülekezetnek számító Ágyán viszont 1799-ben az iskola számára már
önálló jegyzőkönyvet nyitottak, amely azért érdekes, mert önálló iskolai iratkezelés
a békési egyházmegyében csak a nagyobb iskolaközpontokra volt jellemző, mint
például Hódmezővásárhelyen, Békésen és Szentesen.1001
Egészen más szempontból érdekes a békési reformátusok íráskultúrája. Adataink
szerint Békésen a kántorok a 18. században egészen 1766-ig rendszeresen lemásoltak egymás között egy kéziratos passiót.1002 Nyilvánvalóan azért tették, mert nagypéntekenként rendszeresen elénekelték Krisztus szenvedéstörténetét, és az állandó
használat miatt az eredeti mű elrongyolódott. Sajnos ma egyetlen példány sem lelhető fel ebből a kéziratból, bár maga a tény az érdekes. Egész pontosan az a különleges
ebben, hogy rendszeresen másolták a művet, és azt kéziratban terjesztették. Mivel
a református egyház a 18. században szigorúan fellépett a passió éneklése ellen, ez
megmagyarázza – az elrongyolódáson kívül –, miért kéziratban másoltak egymás
között: a békésiek ragaszkodtak egy néphagyományhoz, amelyet a hivatalos egyház
katolikus elhajlásnak tartott. Adataink szerint a 18. század végén a passió éneklése
már nem volt szokásban Békésen, de az évtizedeken keresztül tartó rendszeres másolás azt mutatja, hogy az írást nagyon hasznos eszköznek tartották a kántorok,
mert segítségével sokáig megőrizhették üldözött hagyományaikat.1003
Az írás hasznosságát és jelentőségét nemcsak titkos másolatok készítésekor tartották sokra az egyházmegyében élők, hanem az egyházi élet más területén is. Szentesen a gyülekezeten belül keletkezett konfliktus okának megmagyarázásakor tekintettek úgy az írásra, mint hasznos eszközre. Békésen a lelkipásztor elleni fellépés
eszközének tekintették az írás alkalmazását.
A 6.4.2. fejezetben részletesen bemutattuk Szépe Pál, Szépe János és Szalai János
szentesi gazdák esetét. Mint tudjuk, 1821-ben Szentesen létrejött egy kisebb csoport, amely szervezett formában fordult el az egyháztól: Szépe János, Szépe Pál és
Szalai János évek óta nem jártak templomba, az úrvacsoraosztásokon nem vettek
részt. A presbitérium szerette volna kideríteni, miért távolodtak el így az egyháztól,
de nagyon nehezen ment, mert a vádlottak nem tudták írásban megfogalmazni panaszaikat. Az egyházfegyelmi ügy tárgyalásának irataiból viszont kiderül, hogy a
lázongók csoportja mindenképpen szerette volna írásban is előadni érvelését, vagyis
a szóbeliséggel szemben az írásbeliséget részesítették előnyben:
999
1000
1001
1002
1003

VÉREL I.450.a.1. Keresztelési (1759–1816), halotti (1772–1816) és házassági (1772–1818)
anyakönyv omniáriummal.
BOREL b.1. Lelkészi névsor 1765–1848, Kurátori számadás 1812–1846, Mindenes jegyzőkönyv (1806) 1824–1849.
TtREL I.29.a.2. Közgyűlés, Gyulavári, 1799. február 28.
Durkó, 1939, 105.
Molnár , 1988; Bárdos , 1971.
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„[…] hogy nékiek még előbb embert kell ara másutt keresni a kik az ő panaszaikat, és nehézségei
ket írásba tudja tenni; azonban azóta is, ezt nem tellyesítvén, hanem szűntelen folytatván és szaporítván botránkoztató sértegetéseiket, az ekklésia és a közjó ellen törekedő lázzasztásaikat.”1004

Szentesen nemcsak ők álltak hadilábon az írással, mert 1788-ban Szőnyi Pál lelkész
ellen lefolytatott vizsgálat során a meghallgatott tanúk közül egyedül a prédikátor,
Szentmiklósi Sebők Sámuel tudta kézjegyével ellátni tanúvallomását, míg a református egyház gondnoka, Basó Mihály és Csoó István tanító „keze kereszt vonásával” hitelesítette a jegyzőkönyvet.1005 Ennek ellenére vannak nyomai az írásbeliség
fejlődésének Szentesen, mert 1830-ban már nyugalmazott tanítóként Csoó István
saját aláírásával tudta ellátni végrendeletét.1006
Békésen szintén komoly közösségformáló ereje volt az írás használatának, és ez
nemcsak a vallási szokások megőrzésében jelentkezett – lásd korábban a passió
másolását –, hanem a műveletlen paraszti közösségekben is. Az iskolázatlan békésieknek komoly érdekérvényesítő szereppel bírt az írásbeliség, amikor 1817-ben a
lelkészük, Zilahi János ellen írásban meg tudták fogalmazni panaszaikat. Az egyházkerületi levéltárban fennmaradt autográf kézirat írásképéből egyértelműen megállapítható, hogy azt olyan ember írta, akinek komoly szellemi erőfeszítést okozott
pár sor megfogalmazása, hiszen a folyamatos vonalvezetés helyett a betűket csak
rajzolni tudta. Ráadásul láthatóan békési í-ző nyelvjárásban fogalmazott, amely
szintén árulkodik származásáról. Miközben nem volt tisztában a toldalékok írásmódjával, és a központozási jeleket sem ismerte:
„Bikisi biro Uram nak adsik
Bikisi birák uramék tegnap a gyülésben meg nem montuk de most meg mongyuk, ha Zilait
a papságbúl három hét alatt kentek ki nem teszik mink vagy a biro uram házát vagy törvény
bírojét vagy más esküt ember házát tempora teszük nékünk papnak kel a kiskáplány meg a
visztüi pap már mindenik igirkezet
[más kézzel:] 27a aprilis 1817 reggeli 5 órakor az uttzán találtatott.”1007

Egyébként a pap ellen lázadók elérték céljukat, mert annak ellenére, hogy a Zilahi
ellen beterjesztett vádak nem bizonyultak valósnak, mégis a helytartótanács azt
javasolta, hogy a lelkipásztor költözzön el Békésről. Cserébe fel ajánlották neki a
gyomai lelkészséget. Zilahi mégsem volt hajlandó elmenni a városból, inkább állás
nélkül maradt ott egészen 1841-ben bekövetkezett haláláig.1008
1004
1005
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1007
1008

SzNREL I.375.b.2.1 Presbiteri jegyzőkönyv 1816–1827.
TtREL I.29.i.67. Szőnyi Pál elleni tanúvallomások jegyzőkönyve, 1788. május 28. = Hódmezővásárhely 1765–1841.
MNL – CsML – SzL V.A.102.k.1. nr. 416. Csoó István emeritus tanító végrendelete, Szentes,
1830. június 17. = Végrendeletek (1731–) 1802–1849 (–1890). Csoó annyira ügyesen képezte
magát, hogy 1825-ig 44-szer olvasta végig a Bibliát. Takács , 2001, II., 394.
TtREL I.1.b.69.1516. nr. 1. Tomcsányi Kristóf szolgabíró vizsgálata Békésen, Békés, 1817.
április 27. = Zilahi János békési lelkész pere a városi elöljárókkal 1822.
Durkó, 1939, 109; Szegedi , 1904, 20–22; Tóth, 2002, 31–32.
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Összességében megállapíthatjuk, hogy az írásbeliséget a békési egyházmegyében élő minden rendű és rangú személy hasznosnak tartotta, törekedett használatára. Ennek minősége persze igen különböző volt, mégis a közgondolkodásban az
írásról kialakított vélemény az írásbeliséget kezdte többre tartani a szóbeliséghez
képest. Ez azt is jelenti, hogy a könyv nemcsak reprezentatív funkciót töltött be,
kulturális értéknek is tekintették, még akkor is, ha néha a megsemmisítésével kívántak a helyzetükön javítani. A fejezet elején viszont felhívtuk rá a figyelmet,
hogy nem elég annak eldöntése, mennyire volt szimbolikus jelentősége a könyvnek az egyházmegyében, mert ezzel össze kell vetni, hogy milyen távolságból szerezték be az emberek a könyveiket: helyben, vagy országos, esetleg nemzetközi
kapcsolatokat is felhasználtak ehhez? Ennek megválaszolása azért fontos, mert
ebből tudjuk eldönteni, hogy milyen kommunikációs erőt képviselt a könyv. Vajon a nyomdatermékekből tájékozódtak az egyházmegyében, vagy használtak más
kommunikációs csatornákat?
A 7.1. fejezetben bemutattuk, hogy 1807-ben Juhász István gyulai lelkipásztor
Bécsből szerezte be könyveit. Azt is tudjuk, hogy az országos tekintélynek örvendő
Szőnyi Benjámin külföldi tanulmányai során az általa meglátogatott nyugat-európai
nagyvárosok mindegyikében vásárolt könyveket.1009 Ma már közismert, hogy azok
a lelkészjelöltek, akik a kora újkorban külföldön tanultak, kint tartózkodásuk során
igyekeztek minél több könyvet megszerezni, mert hazatérve nagyon nehezen tudtak
a nemzetközi könyvkereskedelem által forgalmazott művekhez hozzájutni. Minket
ez igazából nem érdekel, mert a békési egyházmegyében nem ismerünk olyan lelkipásztorjelöltet, aki az esperességből indult peregrinálni, és oda is tért vissza. Vagyis
az ilyen módon külföldön beszerzett könyvek számunkra nem relevánsak, mert nem
tájékoztatnak arról, hogy milyen csatornákon szerezték be a lelkészek a könyveiket,
amikor már itthon szolgáltak.
Sajnos, nagyon kevés adatunk van arról, hogy a Békési Református Egyházmegyében élők 1781 és 1821 között hogyan szerezték be a könyveiket. Az esperesség
területén működő könyvkötők egész biztosan közreműködtek ebben, hiszen a 7.1.
fejezetben bemutattuk, hogyan utazta be a Délvidéket Barta Mihály makói könyvkötő. Utazása során bejárta a katonai határőrvidéket és a temesvári vásárra is eljutott. Levelezéséből kiderül, hogy különböző teológiai műveket szállított a lelkészi
kar számára. Mivel a szentesi és a hódmezővásárhelyi könyvkötők árukészletéről
pontos információkkal is rendelkezünk (9.3. és 9.6. melléklet), egyértelműen kijelenthetjük, hogy a békési egyházmegyében a könyvkötők egész biztosan közreműködtek abban, hogy ellássák könyvekkel a református híveket. Ennek mértéke és
minősége viszont igen sekély volt, mert a könyvkötők hitbuzgalmi műveket, ponyvát, Szentírásokat és tankönyveket forgalmaztak. Ez azt jelenti, hogy a könyvkötők
regionális szinten biztosították az alapvető olvasmányokhoz való hozzájutást, de
rajtuk keresztül nehéz volt a hazai vagy az európai szellemi vérkeringésbe bekapcsolódni. Ezen a helyzeten az egyházkerült sem javított, mert az egyházkormányzatnak
1009

MNL – CsML – HL XIV.8. p. 5, 9, 25. Szőnyi Benjámin református lelkész, író kézirata
1764–1793.
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a könyvet népszerűsítő tevékenysége kimerült az új énekeskönyvek, illetve Bibliák
forgalmazásában.1010
Fontos viszont megjegyeznünk, hogy az általunk vizsgált időszakból ismerünk
egy olyan gyűjteményt, amely rendkívül gazdag volt külföldi kiadású munkákból,
bár a tulajdonosa soha sem járt külföldön. Rektorként szolgált egy alföldi mezővárosban, ahol ugyan működött könyvkötő műhely, de kizárt, hogy könyveit a
könyvkötő révén szerezte volna be, mert amint fentebb láttuk, ezek a mesterek nem
foglalkoztak komolyabb kiadványok forgalmazásával. Az illetőt Fábián Jánosnak
hívták, és az ő tevékenységéhez köthető a könyvünk címét adó idézet is. A 7.4.2.
fejezetben részletesen be fogjuk mutatni könyvtárát, itt most csupán annyit kell
megemlítenünk, hogy gyűjteményében feltűnően sok külföldi kiadású kötet volt,
amelyeket nagyrészt Magyarországon is meg lehetett szerezni, mégis igen ritka kivételnek tekinthető a könyvtára, mert állományát helyben és a régióban biztosan nem
tudta beszerezni. Ugyan semmilyen bizonyítékunk nincs arra vonatkozólag, hogy a
könyveit külföldről hozatta volna, de az egyházmegyében folytatott felforgató tevékenységéből arra következtethetünk, hogy Fábián a korabeli politikai és filozófiai
vitákról, változásokról alapvetően nyomtatott könyvekből és folyóiratokból értesült, vagyis kilépett a helyi közösség kereteiből, és érdeklődéséből adódóan a lehető
legmesszebbről is igyekezett könyveket beszerezni.1011
Néhány más jellegű forrásunk azt mutatja, hogy könyveket egyáltalán nem nagy
távolságból, csak az adott településről szerezték meg. A Szalai Sándor nevű hódmezővásárhelyi lakos 1818-ban egy kéziratos kolligátumát állította össze Bod Péter
a Kősziklán épült ház ostroma és Losonczi Hányoki István A keresztyén vallásnak világos tűköre című műveiből. Szalai kolligátuma azért érdekes, mert eredeti
nyomtatott könyveket másolt le, és a kéziratban rögzítette, hogy a másolást Hódmezővásárhelyen végezte.1012 Szalai életéről semmit sem tudunk, de számunkra ez
nem jelent gondot, mert annyit megállapíthatunk, hogy a 18. századi vezető magyar
református gondolkodók könyveihez hozzá lehetett jutni Vásárhelyen. Tehát az érdeklődők helyi szinten a ponyván és a legalapvetőbb imádságoskönyveken kívül
igényesebb olvasmányokat is megszereztek.
A szülőföldhöz való ragaszkodás szép emléke Asztalos István bejegyzése saját
könyvébe, mert 1805-ben Debrecenben tartózkodott, mégis azt fájlalta, hogy nem
lehetett otthon a szülővárosában:
„Habet St. Asztalos comp. Debrecini 1805. d. 20a Septembris
Makó Makó édes hazám
Ne légy idegen én hozzám”1013

1010
1011
1012
1013

Például 1813-ban minden egyházközséggel tudatták, hogyan lehet új kiadású énekeskönyvekhez hozzájutni. SzNREL I.375.c.2. Felsőbbhatósági körrendeletek 1812–1859.
H egyi , 2016c.
„De scripsit H. M. Vásárhely Die 17a Decembr. 1818. Per Alexandrum Szalai mp.” F Q 48
H eineccius , 1761. SzKIRG D 2.
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Nagyon sok olyan jellegű levél maradt fenn, amelyben könyvek további sorsáról
rendelkeztek. Ezeket általában lakóhely-változtatás vagy haláleset miatt írták, amikor a rokonság gondoskodott a kötetek elhelyezéséről. 1788-ban Marjalaki Dániel
gyomai lelkipásztor arról tudósította Szentmiklósi Sebők Sámuel szentesi lelkészt,
hogy azok a kötetek, amelyeket Szentmiklósi megvásárolt, már be vannak csomagolva Kabán, és onnan bármikor el lehet szállítani Szentesre.1014 A tiszántúli egyházkerület püspöke, Benedek Mihály azért írt levelet Juhász István öcsödi lelkésznek,
hogy elrendezze meghalt öccse könyveinek sorsát. Benedek egyszerűen annyit kért
Juhásztól, hogy testvére könyveit küldje el neki Debrecenbe.1015
A fentebbi adatok első ránézésre azt mutatják, hogy erős volt a regionalizmus az
egyházmegyében, mert sok könyv vándorolt a régión belül, és cserélt gazdát. Nem
szabad viszont elfelejtenünk, hogy ez a néhány adat az általunk vizsgált olvasmánymennyiségnek az egy százalékát sem teszi ki, tehát a belőlük levont következtetés
egyáltalán nem tekinthető hitelesnek. Mivel nem tudjuk, hogy a többi 99% hogyan
jutott el az egyházmegyébe, annyit jelenthetünk ki, hogy az egyszerűbb, igénytelenebb olvasmányokhoz az adott településen is hozzá lehetett jutni, míg a komolyabb
művek beszerzéséhez legalább hazai kereskedői vagy értelmiségi kapcsolatok voltak
szükségesek.
Számunkra az a kérdés, hogy milyen mértékben használták fel a könyvből szerezhető információt az egyházmegyében. Annak érdekében, hogy ezt megállapíthassuk, meg kell vizsgálnunk, hogyan terjedtek az információk a békési esperességben,
és vajon a könyv volt-e az információhordozó.
Kis Bálint szentesi lelkipásztor a 19. század első felében történeti kutatásokat is
végzett, hiszen – mint tudjuk – először ő írta meg az egyházmegye történetét. Munkája során mai értelemben vett olvasmánytörténeti módszereket is használt, mert
a régi nyomtatványok esetében mindig megvizsgálta a terjedelmüket, ívjelzésüket
és külön odafigyelt a possessorokból nyerhető adatokra. Kis a Debreceni és Nagy
enyedi Kollégium könyvtárában olvasta Ozorai Imre De Christo et eius Ecclesia
című könyvét, amelyből a possessorokat is kijegyzetelte: „Ezen ritka könyvnek első
kiadása meg van a Debreceni Collegium bibliothecájában, a második kiadása pedig
az enyedi bibliothecaban. A debrecenit vette Dús András Késmárkon 1748-ban, és
ugyanő ajándékozta a debreceni bibliothecanak madarasi notárius korában 1754ben. Sinai Miklós lévén a Collegium bibliothecariusa.”1016
Az egyházmegye hétköznapi működéséhez viszont alig használták fel a nyomtatott könyvből szerezhető információkat. Sokkal inkább levelezés által történt az
információcsere, főleg akkor, ha valamit el kellett titkolni.
1790-ben II. József halála után felerősödtek a tiltakozások a központosító politika ellen. A református egyház szempontjából ez kényes helyzet volt, mert az ös�1014
1015
1016

TtREL I.29.c.7. Marjalaki Dániel gyomai lelkész levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek, Gyoma, 1788. december 17. = Elegyesek 1796–1901.
TtREL I.29.i.147. Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak Benedek Pál hagyatéka és könyvei
ügyében, Debrecen, 1813. április 6. = Öcsöd 1787–1883.
K is , 1992a, 217.
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szehívott országgyűlés és a koronázási előkészületek feszült helyzetet teremtettek,
amelyben a protestánsok érdeke a status quo fenntartása volt.1017 Nem meglepő,
hogy a tiszántúli püspök utasítást küldött Szőnyi Benjámin esperesnek, hogy ne ismertessék a gyülekezetekben a diéta elé kerülő törvényeket és az országos politikai
híreket. Helyette arra kérte a lelkipásztorokat, hogy nyugtassák meg a háborgókat,
mert nem lesznek sorozások, és a só ára sem fog emelkedni. A superintendens hangsúlyozottan kérte, hogy ez a levele maradjon titokban:
„Ezt a curre(n)st T. Prédikátor Uraimék tsak magokba tartsák és másoknak ne mutassák,
mert az által alkalmatosság szolgaltatodnék balvélekedésekre, és éretlen beszédekre a kösség
között, mellyet el kell tavoztatni.”1018

Az általam átnézett források alapján ez a levél nem került illetéktelen kézbe, az
viszont más kérdés, hogy az 1790-es évek politikai mozgalmai a vármegyéken keresztül a gyülekezetekbe is beszivárogtak.
1791-ben a tiszántúli egyházkerületben kettős püspökválasztás történt, mert a
lelkészi kar jelentős többsége nem akarta bevonni az egyházkormányzatba a világiakat. Sinai Miklós püspök a presbiteri kormányzás korlátozása mellett, Hunyadi
Ferenc püspök a világiak szerepének erősítése mellett állt ki. A békési egyházmegyében is megfigyelhető volt a megosztottság. A Sinai pártját fogó lelkipásztorok igyekeztek anyagilag is támogatni püspöküket, hiszen valahogyan finanszírozni kellett
az éppen ekkor összehívott zsinaton való részvételét. Tudjuk, hogy Sinait kizárták a
zsinatról és a superintendensi tisztségről is lemondatták, amellyel elbukott a hyerarchikusok harca.1019 Ezek alapján nem meglepő, hogy a békési traktusban a lelkészek
igyekeztek titokban tartani Sinaihoz fűződő viszonyukat, de az információ mégis
kiszivárgott, mert Kuthi Ádám assessor egyik levelében arról panaszkodott, miszerint „Hihető hogy valamelly Gyulai Gyülésünkben jelent volt atyafi által tudhatták
meg olly hamar a dolognak közöttünk lett folyását […]”1020
Az egyházmegye vezetésének azzal is meg kellett küzdenie, hogy a gyülekezetek
egyszerűen eltüntettek iratokat, és nem voltak hajlandóak azokat visszaszolgáltatni.
Így például Bereczk Péter hódmezővásárhelyi lelkész összetűzésbe keveredett egy
helyi lakossal, és vizsgálatot indítottak ellene. A vásárhelyi presbitérium egyszerűen
magához vette az erre vonatkozó aktákat, és nem akarta visszaszolgáltatni, amelyen
az esperes felháborodott, és követelte az ügymenet zavartalan folytatását:
„Meg illetődve olvasom Kegyelmetek hozzám utasitott utolsó levelekben mellyet tegnap estve
későn vettem, azon magok meg határozását mely szerént azokat az Actakat, mellyeket Vésztőn
publica fide et auctoritate a vissza küldésnek igérete alatt a Kegyelmetek Expressussanak által
adván, nem akarják vissza küldeni hozzám, hanem magok fogják a Deputationak által adni.
1017
1018
1019
1020

Bucsay, 1985, 173–177.
TtREL I.29.f.3. Szathmári Paksi István körlevele. Debrecen, 1790. május 19. = Püspöktől
érkezett körlevelek, levelek 1766–1878.
R évész , 1959, 178–211.
TtREL I.29.c.15. Kuthi Ádám assessor körlevele az egyházmegye számára, Öcsöd, 1791. szeptember 14.
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De valyon mi okon? Nem de nem én vagyok e dologban a bíró, és így az egész dologról nem
Kegyelmetek, hanem énnékem kell az Deputatiot informálnom. Vévén azért ezen levelemet
azonnal által küldjék, és tovább magoknál ne tartoztassák.”1021

Ennek ellenére mégis feltételezhető, hogy a békési egyházmegye irányítása során
nyomtatott könyveket is használtak az atyák. Nagyon fontos volt, hogy az egyházközségek tisztában legyenek az egyházakra vonatkozó hatályos szabályokkal, mert
a türelmi rendelet kihirdetése előtt ezen múlhatott egy-egy település nyilvános vallásgyakorlásának joga, de 1781 után is szükséges volt ezek ismerete. Érthető, hogy
az egyházlátogatásokon szigorúan ellenőrizték, hogy megvannak-e a gyülekezetben
a királyi rendeletek. Évekkel 1781 után is nagyon részletesen írták elő, milyen iratokkal kell minden egyházközségnek rendelkezni: az 1787. február elsején Hódmezővásárhelyen tartott egyházmegyei gyűlés elhatározta, hogy Csongrád, Csanád és Békés vármegyéktől megkéri a királyi parancsolatok másolatát, amelyeket
elküldenek a gyülekezeteknek, és az egyházlátogatás 7. pontjában ellenőrzik ezek
meglétét.1022 Ebből az utasításból kiindulva feltételezhetjük, hogy a Békési Református Egyházmegyében nemcsak a helytartótanácstól származó leiratokat, hanem
a nyomtatásban megjelent törvényeket is lemásolták a körrendeleti jegyzőkönyvekbe. Ez pedig azt jelenti, hogy a lelkészeknek az információszerzés során nyomtatott
könyveket is kellett használniuk.
Mit is jelent ez? A válasz egyszerű. Az egyházmegyében a hétköznapi élet során az
olvasni tudók vékony tábora rendszeresen forgatott könyveket. Számukra a nyomtatott könyv valóban olyan kommunikációs csatorna volt, amelyet a fejezet elején
említett hitújítók elképzeltek, viszont az egyházmegye teljes egészét nem érte el a
nyomtatott könyv kultúrája. Helyette a szóbeli információkra építették az emberek
a tudásukat. A bemutatott források szerint valóban előfordult, hogy a könyvet szimbólumnak, tárgynak tekintették, amelyet legjobban a könyvcsonkítások mutatnak.
Az írásbeli ügyintézésre való nagy igény viszont azt mutatja, hogy az egyházmegyében élők számára a könyv már nem varázserővel bíró tárgy volt, hanem a kultúra
hordozója.

7.3. „Baszom attát olvasd el…”
Közösségi olvasásélmények
A Békési Református Egyházmegyében a 18–19. század fordulóján viszonylag kevés
volt azoknak a száma, akik tudtak írni-olvasni. Az előző fejezetből viszont kiderült,
hogy a könyvből megszerezhető információra az emberek még akkor is odafigyeltek, ha a könyv hasznosságáról felemás módon gondolkodtak. Nagyon jól mutatja
1021
1022

HÓREL I.180.c.2. nr. 119. Szentmiklósi Sebők Sámuel levele a hódmezővásárhelyi gyülekezetnek, Szentes, 1798. március [?].
K is , 1992a, 139.
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ezt, hogy Gyomán a falusiak nehezteltek a jegyzőre, amikor nem szóról szóra olvasta fel a határozatokat, miközben Borossebesen a feldühödött parasztok meg akarták semmisíteni a rendeleteket tartalmazó jegyzőkönyvet. Látható, hogy mindkét
esetben nem egy ember, hanem egy csoport, egy közösség fejtette ki véleményét a
könyvről mint információhordozóról.
A közösségi olvasásnak sok módja ismert, közülük kettőt érdemes kiemelnünk:
az egyik esetben egy felolvasót hallgattak figyelmesen az érdeklődők. A másik
esetben viszont a közösség nem gyűlt így össze, hanem valamilyen közös identitástudat által többen ugyanazt a könyvet olvasták. Tipikus példája ennek a családi Biblia, amelynek esetében az identitást a rokoni kapcsolat adja: az apáról
fiúra öröklődő Szentírást „kronologikusan” olvasták közösen. Előbb az apa forgatta azt, majd halála után a fia. A 3.2.1. fejezetben részletesen szóltunk mindkét közösségi olvasási típusról, hiszen bemutattuk, milyen nagy jelentősége volt
a közösségi olvasásnak a magyar paraszti világban. Külön kitértünk rá, hogy a
könyvekben található bejegyzések sokszor egy közösséghez való tartozás kifejezői
is lehetnek. A legújabb kutatások ezt a szubkultúrákhoz tartozó identitáskifejezéshez sorolják, mondván, a graffiti egyik szimbolikus jelentése a közösséghez való
tartozás kifejezése.
Kutatásaink során sokféle példát találtunk a közösségi olvasásra. Ezek közös jellemzője, hogy egy-egy csoport számára maga az olvasás érdekes, mert azt hasznosnak, a kulturális emlékezet megőrzőjének tekintik. 1806-ban Makón Kocsis István
adószedő házában Barna János bakter és Kurucz Mihály összeverekedtek, amely
során Kurucz a következőket mondta:
„Barna János orosz bakter azt jelenti, hogy mostan Kocsis István házánál, a kinek mint adószedőnek segittségére rendeltetett, lévén oda erkezett Kurucz Mihály, a ki rútul karomkodott,
és aztat aristomba be hajtotta, mellynek meg bizonyítására tanúkat allitott elő, kik közzül:
Losonczi Ferencz 27 esztendős, azt vallya: hogy ő, az öreg Kocsis István Úrtól 1 akó fejér
bort vévén, mai napon délben oda ment a midőn az ifju Kocsis István is Barna János bakterrel
a kerülésbül haza érkezett, ugyan akkor oda jött Kurucz Mihály is, a ki (a mint értette tölle) az
el múlt nyáron részesse volt ifjú Kocsis Istvánnak, és valami részbéli gabonáját, a melly hátra
maradt, kérte tőlle, ekkor Kurucz Mihály, a bakterhez fordúlván (mert boros vólt) egy ideig
szóval enyelgett véll vélle (sic!), tsinálta a lelkét, továbbá meg fogta a baktert, hogy majd a
földhöz vágja, de azt nem tehette, mert a bakter magát nem hagyta, és azt a földre le-teritette,
ezért még rútabbúl szidta(áthúzva) és rettenetessen szidta a baktert, a többek közt igy is szóllván: Baszom az angyalodat, baszom az orosz Istendet. Ez történt a pitvarba a hol jelen vólt ifjú
Kocsis István fija, a ki akkor a szállásra kászolódott (sic!), és ezeket hallotta. De már az előtt
benn a házban, az asztal mellé ülvén a hol Rafai János is jelen vólt, valamely könyvek akadván
kezibe, akkor is rútul káromkodott, mondván Baszom attát olvasd el, én szint ugy tudom ezt
olvasni mint te [kiemelés tőlem – H. Á.], több illyen rút káromkodó szavai forgatta, hányta
vette a könyve(t),[?] és ezt Rafai János is hallotta.
Rafai János elő jövén, azokat a mellyek az házb(an) az asztal mellett, a könyvek forgatása
közben történtek, és a melly rút káromkodását Kurucz Mihálynak Losonczi Ferencz már elő
adta, bizonyittya.”1023

1023

MNL – CsML – ML V.A.101.b 1. kötet 1805. január 16. – 1807. szeptember 22., p. 244.
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Úgy gondolom, ez a verekedés ékes bizonyítéka, hogy az olvasni tudás a paraszti
világban státuszszimbólum volt, hiszen Kurucz azzal hencegett, hogy ő is tud olvasni. Nyilvánvalóan a mezőváros adószedőjének a házában jogi munkák és városi
(kézzel írt) összeírások lehettek, amelyeket Kurucz mérgében szétdobált. Hirtelen
haragjában azt igyekezett bizonyítani, hogy ő is megérti az ilyen jellegű szakkönyveket. Ezt minden bizonnyal ezt azért tette, mert azok az emberek, akik tudtak
olvasni, nagyobb súllyal tudták érvényesíteni az érdekeiket a településen. Mégis itt
nemcsak az olvasás jelentőségéről, hanem a közösségi olvasásról van szó. Miért?
Egyszerűen mert egy csoport (közösség) előtt jelentette ki nyilvánosan, hogy ő is tud
olvasni. Ezzel egy kisebb közösség egészére akart hatni, ugyanúgy, mint amikor a
graffiti készítője azt reméli, hogy az általa választott csoport munkájának hatására
befogadja.
Sajnos, nem tudjuk, ki volt Kurucz Mihály. Akár képzett ember is lehetett, azt
viszont a 6.4.1. fejezetben bebizonyítottuk, hogy Kocsis István 1806-ban Makó
mezőváros adószedője és a református egyház presbitere volt, tehát Kurucz vulgáris
megnyilvánulása Kocsison keresztül mindenképp elérte a makói református közösséget. Nagy kár, hogy nem tudjuk, milyen reakciót váltott ki Kurucz káromkodása,
de azt a 6.4.2. fejezetben bemutattuk, hogy Makón 1818-ban megszüntették az istentiszteletek kezdete előtti bibliaolvasást. Mivel a Szentírás felolvasása is közösségi
olvasásnak tekinthető, érdemes a két olvasási szokást összehasonlítanunk.
A fentebbi jegyzőkönyvi bejegyzésből megállapítható, hogy Kurucz Mihálynak
az olvasni tudás bizonyítása rendkívül fontos volt, mivel a mezőváros tisztviselőivel
(adószedő és bakter) szemben igyekezett képzettségét bizonyítani. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy szeretett volna abba a közösségbe bekerülni, akiknek nem jelentett
gondot a hivatali írásbeliség megértése. Ezzel szemben a bibliaolvasás hanyatlása
a hagyományos református közösségek felbomlását mutatja, amikor már a közös
olvasás jelentősége leértékelődött. Láthatjuk azt, hogy a hagyományos világ átalakulása az olvasásra is hatással volt: egyre kevésbé volt igény a vallásos olvasmányok
közös olvasására, miközben az ügyes-bajos dolgok elintézése mindinkább igényelte
az írni-olvasni tudást.
Részben hasonló közösségi tudatot figyelhetünk meg a szentesi iskola könyvkölcsönzéseiben, mert a 19. század elején vezetett nyilvántartásokból az derül ki,
hogy a tankönyveket visszakérték a diákoktól, és később más tanulóknak adták
oda (9.4. melléklet). Az intézménybe járók tisztában voltak vele, hogy a rosszabb
anyagi körülmények között élők ingyen tankönyvekben részesülhetnek. Nem tudjuk, mit gondoltak erről, és mennyire volt elfogadott ez a rendszer, de az biztos,
hogy az iskola nyomon követte a nehezebb sorsú diákok társadalmi környezetét,
ugyanis a nyilvántartásokban mindig feltüntették a szülők foglalkozását és pontos
lakóhelyét. Az így létrejött rendszer azt mutatja, hogy létezett egy szociális alapon szerveződött kisközösség, melynek igyekeztek tanulási lehetőséget biztosítani.
Itt tehát megint olyan esettel állunk szemben, amelyben fontos szerephez jutott a
könyv: egy-egy család az ingyenes tankönyvvel esélyt kapott, hogy taníttathassa
gyermekeit.
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A könyvünk címében szereplő idézet szintén a közösségi olvasásra vonatkozik.
Talán nem felesleges a bevezetőben egyszer már idézett vármegyei közgyűlési határozatot ismét szemügyre vennünk, mert elemzéséből megérthetjük, milyen közösségi olvasástól tartottak Békés vármegyében:
„Kőzöltetvén a jelentést tévő Fő Notarius Úr által, ezen kathe forma irás már előre V(ice) Ispány urral is, mivel az oly veszedelmes principiumokkal telyes, hogy azt kőzőnséges helyen fel
olvasni éppen nem tanátsos, tehát végeztetik: hogy az azonnal irattasson le kéttszer és a maga
eredeti valóságában küldettessen fel, a Felséges Királyi Hertzeg Nádor Ispányhoz […]”1024

A 6.4.2.1. fejezetben résztelesen bemutattuk, milyen radikális vallásellenes nézeteket hirdetett Fábián János: így például a deizmus kedvelt felekezetértelmezését, a
természeti valláshoz való visszatérést szorgalmazta. A hatóságok rosszallását nemcsak ez váltotta ki, hanem mert a társadalmi egyenlőtlenségek eltörlését hirdette,
mondván, a nemességre nincs szükség, annál inkább a közteherviselésre. Néhány
bekezdéssel feljebb megállapítottuk, hogy a közösségi olvasásnak két nagyobb típusát különböztetjük meg: a sok személy által meghallgatott felolvasást, és a közös olvasmány közösségformáló erejét. Fábián esetében ez utóbbiról van szó. A vármegye
tisztviselői attól tartottak, hogy Fábián kátéjának olvasói (és meghallgatói) között
kialakul egy olyan szubkultúra, amely a keresztény felekezetek és minden vallás
eltörlését hirdeti, valamint a feudalizmus lebontását követeli. A fennálló rend nem
engedhette ezt meg, így igyekezett gyökereiben elfojtani a mozgolódást. Úgy tűnik,
mégsem sikerült teljes mértékben, mert tudunk egy olyan közösség kialakulásáról,
amely tipikusan szubkulturális közegben jött létre.
Fábián szolgálati helyén, Békésen a 19. század végére létrejött egy jelentős baptista
közösség. A közösség egyik fő mozgatórugója a puritán kegyességi művek rendszeres olvasása volt.1025 Semmilyen bizonyítékunk nincs, hogy a Fábián által terjesztett
gondolatok vezettek odáig, hogy száz évvel később a református egyházból kiváljon
egy közösség. Mégis elképzelhetőnek tartom, hogy Fábián tevékenysége áttételesen
hozzájárult a békésiek vallásgyakorlásának átalakulásához. Miért? Azért mert több
adat is erre utal.
Az 1796-ban Fábiánt az ellene lefolytatott egyházi vizsgálat során azzal is vádolták, hogy közösséget szervezett, s tagjai deista tételeket hirdettek. Annak ellenére,
hogy Fábián tagadta a csoport deista jellegét, a létezését nem cáfolta.1026 A 6.4.2.1.
fejezetben kitértünk rá, hogy majdnem húsz évvel később a köröstarcsai jegyző
vallásellenessége mögött szintén kimutatható egy békési közösség létezése. Tehát
Fábián kátéját és felforgató tevékenységét a vármegye betiltotta, de úgy tűnik, a
közösség mégis létrejött és folyamatosan fennállt. Innen csupán kis ugrás a reformá1024
1025
1026

BML IV.A.1.a.25. Közgyűlési jegyzőkönyv 1799 nr. 579.
Szigeti , 1986; Szigeti , 2007.
TtREL I.1.b.37.658. nr. 4. A békési egyház elöljáróinak panaszai Fábián Jánosra, 1796. november 30. = Fábián János békési iskolamester fegyelmije, 1797. TtREL I.1.b.37.658. nr. 6.
Fábián János válasza a vádakra, 1796. december 19. = Fábián János békési iskolamester fegyelmije, 1797.
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tus egyházzal elégedetlen baptista közösség kialakulása. Nem biztos, hogy Fábián
kátéja volt a szubkultúrához tartozók megszervezésének alapja. (Erre semmilyen
bizonyítékunk nincs.) Mégis a Békésen tapasztalható folyamatos mozgolódások azt
jelzik, mindvégig létezett a mezővárosban valamilyen valláskritikai közösség, és elképzelhető, hogy alapját közösségi olvasmányélmény adta.1027
A fentebbiekből látható, hogy az olvasás és a vallásellenesség bonyolult kapcsolatrendszerben állt egymással, mégis a békési egyházmegye mindennapi életét
nem befolyásolta Fábián kátéja. A 7.1. fejezetben részleteztük, hogy Kis Bálint a
békési egyházmegyében a 19. század elején egyfajta olvasókört szervezett meg. Úgy
gondolom, ez a közösségi olvasás szempontjából is fontos, mert ez mutatja, hogy
a műveltség szemszögéből perifériának számító egyházmegye életében volt igény
az olvasmányélmények megosztására. (Kis Bálint teljes mértékben a másik oldalt
képviselte: a tudományok előrehaladását teljes mértékben összeegyeztethetőnek tartotta a vallással.) A következőkben egy esettanulmányon bemutatjuk, hogyan is
alakult a Békési Református Egyházmegyében a közösségi olvasás.

7.3.1. Komáromi H. Mihály prédikációjának olvasói
Néhány évvel ezelőtt került elő egy 1559-ben Zürichben kiadott bilingvis Újtestamentum, s nagyon sok kézírásos bejegyzést tartalmaz. A kötet alaposabb átnézése
után derült ki, hogy az Újszövetségen kívül három aprónyomtatványt és egy kéziratos prédikációt is tartalmaz. Az aprónyomtatványok tipikus alkalmi kiadványok.
Mindhárom mű Mogyorósy Sámuel nevéhez köthető, aki 1755-ben Heidelbergben
és Hannoverben tanult. Ezekben a nyomtatványokban Mogyorósy versekkel köszöntötte a Wittelsbach-ház tagját, Karl Theodor bajor herceget. A kötetben található kézirat Komáromi H. Mihály debreceni lelkész által 1743. július 1-én Mária
Terézia cseh királynővé való koronázása alkalmából elmondott prédikáció.1028
Komáromi H. Mihály 1690 körül született, 1706-ban iratkozott be a debreceni
református kollégiumba, ahol 1714-ben senior lett. 1716–1718 között Németalföldön járt egyetemre, majd hazájába visszatérve egykori iskolájában lett professzor,
végül 1722-től haláláig (1748) debreceni lelkipásztorként szolgált.1029 Lelkészi szolgálatáról viszonylag keveset tudunk: részt vett a debreceni egyházkormányzat átalakításában, amelynek során a konzisztórium megalapításával kettéválasztották a város és az egyház vezetését.1030 1722-ben jelent meg egyetlen nyomtatott prédikációja,
amelyet Köleséri Sára debreceni főbíró felesége felett tartott.1031 Szűcs István említi
1027

1028
1029
1030
1031

Még akkor is, ha a baptista egyház megszervezésének szellemi alapjait egész biztosan nem a
deizmus sugallta. Sokkal inkább arról van szó, hogy nagy valószínűséggel folyamatosan létezett egy csoport Békésen, amelyik kritikusan viszonyult a hivatalos egyházi irányhoz.
Z oványi , 1977, 411. Tar , 2004, nr. 1407. A kolligátum részletes bibliográfiai leírását lásd:
H egyi , 2015d.
Szabadi , I., 2013, nr. 3985; Z oványi , 1977, 332; Barcsa , II., 1908, 225.
G. Szabó, 1996, 181.
Komáromi , 1722, B4v–D2r.
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egy másik prédikációját, amely 1740-ben hangzott el a Debrecent sújtó pestis elmúlásának alkalmából, amelynek alapigéje a 121. zsoltár 8. verse volt.1032 1730-ban
Császári K. István Groningenben tanuló debreceni diák Komárominak ajánlotta
téziseit, amelyben Császári Komáromit debreceni professzornak és lelkésznek tüntette föl, holott ő ekkor már rég nem volt professzor.1033 Komáromi köztiszteletben
álló személy volt, mert a református egyház 18. századi egyik legnagyobb tekintélye, Hatvani István évtizedekkel Komáromi halála után is elismerően szólt róla.1034
A magyar prédikációtörténeti kutatások semmit sem tudtak Komárominak arról a
prédikációjáról, amelyet Mária Terézia cseh királynővé való koronázása alkalmából
mondott, ezért 2015-ben publikáltam annak szövegét.1035
A következőkben arra vállalkozunk, hogy kiderítsük, milyen hallgató- és olvasóközönsége volt a prédikációnak. Másként fogalmazva arra keressük a választ,
miért volt fontos egy magyarországi református város számára Mária Terézia cseh
királynővé való koronázása. Ezt követően a prédikáció 18. századi utóéletével foglalkozunk, amelynek során azt próbáljuk meg rekonstruálni, hogy kik és hogyan
fértek hozzá a kézirathoz.
Komáromi H. Mihály debreceni lelkészként nehéz helyzetben volt, amikor el
kellett mondania prédikációját, hiszen a protestánsok helyzete bizonytalan volt
ebben az időszakban. Mária Terézia mereven ragaszkodott a katolicizmushoz,
ezért a protestánsokat igyekezett a lehető legjobban ellehetetleníteni. Mégis a kora
újkori Magyarországon bevett szokás volt, hogy az uralkodó megkoronázásakor
a gyülekezetekben a protestánsok is tartottak ünnepi istentiszteleteket.1036 A korabeli református homiletikák is külön kitértek arra, hogyan kell a koronázások
alkalmával az igehirdetést megszerkeszteni.1037 Sőt! A reformátusok a királynőt
érintő gondok-bajok orvoslása érdekében is rendszeresen tartottak istentiszteleteket, így például 1767. június 15-én Debrecenben a királynő felgyógyulása alkalmából szólt a prédikáció.1038 A királyhoz való hűség bizonyítását a Tiszántúli Református Egyházkerületben is nagyon komolyan vették, hiszen az egyházkerület
1762-es utasítása külön figyelmet fordított arra, hogy a lelkészek rendszeresen könyörögjenek az uralkodóért.1039 II. Lipót koronázási előkészületeinek alkalmával
Hunyadi Ferenc püspök saját kezével írt körlevélben utasította az espereseket az
ünnepi istentiszteletek megtartására.1040 Mindezek alapján Komáromi nem azért
volt szorult helyzetben, mert kötelező volt ünnepi prédikációt mondania, hanem,
mert a templom mint kommunikációs tér volt az egyik fontos helyszíne a közvélemény formálásának.
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A kora újkori Magyarországon a nyilvános politikai közvélemény gyakorlásának
egyik színtere a templom, az iskola, a vásár és a városi köztér volt. A lelkésznek így
lehetősége nyílt a közgondolkodás irányítására, viszont óvatosnak is kellett lennie,
nehogy valamelyik kijelentése egyházi vagy világi érdekeket sértsen meg.1041 Talán
nem véletlen, hogy Debrecenben a városi vezetők gyakran nemcsak a textust jelölték
ki a prédikátornak, hanem tartalmi elvárásokat is megfogalmaztak az igehirdetéssel
kapcsolatban.1042
Mária Terézia uralkodása alatt egyértelműen kimutatható, hogy a királynővel
kapcsolatban megjelent nyomtatott prédikációk mindegyike feltétlenül lojális volt
az uralkodónővel. Ez a lojalitás teljesen független volt felekezetektől még akkor is,
ha a protestánsokat folyamatosan visszaszorították. Legismertebb közülük a katolikus Padányi Bíró Márton veszprémi püspök műve, amelyben a püspök Mária
Terézia magyar királynővé való koronázása alkalmából köszöntötte a Habsburg-házat.1043 A jezsuita Székhelyi Majláth Antal annak ellenére, hogy a királynő feloszlatta a jezsuita rendet, több prédikációt is kinyomtatott az uralkodónő tiszteletére.
Mária Terézia halálakor protestáns prédikációk is elhagyták a sajtót, amelyek szintén ideális képet festettek az 1780 előtti negyven évről, noha a reformátusokat és
evangélikusokat komoly sérelmek érték ebben az időszakban.1044
1731-ben III. Károly magyar király kiadta a Carolina resolutio elnevezésű rendeletet, amelyben szabályozta a protestánsok helyzetét. Ebben nem hagyott kétséget
afelől, hogy a katolicizmust tekinti államvallásnak, és ettől kezdve az evangélikus és
a református egyházak a túlélésért küzdöttek. Mégis az osztrák örökösödési háború
egyfajta reménysugarat adott a debreceni reformátusnak, hiszen politikai esélyük
keletkezett arra, hogy javítsanak helyzetükön. A református egyház szempontjából Debrecen szimbolikus jelentőséggel bírt, mert a 17. században ez a város vált
a református egyház legnagyobb központjává. A Carolina resolutio miatt viszont
fokozatosan kezdte ezt a státuszát elveszíteni, ezért komoly politikai érdeke volt,
hogy derekasan kivegye a részét a háborús terhek viseléséből. Ezt meg is tette, és
1743-ban már annyira megerősödött a pozíciójuk, hogy azt fontolgatták, követséget menesztenek az uralkodóhoz sérelmeik orvoslása érdekében.1045 A helyzet azért
nem volt ennyire rózsás, mert a kormányzat folyamatosan beavatkozott Debrecen
vallási ügyeibe és a színtiszta református városba visszatelepítette a katolikus egyházat. 1752-ig viszont a város zavartalanul fenntartotta a debreceni református
egyházközséget, de Mária Terézia elérte, hogy katolikusok is bekerüljenek a városi
magisztrátusba. Mindezzel párhuzamosan egyre több katolikus intézményt (iskola,
ispotály) is létrehoztak, amellyel megteremtették a rekatolizáció alapjait.1046
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Tudjuk, hogy Mária Teréziát viszonylag gyorsan magyar királynővé koronázták
(1741. június 25.), viszont a birodalom többi országában hatalma nem volt ennyire
stabil. 1741 decemberében Prága a bajor ellenség kezére került, amelyet csak 1743.
január 2-án tudtak a Habsburg-csapatok visszafoglalni. A cseh koronázóváros megszerzése megteremtette az alkalmat, hogy a királynő a cseh trónt is magáénak tudhassa, ezért 1743. május 12-én sort kerítettek az ünnepélyes koronázásra. A birodalmi propagandagépezet elég jól működött, mert sok olyan aprónyomtatvány jelent
meg ekkor, amelyek a Habsburgok trónigénye mellett álltak ki, míg – nem meglepő
módon – a Wittelsbachok fővárosában, Münchenben megjelenő híradások mélyen
hallgattak Mária Terézia megkoronázásáról.1047
Debrecenben ezek szerint viszonylag gyorsan értesültek az eseményekről, mert
július 1-én Komáromi már elmondta beszédét. Kérdés, hogyan tudott Komáromi
olyan beszédet tartani, amelyik kiszolgálta az uralkodó elvárásait, de a református egyház érdekeit is támogatta, és meggyőzte a közvéleményt, hogy a debreceni
egyház királyhű és egyben hitsorosainak védelmezője is. Véleményem szerint mind
egyik kihívást sikerült megoldania.
A prédikáció alapigéje A Bírák könyvének 5.12 verse, Komáromi találóan Debóra katonai és politikai tevékenységét ismertette, utalva a Debóra és Mária Terézia
közötti hasonlatosságokra. Alapvetően a női vezetők szerepének hangsúlyozására
építette fel szövegét, magyar politikatörténeti párhuzamot csak kettőt említett: a
királynőhöz való hűségét hangsúlyozva a Habsburgokat dicsérte, más magyar uralkodói családot meg sem említett. Külön kiemelte I. Albertet, aki az első Habsburg
volt, aki 1437-ben megszerezte a magyar trónt. Habsburg Albertről azt állította,
hogy 1441-ben nem Hunyadi János győzte le a törököket Nándorfehérvárnál, hanem Habsburg Albert. Arról persze nem tett említést, hogy ekkor már Habsburg Albert rég halott volt. Ezek után rátért a korabeli eseményekre, amelynek során Prága
visszafoglalását és Mária Terézia cseh királynővé való megkoronázását részletezte.
Az uralkodói propaganda igényeinek teljesen megfelelően építette fel prédikációját,
mert dicsérte és éltette az uralkodónőt, de a református egyház érdekeit szem előtt
tartva reményét fejezte ki, hogy a királynő törődni fog alattvalóival is, vagyis a debreceni közvéleményt úgy igyekezett alakítani, hogy a Habsburg-párti gondolkodást
összekapcsolta a hitelvek megőrzésének igényével.1048
A fentebbiek alapján meg tudjuk válaszolni a korábban feltett kérdést: azért volt
fontos Debrecen számára Mária Terézia cseh királynővé való koronázása, mert a
református egyház a nyilvánosan elhangzó prédikáció segítségével tudta bizonyítani a királynőhöz való hűségét, és egyben finoman jelezni, hogy nem értett egyet a
protestánsok elnyomásával. Minden bizonnyal ezt a prédikációt Debrecen egész lakossága ismerte, ezért is érdekes, hogy egy kéziratos másolata a Békési Református
Egyházmegye egyik gyülekezetébe került.
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Szentesen 1896-ban jött létre az a gyűjtemény, amelyikben ma Komáromi
H. Mihály prédikációja megtalálható. Ekkor került ugyanis a városi gimnázium
tulajdonába Kis Bálint egykori szentesi lelkész könyvtára.1049 Kis 1798 és 1853 között szolgált Szentesen,1050 de ebben a kötetben tulajdonosi bejegyzése nem szerepel.
Mivel Kis kézírását ismerem – hiszen az utóbbi években a teljes levéltári hagyatékát
feldolgoztam1051 –, nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy Komáromi prédikációjának
másolója biztosan nem ő volt.
A bevezetőben említettük, hogy egy 1559-ben Zürichben kiadott bilingvis Újtes
tamentumhoz több aprónyomtatványt is hozzákötöttek, amely között megtalálható
Komáromi prédikációja. Sajnos, nem tudjuk, ki és mikor kötötte egybe ezeket, de a
prédikáció lejegyzőjének kézírása felismerhető a kötet más lapjain is, tehát az, aki
a prédikáció szövegét leírta, a kötetben található más műveket is olvasta. Alapos
okunk van feltételezni, hogy az Újtestamentum az összes többi aprónyomtatvánnyal
a 18. század második felében Szentesre került, ahol azt rendszeresen olvasták.
A kötetben található Újtestamentum a reformáció tipikus nyomdaterméke, hiszen a hitújítás során nagyon fontosnak tartották a Szentírás eredeti szövegének
minél pontosabb rekonstruálását. A szóban forgó példány Theodore de Bèze által
készített görög–latin nyelvű Újszövetség. Mint fentebb már szó volt róla, a kötetben
megtalálható Mogyorósy Sámuel által írt három aprónyomtatvány is, amelyek azért
érdekesek, mert Mogyorósy a Habsburgokkal ellenséges Wittelsbach-házat köszöntötte. Igaz, ez 1755-ben történt, amikor a két uralkodóház hivatalosan békében volt
egymással, de mégis érdekes, hogy az osztrák örökösödési háborúban jelentős szerepet játszó Wittelsbachokkal kapcsolatos nyomtatvány egy kötetbe került a Mária
Teréziát köszöntő prédikációval.1052
A kötetben található prédikáció a hátsó előzékeken maradt fenn, feltételezhe
tően az eredetiről másolták be ebbe a kötetbe. A másoló nem nevezte meg magát,
de pontosan rögzítette, hogy az Komáromi H. Mihály debreceni lelkész által 1743.
július 1-én Mária Terézia cseh királynővé való koronázása alkalmából elmondott
prédikáció. (Azt nem tartjuk valószínűleg, hogy akkor jegyezték volna le, amikor
a templomban elhangzott, noha más debreceni lelkészek esetében történt ilyen,
mint például id. Köleséri Sámuellel, akinek prédikációját azalatt írták le, míg a szószéken elmondta. Komáromi prédikációja viszont egy foliokötetben maradt fenn,
amely méretéből adódóan nem alkalmas gyors jegyzetelésre.1053 Ráadásul a kézirat
írásképe láthatóan letisztázott változat, nem pedig gyors jegyzetelés eredménye.)
A kötetben található nagyszámú marginália között másutt is megtalálható a másoló
kézírása, de ezekben csak bibliai locusokra, illetve az utrechti egyháztörténészre,
Friedrich Adolph Lampéra hivatkozik, magáról nem árul el semmit.
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A másoló ismeretlenségének ellenére több adat is arra utal, hogy a prédikáció
Szentesre került és a szentesi református egyházban nagy érdeklődés övezte. Az első
kötéstáblán Erdélyi Sámuel tulajdonosi bejegyzése olvasható [Liber Samuelis Erdélyi A(nno) 1780], tehát 1780-ban került a tulajdonába. A szentesi református egyház
krónikájából tudjuk, hogy 1768–1776 között szolgált a városban egy Erdélyi Sámuel nevű lelkész, aki onnan Nagyzeréndre, majd 1780-ban Vésztőre távozott.1054
Könnyen elképzelhető, hogy a kötetben szereplő Erdélyi azonos a lelkésszel, mert
a kortársai azt jegyezték fel róla, hogy nagyon foglalkoztatta a református egyház
története, és megírta mind a szentesi, mind a vésztői gyülekezet történetét.1055 Elképzelhető, hogy Erdélyi a kötetet Szentesen olvasta, és annyira megtetszett neki,
hogy magával vitte további szolgálati helyeire. Amikor 1780-ban Vésztőre került,
végül bele is írta a nevét a kötetbe. Mi bizonyítja azt, hogy 1780 előtt a kötet Szentesen volt?
A mezővárosi írásbeliség fejlődésének köszönhetően Szentesen a 18. század közepén egymással párhuzamosan két helytörténeti krónikát is vezettek. Az egyik
az úgynevezett Petrák-krónika, a másik A Szentesi Református Ekklésia Históriája címen ismert (vö.: 3.2.1. fejezet). A Petrák-krónikát egészen a 20. század
elejéig másolták a város lakosai, de a 18. századból egyetlen példánya sem maradt
fenn. A református egyház mindennapi életével kapcsolatban ez a munka nem tartalmaz adatokat.1056 A helyi lelkészek által vezetett egyháztörténeti feljegyzésekben viszont 1747–1800 között évente elkészítették az egyházat érintő események
összefoglalását és különböző tematikus részekben mutatták be a gyülekezetet.
A Petrák-krónikával szemben az eklézsiatörténet a 18. századi változásokat sokkal hitelesebben mutatja be, mert írói mindannyian kortársak voltak.1057 Ez az
egyházi krónika sok hasznos információval szolgál Komáromi H. Mihállyal kapcsolatban, a szentesi egyháztörténetben is feljegyezték a halálát.1058 Ez azért érdekes, mert a szentesi reformátusok valamiért fontosnak tartották Komáromi halálát feljegyezni. Vajon miért?
Nagy Mihály szentesi lelkipásztor nyomtatott prédikációkat köttetett össze 1761ben, amelyek között megtalálható volt Komáromi egyetlen nyomtatásban megjelent
műve, a Köleséri Sára felett mondott halotti prédikációja. A kolligátumot Nagy
1767-ben a Debreceni Református Kollégiumnak ajándékozta:
„Michaelis Nagy A. 1761. die 14 Januar.
Liber Collegii Ref. Debrecinensis ex dono Rev. ac Cl. D. Michaelis Nagy Ecclesiae Ref. Szentesiensis Pastoris. Signat die 24 Junii 1767 p(er) Nicol Sinai Prof et Bibl. Praef. mpr.”1059
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Szalay Pál 1787 és 1802 között volt szentesi lelkipásztor. Személye azért érdekes,
mert anyja Komáromi Krisztina volt, aki Komáromi H. Mihály debreceni lelkész
lánya volt.1060 Ráadásul Szalay Pál 1786-ban összeköttette a tulajdonába került Mária Terézia halálára készült református prédikációkat, amely azt mutatja, hogy ő
is kíváncsi volt az uralkodóval kapcsolatos hivatalos református véleményekre.1061
Ezek szerint Szentesen jól ismerték Komáromi életútját és nyomtatásban megjelent prédikációját. Ráadásul a szentesi és a debreceni református egyház helyzete
hasonlóan alakult, mert a 18. században mindkét gyülekezetet igyekeztek ellehetetleníteni. Fentebb már láttuk, hogy Debrecen esetében ez nem sikerült, de Szentesen
igen, mert 1747-ben a katolikusok kapták meg a reformátusok templomát.1062 Komáromi politikai magatartása hasznos példa lehetett a szentesiek számára is, hiszen
ilyen helyzetben egy politikailag jól felépített prédikáció nagy segítség lehetett a
szentesi lelkipásztor számára. (A korban egyáltalán nem volt ritka, hogy mások
prédikációit mondta el a lelkész.)1063 Sajnos, semmilyen bizonyítékunk nincs arra
vonatkozólag, hogy Szentesen bárki felhasználta volna Komáromi prédikációját, de
feltételezhető, mert Komáromival a szentesiek többször is kapcsolatba kerültek.
Ez a hipotézis egyelőre ennél jobban nem bizonyítható, de a kolligátum tartalma
(a Wittelsbach-ház dicsőítése, a cseh koronázás eseményei) és Komáromi szentesi
kapcsolatai arra engednek következtetni, hogy nem véletlenül kötötték egybe ezeket a műveket. A kolligátumot olyan ember használta, aki kényes helyzetben volt.
A 18. század közepén a szentesi református egyház ilyen szituációba került, tehát
nagy segítségükre lehetett a kötet. Viszont úgy tűnik, hogy Erdélyi Sámuel szentesi
szolgálatának befejezése után magával vitte a könyvet és 1780-ban Vésztőn beírta
a nevét a címlapra. Ezek szerint Komáromi H. Mihály prédikációja egész komoly
olvasótábort tudhatott magáénak. Miért?
A paraszti olvasás Magyarországon egészen az 1940-es évekig közösségi olvasás
volt, amely azt jelentette, hogy a falusi közösségek rendszeresen összegyűltek és hallgatták a mesélőket.1064 Ezek a közösségek nem feltétlenül szabályozták pontosan,
hogyan és kinek kívánták az olvasmányaikat hozzáférhetővé tenni, ezért egy paraszti
tulajdonban lévő könyv címlapjára beírt tulajdonosi név nemcsak a tulajdonviszonyt
fejezi ki, hanem más jelentéssel is bírhat. Mai fogalmaink szerint ez leginkább a
graffiti funkciójához hasonlítható, mert a falra festett graffiti egyik legfontosabb célja annak bizonyítása, hogy az alkotója ott járt és elfogadja annak a szubkultúrának
a szokásait, amelyik falára felfestette művét. A könyvek címlapjain szereplő kéziratos
tulajdonosbejegyzések is felfoghatók garffitiként, mert ezeknek is elsődleges szerepe
az, hogy az írójuk „ott jártát” bizonyítsák, és a családtagok (vagy más közösség)
számára kifejezze, hogy fontosnak tartja az adott csoporthoz való tartozását.1065
1060
1061
1062
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Takács , II. 2001, 320.
[Mária Terézia halálára kinyomtatott református prédikációk gyűjteménye] HMG I.109.2743.109.
Sima , 1914, 229–230.
M aczák ,2003.
Pogány, 1978, 324–329.
Warren, 2010.

251

{7. A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE OLVASMÁNYMŰVELTSÉGE}

Függetlenül attól, hogy nem bizonyítható egyértelműen, hol volt a prédikációt
tartalmazó kötet a 18. században, és függetlenül attól, hogy Erdélyi nem tekinthető
parasztembernek, mégis Erdélyi possessorbejegyzése tipikus példája annak, hogy a
könyv tulajdonosa mások számára is fontosnak tartotta jelezni, hogy az most már
az övé. Azért gondoljuk ezt, mert a kolligátum tartalmilag kimondottan érdekes
volt a nehéz helyzetben lévő gyülekezetek számára, hiszen a szentesi egyház sok
megpróbáltatáson esett át 1781 előtt. A korabeli olvasási szokásokból adódóan a
könyv tartalmát a kötet tulajdonosának családja megismerhette, mert a közösségi olvasást minden bizonnyal ő is gyakorolta családja körében. Sőt! Mivel Erdélyi
lelkipásztor volt, igehirdetéseiben a gyülekezetével is megoszthatta Komáromi prédikációjának tartalmát. Természetesen elképzelhető, hogy Komáromi művét nem
is Szentesen és nem is Vésztőn olvasták, de a könyvben lévő sok aláhúzás arra utal,
hogy rendszeresen forgatták. Nem véletlen, hogy a prédikációt valaki bemásolta egy
Újszövetségbe, hiszen később is fel akarta használni.
A szentesi reformátusok számára viszont nem maga az 1743-as koronázás volt a
legjelentősebb esemény, hanem az, hogy a gyülekezet látókörébe került egy olyan
kötet, amelyet fel lehetett használni politikai küzdelmük szellemi támogatásához.
Így érthetővé válik, hogy az egyházi krónikában Mária Terézia cseh királynővé való
koronázásáról semmit sem írtak, és az osztrák örökösödési háborúról sem jegyeztek
fel semmit. Annak ellenére, hogy az örökösödési háborúban a protestáns porosz
uralkodó is részt vett, ez egyáltalán nem érdekelte a szentesieket. Inkább azt tartották fontosnak megörökíteni, ami az életüket közvetlenül befolyásolta, ezért az örökösödési háborút követő hétéves háborúból sem a protestáns érdekeket támogató
porosz uralkodót említették meg, hanem azt, hogy mennyi hadiadót kellett a háború miatt Szentesnek fizetnie.1066 Nincsenek egyértelmű bizonyítékaink arról, hogy
1896 előtt a prédikáció a szentesi református egyház tulajdonában lett volna, de a
szentesi reformátusok sok szállal kapcsolódtak Komáromi H. Mihályhoz, amely
valószínűvé teszi, hogy a kézirat a 18. században Szentesen volt. 1780-ban viszont
a könyv nagy valószínűséggel Vésztőre került, ahol az egykori szentesi lelkipásztor,
Erdélyi Sámuel használta azt.
Ezek szerint Komáromi H. Mihály prédikációját a debrecenieken kívül más református gyülekezetek is megismerték. Ezek a gyülekezetek azért olvasták (hallgatták)
meg ezt a prédikációt, mert az élethelyzetük nagyon hasonlított Debrecen 1743as helyzetére, és megpróbáltak szellemi segítséget kapni abból ügyük elintézésére.
Másként mondva Komáromi prédikációja a közösségi olvasáson keresztül vált ismertté a békési egyházmegyében.

1066

Bagi , 2005, 199, 203.
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7.4. Vallásellenes és vallásvédő olvasmányok
Korábban részletesen bemutattuk, hogyan és milyen mértékben hatott a felvilágosodásból táplálkozó vallásellenesség a békési egyházmegyében (6.4. fejezet). Ennek
során azt is tisztáztuk, hogy a radikális vallásellenes jelenségek nem befolyásolták
a hitélet hétköznapjait, de a közvélemény tudott arról, hogy a vallásosság valamilyen módon átalakulóban van. A 7.3. fejezetben felhívtuk arra a figyelmet, hogy
Fábián János kátéjának közösségi olvasása megalapozta Békésen azt a közösséget,
amely a 19. század során fokozatosan kivált a református egyházból. Annak ellenére, hogy az egyházmegyében élők többsége nem olvasott rendszeresen, a könyv mint
használati tárgy a mindennapok részévé vált. Még akkor is, ha a könyvekhez való
hozzáférést az anyagi és a műveltségi viszonyok sokban hátráltatták (7.2. fejezet).
Eltekintve attól, hogy néhány magasan művelt egyházi és világi személy a kortárs
filozófiai irányzatok és tudományos eredmények iránt is érdeklődött, az olvasók
többsége csupán kegyességi műveket, ponyvát és iskolai tankönyveket forgatott.
A fennmaradt források szerencsére lehetővé teszik részletesebben rekonstruálnunk,
hogyan alakult az egyházmegyében a vallásellenes és vallásvédő olvasmányok egymáshoz való viszonya.
Mivel a református egyház egyik alaptanítása, hogy a Szentírást minden hívőnek
rendszeresen olvasnia kell, ezért a bibliaolvasás elemzésén keresztül rekonstruálhatjuk azt az olvasóréteget, amelyik ragaszkodott a vallásához. Másként mondva a
bibliaolvasók körének meghatározásával meg tudjuk állapítani, mekkora réteg volt
az, amelyik ragaszkodott a hagyományos vallásosság fenntartásához, és elutasította
a vallásellenes olvasmányokat. A 7.4.1. fejezetben erre vállalkozunk. Velük szemben
olyan olvasót, aki igazi vallásellenes olvasmányokat forgatott, egyedül Fábián János
személyében találunk. Fábián könyvtárában egész nagy számban voltak vallásellenes művek, ezért az alábbiakban ezt a gyűjteményt is részletesen be fogjuk mutatni
(7.4.2. fejezet). Végül röviden kitérünk Kis Bálint és Szalay Pál szentesi lelkipásztorok magánkönyvtárára is, mert ez a két gyűjtemény tipikus példája volt, hogyan,
milyen olvasmányokkal készültek fel a lelkipásztorok a vallásellenes gondolatok terjedésének megakadályozására (7.4.3. fejezet).

7.4.1. Bibliaolvasás
1762-ben a tiszántúli egyházkerület részletesen szabályozta az egyházlátogatás
rendjét. Ebben arra hívta fel a lelkészek figyelmét, hogy a prédikálásaik során ne
fordítsanak szabadon a Bibliából, mert a hívek otthon a Károli-fordításban esetleg
ellenőrizhetik a lelkész szavait. Ebből arra következtethetünk, hogy a háztartásokban mindennapos olvasmány lehetett a Szentírás.1067 Ezzel szemben több olyan adatunk is van, amely azt mutatja, hogy felemás volt a Bibliához való viszony. Jó példa
1067

Tóth, 1964, 21.
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erre Szabó Márton miskolci lakos családi Bibliájának a története, valamint Tatai
Csirke Ferenc megjegyzése a hazai bibliaolvasási szokásokról.
1781-ben a családi házat érő tűzvész során Szabó Mártont a gyerekekkel együtt
menekítették ki az égő épületből, de a családfő nemcsak a gyermekei testi épségére
vigyázott, hanem kötelességének érezte, hogy a családi Szentírást is kimenekítse
a tűzvészből. Ez pedig azt jelenti, hogy a református öntudata annyira erős volt,
hogy a végsőkig ragaszkodott a Bibliájához.1068 1752-ben Kolozsváron Tatai Csirke
Ferenc fordításában megjelent Christoph Staehelin Sankt Gallen-i lelkipásztor kátémagyarázata, amely azért érdekes, mert Hermán M. János bizonyította be, hogy ennek előszavában Tatai a magyarországi bibliaolvasási szokásokról értekezett. Ebből
az derül ki, hogy azok a reformátusok, akik olvasni tudtak, nem voltak rendszeres
bibliaolvasók, sokan közülük nem a hit, hanem a lelkésznek való tetszés miatt vették kezükbe a Bibliát.1069 Kérdés, mennyire tekinthető hitelesnek Tatai ezen megállapítása, hiszen a saját véleményét írta le, modern értelemben vett olvasásszociológiai
kutatásokat nem végzett, nem is végezhetett.
A 7.2. fejezetben elemeztük a könyv társadalmi funkcióját. Ennek során arra a
következtetésre jutottunk, hogy egyházi és világi rangtól függetlenül bizonyos helyzetekben ártalmasnak tartották a könyvek olvasását, míg máskor a könyvekben
található információkat hasznos és fontos segítségnek gondolták, de ezek a vélemények folyamatosan mozgásban voltak: érdekvonalak, szituációk rendszeresen átírták azokat, és az esetek többségében nem két póluson, hanem keveredve jelentkeztek
a mindennapi életben. Ráadásul a tiszántúli egyházkerület 1762-es szabályzata arra
enged következtetni, hogy a házi bibliaolvasás bevett gyakorlat volt. Mivel a hazai
református kegyességre nagyon nagy befolyást gyakorolt Jean Frédéric Ostervald
munkássága, mindenképpen érdemes figyelembe vennünk, hogy a Romlottságnak
kútfejei című művében egyértelműen megtalálható a bibliaolvasás mindenkinek szóló programja:
„Vagyon a keresztyéneknek egy könyvök, a melly egyedül elégséges őket meg-óltalmazni
mind azok ellen az ártalmas dolgok ellen, a mellyek a rosz könyvekben vagynak, és a mel�ly praeseruatiua vólna a romlottság ellen, ha azzal úgy élnének a mint kellene. Ez a Szent
Írás.”1070

Az 1780-ban magyarra fordított művében a nyugati „olvasási dühnek” egyik vetületét is megtaláljuk, mert a néma értő olvasást sokkal értékesebbnek tartotta a
közösségi olvasásnál, amely azért érdekes, mert az ilyen típusú olvasás előtérbe helyezése konzervatív vallási közösségekben megütközést kelthetett:

1068
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Dienes , 2002, 108–109.
H ermán M., 2014, 208.
Ostervald, 1745, 351.

254

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

„A magánosan való olvasásban a közönséges helyen való olvasás felett még ez a nyereség-is vagyon, hogy nagyobb megállapodással olvashat az ember, jobban reá figyelmezhet a dolgokra,
azokat elő ’s meg elő-veheti, és derekasabban alkalmaztathatja magára, a mellyekre nintsen
ollyan jó mód a templombéli olvasásokon.”1071

A rendelkezésünkre álló források bepillantást engednek nyújtani, hogyan alakult a
Biblia közösségi és magányos olvasása a Békési Református Egyházmegyében. Azt is
meg tudjuk vizsgálni, milyen bibliakiadásokat forgattak a lelkipásztorok, és milyen
kötetek jutottak el a világi hívek kezébe. Végül be tudunk tekinteni, milyen rendszerességgel olvasták a Szentírást. Ez utóbbi kérdés pedig annak megválaszolásához vezet el bennünket, vajon éreztette-e a hatását az „olvasási düh” ezen a területen, vagy
továbbra is az ismétlődő olvasmányok használata volt az általános? A hangos és a
néma olvasás közötti különbség elemzése érdekében először azt kell megnéznünk
hogyan olvasták a lelkészek és az egyházközségek laikus tagjai a Bibliát.
1775-ben egy szentesi jobbágygazda az úrbéri földek kiosztásakor úgy nyilatkozott, hogy a papoknak nem föld kell, hanem Biblia: „Nem kell a mi Papjainknak
föld, hanem Biblia […]”1072 Ez a kijelentés azért érdekes, mert megmutatja, men�nyire állandósult felfogásnak tekinthető a paraszti világban, hogy a prédikátornak
Szentírással kell rendelkeznie.
Sajnos csak a szentesi egyházközség lelkészeinek maradtak ránk olyan bibliái,
amelyekből egyértelműen beazonosítható, hogy azokat a lelkipásztorok használták.
Az egyházmegye többi lelkésze esetében csak következtethetünk a Szentírás olvasásának módjaira. Így például az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben vannak a bibliaolvasással összefüggésbe hozható adatok. A békési egyházmegye legelső fennmaradt
vizitációs jegyzőkönyve 1787-ben készült, és ezt követően minden évből rendelkezésünkre állnak az egyházlátogatás adatai. A jegyzőkönyvek rendkívül tömörek:
egy-egy kérdésre egymondatos válaszokat tartalmaznak. Ezek közül számunkra a
7. kérdés az érdekes, mert ebben ellenőrizték, hogy a lelkész és a gyülekezet rendelkezik-e a megfelelő szimbolikus könyvekkel, világi és egyházi törvénykönyvekkel,
valamint anyakönyvekkel és protokollumokkal.1073 1811-ben bevezették a lelkészek
magánolvasmányainak ellenőrzését is, de az esetek többségében ezt a kérdést megválaszolatlanul hagyták. Az a néhány válasz, amely információval szolgál, semmit
sem mond a Biblia olvasásáról, mert a Szentírást nem említették meg az olvasmányok között.1074 Az 1811 előtt készült egyházlátogatási jegyzőkönyvekben szintén
nem részletezték, milyen hiányosságok merültek fel. Gyakran csak annyit jegyeztek
fel, hogy rendelkezik-e vagy nem a gyülekezet, illetve a lelkész az előírt könyvekkel. Sajnos ebből az következik, hogy az esperesség lelkészi karáról annyit tudunk
megállapítani, hogy valamilyen okból kifogásolták a kötelezően előírt kézikönyvek
és hivatalos iratok állapotát, de ebből nem tudjuk meg, hogyan olvasták a Bibliát.
1071
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Ostervald, 1780, A3r.
Takács , I., 2001, 247.
Kis, 1992a, 156. TtREL I.29.c.13. Az esperesi visitátiónális ideához tartozó jegyzések A. 1787.
TtREL I.29.f.3. Hunyadi Ferenc levele az esperesnek, Debrecen, 1792. augusztus 20.
Például: TtREL I.29.h.1. 1812. évi egyházlátogatás.

255

{7. A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE OLVASMÁNYMŰVELTSÉGE}

A kifogásolt esetek sokszor csak a királyi rendeletek és egyházi kánonok hiányát
említik, mint például 1790-ben Kisperegen, 1799-ben Vadászon, 1800-ban Erdőhegyen. Más esetekben a papi szolgálathoz szükséges könyvek hiányát is jelezték, mint
például 1800-ban Nagyzerénden, 1801-ben Erdőhegyen és 1802-ben Ágyán.1075
A legsúlyosabb vád Glockner Jakab lieblingi lelkészt érte, akinek alig voltak könyvei, talán még Bibliája sem.1076 (Esetében viszont figyelembe kell vennünk, hogy
német ajkú gyülekezetben szolgált, ezért valószínűleg a német nyelvű Biblia hiányát
rótta fel neki az esperes.) A fentebb említett esetekben arra hívnám fel a figyelmet,
hogy Erdőhegyen először csak az egyházjogi kötetek hiányát kifogásolták, majd
ezt követően a liturgikus könyveket is. Ez azért fordulhatott elő, mert a gyülekezet
őrizte az anyakönyveket és a felsőbb hatóságok rendeleteit, de a papi hivatáshoz
szükséges könyvek a lelkész tulajdonában voltak, azokat mindig vitte magával a
következő szolgálati helyére. Ehhez hasonló dolog történhetett Kis Bálint szentesi
lelkipásztorral, aki peregrinációjából hazatérve 1799-ben foglalta el hivatalát, és
1799-ben és 1800-ban is azt jegyezték fel vele kapcsolatban, hogy a könyvtára hiányos, de folyamatosan vásárolja a köteteket.1077
Első hallásra kicsit meglepőnek tűnik ez az egyházlátogatási jelentés, mert külföldről a diák általában sok könyvvel érkezett meg hazájába. Úgy gondolom, itt nem
arról van szó, hogy Kis még a legalapvetőbb kötetekkel sem rendelkezett, hanem
hogy ekkor a szolgálatához felkészülve folyamatosan fejlesztette a könyvtárát. Ezt
igazolja az is, hogy több olyan kötetet sikerült beazonosítani, amelyek a tulajdonát
képezték.
Kis Bálint igényes olvasó volt, mert 1799 és 1803 között több héber és latin nyelvű
Bibliát szerzett be magának, valamint kommentárokat és bibliai konkordancia-szótárokat. Fennmaradt könyvtárában nem találunk magyar nyelvű Szentírást, de elég
nehezen hihető, hogy nem volt neki, hiszen életútjából tudjuk, milyen művelt ember
volt: még a Magyar Tudományos Akadémia tagja is lett.1078 Az egyházlátogatási
jegyzőkönyvek bejegyzését erősítik meg azok a possessorbejegyzések, amelyekben
Kis azt rögzítette, hogy 1800-ban, illetve 1803-ban Szentesen szerezte meg bibliai
konkordanica-szótárát,1079 valamint Újszövetség-kommentárját.1080 Vagyis valóban
fejlesztette könyvtárát. A lelkipásztori teendőinek megfelelően rendszeres olvasója
volt a Bibliának, és nyomon követte a legújabb bibliaértelmezési eredményeket, mert
1803-ban egy olyan kommentárt szerzett meg, amely 1802-ben Lübeckben jelent
meg. A kötetbe nemcsak a nevét, hanem egy recenziót is bemásolt, amely azt igazolja, hogy intenzív olvasója volt a kézikönyvnek:
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„Wir empfehlenn dieses von mannigfaltigen Käntnissen zeugende, und mit rühmliche sorgfalt
geschribene Werk, jeden denkenden Bibelforscher, zur fleißigen Lectüre […]
Theologische Journal”1081

Nemcsak Kis Bálint volt ilyen igényes bibliaolvasó, mert az előző fejezetben bizonyítottuk be, hogy Erdélyi Sámuel lelkipásztor szintén könyvszerető ember volt:
rendszeresen olvasta az 1559-ben megjelent bilingvis Újtestamentumot. Ehhez hasonlóan Dobozon Szilágyi József prédikátor is igyekezett minél több Szentíráshoz
hozzájutni. 1817-ben két Újtestamentumot szerzett, valószínűleg az egyiket a gyülekezet számára.1082
A fentebb bemutatottakból megállapíthatjuk, hogy a Békési Református Egyházmegye lelkészi karának többsége nagy valószínűséggel rendszeres olvasója volt a
Bibliának, mert csak néhány olyan eset került napvilágra, ahol feltételezhető volt,
hogy a prédikátornak még Bibliája sem volt. Azt viszont nem tudjuk megmondani,
hogy hogyan használta a teljes lelkészi kar a Szentírást: milyen nyelvű köteteket
forgatott, használt-e kommentárokat és egyéb segédleteket. A képzettebb lelkipásztorok minden bizonnyal, hiszen Kis Bálint és Erdélyi Sámuel bejegyzései az intenzív
olvasásról tanúskodnak. Ezek után nézzük meg, mit tudunk a világiak bibliaolvasási
szokásairól!
Adataink változatlanul egyenetlen elosztásúak: a népesebb gyülekezetekből több
információval is rendelkezünk, míg a kis lélekszámú egyházközségek esetében csak
szórvány adatokkal, bizonyos esetekben azokkal sem.
Forrásaink szerint Szentesen 1747-ben szereztek be a gyülekezet templomi használatára egy Bibliát, amelyből rendszeresen felolvastak:
„Rendben a Templombéli minden vasárnapi olvasásokra vétetett Magyar Biblia Tiszt. Gaál
István Uram költségén. Kis Márton Gondviselő idejéb[en] Ao 1747. Lásd ezen Sz. Biblia homlok levelét.”
„A Szent Biblia rendszerént való olvasása kezdettetett die 10 Decembris: osztán minden vasárnapokon e mái napig gyakoroltatik. 1748.”1083

Sajnos az említett példányt nem sikerült megtalálnom, de 1754. április 3-án egy
újabb bejegyzés arról tanúskodik, hogy a bibliaolvasást rendszeres igemagyarázat
is követte:
„[…] a Szentesi Ekklézsiáb[an] ugyan azon napon kezdetett el a Bibliának Részek szerént való
olvasása és rövid világosíttatása egy héten két napokon ugy mint: Kedden és Csütörtökön
lévén ez elõtt csak Szerdán és Pénteken bizonyos Textusokról való Prédikállások; a mellyek
ezután is fognak continualtatni Isten kegyelme és segedelme által.”1084

1081
1082
1083
1084

Paulus , 1802 HMG I.28.1230.28.
TtREL I.29.i.35. Szilágyi József prédikátor levele Juhász Istvánnak, Doboz, 1817. december
27. = Doboz 1787–1833.
Takács , I., 2001, 96, 151.
Takács , I., 2001, 216.
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Ezek szerint a békési egyházmegye egyik legnagyobb gyülekezetének csak a 18.
század közepére sikerült annyira megerősödnie, hogy gyülekezeti Bibliát vásároljon.
Források hiányában nem tudjuk megválaszolni, vajon 1747 előtt olvastak-e fel a
gyülekezetnek a Szentírásból, de feltételezhetjük, hogy nem. Valószínű, hogy emlékezetből idézték a bibliai verseket, mivel nem tudjuk, volt-e a prédikátornak saját
Bibliája. Ebből az következik, hogy az oralitás helyét a 18. század második felében
kezdte átvenni az írásbeliség.
Adatok hiányában következtethetünk a kisebb gyülekezetek bibliaolvasási szokásaira. Közismert, hogy a türelmi rendelet kihirdetése után telepedhettek le protestánsok a Bánátban. A Bánátban élő reformátusok olvasási szokásairól 1818-ból
maradt fenn egy adatunk, ugyanis ekkor Barta Mihály makói könyvkötő eljutott
Debeljácsára. Levelének tanulsága szerint a Keczeli Sándor lelkipásztor által elolvasott könyveket vitte vissza Öcsödre, de mivel a korszakban a könyvkötők könyvkereskedelemmel is foglalkoztak, feltételezhetjük, hogy magával vitte árukészletét,
mert számított arra, hogy talál olyan olvasóközönséget, amely számára például a
Biblia hasznos portékának bizonyul.1085
Régebbi egyházközségek esetében viszont több adatunk is azt bizonyítja, hogy
a lakosság tényleg „bibliás” volt, vagyis hétköznapi életük részének tekintették a
Biblia minél alaposabb megismerését. 1821-ben Vésztőn Tót György János bíró
a fiú- és a leányiskola diákjainak ajándékozott egy-egy Szentírást azért, hogy
„az abban való jártasságra tanittathatnának.”1086 Ugyanígy cselekedett 1819-ben
Hódmezővásárhelyen Kecskeméti Pál.1087 Vadászon 1771-ben K. Veres György
irattároló ládát készíttetett az egyházközségnek, valamint egy bázeli kiadású Bibliát ajándékozott.1088
Viszonylag nagyszámú adat bizonyítja viszont, hogy a Szentírás a mindennapi
élet fontos használati tárgya volt. Kérdés, vajon ez a Biblia olvasását jelentette, vagy
egyfajta státuszszimbólumot. Mindenesetre tény, hogy 1803-ban a leköszönő Nagy
Szabó János főbíró Hódmezővásárhelyen a tanács ingóságai között több könyvet is
átadott utódjának. Ezek a munkák többnyire a közigazgatáshoz voltak szükségesek
(törvénykönyvek, szótárak), de Biblia is volt köztük (9.5. melléklet). Tudjuk, hogy
a református mezővárosok esetében a tanács és a presbitérium tagsága nagyon sokszor azonos volt, mégis érdekes, hogy a hivatali ügyintézés dokumentumai között
a Szentírás is szerepelt.1089 Ezek szerint abból rendszeresen olvastak? Nagyon valószínű, de nem tudjuk.
A Biblia státuszszimbólumi szerepére utal viszont Kis Bálintnak a szentesi parasztokról készített feljegyzése, mert a parasztházakban a Szentírást kitüntetett helyen
tárolták: „Az Ágyak felett a tehetősebbeknek fedelek vóltak, melylyeknek 4 oszlo1085
1086
1087
1088
1089

TtREL I.29.i.33. Keczeli Sándor levele Juhász Istvánnak, Debeljácsa, 1818. május 31.
VÉREL I.450.a.1. p. 17. Keresztelési (1759–1816), halotti (1772–1816) és házassági (1772–
1818) anyakönyv omniáriummal.
HÓREL I.180.b.3. Presbiteri jegyzőkönyv 1807–1833, p. 97.
AML nr. 2077. Házassági és halotti anyakönyv 1768–1838.
Benda , 1986, 301–307.
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pai a nyoszoja 4 lábainak felső végibe voltak belé fúrva, ere raktak az Asszonyok
vásznakat, […] meg a Nagy Bibliát.”1090
Hódmezővásárhelyen működött az egyházmegye legrangosabb oktatási intézménye, ezért az iskolai élettel összekapcsolódó bibliaolvasás hasznos támpont lehet.
Mindazon túl, hogy az intézmény törvényei előírták a rendszeres bibliaolvasást,
meg kell vizsgálnunk, hogyan valósult ez meg ténylegesen. 1758–1799 között több
katalógus és beszerzési lista is arról tanúskodik, hogy a Szentírás különböző kiadásai bekerültek az iskola könyvtárába. Így például az utrechti Biblia, a Debrecenben
1749-ben nyomtatott Károli-biblia és egy görög nyelvű Újszövetség, valamint egy
görög–latin Újszövetség 1758-ban. 1769-ben a bázeli Biblia egyik példánya, 1771ben egy görög–latin Újszövetség, 1781 után Komáromi Csipkés György kiadása, és
a sort még lehetne folytatni.1091 Ez azért fontos, mert az ilyen nagyszámú beszerzés
rendszeres könyvhasználatot feltételez, amelyből az következik, hogy a felsőbb osztályokba járó diákok komoly bibliaismeretre tehettek szert.
Úgy tűnik, a felnőtt vásárhelyi lakosságnak is meg volt az igénye a különböző
Bibliák összevetésére, mert 1791-ben Czeglédi Nagy Mihály végrendeletében négy
különböző kiadású Szentírást sorolt fel.1092
Nem tudjuk bizonyítani, mivel egyetlen tulajdonosi bejegyzésben sem szerepel
Vásárhelyre vagy az iskolára vonatkozó adat, de most a gimnázium könyvtárában
őriznek egy olyan családi Bibliát, amelyben a Szentírás kiadástörténetével kapcsolatban is feljegyeztek néhány sort. Amennyiben a kötet tulajdonosa az iskola tógás
diákja volt, feltételezhető, hogy ezekre az ismeretekre diákéveiben tett szert:
„Ez ama Szent Biblia a melly ennek előtt mint egy 200 esztendővel sokat háborgataték de a
mindenható nagy uristen a kitől az egész Szent irás bizonyságot tészen hogy a mindenható
isten a kinek mindenkiben hatalma van azért ezen erős hatalmas isten minden elenségei közül tsudálatoson ki szabaditota a megértő légyen aldas disér és disőség mind örökön öröké
ámen.”1093

A Biblia különböző kiadásainak ilyen nagy száma a szentesi viszonyokhoz képest
sokkal mélyebb beágyazódásról tanúskodik, de a jelenség nem egyedülálló, mert
Békésen is sok példányról van információnk. A különbség viszont az, hogy a Biblia
viszonylag nagy elterjedése ötven évvel később mutatható ki Békésen, mert az első
adatok 1807-ben tudósítanak arról, hogy templomi felolvasásra vettek egy Bibliát,
valamint a lányiskola számára is egy kötetet. 1812-ben három népiskolában is újraköttették az elrongyolódott Szentírásokat, majd 1816-ban a templomban használt
példányt kellett újrakötni. 1821-ben ismét az egyik iskola számára kellett bekötni
egy kötetet.1094
1090
1091
1092
1093
1094

K is , 1992b, 313.
Zvara , 2012, 26, 35, 38, 39, 49, 55, 63.
I mre , 1984, 645; Tárkány Szűcs , 1961, 198, 385.
Biblia, 1770, BGRG F O 652.
TtREL I.62.e.1. Gondnok és egyházfi összesített számadásai 1791–1824; Bevételi és kiadási
naplók 1804–1828. TtREL I.62.e.32. Számadási okmányok 1815–1842.
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A Szentírás iránti kereslet másutt is megfigyelhető volt, mert 1793-ból fennmaradt két könyvkötő boltjában árusított könyvek jegyzéke is. Varga István Szentesen foglalkozott könyvkereskedelemmel, Sárai Szabó János Hódmezővásárhelyen.
Mindketten nagyjából azonos árukészlettel rendelkeztek: felekezetileg és nyelvileg is
egyforma műveket forgalmaztak, mert református, evangélikus és katolikus munkákat ugyanúgy tartottak raktáron, amelyek magyar, német és szlovák nyelven voltak
elérhetőek. A keresletet valószínűleg az igényekhez szabták, mert ABC-s könyvek,
históriás könyvek, énekeskönyvek, különböző bibliák és kegyességi művek voltak
náluk kaphatóak. Sajnos az összeírások egyszerűsége miatt nem tudjuk, mekkora
készletük volt Bibliából, de csupán működésük azt jelzi, hogy a népi olvasmányok
között ekkor a Szentírás is megtalálható volt (9.3. és 9.6. melléklet). A helytartótanács kimutatásai szerint 1793-ban Békésen és Gyulán is működött könyvkötő, valamint 1801-ben Makón is.1095 Ezek a mesterek egész biztosan foglalkoztak
könyvkereskedelemmel, ezért nyugodtan feltételezhetjük, hogy szentesi és vásárhelyi kollégáikhoz hasonlóan ellátták Bibliával a településük vonzáskörzetében élő
reformátusokat.
Néhány további adatunk segít megismerni, hogyan olvasták a laikusok a Bibliát.
Tormássy Lajos református gyulai lakos Békés vármegye főorvosa volt, aki 1747-es
kiadású bibliáját és 1766-ban megjelent zsoltárát apjától, Jánostól örökölte. A családi Biblia minden bizonnyal a közös igeolvasás eszköze volt számára. Skorepa János
gyulai tímár hozzá hasonlóan rendszeresen olvashatta a Szentírást, mert végrendeletének tanúsága szerint német nyelvű bibliája, egy földrajzi munkája, egy gazdasági
könyve, hét történelmi műve, valamint egy levelezési útmutatója volt, amely erős
írásbeliségre utal.1096
Asszonyok esetében olyan forrásaink vannak, amelyek arra utalnak, hogy a nők
inkább szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak a Szentírásnak, igazából nem olvasták azokat. Szentesi Istvánné Erdős Erzsébet vásárhelyi parasztasszony 1784-ben
végrendelkezett. Testamentumában férje Bibliájáról is hagyatkozott, miközben nem
tudott írni, mert a neve mellé keresztet tett. Mégis fontosnak tartotta a családi Biblia sorsának elrendezését.1097 Gyarmathy Ferenc szentesi másodlelkész volt 1802 és
1812 között, akinek könyveit özvegye, Király Zsuzsanna örökölte. Szirbik Miklós
makói prédikátor megvásárolta a könyvek legjavát, de a kegyességi művek az as�szonyra maradtak. 1817-ben Király Zsuzsanna megemlítette, hogy egy nagy méretű
kétkötetes Bibliája és egy kis méretű (nyolcadrét?) Szentírása volt. Valószínűleg a
„nagy Biblia” valamilyen bilingvis kiadás lehetett. Mivel végrendeletét kereszttel
láttamozta, ezért feltételezhető, hogy sohasem olvasta, viszont férjétől megörökölte,
így fontosnak tartotta a sorsát elrendezni.1098
1095
1096
1097
1098

MNL – MOL C 60 82. csomó F. 1. 1793 fol. 235–236. Józsáné , 1999, 364.
H éjja , 2003, 46–47, 75.
MNL – CsML – HL IV.A.1001.g.5 Szentesi Istvánné Erdős Erzsébet végrendelete, Hódmezővásárhely, 1784. március 20. = Testamentumkönyv 1730–1795.
Homoki , 1993, 430. MNL – CsML – ML V.A.1.4.o. 2. nr. 295. Özv. Gyarmati Ferencné Király Zsuzsanna végrendelete, Makó, 1817. november 3.
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Írástudatlan férfiak esetében is van arra utaló adatunk, hogy nagy jelentőséget
tulajdonítottak a könyveknek, mert végrendeleteikben külön rendelkeztek azokról.
Debretzeni István a neve mellé keresztet tett, mégis, Bibliájáról és egyéb könyveiről
is rendelkezett.1099 Természetesen elképzelhető, hogy írni nem, lassan mormolva tudott olvasni, de számunkra nem ez az érdekes, hanem hogy fontos volt a vagyona
között könyveit is megemlíteni.
Nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik keresztet tettek a nevük mellé, el tudták-e olvasni a Bibliát, illetve ha el is tudták, mennyit értettek meg abból. Valószínűleg a templomi felolvasások szövegei annyira rögzülhettek emlékezeteikben,
hogy néhány igeszakaszt ténylegesen el tudtak olvasni. Van viszont olyan adatunk,
amely az ismétlődő olvasást bizonyítja, vagyis azt, hogy a vidéki Magyarországon
az újraolvasásé volt a főszerep.
Csoó István szentesi tanítóról azt jegyezték föl, hogy „A Templombann 12szer
olvasta végig a Bibliát, a házánál pedig 1825ig 44szer, minden napra kiszabván magára az olvasni való Részeket.”1100 Ezek szerint nemcsak a gyülekezet előtt, hanem
magánáhítat részeként is rendszeresen olvasta a Szentírást. Végrendeletében viszont
egyáltalán nem említette meg a könyveit, egyedül a jogbiztosító iratok sorsát rendezte el írott dokumentumai közül.1101
A szóbeliség mégis erős volt, mert a gyermekek tanításáról azt jegyezték fel, hogy
„A Szent Historiát magoknak [a rektoroknak] kellett ki írni a Bibliából és könnyen
érthető módonn tanítványaik előtt el beszélleni és azoknak azokat hallásból kellett
meg tanúlni.”1102 Bizonyos esetekben a memoriterek elsajátítása is gondot okozhatott, mert Öreg Pintér András 31 éven keresztül tanította a lányokat Szentesen, de
„az Osterwald Kis Historiájából tsak 4–5 kérdést is könyv nélkül fel nem tudott
tenni.”1103
Ezek után próbáljuk megválaszolni a fejezet elején feltett kérdést: hogyan alakultak a békési egyházmegyében a bibliaolvasási szokások? Annak ellenére, hogy a forrásaink hiányosak, több következtetést is tehetünk: az „olvasási düh” egy komplex
olvasási forma volt a 18. században, amelyet különböző olvasmányok összességét
elemezve lehet megfigyelni. A Bibliát kiragadva a többi olvasmány köréből viszont
nem feltétlenül jutunk valós eredményre, mert a Szentírás lényege, hogy azt rendszeresen kell olvasni, míg más műveket nem. A békési református egyházmegyében igen
erős volt a szóbeli és az írásos kultúra keveredése, mert a viszonylag nagy példányszámban elterjedt Szentírást nem feltétlenül magányos olvasás keretében forgatták,
hanem sokszor közösségi (templomi) alkalmakkor. Ennek ellenére meg lehet figyelni
a csendes olvasás terjedését is, amely a lelkészek (Kis Bálint) és a világiak (Tormássy
Lajos, Skorepa János) között is elterjedt. Ez a néma olvasás viszont nem egyezik meg
1099
1100
1101
1102
1103

MNL – CsML – SzL V.A.102.k.2. nr. 350. Debretzeni István végrendelete, Szentes, 1820.
július 15. = Felbontott végrendeletek jegyzéke 1731–1888.
Takács , II, 2001, 394.
MNL – CsML – SzL V.A.102.k.2. nr. 416. Csoó István emeritus tanító végrendelete, Szentes,
1830. június 17. = Felbontott végrendeletek jegyzéke 1731–1888.
Takács , II, 2001, 383.
Takács , II, 2001, 300.
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az „olvasási düh” kritériumaival, mert az olvasó nem lépett ki az újdonságok felé.
A különböző kiadású magyar nyelvű, illetve idegen nyelvű Szentírások használata
nem jelentette, hogy az olvasó másként közelített a szövegükhöz a korábbi évszázad
viszonyaihoz képest. Figyelembe kell viszont vennünk azt a tényt, hogy a bibliaolvasás nem is igényli új olvasmány bevonását, ezért nem jelenthetjük ki egyértelműen,
hogy a felvilágosodás olvasási forradalma nem jelentkezett a békési egyházmegyében. Sokkal inkább arról van szó, hogy a kálvinista lakosság rendelkezett kegyességi népkönyvekkel, köztük valószínűleg Bibliával is. Ezeket viszont nem feltétlenül
olvasták, bizonyos esetekben szimbolikus szerepük volt. Mégis ez azt jelenti, hogy
az emberek ragaszkodtak a hitükhöz. Mindebből az következik, hogy az 1781 és
1821 közötti időszakban a békési egyházmegyében létezett egy olyan stabil réteg,
amely igényelte a hagyományos hitélet fenntartását, és ellenezte a vallásellenes olvasmányok terjedését.

7.4.2. Fábián János könyvtára
Könyvünkben többször elemeztük Fábián János vallásellenességét. A róla alkotott
kép teljessé tételének érdekében fontos a könyvtárában található vallásellenes olvasmányok bemutatása. A Békés Megyei Levéltárból előkerült Fábián János békési rektor 1800-ban összeállított könyvjegyzéke, sajnos egykori könyvtárának példányait
nem sikerült megtalálni, ezért a könyvjegyzékből nyerhető információkra támaszkodhatunk. A jegyzék két példányban készült, az egyiket a nagyváradi cenzor, Szerdahelyi Antal kapta kézhez 1804-ben.1104 A cenzor megjelölte az általa veszélyesnek
tartott könyveket. Mivel Fábiánt többek között valláscsúfolás vádja miatt tartóztatták le, különösen érdekes, hogy a cenzor mely könyveit találta veszélyesnek.
A jegyzéket már Elek László is ismerte, de csak annyit közölt róla, hogy 207
latin, 75 francia, 5 német és 3 magyar művet tartalmazott, amelyek közül a cenzor 24-t talált gyanúsnak.1105 Mielőtt ténylegesen rátérnénk, milyen veszedelmes
könyvei voltak Fábiánnak, érdemes könyvtárának nagyságáról néhány gondolatot
megjegyeznünk.
Ismerünk olyan 18. századi református magángyűjteményeket, amelyek erősen
városiasodott és gazdag polgári környezetben jöttek létre. A berni Daniel Zehender lelkipásztor gyűjteményében 1728-ban összesen 192 tétel szerepelt, míg Johann
Georg Albrecht Höpfner gyógyszerésznek 1800-ban 152 kötete volt.1106 Első pillanatra úgy tűnik, Fábián 290 tételt tartalmazó jegyzéke egy átlagos berni polgáréval
vetekszik, azonban ez ebben a formában nem teljesen állja meg a helyét.
Magyar viszonylatban ismerünk olyan református városi polgárt, aki egész életét
könyvek gyűjtésének áldozta, mint például Kazay Sámuel, aki saját anyagi lehetőségeit jelentősen meghaladva a 18. század második felében több mint 2000 kötetet
1104
1105
1106

9.2. melléklet.
Elek , 1985, 71–72.
Furrer , 2012, 107–137, 197–215.

262

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

gyűjtött össze.1107 Ebből az következik, hogy léteztek olyan kálvinista értelmiségi
magángyűjtemények, amelyek sokkal nagyobbak voltak Fábiánéhoz képest, de ezek
csak súlyos anyagi áldozatok során jöttek létre. Ez pedig azt jelenti, hogy Fábián
könyvtárának a nagysága így nem megítélhető, mert egy berni polgár nyugodtan
megengedhette magának, hogy néhány száz tételből álló könyvtárat hozzon létre,
míg egy magyar gyógyszerész csődbe jutott egy 2000 műből álló könyvtár folyamatos gyarapítása miatt. Tehát a könyvek száma csak akkor informatív, ha azt a
közvetlen környezet könyvtárainak nagyságával hasonlítjuk össze. Fábián esetében
ez a Békési Református Egyházmegyét és a Délvidéken élő más felekezetek alsópapságának könyvtárait jelenti.
Talán meglepő, de mégis igaz: az 1781 és 1821 közötti időszakban Fábián jegyzékén kívül semmilyen más református lelkipásztori (tanítói) könyvjegyzéket nem
sikerült találnom, s másfajta jegyzékek is alig bukkantak fel. Ezek közül meg kell
említenünk a szentesi és a hódmezővásárhelyi könyvkötők árukészletét összeíró vármegyei jelentést, a mezőberényi és a vásárhelyi tanács könyveit felsoroló vagyonleltárát, és a vásárhelyi gimnázium korabeli katalógusát.1108 Egyedül Kis Bálint és
Szalay Pál szentesi lelkipásztorok könyveinek nyomát sikerült megtalálni. Ezt a következő fejezetben részletesen bemutatjuk. Ez a kevés adat egyrészt azzal magyarázható, hogy a lelkipásztorok családja nem tartotta fontosnak a könyvek megőrzését,
ezért azok elkallódtak. Másrészt viszont figyelembe kell vennünk, hogy a könyvkultúra ezen a területen nem volt annyira fejlett, mint az ország nyugati részein.
A katolikus nagyváradi egyházmegye területe részben lefedte a Békési Református Egyházmegye földrajzi kiterjedését, és a lakossága is a békési egyházmegyében
élőkéhez volt hasonló társadalmi helyzetű. Mégis sokkal több könyvjegyzék maradt
fönn a katolikus gyülekezetekben, így például az endrődi plébániának 1788-ban
166 könyve volt.1109 A csanádi püspökség területén élők műveltségi állapota és társadalmi státusza szintén erősen hasonlított a békési egyházmegyében élőkére, ezért
ezt a püspökséget is érdemes megemlítenünk. Sajnos itt az alsópapság olvasmányai
ra kiterjedő kutatások még nincsenek, de azt tudjuk, hogy a temesvári püspöki rezidencián 1798-ban mintegy 50 kötetes kézikönyvtárat őriztek.1110
A katolikus példákból az következik, hogy a reformátusokhoz hasonló társadalmi és vagyoni helyzetben működő plébániák akár száznál is többkötetes kézikönyvtárat hozhattak létre. Fontos viszont különbséget tennünk a plébániai könyvtár és
a lelkipásztori gyűjtemény között. Így például a váradi püspökség esetében az egyes
plébániák rendelkeztek 100 tételt meghaladó könyvtárakkal, nem a plébánosok.1111
A papság magángyűjteményei sokkal kisebbek voltak. Ráadásul a református lelkészi családok megörökölték az elődök könyvtárait, míg katolikus kollégáik hagyaté1107
1108
1109
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kai általában az egyházmegyéjükre szálltak. A legtöbb esetben viszont az örökösök
nem tartották egyben a megörökölt könyvtárat, így az az évszázadok során lassacskán elkallódott. Ezek fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy Fábián János könyvtárának nagysága átlagon felüli volt, de nem azért, mert másik lelkészi könyvtárat
nem ismerünk a 18–19. század fordulóján az egyházmegyében, hanem mert ezeket
a köteteket nem a hivatala (állása) biztosította neki, hanem saját maga művelésére
szerezte meg azokat.
Nagy kár, hogy semmit sem tudunk arról, hogyan tett szert Fábián a könyvei
re. Egyedül arról van tudomásunk, hogy amikor letartóztatták, a gyűjteményét
Szabó Máté németgyulai lakos gondjaira bízták.1112 Az biztos, hogy nem tanult
külföldön, ezért könyveit csak itthon szerezhette meg. Nagyon valószínű, hogy
részben örökölte, részben pedig hagyatéki árveréseken gyarapította könyvtárát. Ha
a könyvjegyzék egészét nézzük, ez látszik is rajta, mert korszerű, kortárs kiadású
mű nem található benne. Hiába van sok francia nyelvű munka a gyűjteményében,
azok szinte egytől egyig a 17. század végén vagy a 18. század első felében készültek, tehát a francia forradalom szellemiségéhez tartozó legújabb kiadványokat nem
ismerte. A nagy mennyiségű francia nyelvű könyv mégis azért figyelemre méltó,
mert a 18. század végén a Bourbonok bukásával Európa történetének meghatározó eseményei Franciaországban zajlottak, vagyis az, aki tudott franciául, minden
bizonnyal figyelemmel kísérte az eseményeket még akkor is, ha a könyvtárában
ennek alig van nyoma.
Ezek után nézzük meg, milyen könyveket talált a váradi cenzor veszélyeseknek.
Annak ellenére, hogy Fábián igen erősen kikelt a református – és általában a keresztény – hitelvek ellen, még a legradikálisabb 18. századi materialisták könyvtáraiban is jelentős arányt képviseltek a klasszikus teológiai művek. A francia felvilágosodás legjobban ismert ateista gondolkodói, mint például Baron d’Holbach és
Jacques-André Naigeon könyvtáraiban túlnyomórészt teológiai munkákat találunk,
amelyek közül nem egy kimondottan ortodoxnak számított.1113 Fábián esetében is
ezzel állunk szemben. A 290 tételből a cenzor összesen 24-et talált veszélyesnek. Az
összes többi valóban szokványos lelkészi könyvtár részének volt tekinthető, mert a
jegyzék bibliakiadásokat, prédikációs köteteket, bibliamagyarázatokat és a szent
nyelvek nyelvtankönyveit sorolja föl.
A könyvvizsgáló alaposságára utal, hogy azokat a könyveket is bekérette megvizsgálásra, amelyek bibliográfiai adatai nehezen voltak megállapíthatóak. A jegyzékben ezeket cím nélküli példányként vagy elrongyolódott kötetként tüntették fel
(102., 211., 275. és 290. tételek). Nyilván a teljes ellenőrzés érdekében érdemes volt
ezeket kézbe venni, és személyesen meggyőződni, hogy tartalmaztak-e valamilyen
vallásellenes vagy államellenes dolgot. Sajnos Fábián könyvtára nem maradt ránk,
és egyelőre a cenzori vizsgálat eredményét sem sikerült megtalálnunk, így nem tudjuk eldönteni, valóban veszélyeseknek, tiltottaknak találta-e azokat a cenzor.

1112
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Néhány tétel esetében túl általános volt a jegyzék készítője által adott cím, ezért
nem lehetett azokat egyértelműen beazonosítani. Mégis nagy valószínűséggel több
esetben is Komáromi Csipkés György műveiről van szó. A jegyzékben csak „Igaz
Hit” címmel megjelölt könyv minden bizonnyal az 1666-ban Nagyszebenben megjelent prédikációs kötetre utal.1114 Szintén feltételezhető, hogy a magyar nyelvű könyvként, de latin címmel megjelölt kötet szintén egy Komáromi Csipkés-művet, a Concionum sacrarum centuria prima kötetet jelöli.1115 Vajon miért találta Szerdahelyi
gyanúsnak a Komáromi Csipkés-műveket?
Közismert, hogy Komáromi Csipkés György által Leidenben kiadott Bibliákat
1789-ig nem kaphatta meg a református egyház, amely jól jellemezte a katolikus
egyház korabeli tevékenységét, mivel alapvető célja volt a protestánsok visszaszorítása.1116 Úgy tűnik, itt is erről van szó: a katolikus–református ellentétek Fábián
könyvtárára is rányomták a bélyegüket. Ez az ellentét még a 19. század elején sem
meglepő, mert az 1791. évi 26. törvénycikk változatlanul biztosította a katolikus
vallás elsőbbségét a többi felekezettel szemben, amely azt jelentette, hogy a katolikus hitelveket támadó, vagy azokat cáfoló írásokat be lehetett tiltani.1117 Feltételezésünket támasztja az is alá, hogy Szerdahelyi Antal nemcsak Komáromi Csipkés
György műveit jelölte meg, hanem más református és evangélikus szerzőket is.
A könyvjegyzék 15. számú tétele Johann Heinrich Alstedt Gyulafehérváron megjelent művét, a Prodromus religionis triumphantist jelöli, amelyben Alstedt részletesen cáfolta az unitárius hittételeket.1118 Ehhez hasonlóan a cenzor szintén veszélyesnek tartotta a németalföldi professzor, Alexander Hermann Röell egyik művét (226.
tétel) is. Szintén híres protestáns szerző volt Caspar Peucer (95. tétel), aki Philipp
Melanchthon tanítványa volt Wittenbergben, és a kortársak kryptokálvinistának
tartották. Fábián jegyzékében főműve, az 1553-ban megjelent Commentarius de
praecipuis divinationum generibus volt megtalálható.1119 A protestáns teológusok
közül nemcsak reformátusokat vizsgált meg a cenzor, mert Johann Gustav Reinbeck
német evangélikus teológus és filozófus volt, akinek egy francia nyelvű munkája volt
meg Fábián könyvtárában (244. tétel). Reinbeck közismert volt arról, hogy mereven
ragaszkodott a lutheri hitelvekhez, és ellenezte a református–evangélikus unió tervét.1120 Az anglikán püspök, Joseph Hall hitbuzgalmi műve szintén ebbe a csoportba
tartozik, mert az 1662-ben Genfben megjelent francia nyelvű könyve tipikus példája
a protestáns–katolikus ellentétnek (146. tétel).1121
Nem tudjuk, a cenzor tisztában volt-e azzal, hogy milyen protestáns műveket
jelölt meg. Az mindenesetre feltűnő, hogy ezek nem a radikális felvilágosodás vallásellenességét képviselték, hiszen például Alstedt munkája alapvetően az unitárius
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egyház ellen irányult. Komáromi prédikációi pedig a református hitelveknek megfelelő tanokat hirdettek. Úgy gondolom, Szerdahelyi azért tartotta veszélyesnek ezeket a könyveket, mert csak arra lett figyelmes a jegyzék olvasásakor, hogy több ismert protestáns teológus is szerepelt a listán, akik a katolikus egyház szempontjából
kockázatosnak is voltak tekinthetők. Ez viszont azt jelenti, hogy a könyvvizsgáló
nemcsak azokat a könyveket tartotta veszélyesnek, amelyek Fábián radikális államés vallásellenességét táplálhatták, hanem azokat is, amelyek csak a katolicizmus
ellen irányultak.
A könyvjegyzék tanúsága szerint a cenzor még két másik dolgokra figyelt az ellen
őrzés során: kiszűrte azokat a könyveket, amelyek a keresztény hitelvek eltörlését
hirdették, valamint azokat, amelyek a hugenották sorsával voltak összefüggésbe
hozhatóak.
1685-ben XIV. Lajos visszavonta a nantes-i ediktumot, amelynek következtében
a hugenották saját hazájukban jogfosztottakká váltak. Európa protestáns országai
ezt erősen nehezményezték, ezért Lajos ellen egy protestáns liga alakult 1686-ban
Augsburgi Liga névvel. A liga erejét megnövelte, hogy 1688-ban az angolok elűzték
a katolikus II. Jakabot és helyére protestáns uralkodót választottak. Az új király,
Orániai Vilmos háborút kezdett Franciaország ellen, amely 1697-ben a rijswijki békével ért véget.1122 A cenzor által megjelölt tételek közül több is ehhez az időszakhoz
kapcsolódik.
François Gaultier de Saint-Blancard a kortársak szemszögéből írta meg az események történetét, hiszen személyesen jelen volt Orániai Vilmos megkoronázásán.
A vallásháborúkról írt könyvét valószínűleg Pierre Bayle segítségével adta ki Hollandiában (276. tétel).1123 Az angol John Locke filozófiai munkásságának egyik legfontosabb része volt a vallási türelem hirdetése. Az angliai és franciaországi véres
vallásháborúk miatt ez a megbékélést hirdető filozófia igen népszerű lett. Tudjuk,
hogy William Popple angol író az 1680-as években angolra fordította Locke vallási
türelemmel foglalkozó latin nyelvű műveit. Popple fordításából készült 1732-ben
az a francia fordítás, amelyen sem Locke, sem Popple nevét nem tüntették fel (204.
tétel).1124 Fábián figyelme viszont nemcsak ezekre a művekre terjedt ki, hanem William Scherlock angol íróra is, aki a dicsőséges forradalom idején Orániai Vilmos
támogatója volt, és röpiratokat is kiadott a protestáns uralkodó támogatása érdekében (90. tétel).1125 Úgy gondolom, a 17. század végén lezajlott protestánsüldözések
történetéhez kapcsolódik Gatien de Courtilz de Sandras több kiadást megért könyve, amely az európai uralkodócsaládok érdekrendszerét tárgyalta (207. tétel.)1126
Ehhez hasonlóan XIV. Lajos tevékenységét ismerteti az 1688-ban szerző nevének
feltüntetése nélkül megjelent gúnyirat is (288. tétel).
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A könyvjegyzékben találhatók francia nyelvű folyóiratok, amelyek részben szintén a hugenottákhoz kapcsolódnak. Justus van Effen holland író, újságíró, huge
notta szimpatizáns volt, aki 1711 és 1712 között adta ki a Le Misanthrope című
folyóiratot, amelyet az angol Spectator mintájára szerkesztett (230. tétel).1127
Ezek szerint Szerdahelyi Antal számára a vallásháborúkkal és a hugenottákkal
foglalkozó iratok mind egytől egyig gyanúsnak számítottak, holott ezekben olyan
tanítások nemigen fordultak elő, amelyek a természetes vallást igyekeztek volna a
kereszténységgel szembeállítani, vagy akár valamelyik alapdogmát (például szentháromság) kétségbe vonták volna. Az persze igaz, hogy ezekben a művekben az
államegyház létjogosultságát már megkérdőjelezték: Locke például azért utasította
el az államegyház rendszerét, mert szerinte az nem alkalmas az emberek vallási
igényét kiszolgálni, hiszen nem tudja számukra a túlvilági életet biztosítani.1128 Az
ilyen és ehhez hasonló gondolatok veszélyesek voltak az állam szemszögéből nézve,
ezért a cenzor felléphetett ezek ellen.
Még mielőtt rátérnénk a ténylegesen radikálisan vallásellenes könyvek ismertetésére, röviden meg kell magyaráznunk, miért jelölt meg a cenzor veszedelmes
olvasmányként egy francia nyelvkönyvet (247. tétel). Igazából ez a napóleoni háborúk idején nem volt feltétlenül furcsa, hiszen Békés vármegyében Fábián esete előtt
néhány évvel Domokos Lőrinc egyházmegyei főgondnokot és Juhász István gyulai
református lelkészt azzal vádolták meg, hogy francia nyelvű újságokat olvastak.
Nyilvánvalóan ebben az esetben a francia nyelv azért számított veszélyesnek, mert
Domokos és Juhász a francia forradalom hivatalos kiadványát, a Moniteur című
lapot olvashatta (vö. 7.1. fejezet).1129
Fábián könyvtárában háromszor is szerepel a Spectator angol folyóirat francia
nyelvű változata (179., 182., 188. tétel), amelyet Hollandiában fordították le angolról franciára 1714 és 1754 között. A békési rektoron kívül Mikes Kelemen is
forgatta ezt az újságot, mert Mikes a francia kiadást használta Törökországi leveleinek írásakor.1130 Mikes munkássága viszont nem volt ismert Magyarországon a
18. században. A Spectator hatása az 1770-es évektől Göttingenben tanult peregrinusoktól kezdve mutatható ki. Ekkortól viszont igen gyorsan népszerűvé vált, az
Uránia című folyóiratunk egyértelműen a mintájára jött létre. Mivel a Spectator
erkölcsi, morálfilozófiai lap volt, nem lehet rá azt mondani, hogy kikezdte volna a
kereszténységet. Sokkal inkább a nyelvkönyvhöz hasonló helyzetről van itt szó, mivel Fábián könyvjegyzékében igen nagyarányú a francia nyelvű művek részesedése,
ezért a francia forradalommal való szimpatizálására gondolhatott Szerdahelyi, amikor a francia nyelvkönyvet és a Spectatort is gyanúsnak jelölte meg. Érdekes, hogy
1783-ban készült egy magyar nyelvű fordítása a folyóiratnak, amelyet egyértelműen
franciából készítettek el. A kutatás nem tudta beazonosítani a fordító személyét, és
minden bizonnyal nem Fábián volt, még akkor sem, ha Békésen fordítással töltötte
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az idejét és jól tudott franciául. 1783-ban viszont még gyermek volt, hiszen a Debreceni Kollégium törvényeit csak 1788-ban írta alá. Meg kell itt viszont jegyeznünk,
hogy a kutatás korábban is tudott arról, hogy Békésen hozzáférhető volt a Spectator, de eddig nem tisztázták, hogy ez Fábián könyvtárában volt megtalálható.1131
Ezek után nézzük meg azokat a könyveket, amelyek a könyvvizsgáló szerint táplálhatták Fábián radikális vallásellenességét. Érdekes, hogy ezek közül több is a
hitújítás korához kötődik.
Pietro Galatino itáliai ferences szerzetes a 16. század elején publikálta főművét
De Arcanis Catholicae Veritatis címmel (20. tétel). Humanista filológiai újításai
miatt munkássága nagy vihart kavart, a reformátorok is sokszor hivatkoztak eredményeire.1132 Ez a munka viszont még nem tekinthető radikálisan vallásellenesnek,
de a helyzet jobb megértését segíti, ha figyelembe vesszük, hogy a szintén humanista
Jacob Acontius főműve is szerepel a jegyzékben (255. tétel). Ez azért érdekes, mert
a Satanae stratagemata a hitújítás időszakában különösen nagy szerepet játszott
az erdélyi antitrinitárius egyház kialakulásában. Acontius könyvét jól ismerték az
erdélyi Szentháromság-tagadók korabeli vezetői, így például tisztában voltak vele,
hogy Acontius tagadta a papi ordináció szükségességét, helyette az úgynevezett
communis prophetia intézményét hirdette. Ennek a lényege az volt, hogy a gyülekezetekben mindenki kifejtheti teológiai véleményét, papokra valójában nincs is
szükség. Témánk szempontjából érdekes, hogy a 16. századi Erdélyben tudtak arról
az unitáriusok, hogy Acontius az állam és az egyház viszonyában szükségesnek tartotta az uralkodó közbelépését vallási ügyekben, vagyis az államegyház kialakítását
támogatta. Figyelmeztetett, hogy az államnak kötelessége az ateisták és aposztaták
ellen fellépnie. Annak ellenére, hogy az újonnan létrejött erdélyi unitárius egyház
bírta a fejedelem, János Zsigmond támogatását, a Szentháromság-tagadók mégsem
követelték az uralkodótól ellenfeleik (aposztaták) megbüntetését. Jelenlegi ismereteink szerint azért nem tették, mert Acontius az egymás mellett létező egyházakban
hitt, amelynek lényeges kritériuma volt, hogy a felekezetek nem háborgatják egymást.1133 Tudjuk, hogy az unitárius egyházban szintén kialakult a papság, tehát az
egyetemes papság Acontius által elképzelt eszménye Erdélyben nem valósult meg,
mégis különösen érdekes, hogy a Satanae stratagemata című könyv a 18. század
végén felkeltette egy református tanító érdeklődését. Ebben minden bizonnyal közrejátszhatott, hogy Acontius műve nem tűnt el az évszázadok süllyesztőjében, mert
a 17. században a karteziánusok előszeretettel hivatkoztak rá, és Spinoza is számon
tartotta. Spinoza kimondottan azért emlegette Acontiust, mert az általa képviselt
vallási tolerancia igen szimpatikus volt neki, és úgy vélte, hogy a Satanae stratagemata egyfajta utat mutatott az egységes (természetes) vallás megteremtésének lehetőségéhez.1134 A korábbiakban láttuk, hogy Fábián a kátéjában egyértelműen a
természeti vallás mellett foglalt állást (6.4.2.1. fejezet), és a kátéból megállapítható,
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hogy Fábián Acontius szellemében elfogadhatónak tartotta a communis prophetia
intézményét. Fábián az itáliai humanista könyvével feltűnően egybehangzóan azt
hirdette, hogy a gyülekezet előtt bárki kiállhatott és elmondhatta a véleményét. Tegyük ehhez hozzá: Acontius szerint ha azt teológiai szempontból mégsem tartották
helyesnek, az illetőt kiközösítették.1135 Fábián viszont elutasította a kiközösítést:
„Valaki tehát ezekért az Igazságokért valamely gyűlekezetből ki tiltatik, vagy vissza kell őtet
annak a’ Gyűlekezetnek fogadni, vagy nem. Ha vissza kell fogadni, úgy tehát szabad néki
ezeket az Igazságokat hirdetni, és ezek szerént élni, mert ezek a’ Józan okosságon és az azzal
meg edgyező Szent Irásonn fundáltattak, és egyenesenn az Isten ditsősségére, és az emberi
nemzet Kőz hasznára irattak. Ha pedig nem, úgy tehát szabad néki hasonlóképpen ezeket az
Igazságokat a’ maga jussa, és szabadsága szerént hirdetni, és ezek szerént élni, mert ő már sem
annak a’ gyűlekezetnek, sem pedig az országnak a’ Tőrvényétől nem függ […]”1136

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a cenzor helyesen figyelt fel, miszerint a
jegyzékben vannak olyan művek, amelyek a keresztény dogmák határait feszegették, ezért veszélyesnek tartotta.
Fábián János vallási radikalizmusa viszont nemcsak a humanisták munkásságából táplálkozott, mert a könyvtárában megvolt Diderot 1746-ban névtelenül megjelent vallásgúnyoló könyve is, amely néhány év alatt igen nagy vihart kavart (132.
tétel). A könyvjegyzékből nem azonosítható egyértelműen, melyik kiadásról van
szó, de úgy tűnik, Fábiánnak megvolt Diderot műve és az ellene írt cáfolat is, mert
a jegyzékben az eredeti Diderot-mű címe és az ellene írt cáfolat szintén szerepel.1137
Ezek után próbáljuk meg összefoglalni, mit tudunk Fábián János veszedelmes
könyveiről. Megállapíthatjuk, hogy olvasmányai meghaladták az átlagos vidéki lelkipásztor és tanítók érdeklődési körét, mert olyan műveket is forgatott, amelyek
nem csak a napi lelkészi, tanítói szolgálathoz voltak szükségesek. Személyében olyan
embert ismerhettünk meg, aki élénk figyelemmel kísérte a kortárs szellemi irányzatokat. Másodszor egyértelműen frankofón volt, például a német evangélikus teológus, Reinbeck munkáit franciául olvasta. Ezek szerint valóban érdekelték a francia
forradalom eseményei, ezt a hugenották iránti érdeklődése úgyszintén alátámasztja.
Végül kijelenthetjük, hogy összesen két olyan könyve volt (Acontius és Diderot),
amelyek komolyabban foglalkoztak a vallásosság kérdésével, és ezek a deizmus által
hirdetett természetes vallás irányába terelhették gondolatait. Azt viszont egyértelműen kijelenthetjük, hogy az ateizmust elutasította, hiszen sem Acontius, sem Diderot művei nem tekinthetőek ateista munkáknak.
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7.4.3. Szalay Pál és Kis Bálint könyvtárai
A békési egyházmegyében nemcsak Fábián Jánost érdekelte a felvilágosodás vallás
kritikája, hanem Szalay Pál és Kis Bálint szentesi lelkipásztorokat is. Lényeges különbség viszont, hogy épp a másik oldalt képviselték: a vallásosságot ért támadásokat igyekeztek olvasmányaikon keresztül is megvédeni. A szentesi Horváth Mihály
Gimnázium könyvtárában mintegy 600 kötet 1850 előtti nyomtatvány található,
amelyeket volt szerencsém egytől egyig kézbe venni. A possessorok alapján megállapítható volt, hogy a gyűjtemény 80%-a Kis Bálint és Szalay Pál tulajdonából
származik, és a kötetek többsége 1786 és 1803 között került Kis vagy Szalay tulajdonába. Sajnos, nem tudjuk, miért nagyon kevés az 1803 után beszerzett kötetek
aránya a gyűjteményben. Szalay 1802-ben már meghalt, Kis Bálint ezt követően
is évtizedekig aktív volt. Minden bizonnyal Kis továbbgyarapította a könyvtárat,
sajnos azok a kötetek nem kerültek be a gimnázium állományába. Ennek ellenére
a possessorok elemzéséből lehetőségünk adódik, hogy részletesen megvizsgáljuk,
hogyan épült fel egy vallásvédő könyvtár a 18–19. század fordulóján.
Sem Szalay, sem Kis könyvjegyzéke nem került elő, így nem tudjuk eldönteni, a
Szentesen található kötetek mekkora hányadát teszik ki egykori könyvtáraiknak.
Az biztos, hogy Kis Bálint könyvtára szétszóródott, néhány kötet ma Hódmezővásárhelyen található, tehát a Szentesen őrzött könyvekből biztosan nem lehet rekonstruálni az egykori gyűjtemények egészét.1138 Azokban a könyvekben, amelyekben szerepel Szalay Pál tulajdonosi bejegyzése, az esetek többségében Kis Bálint
1803-ban keletkezett possessora is megtalálható, vagyis Szalay könyvei Kis tulajdonába kerültek. Miért? A legvalószínűbb magyarázat, hogy kollégák voltak, hiszen
mindketten Szentesen szolgáltak. Személyesen is jól ismerték egymást. Mivel Szalay
1802-ben gyermektelenül halt meg, minden bizonnyal Kis Bálint örökölte meg a
könyveit, ezért szerepel Kis neve mellett rendszerint az 1803-as dátum.
Az általam átnézett és kézbe vett 600 kötetből olyan lelkészi könyvtár képe rajzolódik ki, amely nemcsak a lelkipásztori szolgálathoz szükséges olvasmányokat
tartalmazta, hanem egészen más témájú műveket is. A könyvek többsége ennek ellenére a teológia különböző ágaiba sorolható, mint például: dogmatika, homiletika,
egzegetika és így tovább. Általánosságban elmondható, hogy mind Szalay, mind Kis
széles érdeklődési körrel rendelkezett. A napi prédikátori munkához szükséges héber, görög és latin nyelvű bibliák mellett a református teológia alapművein keresztül
a 18. század végének filozófiai könyvtermése is megvolt nekik. Mielőtt rátérnénk
vallásvédő könyveik elemzésére, röviden foglaljuk össze mindkettőjük életrajzát.
Szalay Pál 1756-ban Nagykőrösön lelkészcsaládban született. Édesapja Szalay
György helybeli lelkipásztor, édesanyja Komáromi Krisztina, az egykori debreceni
prédikátor, Komáromi H. Mihály lánya volt. Szülei fontosnak tartották, hogy a
fiuk nyelveket tanuljon, ezért a német nyelv megtanulásának érdekében Késmárkra
küldték, és elvárták tőle a szlovák nyelv elsajátítását is. A Debreceni Kollégiumban
természetesen megfelelő latin nyelvtudás birtokába is jutott. A fiatal lelkészjelöltek
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gyakorlatához hasonlóan külföldi tanulmányokra indult. Így jutott el Lausanne-ba,
ahol a francia nyelvet ismerhette meg, majd Bázelbe, ott gyakorolhatta a fiatal korában megtanult németet. A szentesi református egyház korabeli krónikája szerint a
román nyelv megértése sem okozott számára gondot, mert egy „nyáronn senkinek
szándékát tudtára nem adván el ment Otlakára, és ott az Oláh Paptól írni, olvasni,
beszélni oláhul 2 hónap alatt meg tanúlt.”1139 Svájci peregrinációja befejezése után
1785-től egy évig báró Beleznay Miklós udvari papja volt, miközben meghívták tanítani Pápára, de ezt az állást nem fogadta el. 1786-ban a balatonfüredi gyülekezet
fogadta meg lelkipásztornak, ahonnan 1787-ben a szentesiek jobb fizetést ígérve
elcsábították. A tiszántúli egyházkerület és az egyházmegye sokáig nem akarta beiktatni állásába, mert a részeges Szőnyi Pál helyére hívott Szalay meghívását nem
tartották szabályosnak, végül elsimult az ügy. Szalay sikeresen beilleszkedett Szentes és az egyházmegye életébe, néhány év múlva assessori megbízást nyert. Élete
végéig Szentesen maradt, 1802. november 10-én gyermektelenül halt meg.1140
A 18. század végén alkotott egy másik Szalay Pál is, aki szintén nagykőrösi születésű volt, de néhány évvel fiatalabb volt a szentesi lelkipásztornál, mert 1764-ben
látta meg a napvilágot. Érdekes, hogy a névrokon Szalay szintén eljutott Bázelbe,
mert a Rajna-parti városban 1790-ben ösztöndíjat kapott tanulmányai támogatására, majd 1793-ban a pesti egyetemre is beiratkozott, és 1797-től Nagykőrösön tanított.1141 A források alapján egyértelműen két különböző személyről van szó, mert
életútjaik soha sem keresztezték egymást. Így például biztosan nem a szentesi lelkész
tért vissza 1790-ben Bázelbe, mert az egyházmegyei közgyűlések és egyéb egyház
igazgatási iratokból kiderül, hogy ekkor folyamatosan a békési egyházmegyében
tartózkodott.1142 Sőt! A Jakab és Péter szent apostolok… című könyvében is szentesi
lelkipásztornak tüntette föl magát, miközben druszája A léleknek elragadtatásai
címmel 1794-ben adott ki egy kötetet.1143
Kis Bálint 1772-ben református családban született Vésztőn. A helyi iskola elvégzése után a debreceni kollégiumban tanult tovább. 1795-ben Kis visszatért szülőfalujába, Vésztőre, ahol néhány évet rektoroskodással töltött. Ezt az időszakot
használta fel arra, hogy külföldi tanulmányaira pénzt gyűjtsön. 1798-ban a jénai
egyetemen töltött egy évet, majd 1799-ben visszatért hazájába. Ekkor meghívták
Szentesre második lelkipásztornak. A szentesi gyülekezetben olyan sikeresen sikerült beilleszkednie, hogy élete végéig, 1853-ig ottmaradt. Fél évszázados lelkipásztori szolgálata során az egyházi ranglétra egyre magasabb fokaira jutott el, mert
1814-ben assessorrá választották, majd 1830-ban egyházmegyei főjegyző lett. Végül 1836-ban a Békés-bánáti Református Egyházmegye esperesi tisztségét is betöltötte. Kis Bálint nemesi származású volt, ősei III. Ferdinándtól kaptak nemességet
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1651-ben, ő maga 1807-től szerepelt a szentesi nemesek nyilvántartásában. Lelkészi
szolgálata mellett komoly tudományos karriert futott be, 1839-ben bekerült a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy igazi
polihisztorként szinte minden érdekelte. Többek között nagy energiát fektetett be
a modern mezőgazdasági eszközök elterjesztésébe, ezért saját fejlesztésű vasekét
készített. Érdekelte a népoktatás, több iskolai tankönyvet írt, amelyek népszerűek
lettek, és több évtizedig használták azokat. Foglalkozott nyelvészeti kérdésekkel,
amelyek eredményei ma már megkérdőjelezhetőek, de a nyelvújítás időszakában
mindenféle nyelvtörténeti okfejtések napvilágot láttak. Ha közelebbről megnézzük
ezeket, kiderül, hogy Kis munkája ezek között megállta a helyét. Többször szóltunk
már arról, hogy érdekelte az egyháztörténet, s ő volt a békési református egyházmegye történetének első kutatója.1144
Szalay Pál és Kis Bálint könyvtárában található néhány olyan mű, amelyek tipikus
vallásvédő munkának tekinthetőek. Természetesen egy vallásvédő munka egyszerű
birtoklása még nem jelenti, hogy a tulajdonosa egyetértett a könyv okfejtésével. Ne
feledjük, többször felhoztuk már erre példának Baron d’Holbach és Jacques-André
Naigeon magánkönyvtárait: a 2.3. fejezetben utaltunk arra, hogy még az ateizmus
legismertebb képviselői is olyan gyűjteményeket alakítottak ki, amelyek a keresztény teológia legfontosabb szerzőit tartalmazták, mégsem értettek egyet azok tartalmával. Szalay és Kis esetében viszont vannak további bizonyítékaink, amelyek
azt mutatják, hogy a vallásvédők pártján álltak.
Egész pontosan leginkább Kis Bálint esetében rendelkezünk ilyen adatokkal, de
mivel Szalay az 1790-es években az egyházmegyében tanácsbírói funkciót is betöltött, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Szalay elutasította az egyházmegyében jelentkező vallásellenes mozgalmakat. Miért? A válasz egyszerű. A korábbi fejezetekben
részletesen bemutattuk, hogy az 1790-es években Öcsödön és Békésen milyen deista
gondolatok terjedtek el. Mivel Szalay részt vett az egyházmegye vezetői testületében,
pontos információi voltak ezek tartalmáról. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek és
az egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek alapján viszont mindig a vallásvédők
pártján állt, ezért nehéz lenne elképzelni róla, hogy nem értett egyet a könyvtárában
található vallásvédő könyvek gondolataival.
Szalay esetében egyetlenegy olyan könyvről van tudomásunk, amelyik tipikus
vallásvédő munkának tekinthető. Ez pedig nem más, mint a Háló Kováts József
által fordított Racine-mű, A vallás avagy az ifjabb Racinnek a vallásról irott munkája című 1798-ban megjelent kiadvány.1145 A kötetet már a megjelenése évében
megszerezte Szalay, ami azért érdekes, mert két évvel korábban leplezték le Békésen
Fábián János deista közösségét. Talán ez ellen fellépve szerezte meg Szalay a könyvet? Talán. Biztosan nem tudhatjuk, de az ügy egész biztosan őt is érdekelte, hiszen
assessorként jól ismerhette Fábián tevékenységét. Sajnos, a kötetben Szalay possessorán kívül csak Kis Bálint 1803-as tulajdonosi bejegyzése szerepel, a mű olvasására
utaló adatunk egyáltalán nincsen. Ne feledjük viszont, hogy az 1790-es években
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a külföldi hitvédő irodalom adaptációja kimondottan népszerű volt Magyarországon. Louis Racine a spinozizmus és Pierre Bayle ellen írta fentebb említett könyvét,
és tudjuk, hogy ebben polemizált a deistákkal.1146 Szalay számára igen nagy kincs
lehetett Háló Kováts fordítása, mert a Fábián által gerjesztett vallásellenességgel
szemben filozófiai fegyvert kapott ezáltal a kezébe.
Kis Bálint komolyabb fegyvertárral rendelkezett. Már debreceni tógás diákként szert tett egy fizikoteológiai munkára. 1795-ben jegyezte be a nevét Heinrich
Sander által írt Az Istennek jósága és böltsessége a Természetben című kötet előzéklapjára.1147 A 6.1.1. fejezetben részletesen bemutattuk, milyen fontos szerepet
játszott Szőnyi Benjámin a fizikoteológia magyarországi elterjesztésében. A fizikoteológia névadója, William Derham főművét valószínűleg azért fordította le
Segesvári István 1793-ban, mert két évig Hódmezővásárhelyen rektoroskodott,
ahol Szőnyi inspirálta ennek a munkának az elvégzésére.1148 Sander szintén ezen
filozófiai irányzatnak volt az egyik legismertebb képviselője. Fentebb említettük,
hogy Kis akkor tanult Debrecenben, amikor kibontakozott a magyar jakobinus
mozgalom. A kötet megszerzésének évében az egész országot átjárták a valláscsúfolóktól rettegők gondolatai, hiszen a jakobinus mozgalom bukásával mindenütt
ateistákat és deistákat kerestek. Nem lehet véletlen, hogy Kis 1795-ben úgy döntött, a fizikoteológiát hívja segítségül a felforgató vallásellenes nézetek legyőzésére. Évtizedekkel később, 1836-ban is úgy nyilatkozott, hogy a fizikoteológia
nagyon jó eszköz a vallásosság védelmére. Ekkor meleg szívvel emlékezett meg
Szőnyi Benjáminról, és külön kiemelte, milyen nagyra tartja Segesvári István fizikoteológiát népszerűsítő tevékenységét.1149
Ebben az irányban fejlődtek az ifjú Kis Bálint nézetei a külföldi tanulmányai során. Egyértelműen ehhez a gondolatvilághoz köthető az 1798-ban Jénában beszerzett kötet, amelynek címe arról árulkodik, milyen fontosnak tartják a könyv szerzői
a vallást: Vernünftig-christliche Andachten und Gebete für Freunde und Liebhaber
der Religion.1150 A vallásellenesség szempontjából érdekes, hogy Kis Bálint peregrinációja során megszerzett egy Kant-művet is, amelyet alaposan elolvashatott,
mert a kötet előzékeire nagyon részletesen beírta magyarul a fejezetek címeit.1151 Az
5. fejezetben már említettük, hogy a 18. század végén a konzervatív egyházi gondolkodók Kantot a vallás lerombolójának tekintették. Nem szabad viszont azt sem
elfelednünk, hogy ez nem azonnali elutasítás volt. Épp abban az időszakban, amikor
Kis Bálint Debrecenben tanult, majd peregrinációra indult, Kant kimondottan nagy
népszerűségnek örvendett a Debreceni Kollégiumban. Mivel maga Kant a vallás
védelmében kívánt munkásságával fellépni, nem véletlen, hogy Kis Bálint szert tett
a könyvre, és alaposan átolvasta.1152 Ekkor még a kanti szabad akarat nem zavarta
1146
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az egyházat, és Kis Bálint is boldogan írhatta be a könyvébe, hogy „1o könv. Az
ertelem tehetsegeröl”.1153
Évtizedekkel később Kisnek ismét szembe kellett néznie a vallásellenességgel.
A 6.4.2. fejezetből tudjuk, hogy 1821-ben Szentesen létrejött egy kisebb csoport,
amely szervezett formában fordult el az egyháztól: Szépe János, Szépe Pál és Szalai
János évek óta nem jártak templomba és az úrvacsoraosztásokon sem vettek részt.
A konfliktusból végül nem lett komolyabb mozgalom, és semmilyen radikális vallásellenes filozófiát nem tudtunk mögötte kimutatni. Mégis Kis a vallásellenesség
szempontjából csendesnek mondható Szentesen is alaposan felkészült egy lehetséges
filozófiai vitára. Ezt abból tudjuk, hogy 1817-ben újabb vallásvédő kötettel gyarapította könyvtárát, mert ekkor szerezte meg Georg Friedrich Seiler ilyen jellegű
könyvét. Sajnos, a kötetben Kis Bálint possessorán kívül semmilyen más kézírásos
bejegyzés nincs, ezért nem tudjuk, mit gondolt arról, és miért 1817-ben szerezte
be azt.1154 Ennek ellenére Seiler teológiai munkássága érdekes számunkra, mert az
erlangeni egyetem nagy tekintélynek örvendő professzora volt. A 18. században
rendkívül sokat publikált, és műveit Európa összes nagyobb nyelvére lefordították.
Több munkája magyarul is megjelent. A Kurze Apologie des Christentums című
művét 1776-ban a neve feltüntetése nélkül adta ki Erlangenben, és Kis Bálint ennek
magyar fordítását szerezte meg 1817-ben. A könyv azért érdekes, mert Seiler gazdag
életművében viszonylag kevés olyan munka található, amely teljes egészében cáfolja
a radikális felvilágosodás vallásellenességét. A Kurze Apologie des Christentums
című mű viszont ilyen, és Kis Bálint épp ezt szerezte meg. Mindehhez érdekes adalék
még, hogy Seiler nagy tisztelője volt Kantnak, és úgy vélte, a kanti módszerrel lehet
a vallásban kételkedőket legjobban meggyőzni.1155 Ezek szerint Kis Bálint még évtizedekkel külföldi tanulmányai után is kantiánus teológusok műveit olvasva képezte
magát a vallásellenes mozgalmak ellen.
A hithez való erős ragaszkodása viszont nem jelentette, hogy elzárkózott volna
minden újítástól. Ezt a fentebb bemutatott életrajza is igazolja, de nem szabad elfelejtenünk, hogy Kis Bálint volt az, aki olyan olvasókört szervezett a békési egyházmegyében, amely nagy hangsúlyt fektetett a világi – köztük természettudományi – tudományos munkák megismerésére és terjesztésére (7.1. fejezet). Ráadásul a
körülbelül 600 kötetes könyvtár állományában a többi témához képest eltörpül a
vallásvédő művek aránya, vagyis olvasmányainak csak kis részét tették ki a vallásvédő könyvek.
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Úgy gondolom, könyvünkben sok furcsa jelenséget mutattunk be. Volt itt szó öregségére megkeseredett esperesről, „plagizáló” lelkipásztorról, kísértetektől félő emberekről, közteherviselést hirdető lelkészről, könyveket széttépni kívánó parasztokról, laza erkölcsű telepesekről, macskát nyúzó jobbágyokról, országos híreket
eltitkoló lelkészi karról és deista érdeklődésű tanítókról. A sok kirívó eset ellenére
átlagos eseményekről is beszámoltunk, mint például a hagyományos vallásossághoz
ragaszkodók gondolatvilágáról és az egyházkormányzás működéséről. Nem válaszoltuk viszont még meg könyvünk alapkérdését: hogyan függött össze a Békési
Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között az olvasás és a vallásellenesség?
A második fejezetben részletesen bemutattuk, milyen eszközökkel vizsgálták meg
másutt a vallásellenesség és az olvasás kapcsolatát. Most nem kell mást tennünk,
csak azt, hogy ezeket a módszereket a békési egyházmegyére alkalmazzuk. A kutatók által eddig elvégzett elemzések ezzel kapcsolatban három nagy témakört jelöltek
meg, amelyek segítségével reprezentatív választ adhatunk: először is az olvasásról
alkotott korabeli vélemények felderítése segít rekonstruálni, tartottak-e attól az
egyházban, hogy az emberek vallásellenes könyveket fognak olvasni. Másodszor
pontosan meg kell határozni, milyen jellegű volt a nyilvánosság: magánszemélyek
vagy közösségek is hozzáférhettek-e veszélyesnek tekinthető olvasmányokhoz? Végül a legfontosabb szempont annak pontos rekonstruálása, mekkora volt a korabeli
olvasmányokban a vallásellenes művek aránya. Ebben az esetben nemcsak a radikális felvilágosodás műveinek arányát, hanem a vallási közömbösséghez hozzájáruló
egyéb művek arányát is meg kell vizsgálni.
Az első kérdéskörhöz kapcsolódóan azt kell megnéznünk, hogy mit gondoltak az
esperességben az olvasásról? Volt-e olyan személy vagy közösség, amely olyan műveket ajánlott elolvasásra, amelyek a radikális felvilágosodás kritikáira készítették fel
annak olvasóját? Természetesen ennek ellenkezőjét is meg kell néznünk: volt-e olyan
személy vagy közösség, amely olyan műveket ajánlott elolvasásra, amelyek vallásellenesek voltak? Milyen szerepet szánt az olvasásnak a vallásvédők és vallást csúfolók csoportja? Kifejtették-e a véleményüket az olvasásról? Egyáltalán készítettek-e
olyan munkát, amelyet kimondottan a vallás védelmében, illetve a vallás ellen írtak?
Ezt követően azt fogjuk megvizsgálni, hogy látott-e valamilyen összefüggést a közvélemény az olvasás és a vallásellenesség között. Mindeközben ne feledjük, hogy
az általunk vizsgált időszakban a vallásvédő olvasmányok bizonyos esetekben az
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ellenkező hatást érték el. Épp azok a könyvek keltették fel az emberek érdeklődését
a vallás tételeinek cáfolásával kapcsolatban, amelyeknek az lett volna a feladatuk,
hogy megvédjék a hagyományos vallásgyakorlást.
A 7.2. fejezet alapján pontosan tudjuk, mit gondoltak a békési egyházmegyében
az olvasásról: sok esetben a könyvet szimbólumnak, tárgynak tekintették, de a közgondolkodás hasznos dolognak vélte az írni-olvasni tudást, vagyis az olvasást nem
tartották bűnös dolognak. A szentesi egyházközség a 19. század elején külön nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy a lányokat is meg kell tanítani olvasni, amely azt
mutatja, hogy kezdett átalakulni a nők szerepéről alkotott hagyományos világkép.
A képzett lelkipásztorok rendszeresen olvastak, számukra az olvasás a rendszeres
művelődés alapja volt, de nemcsak ők gondolkodtak így, mert a reformátuskovácsházi kertészek is fontosnak tartották, hogy a közösségükben legyen olyan írni-olvasni tudó ember, aki el tudja intézni a hivatali ügyeiket. Az átnézett forrásokból
egyedül csak Fábián János ellen folytatott vizsgálat során került elő olyan adat,
hogy az olvasást veszélyesnek gondolták. Ez nem is véletlen, hiszen Fábián olvasásra
szánta a kéziratban sokszorosított kátéját. Mivel ez a kézirat a feudalizmus és az
egyház szempontjából valóban veszélyesnek volt tekinthető, nem csoda, hogy megtiltották az olvasását. Ez az olvasástiltás viszont meg sem közelítette az Alexovits
Vazul által képviselt olvasásellenességet. Ilyen konzervatív gondolatokat az egyházmegyében nem találunk.
Annak sincs nyoma, hogy vallásvédő, illetve vallásellenes olvasmányokat bárkinek is a figyelmébe ajánlottak volna. Azt tudjuk, hogy Juhász István és Fábián János
olvasott olyan könyveket, amelyek kikezdték a hagyományos vallásosság értékeit,
de semmi nem utal rá, hogy szervezett körülmények között ezeket az olvasmányokat
mások figyelmébe is ajánlották volna. Semmilyen forrásunk nincs arra vonatkozólag, hogy a Békésen létrejött közösségben a 18–19. század fordulóján – Fábiánon kívül – bárki más olvasott volna vallásellenesnek tekinthető műveket. Az, hogy
a 19. század végén megszerveződő baptista gyülekezet kedvelt olvasmányai közé
kora újkori református kegyességi művek tartoztak, még nem jelenti, hogy a csoport
18. század végén létrejött magját vallásellenes művek olvasása hozta volna létre.
Ez fordítva is igaz. Kis Bálint és Szalay Pál több olyan könyvet forgatott, amelyek
alkalmasak voltak a valláskritikai gondolatok megcáfolására, viszont nincs információnk arról, hogy ezeket az olvasmányokat mások figyelmébe ajánlották volna.
Igazából komolyan felépített olvasást népszerűsítő programot sem a vallásvédők,
sem a vallást támadók oldalán nem találunk. Mind Szirbik Miklós, mind Kis Bálint
tisztában volt azzal, hogy a népi olvasmányok leginkább a kegyességi művekben
és a ponyvákban merülnek ki. Ennek megváltoztatására tettek kísérleteket, de a
felvilágosodás olvasási dühét a nyugati gondolkodókhoz képest sokkal mérsékeltebben képviselték. Az egyházmegye legvallásellenesebb személye, Fábián János ugyan
kifejtette a véleményét a könyvtárakról, de bebizonyítottuk, hogy csak azokról a
könyvtárakról volt rossz véleménnyel, amelyek elterelték az emberek figyelmét a
helyes istenhitről. Tehát sem a vallásvédők, sem a vallást csúfolók táborában nem
találunk olyan véleményeket, amelyek kimondottan az olvasáson keresztül szerettek
volna eredményeket elérni.
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A Békési Református Egyházmegye lelkipásztorai közül többen kiadtak olyan
műveket, amelyek az átalakuló vallásosság problémájával foglalkoztak. Szikszai
György és Szőnyi Benjámin hasonló indíttatásból írták meg könyveiket: mindketten
aggódtak a kereszténység sorsáért. Kötetünkben Szőnyi munkásságával foglalkoztunk alaposabban, mert életútja szinte teljes egészében a békési egyházmegyéhez
kötődik, míg Szikszaié nem. Az Istennek trombitája című könyvében Szőnyi abbéli
csalódásának adott hangot, amely szerint a hit és a felvilágosodás mégsem egyeztethető össze, és komolyan kezdett kételkedni a fizikoteológia hasznosságában. Elemzési szempontunk alapján ez a munka teljes mértékben vallásvédőnek tekinthető.
A másik oldalt képviselő Fábián Jánosnak nem volt alkalma, hogy önálló kötetben
fejtse ki véleményét a vallásról, bár arról van tudomásunk, hogy békési szolgálata
során tanítás helyett fordítással töltötte az idejét. Minden bizonnyal saját művének
írásával volt elfoglalva. Talán már ekkor megfogalmazódott benne kéziratos kátéjának ötlete. A békési esperességben ez az egyetlenegy olyan munka, amely a vallásellenesség kategóriájába sorolható. Ne feledjük viszont, hogy a kátét nem tekinthetjük
ateistának. Ezt csak a korabeli emberek mondták róla, mivel nem voltak tisztában
az ateizmus és a deizmus közötti különbségekkel.
Mivel az egyházmegyében nem találtunk arra utaló nyomot, hogy az olvasás és
a vallásellenesség között bárki egyenes összefüggést látott volna, fel kell tennünk a
kérdést: féltek-e egyáltalán az olvasásától?
Nem tudunk arról, hogy az esperességben a vallásellenességet szajkózó művek
elterjedése olyan paradox helyzetet hozott volna létre, amelynek köszönhetően az
emberek kíváncsiságát felkeltette a radikális felvilágosodás valláskritikája. Annak
ellenére, hogy Juhász István gyulai – később öcsödi – lelkipásztor olvasott néhány
radikálisabbnak tekinthető könyvet, még nem mondhatjuk, hogy azért tette, mert
olyan sok vallásvédő munkát olvasott, hogy egyszerűen érdekelni kezdte a másik
oldal véleménye. Ugyanez igaz az egyházmegye főgondnokára, Saator Jánosra is.
Tudjuk, svájci utazása során találkozott a radikális felvilágosodás eszmevilágával,
és el is olvasott néhány olyan könyvet, amelyek kritizálták a kereszténységet. Mégsem szakított soha az egyházával, olvasmányai nem vezettek oda, hogy eltávolodjon a hittől.
Az a néhány forrás, amely összefüggésbe hozható az olvasás és a vallásellenesség
kapcsolatával, azt mutatja, hogy a közvélemény nem látott összefüggést az olvasás
és a valláscsúfolás között. Tudjuk, hogy az öcsödi káplán, Papp János a vallásalapító Mózest imposztornak titulálta, de kiderült, hogy ezzel kapcsolatban soha semmilyen könyvet nem olvasott, információit pletykákból szerezte. Az egyházi bíróságban fel sem merült, hogy szükséges lenne Papp olvasmányainak utánajárni. Arra
meg különösen nem gondoltak, hogy a faluban olyan olvasmányok keringenének,
amelyekből ilyen jellegű információ származhatna. Néhány évvel később egyedül
Fábián János kátéjának olvasását tiltották meg, de ezt a jellegű tiltást sohasem terjesztették ki az egyházmegye egészére. A lelkipásztorok olvasmányainak ellenőrzését is inkább csak a teológiai elhajlások kiküszöbölésére vezették be, nem pedig a
vallásellenes olvasmányoktól való rettegés hatására.
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Hogyan lehetséges, hogy Magyarországon és Európában is tekintélyes teológusok
kívánták az olvasás korlátozását elérni, a békési egyházmegyében meg nyoma sincs
ennek? A válasz egyszerű, és összefüggésben áll a fejezet elején feltett második és
harmadik kérdéssel: milyen jellegű volt a nyilvánosság? Mekkora volt az az olvasóközönség, amelyik vallásellenes könyveket forgatott?
A 7.2. fejezetben részletesen bemutattuk, hogyan próbálta meg az egyház az
1790-es országgyűlés híreit eltitkolni a közvélemény elől. Arról is beszámoltunk,
hogy a református egyházat megosztó hyerarchikus és kyriarchikus vita a békési
esperességben is megfigyelhető volt. A lelkészek jelentős része Sinai Miklós pártját
fogta ebben, és titokban szervezkedtek a támogatására, azonban tevékenységükről kiszivárogtak az információk, és lelepleződtek. 1802-ben Gyomán Szendrei
Jánosné tisztában volt azzal, hogy voltak olyan elképzelések, amelyek szerint a
Biblia nem isteni eredetű. Ez a három példa jól mutatja, hogy az emberek nyitottak voltak az újdonságokra, sok minden iránt érdeklődtek. II. József halála után
az egész ország forrongott, sokan fegyveres felkeléstől tartottak. Az országgyűlés összehívása csak olaj volt a tűzre, ezért az egyház a hírek korlátozásával azt
szerette volna elérni, hogy a reformátusság ne keveredjen gyanúba. Jobb, ha az
emberek nem tudnak a dolgokról, akkor háborogni sem fognak. A kellemetlen
információk mégis nyilvánosságra kerültek, amelyet nem az országgyűlési hírek,
hanem a hyerarchikus és kyriarchikus vita, valamint a Szentírás eredetével foglalkozó kérdés mutat.
A fentebb említett titkos kis lelkészi közösség szinte már a szervezkedés pillanatában lebukott, és az az állítás, hogy a református hit legfontosabb alapja talán nem is
isteni eredetű, bármennyire kellemetlen volt, napvilágra került. Ez azt jelenti, hogy
a nem kívánt, a vallás szempontjából veszélyes hírek, információk terjedését nem
tudták az egyházmegyében megakadályozni. Ezek a hírek nem írásban, hanem szóban terjedtek, ezért nem foglalkoztak az esperességben komolyabban az olvasásból
eredő veszélyekkel, mert a szóbeliség által okozott károk sokkal nagyobbak voltak.
Nem szabad viszont arról elfeledkeznünk, hogy az egyházmegyében két, titokban
terjesztett kéziratról is van tudomásunk, amelyek érdekes kérdéseket vetnek fel a
nyilvánossággal kapcsolatban.
Sajnos az egyikből nem maradt fenn példány, így csak az egykori létezéséről tudunk. Ez nem más, mint a békési kántorok által kézzel másolt Passió. Korábban már
tisztáztuk, hogy azért másolták kézzel, mert az egyház vissza akarta szorítani a passió éneklésének szokását. Mégis a békési kántorok évtizedekig el tudták ezt titkolni
az egyházi vezetők előtt. Nagypénteken viszont egész biztosan sokan részt vettek
az előadáson, tehát a titkos kéziratot sokan ismerhették. Ebből az következik, hogy
egy közösség képes volt arra, hogy az információit mások előtt titokban tartsa.
A másik kéziratot viszont jól ismerjük, mert az Fábián János kátéja. Fábiánnak az
volt a célja, hogy a művében rejlő gondolatokat minél több ember megismerje, ezért
vándorlása során felolvasott abból, és másolatokat készített belőle. Könyvünk elején
említettük, hogy David Wootton hat olyan szempontot határozott meg, amely alapján egy titkos műről eldönthető, miként azonosította be egy kisközösség. Fábián
kátéját vizsgálva majdnem mindegyik kritériumot meg tudjuk válaszolni.
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Az első kiindulási pont szerint a szövegnek kétélűnek kell lennie: hagyományos és
új gondolatokat is tartalmaznia kell. Fábián kézirata egyszerre volt hagyományos és
szokatlan, hiszen formájában hasonlított a református egyházban ismert kérdés-felelet alapján felépülő vallásoktatáshoz. De nemcsak formájában volt hagyományos,
tartalmában is, mert a kálvinista hitelvek alapján sokszor a Bibliára hivatkozva fogalmazta meg állításait. Furcsa volt mégis, mert cáfolta a hagyományos hittételeket.
Ezzel az eltérő állásponttal valóban felhívta magára a figyelmet (1. és 2. kritérium).
Nem tudjuk viszont, hogy a Wootton által megfogalmazott harmadik pontban hogyan teljesített Fábián kátéja, mert nincs információnk arról, pontosan kik olvasták a szöveget. Csak annyit tudunk, hogy Békésen létezett egy deista érdeklődésű
szubkultúra. Semmilyen adatunk nincs viszont arról, hogy olvasták-e ezt a művet.
Fábiánt mind Békésen, mind körútja során sokan megismerték. A vármegyei iratokból tudjuk, hogy nyilvánosan terjesztette tanait, tehát a Wootton-féle 4. kritérium is
igaz rá: a szerző nyilvános tevékenysége és magánvéleménye között jelentős különbség mutatható ki, mert református tanítói munkaköre és deista tevékenysége között
jelentős különbség volt, hiszen egy református rektor nem lehet deista. Fábiánra az
ötödik pont is igaz, mert egyértelműen kapcsolatba került vallásellenes filozófiai
irányzatokkal, amelyet a könyvtára és a kátéja is igazol. A hatodik pontról viszont
nem tudunk nyilatkozni, mert Fábiánnak nem jelentek meg nyomtatásban művei,
így nem tudjuk megválaszolni, mennyire élt volna Hermann Samuel Reimarushoz
hasonlóan az értelmiségen belül kettős életet.
Amennyiben Fábián jó szervező volt, a kátéjával el tudta érni azokat a szubkultúrákat, amelyek érdeklődtek valláskritikai gondolatok iránt. Ilyen jellegű kisközösségről Békésen egyértelműen van tudomásunk, tehát elvileg a lehetőség megvolt
arra, hogy ebben a mezővárosban deista tételeket olvassanak. Ezt viszont bizonyítani nem tudjuk, így továbbra is igaznak tekinthetjük azt a megállapításunkat, hogy
a vallásellenes gondolatok nem írásban, hanem szóban terjedtek, ezért nem foglalkoztak az esperességben komolyabban az olvasásból eredő veszélyekkel, mert a
szóbeliség által okozott károk sokkal nagyobbak voltak.
Ezt az állítást erősíti meg az is, hogy a 7. fejezetben elvégzett olvasmányelemzés
szerint az egyházmegyében három emberről lehet azt állítani, hogy valóban olvasott valláskritikai műveket: Juhász István, Saator János és Fábián János. Arányuk
viszont eltörpül az esperesség többi olvasójához képest. Ráadásul csak Fábián az,
akit tényleg a lázadó oldalhoz lehet kapcsolni, a többieket nem. Sőt! Fábián könyvtárának többségét hagyományos református teológiai munkák tették ki, és a radikálisnak tekinthető művek nagy része 16–17. századi hitvitákkal foglalkozott. Az
a kicsi olvasói réteg, amelyik az egyházmegyében a 18–19. század fordulóján egyáltalán olvasott, többnyire megelégedett kegyességi művek és ponyvák forgatásával.
Vallásellenes olvasmányok valójában nem kerültek az emberek kezébe.
Ezek szerint igaza van Jonathan Israelnek abban, hogy Kelet-Közép-Európát nem
érte el a radikális felvilágosodás, egész pontosan nem mentek végbe olyan jellegű
változások, mint Franciaországban vagy Hollandiában. Ezt jól mutatja, hogy a Békési Református Egyházmegyében nem keletkeztek olyan filozófiai valláskritikai
iratok, amelyek a radikális felvilágosodásra voltak jellemzőek. Találunk viszont
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olyan adatokat, amelyek éppen a radikális felvilágosodás vallásellenességével szemben határozzák meg magukat. Ilyennek tekinthetjük Szőnyi Benjámin alkotói korszakának késői időszakát, de az egyházmegye egyházi és világi vezetői többször is
állást foglaltak a kérdésben. Elég, ha Szentmiklósi Sebők Sámuel levelére gondolunk, amelyben az öcsödi káplán, Papp János kirohanásait ítélte el, illetve Saator
János főgondnoki tevékenységét egészben a vallásféltés jegyében töltötte el.
Könyvünkben feltett kérdésre ezek alapján azt válaszolhatjuk, hogy az olvasás és
a vallásellenesség között az emberek nem láttak egyenes összefüggést. A konzervatív
teológusok által képviselt olvasáskorlátozás a Békési Református Egyházmegyében
fel sem merült. Csak olyan esetben léptek fel az olvasás ellen, amikor közvetlenül
sérültek az egyház érdekei.
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9.
FORRÁSKÖZLÉS

9.1. A forrásokban leggyakrabban előforduló
kifejezések magyarázata
Mat. = Máté evangéliuma
Mark. = Márk evangéliuma
mk = maga kezével
mp = manu propria
portio = adó
praeceptor = tanító
(a rektornak alárendelt tanító)
prosenior = alesperes
rector = tanító
Rf = rajnai forint
satisfactio = elégtétel
senior = esperes
Solt. = Zsoltárok könyve
suspicio = gyanú
T. = tomus (kötet)/tisztelt
taxa = adó
vol. = volumen (kötet)
xr = krajcár

1us = primus (első)
1Sam. = Sámuel első könyve
2us = secundus (második)
3us = tercius (harmadik)
4a = quarta (negyedik)
4to/4o = quarto (negyedrét)
5a = quinta (ötödik)
5Mos = Mózes ötödik könyve
8vo/8o = octavo (nyolcadrét)
12o = duodecimo (tizenkettedrét)
compactor = könyvkötő
Csel. = Az apostolok cselekedetei
Esa. = Ézsaiás próféta könyve
excessus = kihágás
instál = kérvényez
Jak. = Jakab levele
Jan. = János evangéliuma
Luk. = Lukács evangéliuma
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9.2. Fábián János békési tanító kátéja, 1799
Erkőltsi Okoskodások, vagy is,
meg tzáfolhatatlan Igasságok, az ellenkezők ellen.1156
A’ Lélek halhatatlanságáról azok ellen a’ kik azt tagadják.
Ha az ember Lelke semmivé lesz (holott a’ mint látyuk, a’ szemmel látott dolog bizonyítja, még a’ Teste sem leszsz semmivé) úgy vagy maga magát tészi semmivé; vagy
más, tudni illik a’ Leg tőkéletesebb Valóság az Isten. Maga magát semmivé nem
teheti, mert’ valamint nem oka a’ maga lételének, úgy a’ semmivé való tételénekis,
az az valaminthogy nem tudta mag magát teremteni, úgy semmivé sem tudja tenni.
A’ Legtőkéletesebb Valóság sem, a’ ki az Isten, mert maga magát, az az aző tőkéletességeit meg nem tagadja, és semmivé nem teheti, mert úgy soha tőbbé sem Isten
nem lenne, sem emberek, és semmi teremtett dolgok nem lennének, hanem mind
az Isten, mind az emberek, és mind az Egész Világ, egy szempillantásba semmivé
lennének, a’ mely iszonyú képtelenség és tsupa lehetetlenség. Mert az Isten Valamint őnnőn Magába, úgy minden tselekedetiben, és igéretiben változhatatlan, és
változhatatlanúl bir minden tőkéletességekkel mind őrőkké, a’ mint azt mind a’
Józan Okosság, mind pedig a’ Szent Írás világánál méltoztatta az Isten minékünk ki
nyilatkoztatni. Jak 1:17 és Mat. 5:18.
Továbbá az Ember Lelke a’ Halál után vagy mind őrőkké semmivé leszsz, vagy
mind őrőkké meg marad. Ha semmivé lesz, minek is lett ő erre a’ Világra, és mi
szűkség néki mind a’ maga, mind az emberi Nemzet bóldogságára, mind pedig a’
tőbb Teremtett dolgok hasznára, kiváltképpen pedig, a’ mely egyedűl való czélja az
ember életének az Isten ditsőségére élni, vagy mi szűkség néki tsak leg kisebb jót
is tselekedni. Ha pedig semmivé nem lesz, és mind őrőkké élni fog, és még ez élet
utánn a’ maga testével, a’ Holtaknak feltámadásakor vagy bóldog, vagy bóldogtalan őrőkkévalóságra mégyen, hogy mér tsak leg kissebbet is véteni, akárki ellen,
akár gondolattal, akár beszéddel, akár tselekedettel. Mert:
Minden ember vagy bizonyos az őrőkké való bóldogság, és őrőkké való bűntetés
felől, vagy nem. Ha bizonyos, hogy bizonyos, hogy mér a’ Józan okosság kiáltása ellen szánt szándékkal az őrők veszedelembe rohanni akarmelyik légyen azaz ember?
Ha pedig nem bizonyos, hogy meri a’ Józan okosság diktálása nélkül, annak tselekedésére határozni magát… (olvashatatlan rész) …gai Indúlattyait a’ minek nem tudja
a’ kővetkezését? Holott minden ember a’ mint láttyuk, még a’ ki magát elveszti is, a’
bóldogságra tőrekedik, ha szinte a’ Józan okosság világa nélkül tselekszi is azt (mi1156

MNL – BML IV.A.1.b nr. 579/1799 Fábián János békési tanító kátéja. „Copia. Bémutattatott
az 1799k eszt(endő)b(en) Jakab Hava 8dik Gyulán tartatott Közös gyűlésb(en)” Részleges
szövegkiadása: I mplom, 1971, 226–228. Az eredeti irat nem föllelhető, a levéltárban csak egy
fénymásolat áll a kutatók rendelkezésére. A másolat sajnos hiányos, mert az eredeti kézirat
néhány sora elcsúszott a másolás során, valamint néhány lap hiányzik.
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vel az ő okoskodása nem az Isten Lelkétől, hanem az őrdőgtől vezéreltetvén, hanyat
homlok rohan a’ veszedelembe). Vagy talán ő benne két egymással ellenkező Józan
Okosság lakik, a’ mely mitsoda képtelenség, és tsupa lehetetlenség légyen, minden
embernek kőtelességébenn, meg visgálni, és az Istent buzgóságosann kérni, hogy
ezek ellen a’ meg tzáfolhatatlan Igazságok ellen ne véttsen.
Nagy Isten! Légyenek ezek az Igazságok a’ Te Nagy Neved ditsőitésére, és a’ mi
Idevsségűnkre ’s őrők bóldogságunkra az Immanuel Jesus Krisztus által (Esa. 7.14.
Mat. 1.21, 22, 23) mind őrőkké amen.
A’ Képmutató, gonosz életű Keresztyének ellen
Vagy igaz a’ Krisztusnak élete, minden szava, és minden parantsolatya, a’ melyeket
a’ Krisztus Tantiványi az Evangyeliomban meg irtak, vagy nem. Ha igaz, hogy mér
a képmutató, s el fajult Keresztyén gonoszúl élni? Ha nem igaz, miért viseli a Keresztyén nevet, és minek tsalja meg szánt szándékkal, mind magát, mind felebaráttyát,
és a’ Keresztyén nevezet alatt, miért gyakorolja a’ farkas Természetet ’s őldőklést az
emberi Társaságban.
Az eskűvés ellen
A’ Keresztyén Embernek, és akárkinek, akármelly Vallásbéli Ember legyen az, vagy
szabad eskűdni, vagy nem. Ha szabad miért tiltja az Isten az eskűvést, mind a’ józan
okosság, mind pedig a ’ Szent Irás Világánál. Mat. 5.33-37 és Jak. 5.12 ’sat. Ha nem
szabad, hogy mernek eskűdni, és hogy merik egymást eskűdtetni, akármi légyen az
a’ mire eskűdtenek és esküsznek.
Mert vagy bé tőltheti az ember mind azt, valamire tsak eskűszik, és valamit tsak
fogad az Isten előtt, és igy kővetkezésképen az Istennek Tőrvényét mind egy pontban bé telyesitheti, a’ melyről szóll az Isten, Mat. 5.17,18 és 11,12,13 és Luk. 16.16
és Jan. 1.16,17 ’s a’ t. Vagy nem. Ha bé tőltheti, miért nem telyesiti be mind egypunctumig, és hogy mér az Isten előtt a’ maga eskűvése ellen, tsak leg kissebbet is
véteni? Nem láttya é által azt, hogy szemtől szembe meg tagadja az Istennek ingyen
kegyelemből való idvezitését? Mert vagy maga legyen az ember magának az Idvezitő Istene, vagy pedig az Isten, a’ ki meg szerzette néki az Idvességet. Ha magának
kell magát Idveziteni, mi szűkség néki az Istenhez folyamodni. Ha pedig az Isten
az ő Idvezitője, mi szűkség akkor néki őnnőn magához fojamadni, és hogy meri az
Istennek ingyen Kegyelemből való Idvezítését meg tagadni, és meg vetni? Ha pedig
bé nem telyesitheti a’ maga eskűvését, minek eskűszik,és miért fogad az Isten előtt,
tsak legkissebbet is, mert lehetetlen, hogy valamibe ne véttsen a’ maga eskűvése
ellen a’ bűnös ember, már pedig ha az egészsz Törvényt megtartja is valaki, vétkezendik pedig egy dologbann, már az egész Törvénynek megrontásában bűnös Jak.
2.10 és Mat. 5.19 ’s a’ t.
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Hogy az embernek nintsen semmi jussa arra és semmi hatalma,
hogy egyik ember a másik embert erőltesse akármire,
vagy akármiért is bűntesse
És így a’ mint a felyebb valókból világosan foj, vagy bűntetheti az ember az embert
a’ leg Iffjab… [egy lap hiányzik] …
Vagy minden embernek van szabad akarattya, mind a’ Jónak, mind a’ Roszsznak választására, és tselekedésére, vagy egynek sints. Ha minden embernek van
szabad akarattya, mind a’ Jónak, mind a’ Rossznak választására, és tselekedésére,
úgy egyik ember, a’ másiknak semmiképpen ellene nem állhat a’ bűntetéssel, mert
tsak ugyan meg marad az embernek, a’ maga szabad akarattya míg él, és azt ő tőlle
semmi teremtett állat el nem veheti, mert az egyébtől nem fűgg, hanem tsak az ő
Teremtőjétől. Ha pedig egy embernek sints szabad akarattya, sem a’ jónak, sem a’
rossznak választására, és tselekedésére, úgy tsak ollyan, mintha valamely Tőkét,
vagy zsebbéli órát, vagy egyéb Lelketlen Jószágot bűntetnék, a’ mely sem az ő heverésének, sem az ő mozgásának nem Oka.
Minthogy tehát egyedűl az Isten az a’ ki azt tselekeszi mi bennűnk, mind hogy
akarják, mind hogy véghez vihessűk a’ Jót, az ő ingyen való jó Kedvéből, és egyedűl
az Istennek mindenhatóságától fűgg az embert a’ gonoszságnak tselekedésébebenn
meg akadályoztatni, és az ő gonosz útáról meg téríteni, kérjűk az Istent alázatossággal, de egyszersmind bizodalommal is, hogy térittsen meg bennünket mind inkább,
inkább, a’ mi gonosz utainkról, az ő kimeríthetetlen Irgalmasságából. A’ Törvénynek tehát és annak erejének, az az a’ bűntetésnek helyébe a’ mellyet az Isten amaz
egy Igaznak halálábann egésszen eltemetett, ezt a’ parantsolatot adta, hogy egymást
szeressűk.
A’ Gyalázatnak, és akarmitsoda nagy kárnak
békességes tűréssel való szenvedéseről
Vagy méltán szenvedi az ember, az ő felebaráttyától vett gyalázatt, és kárt, vagy
méltatlan. Ha méltán szenvedi, már nints néki miért zúgolódni, sőt inkább kérje
Istentől bűneinek botsánatját, hálákat adván ennek a’ kőnyőrűlő el fogyhatatlan, és
meg betsűlhetetlen Atyának, hogy a’ bűnből kővetkező veszedelmeket méltóztatta
néki előre meg jelenteni, kérvén egyszersmind Istentől, hogy vezesse őtet az Igazság
útánn, hogy az őrők bóldogságra eljuthasson. Ha pedig méltatlan szenvedi, úgy
az az ember bűnhődik a’ ki őtet meg sértette, és igy ő tsendes Lelkiemsérettel, ’s
nyúgodt szivvel tartozik lenni, tudván azt, hogy az Isten meg fizet kinek kinek az
ő tselekedetei szerént, sőt még azért imádkozni is tartozik, őtet jó Lelki esmérettel,
és őrőmmel tartozik szeretni, és véle mindazon jókkal egy légyen, valamelyekkel az
Isten őtet, az ő ingyenvaló jó Kedvéből meg áldotta, mert az Isten a’ szeretet által
kőtőtte őszve a’ Világot. Jan. 3.16. és Mat. 5.38 – 48 és 18.1 – 35 és 23.39. s. a. t.
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Az Emberi Nemzet kőzt való egyenlőségről és szabadságról
Vagy mindnyájan egyenlő jussal, méltósággal, titulussal és hatalommal bírnak ebben az életben minden emberek a’ leg Ifjabbiktól fogva a’ leg Őregebbikig. Vagy
nem. Ha mindnyájan egyenlő jussal, méltósággal, titulussal és hatalommal bírnak,
mi szükség, és hogy mér egyik a’ másiknak mind Testénn, mind Lelkénn és minden
jószágánn uralkodni és kegyetlenkedni? Ha pedig egyenlő jussal, méltósággal, titulussal és Hatalommal nem bírnak, miért nemesitett meg az Isten őnnőn maga minden embert, mind a’ józan okosságban, mind pedig mindenféle Vallásban ezzel a’
Valóságos és igaz (nem pedig az emberektől talált, tsalárd és gyilkos:) nemességgel.
Valamit akartok, hogy az emberek tselekedjenek tiveletek, ti is azont tselekedjetek
azokkal. Mat. 7.12 és 3 Mos. 19:18. Mat. 22.39. Szeressed felebarátodat, mint te
magadat. sa’t.
Továbbá vagy van szükségek a’ keresztényeknek ’s az emberi nemzetnek, mind
egyről edgyig minden Embernek a’ Császárokra, Királyokra, főldes urakra és más
Uralkodókra. Vagy nints. Ha van, miért nem tett az Isten erről, az ő szükségekről,
sem a’ józan okosság, sem a’ Sz. Írásrás világánál, a’mint a’ felyebb való okoskodásokból világosan meg tettzik, sőt inkább mért nevezi őket az Istennek Bőltsessége
mindnyájokat atyafiak(na)k, és miért tiltja egyátaljában az emberekenn való uralkodást. Mat. 18.1 – 4. Mat. 20.25-28. Jan. 6.14,15 és Mat. 16.24 – 27 és 1 Sam. 8
egészen? Ha pedig nints a’ Keresztyéneknek ’s az egész emberi Nemzetnek szűkségek a’ Császárokra, Királyokra, Főldes Urakra és más Uralkodókra, hogy mernek,
és mitsoda jussok van, hol vették azt a just a Császárok, Királyok, Főldes Urak és
minden uralkodók, hogy a’ Keresztyén nevezet alatt, az emberekenn uralkodjanak
’s kegyetlenkedjenek? Következésképpen:
Vagy minden ember tartozik egymásnak adót fizetni, a’ milyenek az Urbárium,
Taxa, Portio, Dézma ’s több a’fféle igazságtalanságok, vagy egy sem. Ha mindnyájan tartoznak minden Emberek egymásnak Portiót, Taxát, ’s több a’féle igazságtalan adót fizetni, hát a Császárok, Királyok, Főldes Urak, Nemesek, Katonák, Papok, Mesterek ’s a több(i)ek miért nem fizetnek, vagy ha fizetnek, kinek
fizetnek, ’s mennyit mindazoktól, a’kiken, ’s a’mely jószágokon uralkodnak? Mert
ők is az Emberi Társaság tagjainak akarják magokat esmérni, ’s valják is szájjal,
jóllehet annak nyilvánságos öldöklő farkasai. Ha pedig nem tartozik senki is Portiót, Taxát ’s a’ több a’féle igazságtalan adót fizetni, mi szűkség ’ Keresztyénnek
a’ Keresztyénenn, az Atyafinak az Atyafinn Mat. 23.8. Portiót, Taxát, Dézmát ’s
a’ több a’féle igazságtalan adót venni az Istennek nyilvánságos parantsolatja ellen.
Mat. 17.24-27.
Mert minden Teremtett dolgok, vagy magoktól fűggenek, vagy az ő Teremtőjőktől. Ha magoktól fűggenek, mitsoda jussal uralkodnak rajtok a’ Császárok, Királyok, Főldes Urak, Papok, Mesterek, ’s a’ több(i)ek? Ha pedig az ő Teremtőjüktől
függenek, hogy mernek ők az Isten őrökségén uralkodni, ’s erőszakot tenni? Miért
nem veszik azt eszekbe, hogy a’ mindenhatóval ellenkeznek, a’ ki őket is, mint egyéb
Teremtett dolgokat a’ semmiből hozta ki, és a’ ki még az élet utánn, meg fog fizetni
kinek kinek az ő tselekedeti szerént.
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Mert az Isten, vagy magáért, az az a’ maga ditsőségére Teremtett mindeneket,
vagy nem. ha mindeneket a’ maga ditsősségére teremtett, hogy meri az ember valamint felebarattyától úgy minden egyéb Teremtésektől azt a’ tiszteletet, azt a’ just
erővel el ragadozni, a’melly egyedűl a’ Teremtőé? Ha pedig mindeneket magokért ’s
a’ magok ditsőségére teremtett az Isten (a’ mely tsupa képtelenség, és lehetetlenség,
mert úgy a’ Világ is Isten lenne, ’s maga az Isten is, pedig azt tudjuk, hogy az Isten
tsak egy, mert ha tőbb vólna egynél, akármennyi számmal lenne, vagy mindnyájan
egyenlően minden tőkélletességekkel birnának (mert azt tartjuk Istennek mind a’
józan okosság mind pedig a’ Sz. Irás világánál, a’ ki minden tőkéletességekkel bír.)
Vagy nem. Ha mindnyájan egyenlően minden tőkélletességekkel birnának, úgy nints szűksége a’ Világnak egynél többre, mert úgy egy is fenntarthattya a’ Világot. Ha
pedig nem, úgy már azok nem Istenek, a’kik minden tőkéletességekkel nem bírnak).
Ha tehát mindeneket magokért, ’s a’magok ditsősségekre […] (levágott rész) […]
tsupa képtelenség, és lehetetlenség) mi szükség nékünk minden jóért, valamint az
életnek áldatásáért, úgy az őrők bóldogságért az Istenhez szorúlni, fojamodni, és
támaszkodni? Következésképpen.
Vagy van szűksége a’ fegyveres nép oltalmára az emberi Nemzetnek, vagy nints.
Ha van, úgy tehát (távol legyen a’ káromkodás) nints szűksége az Istennek mindenható Atyai oltalmára, mert a’ fegyveres népnek elégségesnek kell arra lenni, hogy az
egéssz Emberi Nemzetet mind a’ Testi, mind a’ Lelki veszedelmektől meg óltalmazza, és hogy ugyanazon tőkéletességekkel bírjon, valamelyekkel az Isten bír, és az
Istentől egészszen által végye a’ Világ Kormányát minden Teremtett dolgokra nézve,
és az Istentől semmiben se fűggjőn, a’ mely mitsoda iszonyú képtelenség és lehetetlenség, kitsoda, a’ki által nem láttya? Ha pedig nints rájok szűksége az Emberi
Nemzetnek, miért tartják őket, és mi szűkség a1 számokra adót fizetni?
A’ Szolgának az ő szolgálatya jutalmáról
Vagy meg érdemli a’ szolga az ő minden napi eledelét, vagy nem. […] (lap levágva)
[…] Ha meg érdemli, miért fogja el azokat a’ ki őtet azokért meg szolgáltattya, ha
meg nem érdemli, miért szolgáltattya meg őtet azért, vagy miért nem inti őtet, hogy
mitévő légyen, mihelyt szántszándékkal látya őtet, az ő kőtelessége ellen tselekedni
a’ kárt, mind ő maga, mind pedig az istennek minden Termetései ellen, és igy egyenessenn az Isten ditsőssége ellen, mert mitsoda a’ Jutalom, és a szolgálat (a’mely a’
mindenapi eledelből, italból és őltőzetből áll) egyéb, az Isten kűlőmb kűlőmb féle,
és minden ajándékinak a’ józan okosság és a’ Szent irás világánál szabad akaratból kézről kézre való szűkséges által adása, mind addig, míg azok mindnyájan, a’
minden jóknak, és tőkéletes ajándékoknak adójához térnek vissza, hogy igy, a’ ki
mindeneket magáért teremtett, valamint minden egyéb dolgokban, úgy e’ részben is
ditsőittessék. Mat. 5.16.

286

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

A’ Tzeremóniák ellen
Vagy szűkségesek a’ Czeremoniák az Isteni tiszteletre, és az emberi nemzet bóldogságára, vagy nem. Ha Szűkségesek, úgy tehát nintsen szűkség arra az igaz Vallásra,
a’ melyet az Isten mind a’ Józan okosság, mind pedig a’ Szent Irás Világánál, a’ maga
ditsősségére ’s az Emberi Nemzet bóldogságára jelentett ki? Ha pedig nem szűkségesek, miért tartyák azokat az emberek?
Mert vagy elégségesek a’ Czeremoniák, mind az Istennek igaz esemretére, és tiszteletére, mind pedig az emberi Nemzet meg világosodására, meg szenteltetésére, meg
jobbúlására, és őrők bóldogságára, vagy nem. Ha elégségesek, mi szűkség nekűnk
az Istennek igaz esméretéért esedeznűnk az Isten előtt, hogy minket szenteljen meg,
és világosittson meg? Ha pedig nem elégségesek, mi szűkség velek élni.
Továbbá az Isten vagy minden Czeremóniákat bé hozott az Emberi Nemzet kőz
zé, vagy semmit se (mert tsak egyedűl az Isten tudja az emberi nemzet szűkségét).
Ha mindent bé hozott, mi szűkség az embereknek tőbb tőbb Czeremoniakat hozni,
a’ melyek egyenesen ellenkeznek egytől egyig, mind az Isten ditsősségével, mind
pedig az emberi nemzet bóldogságával, mind a’ józan okosság, mind pedig a’ Szent
Irás Világánál. Mat. 15.9. ’sa’t. és Márk 7. ’sa’t. Ha semmi Czeremoniákat sem
hozott bé, miért tartyák azokat az emberek, a’ melyeket az Isten semmiképen nem
parantsolt? Nemde nem az emberi találmányokban állé a’ bálványozás?
Mert az Isten vagy Lélek, vagy pedig (távol legyen a’ Káromkodás) Test. Ha Lélek,
mi szűkség azt a’ bálványokban imádni, a’milyenek minden Czeremoniák, a’ki Lélek,
és a’kit kővetkezésképpen és szűkségesképpen Lélekben és igazságban kell imádni?
Jan. 4.19 – 24 Mat. 9.14 – 17. Ha pedig Test, mi szükség az embernek a’ Testet
imádni? Továbbá:
Az Isten vagy Lélek vagy Test. Ha Lélek, hogy tudod te a’ Lelket Testté változtatni
által, még pedig te változandó létedre a’ változhatatlant változandóvá, romlandó
létedre a’ romolhatatlant romlnadóvá azokban a’ bálványokbann, az emberi találmányokaban a’ Czeremoniákban, magyarázd meg nékem ezt a’ dolgot? Mert az Isten
ugyan maga magát megnem tagadja és a’ maga változhatatlanságát, változandósággá
soha sem teheti, mert úgy mind az Isten […] (egy lap hiányzik)1157
1157

Valószínűleg ez az elveszett lap tartalmazza a következő szöveget: „Ha […] az Istent minden léleknek imádni kell, […] vagy lélekben és igazságban kell Imádni, amelyek ezek: az Istennek igaz
esmérete és teljes szívből, teljes elméből és minden erőnkből való szeretete, magunkra nézve pedig a
közjónak, azaz az emberi nemzetnek mind testi, mind lelki boldogságának az Isten dicsőségére való
előmozdítása, – vagy pedig testben és hazugságban kell őtet imádni, amilyenek mindenféle pompás,
szükségtelen és az embernek a maga nagyravágyó kevélységét és testi telhetetlenségét gyullasztó
emberi munkák, amilyenek a pompás épületek, festések, írások, képek, mindenféle szükségtelen házi
eszközök, pompás és különb-különbféle eledelek, italok, öltözetek, minden innepek, templomok,
törvényházak, muzsikák, oskolaházak, katedrák (szószékek), harangok, órák, pénzek, kalendá
riumok, vásárok, emberi orvoslások, nyelvek szaporítása, bibliotékák (könyvtárak) és mindenféle
emberi munkák, valamelyek az embernek a mindennapi eledelén, italán, öltözetén felül vágynak[…]
Ha lélekben és igazságban kell tehát az Istent imádni, hogy merik őtet az emberek az Ő találmányaikban, azaz a testi dolgokban és hazugságokban imádni az Istennek mind a józan okosság, mind
pedig a szentírás világánál való nyilvánságos parancsolatjai ellen?” Vö.: Implom, 1971, 227–228.
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[…]a’ Köz Jónak az az, az emberi nemzet bóldogságának előmozditására hozta
bé e Világra, és nem ezek okoztak-é hasonlást az Isten Országában, az emberi Nemzetben, hogy kiki a’ maga nagyra Vágyó Kevélységének, és testi telhetetlenségének
akarván elegt tenni, kik magának húzott, vont, ragadozott, mind a’ maga, mind
pedig a’ Kőzboldogságnak veszedelmével. Nemde nemezek merittették-é az emberi
nemzetet a’ halálos veszedelembe, hogy mikor az Isten az emberi Nemzetet, még az
első egypár ember Házasságábann, egy Társaságra állitotta bé e Világra, kik a’ köz
társaságtól el vonván magát, a’melynek Tagjainak akarván magát esmérni, mind a’
maga, mind pedig a’ Társaság kárára forditotta minden igyekezetét? Mert a’ Házassági életnek egyenesen a’ Kőz Társaság hasznára és bóldogságára kell lenni, minthogy ez az első Lépés a’ Kőz Társaságra? Nemde nem az emberi találmányok-é tehát
az ördőgőknek a’ barlangjai, a’ melyek az emberi Társaság kőteleit, az igaz Atya fiúi
szeretetet szélyel szaggatyák? Nemde nem ezekben áll-e az emberek… (lap levágva).
a’ nyílvánságos bálványozás, a’melyeknek tudniillik magok szokták az emberek az
árrát és betsit meg szabni, holott azoknak, hol felyebb, hol alább teszik az árát, és
betsit, de a’melyeknek az árrát és betsit az Isten az embereknek szemek láttára, az
idő, az az a’ változandóság és romlandóság által nyílvánságosan teszi porrá, és semmivé az embereknek kezekmunkáját? Gondolja tehát magát minden ember minden
pompa nélkül lenni, mintha már oda által vólna az őrőkkévalóságba, a’hová minden
pompa, minden emberi, az az őrdőgi találmány nélkűl kell által lépni, mert az Isten
valamint őnnőn magábann úgy minden tselekedetiben változhatatlan és hazudni
nem tud, és senkit meg nem tsal, a’mint azt mind a’ józan okosság, mind pedig a’
Sz. irás Világánál, méltóztatta ő Szent Felsége kinyilatkoztatni, hogy ő kézzel tsinált
Templomokban nem lakik, embereknek kezektől is nem tiszteltetik, mintha valami
nélkűl szűkőlkődne. Mat. 15. Mark. 7. Jan. 4.19 – 25 és Csel. 17.24 – 31.
Oh Isten mi Mennyei Atyánk mind őrőkkőn őrőkké vagynak a’ te Esztendeid
minekelőtte a’ Főldet formáltad vólna, és a’ te kezeidnek munkája, az Egek, ezek el
vesznek, de te megmaradsz, mind ezek mint a’ ruha meg avúlnak, mint az őltőzetet
elváltoztatod azokat, és el változnak, te pedig ugyan azon vagy, és a’ te Esztendeid
el nem fogynak. Solt. 102 és Mat. 24.35 és Mark 13.31.
Ha Lélekben és igazságban kell tehát az Istent imádni, hogy merik őtet az emberek, az ő találmányaikbann az az a’ testi dolgokban, és hazugsákoban imádni, az
istennek, mind a’ Józan okosság, mind pedig a’ Szent Irás világánál valo nyílvánságos parantsolattyai ellen, mind az Isten ditsőssége, mind pedig az emberi nemzet
bóldogsága ellen. Ha pedig Testbenn, és hazugságbann kell az Istent imádni, a’milyenek minden emberi találmányok, az az Czeremoniák, mi szűkség nékűnk, mind
az Isten ditsősségére, mind pedig a’ magunk bóldogságára élni? És azt Lélekben és
igazságban imádni, a’ ki magát mind a’ Józan okosság, mind a’ Szent Irás Világánál
Léleknek nyilatkoztatta ki, és igy a’kit szűkségesképpen Lélekben, és Igazságban
kell imádni? Jan. 4.24. Mat. 5.16. ’s a’ t.
Munkálkodjatok azért óh Emberek, míg nappal vagyon, mert eljő az éjtszaka,
a’melyen nem munkálkódhattok. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok mely órában jő el a’ ti Uratok. Mat. 24.42 – 51. Nemde nem azt mondja é az Isten, mind a’
Józan okosság, mind pedig a’ Szent Irás Világánál, hogy valaholott ketten avagy
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hárman az igazság nevében egybe gyűlűnk, ott lesz kőztűnk, és hogy valamit az
Isten nevében kérűnk, a’ ki a’ maga vérén váltotta meg az emberi nemzetet, azt meg
tselekszi, hogy ditsőittessék az Atya a’ Fiúban? Miért fordittyátok tehát óh emberek! Kik az Istennek Templomi vagytok, ti magatokat a’ czeremoniák által, a’mel�lyekben lappanganak, minden bűnők, az őrdőgőknek Barlangjaikká? Az Isten az
a’ki azt mondja mind a’ Józan okosság, mind pedig a’ Szent Irás Világánál: Kérjetek,
’s meg adatik tinéktek, keressétek és megtaláljátok, zőrgessetek, és meg nyittatik,
mert minden kérő meg nyeri és kereső meg találja, és a’ zőrgetőnek meg nyittatik.
Mat. 7.7,8. (Az Igazmondó Istennek ezen mondásának bizonyos igazságáról az teszen vallást, a’ki ezenn mondásoknak, tsalhatatlanságát őnnőn magánn tapasztalta,
és tapasztalja mind a’ magáért, mind pedig a’ másokért való könyőrgésébenn). Ha
hiszed, tehát meg lészen, mert jól tudja a’ ti Mennyei Atyátok mi nélkűl szűkőlkődtők, minekelőtte ti kérnétek Ő tőlle. Azt mondja tehát az Isten mindeneknek mondom: Vigyázzatok. Légyen tehát minden e’ Világra szűlettetett ember, minden Isteni
félelemmel, és igaz atyafiúi szeretettel felruházva az Istennek Temploma, egymásnak azokat hirdetvén, ’s úgy élvénn, a’mint az isten meg parantsolta, mind a’ Józan
okosság, mind pedig a’ Szent Irás Világánál (mert ez a’ kettő edjütt pontban meg
edgyezik) mind magánoson, mind pedig akármely kitsiny vagy nagy gyűlekezetben,
minden Templom és minden Czeremona nélkül, és Kalap le vétel nélkül, hogy senki
semmiben meg ne botránkozzon, kiki a’ maga szűkségét, buzgóságoson terjesztvén
az Isten eleibe, minden Pap nélkűl, egyedűl az Isten segedelme által, hogy így mindnyájan minden emberek, a’ mi Mennyei Atyánknak fiai légyűnk Mat. 5.45. Tőrőltessék el tehát minden Papista, Calvinista, Lutheranus, Gőrög, Sidó, Tőrök, Pogány
és mindenféle Vallásbeli nevezet, hogy légyünk a mi Mennyei Atyánknak fiai, tőrőltessenek el minden Vezeték és Kereszt nevek, titulusok, és sűvegelések, hogy mindnyájann, mint a’ Kis Gyermekek, úgy vehessűk a’ Mennyeknek Országát, a’ hová ha
meg nem térűnk, és ollyanok nem lészűnk mint a’ Kis Gyermekek, semmiképpen
nem mehetűnk be! ’s a’ t. Mat. 18.3. Tőrőltessék el minden embernek a’ magános
birtokossága, és maga haszna keresése, hogy mindnyájan mint ugyan azon egy Atyának a’ fiai, minden szemre való hányás nélkül, egy kenyérenn, egy eledelenn, egy
italonn, egy öltőzetenn, és egy akaratonn légyűnk, hogy egyik a ’ másikonn ne uralkodhasson, és a’ nagyra vágyásra, melly minden bűnnek a’ Kútfeje, leg kisebb alkalmatossága se tehessen senkinek is. Takarja bé tehát minden Helység az az Társaság
a’ maga főldjéről, mindaz embereknek mind a’ barmoknak a’ Termést, hogy minden
ember, és minden barom, a’ Társaság közőnséges vagyonából éljen. Munkálkodjon
pedig minden ember nem az eledelért a’ mely el vész, hanem az eledelért, a’mely meg
marad az őrők életre, melyek az embernek fia ad nékűnk, mert ne(m) ezt petsétlette
el az Atya az Isten. Jan. 6.27. Tőrőltesséke el mindaz, valamit tsak a’ Józan okosság, és az azzal meg egyező Szent Irás Világánál nyilvánságosan tilalmaz az Isten,
hogy igy egy szivel Lélekkel munkálkodván egymás bóldogságát, ditsőithessűk a’mi
Mennyei Atyánkat. Figyelmezűnk minden gondolatinkban, beszédinkben, és tselekedetinkben, hogy kel a Krisztust az az, az Igazságot, az Istennek bőltsességét mind
az ő példájában, mind pedig minden parantsolatiban kővetni, hogy így az Istennek
bőltsességét kővetvén, a’ setétben ne járjunk, hanem életnek világa legyen nálunk,
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mert az Istennek bőltsessége azt mondja magáról: Én vagyok a’ Világnak ama Világossága, a’ki követ engem nem jár a’ setétben, hanem életnek Világa lészen annak.
Jan. 8.12. Senkinek meg ne köszőnyűnk semmit, hanem tsak egyedűl az Istennek,
senkit Uram mondással, a’ leg Iffjabbiktól fogva a’ legőregebbig a’ […] (lap levágva)
[…]Iffjabbikig ne nevezzűnk, hanem minden embernek a’ neve, vagy titulusa egy
légyen: Atyámfia te. Atyám lánya te. Senkit mesternek ne nevezzűnk, mert egy a’ mi
mesterűnk az Igazság, az az az Istennek Bőltsessége, mi pedig mindnyájan Atyafiak
vagyunk, és e’ főldőn senki senkit attyának ne nevezzen, mert egy a’ mi Atyánk
a’ ki menyben vagyon, ’s a’ t. Mat. 23.8 – 12. ’s a’ t. A’ könyőrgések, tanitások és
éneklések legyenek őszve szedegetve mindenféle vallásból, a’ Józan okosság, és az
azzal meg edgyező Szent Irás világánál, de úgy, hogy ezekkel senki a’ maga tulajdon
haszna, ’s a’ Kőz Társaság Kárával vissza ne éljen. Legyen minden személy egymás
után sorba, minden Nap a’ rővid, de fontos, kőzőnséges Kőnyőrgések, tanítások, és
éneklések, elolvasása által, a’ Kőzőnséges Helyeken egy Házi szolga, minekutánn a
t. i. kiki a’ maga szűkségét buzgóságosan a’Mennyei Atya eleibe terjesztette vólna,
hogy igy minden Lélek, mindenűtt, az Istennek egy élő Temploma légyen, hogy egy
is a’ Kitsinyek kőzűl el ne vesszen, és hogy azok a’ Jajok ne jőjjenek tőbbet az mberi
nemzetre, a’melyek érdeklették eleitől fogva az emberi nemzetet, egyik nemzetiséget
úgy, mint a’ másikat. Mát. 23 egésszen ’s a’ t. Egyszóval hogy mindnyájan minden
emberek a’mi Mennyei atyánk(na)k fiai légyünk. Mat. 5.45.
Az emberi Nemzetnek az ő bűneiből és azoknak őrők bűntetéseiből való
kiszabadúlásáról, és annak szűkséges voltáról az ellenkezők ellen
Vagy minden ember szenvedi tehát az ő bűneinek bűntetését, vagy sem. Ha minden
ember szenvedi, mi szükség tehát nékűnk a’ mi Lelki és Testi nyavalyainkat a’ bűnből és annak őrők bűntetéseiből való ki szabadúlásának szűkséges vóltát titkolni, és
tagadni? Ha egy sem szenvedi, mi szűkség nékünk a’mi Testi és Lelki nyavalyáinkban, az orvoshoz folyamodnunk, mert:
Vagy minden ember kiszabadithatja maga magát az ő bűneiből azok(na)k őrők
bűntetéseiből, vagy sem. Ha minden ember ki szabadithatya maga magát a’ maga
bűneiből, és azoknak őrők bűntetéseiből, mi szűkség nékünk máshoz folyamodni,
főképpen az Istenhez, valamint minden egyéb Jókért úgy a’mi bűneink bűntetésének
el engedéséért is, akár a’ mi lelki esméretünk akár pedig a’mi testűnk fetrengjen
a’Nyavalyákban? Ha egy ember sem szabadithattya ki maga magát, a’ maga bűneiből, és azoknak őrők bűntetéseiből, miért útálja meg, és miért veti meg az Istennek
azt az Ingyen Kegyelemből való Idvezítését, melyet az ő kimeríthetetlen bőltsessége
nyilatkoztatott ki, mind a’ Józan okosság, mind pedig az azzal edgyező Szent Irás
Világánál, az embrei nemzetnek az ő bűneiből, és azoknak bűntetéseiből való kiszabaditására.
Vagy szűkséges tehát az Emberi Nemzetnek az ő bűneiből, és azoknak őrők bűntetéséből való kiszabadúlása, vagy nem. Ha szűkséges hogy merik az emberek az
Istennek ezt az ajándékát az ő ingyen való szabaditását az ő gondolatyaikban, be-
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szédikben, és tselekedeteikben meg tagadni, meg útálni, minden vigyázás nélkül
gondolván, beszélvén, és tselekedvén ollyanokat, a’melyeket az Isten, minda ’ Józan
okosságban, mind pedig az azzal meg edgyező Szent Irásban tilalmaz? Ha pedig
nem szűkséges, minek bánja meg minden ember a’ maga rosz tselekedetit, beszedit,
és gondolatit, tsak l(eg) kissebbynire is, és, minek panaszolkodik, akár az Istennek,
akár az emberek(ne)k, mind a’ Testi mind a’ Lelki nyavalyáiról? Mert:
Vagy meg maradt az ember abban az épségben a’melyben az Isten őtet Teremtette,
és igy sem Testi sem Lelki nyavalyát nem ád egyik emberis a’ másikra által, vagy
nem. Ha meg maradt, honnan van az a’ nyomorúság az emberi Nemzet kőzt mind
Testűnkre mind Lelkűnkre nézve? Ha pedig nem, mi szűkség az emberi nemzetnek
az ő bűneiből és azoknak bűntetéseiből való megszabadúlásának szűkséges vóltát
tagadni?
Vagy bizonyosnak kell tehát lenni az emberi nemzetnek a’ felől, hogy az Isten azt
a’ Kárt, a’melyet az 1ső Ádám a’ maga engedetlensége által hozott bé e’ Világra, a’
második Ádámnak az ő tőkéletes engedelmességében fordította vissza, vagy nem? Ha
bizonyosnak kell a’ felől lenni az emberi nemzetnek, hogy meri ő az Istennek ezt az
ingyen való Kegyelmét a’ mi bűneink(ne)k botsánatját az ő gondolatival beszédivel és
tselekedeteivel meg útálni, és meg káromlani. Ha pedig nem, ugyan hol talál vigasztalást, az ő nyomorúlt fejének, az ő bűneinek botsánattya felől? Mert azért hogy az
első emberrel az egész emberi nemzet a’ veszedelembe esett (mivel minden emberek
bűnben fogantatván, és szűlettetvén, szabad akarat szerént vétkeznek, a’mely véteknek a’ tapasztalás bizonyitja, mind a’ Testre, mind pedig a’ Lélekre nézve a’ bűntetését) azért tsak ugyan meg maradt az emberi nemzetnél a’ Jóra való szabad akarat,
a’mely vilagosan meg tettzik abból, hogy mikor az ember vétkezik meg bánnya, és
a’ jót kiványa, azt óhalytya, hogy bár tsak azt tselekedte vólna, a’honnan igyekezik
is jól élni, ha szinte gyakran hibázik is, mind gondolattal, mind beszéddel, mind pedig tselekedettel. És igy ha az ember, a’mint láttyuk az ő bűneiért meg bűntetődvén,
azomban néki mikor a’ bűntetést érezi, a’ jóra való kívánsága is meg van, hol találna
vigasztalást az ő nyomorúlt fejének, az őrőkké való bűntetéseknek, meg botsáttatások felől, ha az Isten a’ második Ádámra nem rakta vólna, mind az ő fogan[…] (lap
levágva) mind pedig szabad akaratyából meg tett bűneit, hogy igy valamint az első
Ádám a’ Tőrvénynek meg rontásával, és engedetlenségével vádol bennűnket az Isten
előtt, és rettent az őrők kárhozattal, ha az ő nyomdokát kővetvén szabad akarat
szerént tudva rohanunk a’ bűnbe, úgy a második Ádám a’ Tőrvénynek tőkéletes bé
tőltésével, és tőkéletes engedelmességével, ment bennűnket, az Isten előtt, és bizonyosokká tészen bennűnket az őrők bóldogság felől, ha az ő nyomdokát kővetvén
szabad akarat szerént, megvilágosodott elmével, és meg szenteltetett akarattal ragaszkodunk a’ Jóhoz. Mat. 5.17. Jan. 3.14 – 21. Mert minthogy az Igazságtalanság
egy ember által hatott ki az emberi nemzetre, ugy az Igazság egy ember által terjedt
ki az emberi nemzetre, hogy igy az 1ső Ádámnak igasságtalansága által lett veszedelemnek a’ terhe, a’ második bűn nélkűl való Ádámra reá fekűvénn, és viszontag
ennek igassága, az egész emberi nemzetre ki áradvánn az emberi nemzetnek a’ szabad
akarattya az élet és a Halál kőzt, a jó és a rossz közt, boldogság és veszedelem kőzőtt,
az orvosság és a méreg kőzőtt kőzépenn a’ kettő kőzt fenn fűggvén 5Mos. 30.19.20

291

{9. FORRÁSKÖZLÉS}

és Jan. 3.18 – 21. válassza a’ maga jővendőbéli, bóldog, vagy bóldogtalan állapattyára nézve, a’melyik néki tetszik az ő életenek fojtatásával. Jan. 3.14. Jan. 16.20. Mat.
5.17,18. Mat. 26.26 – 28. Mat. 9.11 – 13. Mark. 14.22 – 24. Luk. 22.19,20. ’s a’ t.
Hogy igy minden ember az Istennek bűnbotsátó kegyelmét, ő magára is kihatni meg
esmervénn, és őrőmmel tsudálván, szántszándékkal meg ne útálja az Istennek irgalmasságát, hanyat homlok rohanván a’ bűnbe, és hogy az embernek Lelke, az ő bűneinek botsánattya felől bizonyos lévén kéttségbe ne essen az Istennek irgalmossága
felől, a’mellyet az ő igazságával tőkéletesen, és ditsősségesen meg edgyezni lát, mind
a’ Józan okosság, mind pedig a’ Szent Irás Világánál, hogy igy az embernek szabad
akarattya, és az által az egész ember őrőkké való tsorbát, kárt, kétségbe esést és kint
ne szenvedjen. Merthogy az embernek a’ roszra való szabad akarattyának a’ kára,
már meg van, azt a’ nyilvánságos és siralmas tapasztalás bizonyitya, de ellenben hogy
az embernek a’ joravalo szabad akarattyának a’ haszna is már megvan, azt is a’ nyilvánságos és kimondhatatlan bóldog, és győnyőrűséges tapasztalás bizonyittya. Azért
úgy vigyázzon minden ember, a’ki az istennek ezenn nagy Irgalmasságát, magára is
kihatni megesmerte, hogy soha se gondolattyával, se beszédével, se tselekedetével
ne véttsen, hapedig erőtlenségből vét, mindjárt vissza térjen az Istenhez, mind magáb(an) mind beszédiben, mind tselekedetibenn, tudvánn azt, hogy mivel az Isten,
mind őrőkké ugyan az, tehát az ő Irgalmassága is soha el nem fogy. Jan. 8.58. Mat.
24.35. Mat. 9.13. Mat. 11.28. Jan. 3.17 és Jan. 6.37.
Ha pedig az egy első Isten, a’ki Lélek az Atya, Fiú, és Szent Lélek nevezeti alatt,
méltóztatta magát kinyilatkoztatni mind a’ józan okosság, mind pedig a’ Szent Irás
Világánál által lehet látni, mit kellyen alatta érteni: Mert az Atyán kell érteni, az
egy Élő Istennek a’ki Lélek és a’kit lélekben és igazságbann kell imádni, minden
tőkélletességekkel biró változhatatlan akarattyát. A’ Fiúnn kell érteni az egy élő
Istennek a’…(levágva) …lek, és a’kit Lélekben és igazságbann kell imádni, az egy
igaz emberi Testbe és Lélekbe őltőzőtt, és minden tőkélletességekkel biró Változhatatlan Bőltsességét, az az azokat az Igazságokat, a’melyeket az Istennek Lelke a’
mi Idvességűnk felől, mi nékűnk ki nyilatkoztatni méltoztatott, mert az Istennek
bőltsessége az az Ige, a’ ki Testé lett, az az azok az Igazságok, a’ mellyek a’ mi
őrők bóldogságunkra, minékűnk ki nyilatkoztattak. Jan. 1.1 – 5 ’s a’ t. A’ Szent lelken pedig kell érteni az egy élő Isten(ne)k mindenható, és minden tőkéletességekkel
biró változhatatlan munkálkodó erejét, ez munkálódja mi bennűnk egyedűl azt,
hogy az őrőkkőn, őrőkké elő, egyigaz Istent meg esmérvén, tsudálva szemléljük azt,
hogy az Isten, a’ maga ingyen való tettzéséből, a’ maga Bőltsessége által, a’ maga
mindenható erejével, kőzli magát velűnk, ez tselekszi azt is, hogy a’ mi akaratunk
megjobbúljon ’s a’ jóra hajoljon, értelműnk meg világosodjon, és hogy az Istennek
Idvezitő Kegyelmébenn, mind halálig meg maradunk. Mind az egéssz Világnak fenn
állásábann, mind pedig a’ mi őnnőn magunk lételében, igy méltóztatta ezt az Isten,
az Emberi Nemzet Attya ki nyilatkoztatni, mind a’ Józan okosság, mind pedig a’
Szent Irás Világánál. Mert a’ Világ az egy élő Istennek változhatatlan, és mind őrőkkőn őrőkké, minden tőkeletességekkel biró akarattya, Bőltsessége és ereje nélkűl,
nem lehetett vólna, és fenn nem állhatna. A’ mi őnnőn magunk lételébenn pedig,
hasonlatosképpen nyilatkoztatta ki magát az Isten, az emberi nemzet attya adván
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mi belénk (a’kiket a’ maga képére teremtett vólt ugyan, de ő tőlle el hajlottunk, de
a’kiket mindazáltal újjá teremt a’ maga képére) Akaratot az az akár a’ jónak, akár a’
rosznak választására való szabadságot. Értelmet az az mind a’ magunk, mind a’ magunkon kívűl lévő dolgoknak esmérésére való okoskodást, és a’ Kettőtől az akarattól, és az értelemtől származó és nyilvánságoson ki tettző munkálódó erőt, a’mely
az embernek az ő Testénn, az ő maga viseletébenn nyilvánságosann ki tettzik. Hogy
továbbá a’ Szentn Avatást a’ Vizbe való bé mártás által a’ mi bűneink botsánatyának emlékezetére, minekutánna tudnillik az ember azokat az Igazságokat, melyeket
az Isten, mind a’ Józan okosság, mind a’ Szent Irás Világánál, az emberi nemzet
őrők bóldogsága felől, méltóztatott ki nyilatkoztatni, meg esméri, bűneiről vallást
tészen, és magát szent életben igyekezik foglalni, hogy mondom ezt a’ Szent Avatást, minden Lélek akár férfi, akár asszony ezen szavakkal: Bémártalak tégedet az
Atyának, a’ Fiúnak és a’ Szent Léleknek nevében Amen véghez viheti, a’ Szent Irás
szavai egésszen azt bizonyittyák. Nem kűlőmben, hogy a’ Szent eledelt az emberi
nemzet kőzt, minden kitsiny vagy nagy Társaságban, minden nap amaz egy igaznak
életével, és halálával keresett, őrők bóldogságnak, és annak az emberi Nemzetre
való kiterjedésnek valamint szintén az emberi nemzetnek az atyafiúi szeretet által
való egybe kaptsoltatásának emlékezetere, minden Lélek, akár férfiú akár asszony
ezen szókkal: Amaz egy Igaznak a’ Krisztusnak emlékezetére, ki szolgáltathatya a’
Szent Irás szavai egésszen ezt bizonyitják. Mat. 26.26 ’s a’ t.
Végezetre, hogy az emberi Nemzet kőzőtt leg kisebb fenyitéket sem kell tartani,
már oda fellyebb meg van mutatva, azon kell tehát igyekezni, hogy minden ember
a’ ki vét, őnként esmerhesse azt meg, hogy ő miben vétett, ha pedig valamely ember
ellen vét az ő felebarátya, intse meg őtet szeretettel, de tsak kettőjök kőzt menjen
a’ dolog véghez, eleibe terjesztvén azt, hogy az Isten ő kőztők kettőjők kőzt a’ harmadik, a’ki minden sziveknek a’ titkát jól tudja, és fizet kinek kinek az ő tselekedeti
szerént, hogy ha az ő szavát nem fogadja, intődjőn meg egy, vagy két ember által,
atyafiságosan ismét, hogyha azoknak a’ szavát sem fogadná, hasonlóképen atyafiságosan a’ gyűlekezet által intődjőn meg, hogyha minden atyafiságos intés után is,
még is meg keményiti magát, ne szűnj te meg őtet szánni magadbann, és ő érette te
magadbann buzgóságosann könyörögni, hogy az Isten őtet térittse meg, és ő vélle jól
tégy atyafiságosan, és minden haragtartás nélkűl élj, és beszélgess véle, mintha soha
semmit sem vétett vólna ellened, mert igy kell az emberi Társaságot, és bóldogságot
egyenlő akarattal, és értelemmel egybe kaptsolni. Senkit tehát a’ gyűlekezetből ki
ne tilts, mert az Isten azt sem a’ Józan okosságbann, sem pedig amaz egy Igaz által,
sohol a’ Szent Irásban nem parantsolja, forgasd fel bár minden ő szavait, életét, és
példáját, a’ melyet kővetésűl hagyott az emberi Nemzetnek. Mat. 9.12,13. Mat.
18.10 – 14. ’s a’ t. Jan. 3.17. ’s a’ t. Hogyha pedig az igaz dologért vagy igaz mondásért tégedet valaki háborgat, halálra kerget, az Igazságot meg ne tagadd, mert ha
az Igazságot meg tagadod, az igazság is meg fog tégedet, a’ másik életben tagadni.
Mat. 10.32,33 sat. Mindazáltal akkor is senki ellen gyűlőlséget ne tarts: Szeressed
felebarátodat mint te magadat, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat a’kik titeket haborgatnak, jól tégyetek azokkal a’kik titeket gyűlőlnek, és imdákozzatok
azokért a’ kik titeket haborgatnak és kergetnek titeket, hogy légyetek a’ Ti mennyei
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Atyátoknak fiai, ki az ő napját feltámasztya, mind a Jókra, mind a’ gonoszokra, és
essőt ád, mind az igazaknak, mind a hamissaknak, mert ha azokat szeretitek a’kik
titeket szeretnek, mitsoda jutalmát veszítek annak, nemde nem a’ fukarok is nem
azon mivelik-e? És ha tsak a’ Ti Atyátok fiait kőszőntitek, mit tselekesztek egyebeknél tőbbet, nemde nem a’ Publicanusok is nem azont mivelik-é? Légyetek azért ti
tőkélletesek, mint a Ti Mennyei Atyátok tőkéletes. Amen.
Mitsoda mozdúlhatatlan fundamentomon tartozik minden,
az őrők bóldogságra igyekező ember az igazmondás és az igaz tselekedet mellett,
mindhalálig álhatatos lenni, ha azért űldőztetik vagy halálra vonatik valaki?
Ha én igazat mondok miért vesz engemet, ha gonoszúl, tégy tudományt a’ gonoszról. Jan. 18.19 – 23. Mert vagy jól kell élni minden embernek vagy rosszúl. Ha jól,
hogy mér tsak leg kisebb rosszat is tselekedni? Ha rosszúl, mi szűkség néki, és hogy
mér tsak leg kisebb jót is tselekedni. Mat. 12.23. Mat. 5.37.
A’ fel tett meg tzáfolhatatlan Igazságok mellett való
meg tzáfolhatatlan igazságok.
Valaki tehát ezekért az Igazságokért valamely gyűlekezetből ki tiltatik, vagy vissza
kell őtet annak a’ Gyűlekezetnek fogadni, vagy nem. Ha vissza kell fogadni, úgy
tehát szabad néki ezeket az Igazságokat hirdetni, és ezek szerént élni, mert ezek a’
Józan okosságon és az azzal meg edgyező Szent Irásonn fundáltattak, és egyenesenn
az Isten ditsősségére, és az emberi nemzet Kőz hasznára irattak. Ha pedig nem, úgy
tehát szabad néki hasonlóképpen ezeket az Igazságokat a’ maga jussa, és szabadsága szerént hirdetni, és ezek szerént élni, mert ő már sem annak a’ gyűlekezetnek,
sem pedig az országnak a’ Tőrvényétől nem függ (mert egy országnak akarmelyiknek, azaz az őrdőgnek egy barlangjának akarmelyiknek, mert minden egymástól
elszakadt Társaság a’ mely kűlőmb kűlőmb féle egymással ellenkező Igazságtalan
rendelkezésekből az az rendetlenségekből áll, mind meg annyi barlangja az őrdőgnek minden rendelésének, vagy igazságának meg kell egymással egyezni minden
részben, és minden punctumban.
Végezetre. Valaki ezeket az Igazságokat olvasni fogja, vagy meg kell néki ezeket
az Igazságokat esmerni, és ezek szerént kell neki élni, és ezeket a’ leg Iffjabbiktól
fogva a’ leg őregebbikig a’ leg őregebbiktől fogva a’ leg Ifjabbikig kőzleni kell minden emberrel, és ezek mellett a’ leg kinosabb halált is tartozik minden ember ki állani, valaki a’ Krisztust akarja kővetni. Mark. 8.34 – 38. Mikor ezekért az emberektől
gyaláztatik, űldőztetik, kinoztatik, vagy halálra vonattatik, vagy nem. Ha meg kell
néki ezekért az Igazságokat esmerni: nintsen egyéb hátra, hanem hogy kérje buzgóságoan az Istent, a’ minden Jok(na)k Áldóját, hogy mind őtet, mind azokat, a’ kik
ezeket az Igazságokat bévették, tegye álhatatosokká a’ maga Szent Lelke által, hogy
ezeket az Igazságokat mind halálig valhassuk, és ezek szerént élhessűnk, hogy igy
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az Istennek űgye mellett, mely az Igasságnak őrőmmel való hivése, vallása, és tselekedése, az őrőkké való bóldogságnak bizonyos reménysége alatt, ajánlván, ’s adván
által, a’ mi életűnket a’ mi Teremtőnknek Mindenható jóvoltába, mind életünkben,
mind halálunkban, a’ mi Mennyei Atyánkei lehessűnk a’ ki minket őnnőn magáért
teremtett őnnőnmagáért szabadítot meg a’ veszedelemből, és őnnőn magáért koronáz meg minden Jókkal az őrők bóldogságra, hogy így ő mi bennűnk, mi pedig ő
benne maradjunk mind őrőkké. Ha pedig meg nem kell az embernek ezeket az Igazságokat esmerni, bizonyittsa be ő azt, mi szűkség néki az emberi Társaságban élni?
Vagy pedig ha itt él, és ő is a’ Társaság tagjának esméri ’s valja magát hozzon ezeknél fundamentomosabb igazságokat elő, mert ezek(ne)k ugyan az Istenben van a’
fundamentoma, hozzon az emberi nemzetre nézve hasznosabbakat, világosabbakat,
és szűkségesebbeket, a’ mi Atyánk(na)k pedig ki a’ Mennyekben egyedűl uralkodik
minden Teremtésein ditsőitésere nézve illendőbbeket, és alkalmatosabbakat, hogy
így az őrdőgnek uralkodása ’s országa romoljon le egésszen, az Istennek országa
pedig, a’melyet az istenbe vetett bizodalommal várunk jőjjőn el. Amen.
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9.3. Fábián János békési tanító könyvjegyzéke, 1800
Inventarium Librorum Joannis Fábián apud Mathiam Szabó
Incolam Oppidi Gyúla Germanici repertorum1158

Libri in Folio
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1158

1159

Andreae Riveti Opera Theologica.
Concordantiae Bibliorum.
Andreae Riveti Operum Theologicorum Tomus 3us
Andreae Riveti Operum Theologicorum Tomus 2us
Joannis de Pnieda Comment(arii) in Job Tomus 1us
Clementis Alexandrini Opera Graece et Latine
Harmoniae quatuor Evangelistarum Tomus 2us
S. Justini Opera.
Opera D. Basilii.
Harmoniae quatuor Evangelistarum Tomus 1us
Opera D. Caecilii Cypriani Ep(isco)pi
Commentarii in D. Pauli Epistolas ad Philippenses, Coloss. etc.
Ioannis Pricai Commentarii in varios Novi Testamenti Libros.
Praeconium Evangelicam.
Prodromus Religionis Triumphantis.1159
Opera D. Joannis Chryssostomi Archi-Ep(isco)pi Constantinop(oli)
Praeconii Evangelici Tomus 2us c2
Institutiones Historico Theologicae de Doctrina Ch(ris)tiana.
Universalis Concionandi Scentia Tomus 1us
Petri Galatini Opus de Arcanis Catholicae Veritatis.
D. Joannis Chrysostomi Enarrationes in D. Pauli Epistolas.
Sacrae Conciones in S. Prophetarum minores Libros.
Liber Jobi Homiliis 191. Germanica lingva explicatus.
Joh. Henrici Humelii Opus Theologicum Theoretico Practicum.
Liber Latinus absque titulo.

MNL – BML IV.A.1.b nr. 765/1800 Fábián János békési tanító könyvjegyzéke. A jegyzék két
példányban készült, az egyiket Szerdahelyi Antal nagyváradi cenzor kapta kézhez. A cenzori
példányban megjelölte a gyanús tételeket. A két jegyzék csak számozásban tér el egymástól,
ezért nem közüljük mindkettőt.
A jegyzékben aláhúzással jelöljük a cenzor által gyanúsnak talált tételeket.
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Libri in 4to
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Lexicon Graeco Latinum.
Joh. Henrici Ringieri de caena Dominica.
Dissertatio Theologica de Sabathi moralitate.
Mastrichi Theologia Practica Tomus 2us e
Joh. Gerhardi Armotationes in Evangelicum D. Mathaei.
Focconis Conciones Solemnes.
Henrici Alting scriptor(um) Theologicoru(m) Heidelbergensiu(m) Tomus 1us
Thomae Cartorighti Harmonia Evangelica
Strafen Predigten von der Stiesungebuats[?]
Die Göttliche Güseung der Seelen
Sibelius in Apocalypsin
Van Till Conciones Sacrae
Vilh. Ern. Evaldi Emblemata Sacra
Theatri Concionu(m) Sacr. Topici Theoretico Practici Pars 4a
Joannis Hoornbeck Theologia Practica
Theatri Concionum Sacr. Topici Theoretico Practici Pars 5a
Theatri Concionum Sacr. Topici Theoretico Practici Pars 1o
Jacobi Laurentii Conciones Sacrae Pars 2a
Animadversiones in Veteris Testamenti Libros
Theatri Concionu(m) Sacr. Topici Theor. Practici Pars 2a
(sic!) Epsitola S. Petri authore Jacobo Laurentis
Theatri Concionum Sacr. Topici Th. Practici Pars 3a
Henrici Diestii Conciones Catecheticae
Joh. Henrici Heideggeri de Hist(oria) Sacra Patriarchar Tomus alt.[?]
Caspari Sibelii Conciones Sacra Pars 2a
Samuelis Verenfelsii Opuscula Theologica
Theatru(m) Concio(num) Sacr. Topicum
Joh. Hoornbeck Theologia Practica Tomus 2us
Horilegium Anglicanum
Caspari Stresonis Epistolae ad Haebreos
Antonii Le Grand Institutio Philosophiae
Caspari Stresonis Epistolae ad Romanos
Nicolai Gürtleri Systema Propheticae Theologiae
S. Asterii Homiliae
M. Martmanni Creidii Conciones Dominicales
Jacobi Laurentii Conciones Sacrae Pars 1a
Friderici Spanhemii Disputationum Theologicarum Syntagma
Caspari Sibeli Conciones Anniversariae
Commentarius Practicus in Acta Apostolica
Commentarius Practicus in Acta Apostolica
Caspari Sibeli Conciones in 16um Caput Mathaei
S. Apostoli Petri Epistola Cath. posterior
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Pauli K. Lisznyai Professionum Scholsaticar(um)
Caspari Sibeli Conciones Sacrae Pars 1a
Petri Poiret Cogitationum Rationalium libri 4.
Delineatio Theologiae Activae
Antidotum Ambitionis Casp. Sabelii
Conciones Paenitentiales, Funebres etc.
Prejuger Legitimes Contre Le Papismé
Conspectus Pathologiae ad dogmata Stahliana
Godfr(id) Olearii Observationes Sacrae ad Evangelium Mathaei
Jean aux Sept Eglises D’Asié
Dissertatiuncula Theologico Philologica
Theologiae Evangeliae Pars 1a
Igaz Hit
Theatrum Concionum S. Topici Theoretico Practici pars 8a
De Morte Tractatus Theoreticus, et Practicus
Zügß[?] Predigten
Essai Sur L’Apocalypse
Compendium Historiae Ecclesiasticae
Tyrocinium Emblematico Propheticum
Conspectus Therapiae Generalis
Copiosissima Evangelicorum Dominicalium Expositio

Libri in 8vo
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Nouveau Recueil de Sermons
De L’ Immortalité De L’ame
Biblia Hebraica.
Ecclesia Apostolica.
Theologia Casuum.
Sermons sur Divers Sujets.
Commentarius de praecipuis Diviniationum generibus.
Bibliotheca Universalis Vetus et Nova.
Summa de exemplis, et rerum Similtudinibus
Th. Tailorii Christus revelatus
D. Conr(adi) Dietrici Institutiones Catecheticae.
Artis Concionatoriae Tyrocinium
Theophilacti Archiep(isco)pi in quatuor Evangelia enarra(ti)ones
Liber Latinus absque Titulo
Dictionarium Latino Germanicum
Selecta Juris Naturae et gentium
Paudectae Controversiarum Religionis
Lexicon Hebraicum, et Chaldaicum.
Laurentii Valle de Lingvae Latinae elegantia
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109. Antidota Sacra
110. Promptuarium Morale super evangelia Dominicalia
111. Aphorismi Doctrinae Chr(is)tianae
112. Les Confessions De. S. Augustin.
113. Idea Concionum Dominicalium. Abrahami Sculteti
114. Discours Moraux etc.
115. Joannis Chrysostomi de Sacerdotio
116. Thesaurus Grammaticus Lingvae Sacrae Hebreae
117. Fasciculus 8us ad Historiam, ac Philologiam Spectatus
118. Tracte De La Justification.
119. Mestrezat Sermones Romani
120. La Perfection Da Chretien
121. La Paix d L’ame
122. Analecta Historiae Philosophica
123. Memoires et Observation(e)s Recueillies Par la societe De Berne
124. Memoires et Observation(e)s Recueillies Par la societe De Berne
125. Elemens De Philosophie Morale
126. Abrege De L’Histoire Universelle
127. Sistema SS. Theologiae
128. Francisci Buddaei Opusculorum Tomus 1us
129. L. Opera Semiramis Reconnue
130. Grammatica Graeca Harmonica Golio Velleriana
131. A Német Nyelvnek meg tanúlására valo Intezet
132. Methode Pour Bien Cultiver les Arbres a Fruit
133. Pensees Philosophiques, et pensees Chretiennes mises
		
en paralelle ou en opposition.
134. Sermons Sur L’Epitre de St Paul aux Ephesienes.
135. Les Veriter, et Les Devoirs de La Religion Chretienne
136. Lucta Peccatoris resipientis in tentationibus.
137. Treire Sermons Sur divers Textes de L’Ecriture Sainte
138. Promptuarii Exequialis pars 1a
139. Tuba Tsephanjae
140. Pricres sur tous Les Chapitres De L’Écriture Samte
141. Janua Aurea
142. Prompturarium allegoriarum Sacrarum
143. Synopsis Physica
144. Ars Concionandi
145. L’Excellence De La Foi, De Ses effets
146. Jamblichi chalcidensis ex Syria caele de vita Pithagorae
147. Comparaison Du Pharisiasme(sic! Pharisaisme) et Christiansime
148. Antidota Sacra pars 2a
149. La Morale De L’Evangile
150. La Pratique Des Vertus Chretiennes
151. Rudimenta Historica
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152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
1160

Biblia Sacra
Doctrina Faederum
Preces Chr(is)tianae Buddaei
Institutiones Theologiae Moralis
La Sagesse de Charron
Le Noveau Testament
Justini Historiae Philippicae
Specimen Theologico Practicum
Liber Hungaricus absque titulo Continens Conciones Varias
La Mort Des Justis
Grammatica Graeca
Des Enfans Devenus celebres Par Leurs etudes
L’Ecole de L’Homme
Elemens Ou Primers Principes Des Verites Historiques
Disputationes Historicae Antonii Sandini
Introductio ad principia Philosophiae Solidioris
Benedicti Picteti Theologia Christiana
Pensees Liber sur La Religion
104. Historiae Sacrae
Traite Contre L’Impurete
La Derniere1160 querre des Betes
Schola divinarum Tentationum in Sacrificio Abrahami
Delineatio Oratoriae Sacrae
Oratio Funebris ad exequias M. Theresiae
Concilium Tridentinum
La perfection Du Chretieu
Reponse au Livre de Meaux
Le Spectateur ou Le Socrate moderne
Tableau du Bonheur Domestique
Exposition du Catechisme de L. Eglise Anglicane
Le Spectateur Le Socrate moderne
Sermons sur divers Textes Lecriture Sainte
Quintini Sermones Morales
B. Fulgentii Opera Theologica
Promptuarii Exequialis pars posterior
Memoires Concernant La Theologiae, et La Morale
La Spectateur ou Le Socrate moderne
Formey Discours Moraux
Introductio ad Philosophiam Hebraeor.
Bibliotheca Rhetorum
Sententiae Elegiacae
Elementa Philosophiae Instrumentalis

Másolt listában: „Berniete”
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194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
1161

Phosphorus Philosophicus Novissimus
Introductio in Lingvam Latinam
S. Hyeromi Epistolae
Vita Triumphans
Sermons sur Les Deux Primiers Capitres D. L’Epistre aux Hebr.
Sermon de La Conservation Christienne
Catechesis Palatina
Les Larmes de St. Piere
Imitationes ad introductionem in Lingvam Latinam
Recucil des pieces Curienses et Interessantes
Principia, et Documenta vitae Christianae
Entretien Instructif D’ Un pere avec son Fils
Dissertationes Theologicae de Religionis Chr(istia)nae praestantia
Institutiones Lingvae Germanicae
Nouveaux Interets des Princes de L’Europe
Sacer Numerus
Liber Latinus cum Concionibus
L’Impiete Des Communions Forcees
Liber Latinus absque Titulo classicus
Lecole De L’Homme
Sermons sur Divers Textes
Tableau du Sicile
Sermons sur divers Textes
Magasin des Enfans
Phrasium Poeticarum Thesaurus
Marsilii Ficini Florentini de Religione Chr(istia)na
Viaticum Itineris1161 extremi
Essai de Geographie
Lecons de Phisique
La Mechanique Du Feu ou Traite de nouvelles Cheminees
De L’Exercice du ministere sacri
Lecole de L’Homme
Jos. Dlaztin[?] sieben Predigten
Dissertatio de Religione Rationali
Sermones sur Divers Textes de L’Ecriture Sainte
Theologia Sacra
Typus Pastoris Evangelici
Le Misantrope pour L’Année 1711
Le Faux praetextes du pecheur
Le Pacifique Royal en Ducil
Dominca Catechetica
Les Demmersefforts de L’Innocence afligec[?]

Másik jegyzékben: Initeris
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236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.

Lexicon Graeco Latinum Novi Testamenti
Memoires pour Rendre La paix perpetuelle en Europe
Reflexions sur La Mors
Colloquiorum Scholasticor(um) Libri 5.
Dialoques entre missicurs parte et D. Abbaucourt sur les plaisirs
Typus vitae Chr(is)tianae
Reductio Orgiarum ad Jugera
De Discretione Spirituum
Le Convertisseur sans Dragons
Reflexions Philosophiques sur Le Immortalité
Quarte Petirs Traitter de Ideau Despange
Soupirts D. Une Amé
Institutio Lingvae Gallicae
Physica Contracta juxta principia nocreticorum
Reflexions ou sentences et maximes morales
Les Mocurs des Israelites
Medulla Theologiae Chr(istia)nae
Medulla Theologica
Tractatus de Analysi Logica
Libri Octo de Stratagemmatibus Satanae
Abrege des Controverses
Gymnasium Virtutis de off(ici)o Hominis Chr(ist)iani
Gymnasium Poeticum
Tyrocinium Eloquentiae
Leidecheri de Oeconomia tum presonar(um) in nego(ti)o salutis Hum(a)nis
Prosodia Bononiensis Reformata
Institutiones Rhetoricae
Prieres Pour ceux Qui Voyageur sur la Mer
Institutiones, et exercitationes Ethicae
Bella Jehovae, seu Medita(ti)ones contra vitia
Lampe Predigten
L’Ombre de Charles 5
Les Moeurs Des Chreticus
Eneklésben Tanitó Mester
Officium Corporis Christi
De Affectibus Animi
Eutropius
Sacrorum Dialogorum Libri 4.
Magasin des Enfans ou Dialogues
Argumenta Veteris et Novi Testamenti carmine conscripta
Liber Lacer Classicus
Historie Apologetique ou defense des Libertez
Grammatica Lingvae Germanicae
Aphorismi Hypocratris
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280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Theologia
Philippicae Sacrae
Theologia
Loci Communes Theologici similtudinib(us) illustrati
L Ergamen De Soi Meme
Rhetorica Ecclesiastica
Alberti Schultens Dissertationes Historicae
Freyerii Oratoria
Grammatica Anglicana
L’ esprit de La Francé, et les maximes de Louis 14.
De Davidis in Aula Getheorum Augustiis
Comment(arium) in Evangelistas

Sig. Gyulae 29a Aug. 1800.
Per Josephum Szombathelyi I(nclyti) Co(mi)t(a)tus Békésiensis Juratorem
Libri in praestuti consignatione specificati exceptis Rubro substactis utpo se No 15.
20. 80. 90. 95. 102. 132. 146. 159. 178. 181. 187. 204. 207. 211. 226. 230. 244.
247. 254. 275. 276. 288. et 290. Qui sine uberiotis Revisionis ac Examinis Officio
huic Revisoratus Regio exhibendi sunt, ut publice vencli[?] possuit admittit. MVaradini 11a Aprilis 1804. Antonius Szerdahelyi mpria
Regius Librorum Revisor.
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9.4. Varga István szentesi könyvkötő árukészlete, 1792
1792. die 21. decembr(is) Én nállam alább meg nevezett Compactornál
ezen könyvek találtattak1162
Énekes könyv református in 4to
Biblia lipsiai
Hübner Szent irásbéli Historiai
Keresztyén Catechismus Reformatus
Rosas Kert Jó Illatú
Lelki fegyverház
Kotás könyv
Maróthi Arithemticája
Cellarii Grammatica
Hármas Kis Tükör
Uj Testamentom
Énekes könyv in 12mo
Szentek Hegedűje
Arany Tsésze
Piktét Könyörgése
Cantionale – Tót
Funebrál – Tót
Zivota Studnitze
Evangelium – Tót
Evangelium Magyar
Sz(ent) Gertrudis es Mechtitdis könyve
Arany Kúlts
Úti társ
Jó nap
Lelki kints
Tranoscius – Tót
Hármas Imádságos
Halottas 3 féle
Balassa
Bujdosásnak emlékezet köve
Lelki fegyver – Református
Lelki Hodolás
Aranyas v. keresztyen Abéce
Tormási Úr Diaetai Predikatioi
Takáts Ádám Halotti Predikatzioi
1162

MNL – OL C 60 83. csomó 1793 F. 3. Könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedések ügyei.
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Református Fiú és leány Abéce
Papista Fiú és Leány Abéce
Tót Pápista és Lutheranus fiu és leány Abce
Német Abéce
Principia
Donatus Tót
Rudimenta
Colloquium
Cellarius
Kis Catechismus Reformatus
Szent Historia
Biblischer Historia
Obeiur[?] baümhärtlein[?]
Mißbüchlein
Gyözödelemnek trombitája
Keskeny út
Molnár Grammaticája
Szakáts könyv
Argirus Historia
Szüzesség Aczeltükre
Agis Tragediája
A szerelem gyermeke
Marhalf Historiája
Mária Magdólna
Kalendariumok Magyar és Tót
Reszeges Asszonyokrol Historia
Fonókrol
Tzigányokról
Cisio – Florentia – Cupido
Ezen könyvek találtatnak Szenetsen
Varga István Compactornál mp.
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9.5. A szentesi református iskola könyvjegyzékei,
1807–1827
1807ik Eszt. Április 28kán A’ Szentesi Refor. Oskolához tartozó jószágok
feljegyzése1163
A jószág meg nevezése

Annak hová léte

A’ tanításhoz kívántató eszközök:
1. Egy Sz. Biblia in 8o-mai. Ezen Sz. Biblia elrongyollodott, és hasz- Által vette Körösi Mihály L(ána vehetetlen, mindazáltal nallam meg vagyon Körösi Mihály L(á- nyok) tanítója
nyok) tanítója d(ie) 27. Maii 1821.
2. Három Oskolai Magyar Átlás Debrz. edit 1804

egy Nagy István Rector Urnal, egy
pedig curator Mólnár Pálnál van,
egy pedig … (áthúzva)

3. Julius Caesar munkáinak I kötetje a’ Biponti kiadásból, melly a
Gallusokkal való hadai feljegyzését foglalja magábann, melly könyv
compactor Varga István Úr ajándéka
4. Egy árnyék óráúl is szolgálható compas, de a’ melynek mutatóját Ferge Úr el menetelekor nem találmágnesezni kellene. Ugyan azon compactor Varga István Úr aján- tatott s’ helybe hagyodott.
déka.
5(sz)ör A’ Rhetorok és Syntaxisták Classisábann öt Mappa u(gy) m(int) Ezen mappák a falonn fügvénn
1. a főld kereksége Nap-keleti oldala, 2. ugyan annak Napnyúgati fele, a’ Classisb(an) és télen a’ ned3. Europa, 4. Africa, 5. Amerika közönséges mappái.
vesség által általjáratvánn öszve
penészedtek, rothadtak, és már
1815dik esztendőre haszon vehetetlenekké lettek, s’ a falról levétetvén széljel szakadtak. Feljegy(ezte)
1816. Jun(ius) 16. S. I. mk.
Egy viseltt táblatartó, egy nagyobb kopott kótázó tábla, s’ egy kissebb A gyermekek a’ Kurtzába ejtették
író tábla, egy kék selyem zászló, egy víz hordó dézsa tölgyfa deszkából bé jelentődött Nemzetes Borsos
vas abrontsra.
Janos kurátor Urnak ’s ujjat vett
hejjébe. Ferge János
6(od)szor A Grammatisták és a Coniugisták Classisábann egy tábla,
egy kopott veres selyem zászló, egy vízhordó tölgyfa fenyőfa dészkából való vas abrontsos dézsa, melly ehez és a Declinisták Classisához
tartozik.

1163

SzNREL I.375.f.1. Protokollum 1795–1850.
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Az Oskolábann lakók házainál lévő eszközök
A’ Professori háznál lévők
…
d) egy feketére festett könyves théca
e) egy diószinre festett feljűl rostéjos theca
Az itt specificált könyveket és eszközöket, a meljek még meg vagynak Oskola Rector
Ferge János Uramnak általadtam 1818. Április 21dikén
Sípos József mk vólt professor
Hogy mind ezeket kezemhez vettem bizonyitom Ferge János mk.
1824ik Esztendőbenn Április 28dikán Az Eklésiai Tiszteletes és Érdemes Előljáróság által a Refta Fiú Oskolához tartozó jószágok megvizsgáltatvánn, sem több sem
kevesebb találtatott e’ következendőknél:
A’ Rector szobájábann
…
e) Egy fekete könyvtartó Théca, és egy sárga edénytartó Théca
…
Azon könyveknek feljegyzése, mellyek a’ feljebb írtt idő után szereztettek,
vagy ajándékoztattak a Szentesi Refor(mátus) Oskola számára
A’ könyv meg nevezése

Annak hová léte

1ször 1807dik Eszetnd(őben) Aug(usztus) 22kénn a’ Szentesi Refor(mátus) Ekklésiának akkori elsőbb Prédikátora, ’s a’ Békési Tiszteletes Tractus Nagy Érdemű Notáriusa Tiszteletes Gyarmati Ferencz Úr
ajándékozott illyen könyvet:
1. M. Tullii Ciceronis Orationes selectae opera et studio Christophori
Wahl Societatis Jesu sacerdotis. Tyrnaviae, Tomus tribus
2. M. Tullii Ciceronis ad. 2. Fratrem Dialogi tres De Oratore, ex editione Debrecinensi Cl(arissimi) Esaiae Budai, anni 1795
1808dik Esztendőben Maius 18kánn az árva gyermekek számára szereztetett, ’s eddig a’ Tiszteletes Prédikátor Urak gondviselése alatt állott
könyvek is az Oskola Rectora gondviselésére bízódtak u(gy) m(int):
1(sz)ör Bibliabéli Historiák a’ Szent Irásokból három Pesti kiadás, egy Mak(ai) x
Posonyi és egy Pesti 1805.
2(sz)or Nagy Catechismus egy Posonyi kiadás in 8o min., egy ugyan Egy Ferge Ur elmenetelekor el vetsak Posonyi de 12o
szett.
3(adsz)or Hármas Kis-tűkör négy kiadódott Pesten és Posonyb(an)
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A’ könyv meg nevezése

Annak hová léte

4(edsz)er Egy Nagy Catehizmus Posonyi 1794beli kiadás nagyon vise- Nagy István Rector Úr keze alá
letes. Ezenn könyv nem jött alul
K(is) B(álint)
5(ödsz)ör Egy egész Soltár Posonyi kiadás

elnyűvődött Gombai[?] Szűts Ferencz által kinél oda veszett.

6(odsz)or Egy fél Soltár Posonyban és Pesten 1804

elnyűvődött, vége.

7(edsz)er Joachimi Langii Colloquia Latina Posoni es Pestini 1804 há- Kováts Mih. elvesztette.
rom egy
8(adsz)or Kis Cellarius egy Vaczi kiadás 1790beli; egy Titulus nélkül egyet Nemes János elvesztett,
való nagyon viseltt.
egyet Rácz Péter elnyűtt.
9(edsz)er Fiú Ábéce egy jó, kettő nagyon viseletes.

Kováts János elviselte. Egyet Boros Péter ismet másikat, ugyan az
elveszett.

10(edszer) Egy Kis.Katechismus Posonyban és Pesten 1797. ismét há- Kettőt Györken Mih(ály) és Istrom Kis-Katechismus Szegeden 1805, egy Pesten, egy Posonyban, egy ván elsikkasztottak, egyet Serkédi
ismét Szegeden.
Kiss Sámuel, egyet Irházi Mih(ály)
egyet Veres Balog István elvesztett.
11(edsz)er Öt kis História

Kettő a Görög kereskedőnél[?]
maradt. Egyet Sonkádi Kiss Sámuel, egyet város Bírája, ismét egyet
ugyan az elnyűttek – elvesztettek[?]

12(edsz)er Három viselt fél Sóltár és egy nagyon viselt

Egyet Könyves István elnyűtt.
Egyet Sonkádi Kiss Sámuel.

13(adsz)or Egy egész soltár Posonybann

Irházi Mih(ály) elvesztette.

14. Langii Colloquia Posonii et Pestini kettő

Egyet Nemes János elvesztett. Egy
másik Ferge Úr elmenetele után
nem találtatott.

15. Két Nagy Catechismus Posonyban

Elvesztette Mólnár István

16. Grammatica Latina Cellarii Posonii et Pestini egy

Gál Pálnál oda veszett

17. Egy halottas könyv Posonyban és Pesten

Gál Pálnál oda veszett

18. Egy Bibliabéli Históriák Hübner által Pesti

Kontz Istvánnál maradt

19. Egy Hármas Kis Tűkör Pesten és Posonyban

elveszett (áthúzva)

20. Egy újj fél sóltár Posonyb(an) és Pesten 1810

van Kováts Jánosnál Kis Seton[?]

21. Egy újj fél sóltár Posonyb(an) és Petsen 1810

Böszörményi Kiss Fer(enc)
elnyűtte

22. Egy újj Kis-Káté Szegeden 1811

elveszett s vége Kováts Mihály (áthúzva)

22. (sic!) Egy újj Kis Hitoria Szegeden 1812

el veszett s vége

23. Cornelius Nepos Pest 1810 emt. 1813 d(ie) 27 Apr.
– Hármas Kis Tűkőr kettő Pesten vevődött 1813 Ápr(ilis) 27-én
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egyik eladódott 1813 d(ie) 28
Maii egy f(orin)ton. A másik is
eladódott 1813 Jun(ius) 17én. Az
Oskola Átlássai tsináltatódtak
meg rajta 1s egy mappa igazittatott.

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

A’ könyv meg nevezése

Annak hová léte

– Rudimenta Debrecz(enben) 1808 vevő(dött) 1813
– Kis Cellarius kettő Pest 1808 vevő(dött) ugyanakkor
– Agenda kettő 1805 vevődött ugyanakkor

egy elveszett. mindkettő ’s vége

– Utmutatás IIdik darabja vevő(dött) ugyanakkor
– Colloquim Pest vevődött ugyan akkor

Böszörményi Kis Fer(enc) elnyűtte

24. Út-mutatás Iső Darab öt Debrecz(enben) 1810

egyet Szeder János praeceptor elvesztett helyette v(evő)dött B. Szabó Dániel Úr adakozásából. Van
egy. 3 kinn van a praeceptoroknál.

25. Út-mutatás III Darab négy Debrecz(enben) 1808

egy van Conrector Szabó Jánosnál

26. Út-mutatás Iső Darab egy Debrecz(enben) 1810
– Út-mutatás IIIdik Darab egy Debrecz(enben) 1808

Által adódtak az Alsó Párti Leány
Oskola Érd(emes) Tanítójának
Hajdú András Úrnak 1813 Junii

27. Út-mutatás Iső Darab egy Debr(ecenben) 1810
– Út-mutatás IIIdik Darab egy Debr(ecenben) 1808

Által adódtak a F(első) P(árti)
Leány Oskola érdemes Tanítójának Csó István Úrnak 1813 Junii

28. Kisded Magyar Grammatika egy Debr(ecenben) 1808

Van Körösi Praeceptornál Molnár
Urnál van

29. Természeti Dolgok Esméreti Dr. Szent Győrgyi Jósef Úr által Iső Conrector Urnál van. vissza adta
Darab kettő Debr(ecenben) 1803
1817 Oct(ober) 11én
30. Schütz Liber Scholasticus M. Várad 1807.

Gyarmati Ferentz L(ányok) Tanítójánál. Tabajdi Dánielnél volt.

31. Európa Mappája kettő egyik a Coniugisták és nagyobb Elementá- Által adódtak 1 Julii 1813. Az
riusok, másik a két kisebb El(ementáris) Classisok számára
edgyik a régiség miatt öszve szakadozott.
1816 no 32 egy fiú ABC
– Maius 27 no 33 egy Fiu ABC

Fábián Tót Istvánnál
Szepesi Istvánnál vagyon

34. Egy Debreczeni Rudimenta Néh(ai) N(em)z(e)t(e)s B. Szabó Dániel
Úr Ajándékozásából
35. A Tanítók Kötelességei és a’ tanítni valók Debr(ecenben) 1812
Az itt specificált, és még meg-lévő könyveket Professori hívatalomról
való lemondásom után, helyembe a Debreczeni Reformatum Colle
giumból hozott Oskola Rectornak érdemes Ifjú Ferge János Uramnak
által adtam. Szentesen 1818 Aprilis 21dikén
Sípos Jósef mk
vólt Professor
Hivatalát végezvén vólt Rector Ferge János a következendö könyvekröl ugymint egy Oskolai Atlásról, egy viselt Colloquumról egy ótska
Zsóltárról egy Hármas Kis Tükörröl egy Kis Hitoriáról egy Ágendáról
nem tudván számot adni az Ekklésiánál benn levö 40 – negyven véka
buzájából és 7 – hét véka arpajaból kivánja hogy elégtetödjön értek.
A specificált könyveket pedig Teremi János Urnak jelenlétébe altal adtam Molnár Pál Conrector Úrnak. Irtam Szentesen 27 Octoberbe 1820
emeritus Rector Ferge János mk
Meg esméri a fellyebb irt dólgot Molnár Pál mk
Bizonyiottya Teremi János
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Annak feljegyzése, kiknek adódtak ki az Ekklésia könyvei
A’ gyermek neve ’s
Classisa

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,
lakása

Makai Péter
Declin(ista)

atya katona,
anya sellér
Farmasi Ferencnél
IIIik

A’ könyv melly

Tanítója neve

kiadódott ’s kiadás
ideje

Langii Colloquia
1808 Mai 13 N.
VII.

Kováts Márton
visszaadta

Kis Káté N. X.
Kis História N XI.

visszaadta
visszaadta

Nemes János
declin(ista)

anya Sellér
Téli Istvánnál
IIIik tizedben

Fél Sóltár No. XII.
Kis Káté No X.
Kis História N. XI.
Langii Colloquia
N. VII.

visszaadta
visszaadta
visszaadta
visszaadta

Molnár István
declin(ista)

anya sellér
Polgár István
házánál
II. tized

Nagy r. egész sóltár
N. XIII.
Kis Káté N.
Kis Historia N. XI.
Langii Colloquia
N. XIV.

visszaadta

Gombai Nagy
János decl(inista)

Tutora Rúzs
Gergely I tized

Fél Sóltár N. XII.
Kis Káté N. X.

visszaadta
visszaadta

Oláh István
El. mai.

Anya Nánási
Sámuelnél szolgáló
III Tized

Fél Sóltár N.
XII.
Kis Káté N. X:
Kis Historia N. XI.

File Mihály
visszaadta
visszaadta
visszaadta

Csendes István
el mai.

anya lakik I tized

Fél Sóltár N. XII.
Kis Káté N. X.
Kis Historia N. XI.

visszaadta
visszaadta
visszaadta

Rácz Sándos
syntax(sita)

Sellér Nemes
Györgynél II tized

Grammatica Latina
Cellarii Nro. XVI. visszaadta
Nagy Katechisvisszaadta
musm Nr. XV.
Halottas könyv
Nro XVII.

Molnár István
decl(inista)

anya sellér Polgár
Jánosnál II tized

Kis Tükör N. III.
Aug. 17. eszt.
1808.

Kováts Márton
visszaadta

Makai Péter
decl(inista)

Kis Tükör N. III.
1808 Aug. 17.

Kováts Márton
visszaadta

Nemes János
declinista

Kis Tükör akkor
N. III.

Kováts Márton
visszaadta

Makai Péter
decl(inista)

Egész Sóltár N. V.
1808 d. 18. Aug.

visszaadta
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visszaadta
visszaadta
visszaadta

Visszaadás ideje

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

A’ gyermek neve ’s
Classisa
Molnár István
declinista

Makai Péter
decl(inista)

Nemes János
decl(inista)

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

A’ könyv melly

lakása

ideje

Tanítója neve

anya sellér Polgár
István házánál
IIdik Tized
Garsó Mihálynál
inas Fejér Jósef
Úrhoz megy kertésznek I. g. Apr.
1809

1808. d. 27. Spet.
Hübner N. XVIII.
Kis tükör N. XIX.
Nagy Káté N. XV.
Colloquium N.
XIV.
Egy Kis káté N. X.

be hozta

atya katona, anya
sellér Farmasi Ferencznél III. tized

1808. d. 28. Sept.
Hübner N.I.
Nagy Káté N. IV.
Kis Tűkör N. III.
Colloquium N.
XIV.
Kis Káté N. X.
Kis Cellar. N. VIII.

be hozta

anya sellér Téli
Istvánnál III tized

1808. die 27. Spet.
Hübner Nr. I.
Nagy Káté Nr. II.
Kis Tűkör Nr. III.
Colloqv. Nr. VII.

Visszaadás ideje

be hozta
elvesztette
behozta
elvesztette

be hozta
el vesztette
be hozta

be hozta

examenig nála
hagyódott. behozva

Kis Káté Nr. X.
Kis Cellarisu Nr.
VIII.
Molnár István
decl(inista)
Oláh István
olvasó

Anya sellér Pólya
Istvánnl II. tized

1808. d. 27. Spet.
Kiss Cellarii Vaczii
1790

behozta

Fél Sóltár N. XII.
die 3. Dec. 1808

be hozta
Nagy Jósef

1809dik Esztendőben
Gál Pál
grammatis(ta)

Gál István II tized

d. 26. April 1809.
Cellraii Gram
matica Nro. XVI.
Halottas könyv Nr.
XVII.

Makai Péter
coni(ugista)

attya katona, anya
sellér Farmasi
Ferencznél III tized

d. 2a Maii 1809
Nagy Káté N.II.
Kis Tükör N. III.
Colloqr. Langii N.
VII.
d. 21. Julii 1809
ugyan azokat ismét
kikérte
1809 d(ie) 12
Novembr(is) Kis
Cellar. Nr. VII.
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Conrector
Gyarmati Ferencz

beadta

beadta
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A’ gyermek neve ’s
Classisa
Nemes János
decl(inista)

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

lakása

ideje

Anya sellér Téli
Istv. III tized

A’ könyv melly

Tanítója neve

d. 2a Maii 1809
Nagy Káté N. XV.
Kis Tűkör N. III.
Colloquium N.
XIV.
Kis Káté N. X
d. 13. Junii
1809 d. 12.
Novembris Kis
Cellar. Nro VIII.

behozta d. 13. Junii
elvesztette
be hozta

Visszaadás ideje

behozta

Gyarmati István
decl(inista)

Árvai Sándornál
sellér az anya az I.
tized.

d. 5a Maii 1809.
Egész Sóltár N.
XIII.

behozta

Serkédi Kiss
Sámuel

Anya lakik Serkédi
Kiss Andrásnál a
IV. tizedb(en)

d. 25. Maii 1809
Abece

Boros Károly

az anya eladta

Kováts János
árva

anya lakik Szollát
Istvánnál a II.
tiz(edben)

d. 7. Junii 1809
Abece N. IX.

Boroso Károly

elszaggatta

Györketz István
árva

anya lakik Áfra
Pálnál a IV. tiz(edben)

d. 11. Junii 1809.
Kis Káté N. X.
Kis Historia N. XI.

Nagy Jósef

nálok maradt nem
kerithetvémn őket
kézre

Györketz Mihály
árva

Sarkadi Mihály
lakik amannak
testvére

Kis Káté N. X.
Kis Historia N. XI.

Nagy Jósef

nálok maradt nem
kerithetvémn őket
kézre

Balog János
kis sexta

Esk(üdt) N. Lakos
Ján(os)

Fél Sóltár Nr.
XI. 31. Januar.

Bagosi Bálint

visszaadta

Könyves István
kis sexta

Compcat(or)
Varga István

Fél Sóltár Nr.
XII. 31. Jan.

Tárkány Jósef

elnyűtte

Serkédi Kiss
Sámuel kis sexta

Anya Serkédi
Kiss Andrásnál

Fél Soltár szakadozott 1ső September

Bagosi Bálint

elnyűtte

Csendes István
kis sexta

Annya I. tized

Abece N. 9.
d. 28. Martii

Tárkány Jósef

visszaadta

Makai Péter
grammatista

attya katona annya
sell(ér) Farmasi
Ferencznél
III. Tiz(ed)
Hübner (áthúzva)
Nr. I:

Colloquium Nr.
VII.
Nagy Káté Nro. II.
Kis Tükör Nr. III.
Hübner Nr. I.
Nagy Soltár Nro.
VI.
d. 22. Maii

Irházi Mihály
N(agy) sex(ta)

anya lakik
Régi Istvánnál IV.
Tiz(edben)

Egész Sóltár N.
XIII.
Kis Historia N. XI.
22. Maii

1810dik Esztendőben
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beadta 11. Sept.
1810.

Koncz Imre

elvesztette

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

A’ gyermek neve ’s
Classisa
Veres Balog István
n(agy) sex(ta)

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

lakása

ideje

anya lakik
Dögei Istvánnál
III. Tized(ben)

A’ könyv melly

Tanítója neve

Visszaadás ideje

Fél Sólt(ár) N. XII.
Kis Historia tábla
nélkül való
Kis Káté N. X.

Koncz Imre
nem leli

anya lakik Serkédi
Kiss Andrásnál
III. Tiz(edben)

Kis Káté N. X.
Kis Historia fedél
nél(kül)

Koncz Imre

Kis Káté N. X.

Koncz Imre

elvesztette

Boros Péter
kis sex(ta)

annya lakik Csizm
Kiss Andr(ás)
II. Tiz(edben)

Abece N. IX.
Ismét Nov. 28.
1810 Abece N. IX.

Tárkány Jósef

elvesztette

Nemes János
conj(ugista)

Anya lakik
Konya Istvánnál
II. Tiz(edben)

Kis Cellarius N.
VIII.
Colloquium N.
XIV.
Nagy Káté N. IV.

Gyarmati Ferencz

elvesztette

Csendes István
kis sexta

Anya lakik
I. tized(ben)

Fél Sóltár N. VI.
12. Julii

Tárkány Jósef

visszaadta

Város Pista

tartják a város
házainál

fél sóltár szakadt
se eleje se utója
Kis Historia csupa
rong(ált) d. 24.
Julii 1810

Tárkány Jósef

elszaggatta

Serkédi Kiss
Sámuel
n(agy) sex(ta)
Irházi Mihály

visszaadta

visszaadta
elszaggatta
elszaggatta

elnyűtte

elvesztette
elvesztette

elszaggatta

Irrházi Pál

lakik Irrházi
Mihálynál
IV. tized

Egész Sóltár nr.
XX.
d. 20. Aug. 1810.

Bagosi Bálint

be hozta

Irrházi András

lakik az annya
Dudás Mihály
szőllejében

szakadozott fél
Sóltár Nr. XX.
d. 20. Aug. 1810

Bagosi Bálint

be hozta

Város Pista

a városháznál

ujj Kis. Hist.

Kis sex(ta)

elvesztette

Város Miska

a városháznál

rongyos Kis Hist.
1810. De.c 6.

N(agy) sexta

elvesztette

Irrházi Pál
N(agy) sexta

anya lakik
Dudás Mihály
szőllejében

Langius
Colloquium
30. Jan. 1811

Herpai Péter

be hozta

Dombai Szűts
István N(agy)
sexta

D. Szűts Ferencz
ház gyepszélen béres Mikecz Mihály
úrnál

Egész ’Sóltár Nr. V.
Colloquium
rongyos N.
1811. Mai 19én

Koncz Imre

oda veszett nem
keríthetvén kézre

Con Rector Úr

Sóltárt visszaadta

1812
Irrházi Pál
declinista

annya lakik
Dudás Mihály
szőllejében

egész Sóltár
N. XX.
Colloq. rongyos
Apr. 25.
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A’ gyermek neve ’s
Classisa

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

A’ könyv melly

lakása

ideje

Tanítója neve

Visszaadás ideje

Irrházi András
N(agy) sexta

amannak
testvére

Fél Sóltár
N. XX.

Kálmánczhelyi

visszaadta

Veres Balog István
declinista

annya lakik
Székely Istvánnál
a Gyepszélen
IV. Tiz(edben)

Kis Káté
N. X.

Con Rector Urhoz

elsikkasztotta

1813
Pápai Mihály

Mihály lakik
Pápai Györgynél
I. Tiz(eben)

Kis Káté és Kis
Historia
Fél Sóltár N. VI.

Szeder János
Zágonyi

visszaadta
1815 Mai 5énn

Kováts Mihály

Sólti Sámuel
I. Tized(ben)

Fél Sóltár Nro.
XX.
1813 Febr. 4énn

Szeder János

béadta

Boros Sándor

az annya lakik
Vasvéri Kolop
Andrásnál
II. Tized

Újj Fél Sóltár
Nro. XXI.
Újj Kis Káté és Kis
Historia Nr. XXII.

Szeder János

vissza adta

Ir(r)házi Pál
con(iugista)

Nagy Káté Nr. XV.
Ápr. 13án

Con Rector Úr

Irrházi András
decl(inista)

Kis Cellarius Nr.
Con-Rector
VIII.
Kis Tűkör Nr. XIII.
Ápr. 13.

vissza adta

vissza adta
vissza adta

vissza adta

Szabó Tamás
coni(ugista)

Anya lakik
Márté Pál
Csiz(madia)
mest(ernél)
I. Tiz.

Kis Cellarius
Nr. VIII.
Nagy Káté Nr. II.
Ápr. 13kán

Con Rector

be hozta d.
27. Maii

Molnár Mihály
decl(inista)

Attya István
I. Tiz.

Kis Tűkör Nr. III.
Ápr. 13.

Con Rector

vissza adta

Dobossi Sándor
decl(inista)

anya lakik
Kővágó Györgynél
IV. Tiz.

Egy szakadozott
Colloquium sine
nro
Kis Káté Nro X.
Ápr. 13.

Con Rector

vissza adta

Kováts Mihály
N(agy) sexta

lakik
Sólti Sámuelnél
I. Tiz.

Kis Káté N. XXII.
Egy rongyos
Colloquor.
1813. d. 27. Apr.

Zágonyi elvesztette

bé adta
összveszaggatva
elszaggatta

Böszörményi Kiss
András
N(agy) sexta

anya lakik
III. Tiz.

egy rongyos
Colloq. 1813. d.
27. Apr.
egy újj Fél Sóltár
ugyn akk(or)

Zágonyi

a’ rongyos Coll.
vissza adta
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a Fél Sóltárt is

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

A’ gyermek neve ’s
Classisa

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

A’ könyv melly

lakása

ideje

Pálya István
syntax(ista)

a(n)nya lakik
Cornelius újj
I. Tiz(edben)
Nr. XXIII.
Kámvási Mihálynál 1813 d. 27. Apr.

Ötsödi Szabó
Tamás
coniug(ista)

Annya lakik
I. Tiz(edben)
Márré Pálnál

Irrházi András
Decl(inista)

Tanítója neve

Visszaadás ideje

vissza adta

Kis Tükör újj
No. XXIII. Apr.
27. Anno 1813

Con-rector

behozta d.
27. Maii

Agenda újj
No. XXIII.
kiad(va) 1813.
d(ie) 27. Apr.

Con-rector

vissza adta

Agenda újj
No. XXIII.
kiad(va) 1813.
d(ie) 27. Apr.

Con-rector

vissza adta

Molnár Mihály
decl(inista)

Attya Kevi Molnár
István lakik
I. Tiz(edben)

Dobossi Sándor
Declin(ista)

annya lakik
Kis Tűkör No. III.
I. tized(ben) özvegy Kis Cellar(ius)
Szatmárinénál
No. XXIII.
kiad(va) 1813.
d(ie) 27. Apr.

Con-Rector

behozta 27. Maii
vissza adta

Kövér János
decl(inista)

Tartja esk(üdt)
Lakos Mihály Úr

Rudimenta Debr.
N. XXIII.
Kis Cellar(ius)
N. XXIII.
kiad(va) 1813.
d(ie) 27. Apr.

Con-rector

vissza adta

Bőszőrm(ényi)
Kiss András N(agy)
sex(ta)

Újj Colloquium
N. XXIII.
ugyanakkor

Zágonyi

vissza adta

Zágonyi István
praeceptor

Út Mutatás Iső
és IIdik darab
1813. Jún. 9.
No. 24, 25.
Magyar
Grammatika
No. XXVIII.

visszaadta

Vida István
Praeceptor

Út Mutatás Iső
és IIdik darab
1813. Jún. 9.
No. XXIV, XXV.

visszaadta

Szeder János
praeceptor

Út Mutatás
Iső darab
1813. Jún. 10.
No. XXIV.

elvesztette
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A’ gyermek neve ’s
Classisa

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

lakása

ideje

Con Rector
Gyarmati Ferencz

A’ könyv melly

Tanítója neve

Visszaadás ideje

Útmutatás Iső
dar(ab) No. XXIV.
és IIIdik dar(ab)
No. XXV. 1813.
Jún. 10énn

vissza adódott

vissza adódott

Domokos István
praeceptor

1813 Nov. 12énn

Útmutatás I.
és III. darab
Magyar
Grammatika

Mester Béniámin
Praeceptor

1813 Nov. 12én

Út Mutatás I és III
darab No. XXIV.
XXV.
Dr. Szent Györgyi
Term. Hist. No.
XXIX.

Tar István
kis sex(ta)

Any. lakik néh(ai)
Baranyi Győrgy
ház(ánál)
II. Tiz(edben)

Rongyos Egész
Sólt(ár)

Mester

vissza adta

Paksi István

Attya I. Tiz(edben)

Rongyos Egész
Sólt(ár)

Mester

vissza adta

Szabó Tamás
coniugista

Anya lakik Máté[?] Egész Sóltár
Pál Csüm[?]
1813. d. 27. Oct.
I. Tiz(edben)

Con Rector

vissza adta
1815. Mai 5énn

Szőke János
declinista

An(n)ya lakik
maga házáb(an)
I. Tized(ben) apja
vólt Mihály

Egész ’Sóltár
1813. d. 27. Oct.

Con Rector

vissza adta
1815. Mai 5énn

Dobossi Sándor
declinista

anya néhai
D. Józsefné
Szatmári Józsefnél
lakik
II. Tiz(edben)

Egész ’Sóltár
1813. d. 27. Oct.

Con Rector

vissza adta

Békési János
kis sexta

Apja Mostoh.
Szabó István lakó
Vass Jánosnál
I. Tiz(edben)

Egész ’Sóltár
1813. d. 27. Oct.

Mester Béniámin

vissza adta

Szőke János
declinista

Attya vólt Mihály
Anya lakik
I. Tiz(edben)

Kis Tűkör No.
XIX. 1813. d. 9.
Decz.

Con-Rector

vissza adta

Rácz István
coniugista

Rácz Péter katona
annya lakik
Dóczi Miklósnál

Kis Cellarius Nro.
VIII.
1814. Maius 23án

Con-Rector

elnyűtte

Böszörményi
Kiss András
coniugista

Néh(ai)
Kiss András
ház(ánál) III. Tized

Igen rongyos Kis
Cellar.
1814. Mai. 23kán

Con-Rector

visszaadta
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A’ gyermek neve ’s
Classisa

Szüleje vagy
Tutora, állapotja,

kiadódott ’s kiadás

A’ könyv melly

lakása

ideje

Tanítója neve

Visszaadás ideje

1815
Böszörményi
Kiss Ferencz
decl(inista)

Néh(ai) Kiss
András ház(ánál)
III. Tized

Fél ’Sóltár
No. XXI.
Colloquium
No. XXIII.

Zágonyi

elnyűtte

Praecept(or)
Molnár Pál

Útmutatás I.
Dar(ab) No. XXIV.
1815. Jún. 19énn

Praecep(tor)
Szilágyi Márton

Útmutatás I.
Dar(ab) No. XXIV.
1815. Jún. 19énn

általadódott
Barta Jánosnak
1817. Ápr. 23-án

Praecep(tor)
Csáy Márton

Magyar Grammatika
No. XXVIII.
1815. Jún. 19énn

általadódott
Kőrösi Mihálynak
1817. Máj. 14én

Fábián Tót István

néhai Istvánné sellér Abce
Cséló Jánosnál
1815. Jul. 25.
3. Tiz(edben)

Fábián Tót István

néh. István lakik
Kabai Istvánnál
2. Tiz(edben)

Egész Sóltár kopott Szilágyi
1815. Aug. 7.

Szepesi István

Bese Pálnál
1. Tiz(edben)

Abce
1816. Maius 22.

Szilágyi Sámuel

Kanász Sándor

Kölesi Mihálynál
4. Tiz(edben)

Abce
1816. Maius 22.

Szilágyi Sámuel

Pintér István

Anynya lakik
Tót Jánosnál
2. Tiz(edben)

Egész Sóltár
Jul. 25.

Mólnár Pál
Körösi Mihály

Pátri János

Anynya lakik
Markóts Lászlónál
4. Tiz(edben)

Egész Sóltár
nagyon viselt
Oct. 21énn

Mólnár Pál
Körösi Mihály

Kelemen István

Anya lakik
Szépe Istvánnál
a’ felső temetőnél

Egész Sóltár
nagyon viselt
Junius 16án 1817.
Colloquium
igen viselt

Körösi Mihály

Szilágyi

1816

Útmutatás
I dar(ab)
1817. Május 14énn

Körösi Mihály
praeceptor
Szepesi István

Conrector
Szabó János

Anya lakik
Bese Pálnál
1. Tiz(edben)

Fél Sóltár
1817. Jún. 8án
Útmutatás Iső
és IIIdi(k) darab
1817. Oct. 17én
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A’ könyv megnevezése

annak hová létte

Az Ekklézsia könyvei megszaporitattak
10 Új Sóltárral és 10 Új ’s ótska ABCvel

Dobos Pál quártába 1 Újj Sóltár
Fazekas Ferencz
Kormos József quinta 1 Új Sóltár
Gál Mihály

Edj újj Sóltár

Jelenfi Sámuelnél a quintába (a húgá(na)k adódott)
Takáts Jósef

Edj viseletes hármas Kis Tűkör

Hajdú Lajosnál a quártába elvitte
Ketse Nagy Mihály

Edj újj Sóltár

Prerakori[?] azontúl N(agy) sextába
Keresztes Mihály 1 újj Sóltár (áthúzva)
Árvai Mihály
Cseptsényi János

Edj újj Zsóltár

Balogh Szabó Jánosnál a quintába

Edj újj Sóltár

Miskólczi Sándornál a quintába

Edj újj Sóltár

Szabó Mihálynál a kis sextába

Edj újj Sóltár

Égető Ferencznél a k(is) sextába
Kis Mólnár Péter
Erdei István
Orosz Jósef

Edj újj Sóltár

Szegedi Sándornál a quintába
Bodonyi Mihály

Edj újj ABC

Gyulai Sándornál a’ nagy sextába
n(emzete)s Dobos Pálné fia Dániel

Edj újj Sóltár

Dobos János szolgánál a quintába az imét van

Edj újj ABC

Hukuti[?] Borbálánál Szabó Joh. Tanító Úr előtt

Edj újj ABC

Tihanyi Máriánál

Edj újj ABC

Pálffi Jánosnál a’ kis sextába

Edj újj ABC

Dongó Istvánnál a’ k(is) sextába

Edj újj ABC

Jelenfi Jósefnél a’ k(is) sextába

Edj Atlas Kozák Mór Úrnál (áthúzva)
2 Cicer. de Orat. 1 Hane praeceptor Úrnál
(áthúőzva)
Edj újj ABC

Kóki Nagy Jánosnál a’ septimába (áthúzva)
Budai Sámuel

A’ 20ik számtól fogva mind a’ két oldalonn kiirt kőnyvek közűl tsak négy új, és edj ótska ABC van meg, a’
többi v(agy) a’ Tanúlóknál vagy Teremi János Uram kezébe adódtak. Ezekről is számoltam érdemes rector
Juhász Beniámin Úrnak.
1827. Apr. 24.
Tatár Ferenc em(eritus) rector
által vettem Juhász Beniámin mk.
1ső 3dik darab Útmutatás
Magyar Grammatika
Kis Tűkőr
Hűbner

Praeceptor Báni Gábor Úrnál

Egy Deák Nyelv Kezdete

Borza Ferencznél
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A’ könyv megnevezése

annak hová létte

Egy 1ső darab Vallás

Praeceptor Gida Jánosnál

Egy Hűbner

Praeceptor Gidai Jánosnál

Egy igen elnyűtt Rudimenta

Soloym Ferencz árva tanítvány

Egy elnyűtt Aritmetica

Komár János Toth fiúnál

Az Ekkl(ézsi)a kőnyvei megszaporíttattak egy (át- Az Uj Testamentomnak egyike nállam, a’ másik p(ehúzva) 2 Új Testamentummal 1ső Majusba(n) 1827. di)g quarta praeceptor Báti Gábornak adódott által.
Es egy Atlasszal
Szent Györgyi Természet Historiája

Tiszt. Molitoris Lajos Úrnál

Egy Új Ábéce

Gyulai Istvánné őzv(egy) Assz(ony) árva leányánál

Egy Rudimenta

Solyom Lajos tanítványomnál

Egy Debreczeni Átlás

T. Kis Bálint Úrnál

Egy Kis Cellarius

Nánási Bénjaminál

Egy Káté a’mi a magamé

Sólyom Lajosnál

Káté
Rudimenta
Colloquium

Budai Sámuel árva gyermek(nél)

Káté

Kúdus Nagy Jánosnál

Colloquium Rudimenta

Balog Benjáminnál

Egy Rudimenta

Csák Jósefnél

Egy Kis Cellarius

Sólyom Lajosnál

Káté

Mets Balog Sándornál

Egy Colloquium

Borza Jánosnál

A Természeti Historia

T. Molitoris Lajos Úrnál

Julius Caesar

Farkas Sigmondnál

Antiquitas Romana

Farkas Zsigmondnál

Rudimenta

Farkas Jánosnál

Colloquiumom tserébe van

Kása Antalnál
az enyimet visszaadta.

Egy Káté van

Hajdu Mihály tanítványomnál

Egy Káté van ismét

Sapári Jánosnál

Egy Káté van

Szabó János tanítványomnál

Egy Kis Tűkör

Vitális Mártonnál

Egy Kis Tűkör

Német Sándornál
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Hivatalát végezvén Ns. Juhász Beniámin volt Rector Úr az Ekklézsia kőnyveit
mellyek keze alá adódtak ekkép számollya
1. M. Tulli Ciceronis Orationes selectae opera et studio
		 Christophori Wall Tirnavit Tribus Tomis
2. Egy hármas Kis Tűkör Posony és Pest
3. Szent Györgyi Természet Historiája 2 Edjik notarius Boros Sámuel
		 úrnál van
4. Kis Cellarius kettő
5. Schűtzii Liber scholasticus
6. Nagy Catechismus kettő
7. Hűbner Historia három
8. Julius Caesar
9. Két Kis Catechicmus
10. Hasse kettő
11. Útmutatás 1ső darab négy
12. Útmutatás 2ik darab egy
13. Útmutatás 3ik darab három
14. Debrezceni Atlás négy Egy Zágonyi Úrnál van
15. Cicero de oratore egy
16. Debreczeni Magyar Grammatika egy
17. Rudimentra kettő
18. Egy Colloquium

Könyv neve

hol léte

beadódása

Szent Györgyi T(ermé)szet Historiaja

Notar(ius) Boros Sámuel Úrnál

beadta

Debreczeni Atlás

Zágonyi István Úrnál

beadta

Kis Tűkőr

Gulyás Jósef tanúlónál

beadta

Kis Tűkőr

Szabó Sigmondnál tanúló

beadta

Catechimus

Hevesi Ignátz tanúl(ónál)

beadta

Colloquium

Borbély Jósef tanúl(ónál)

beadta

Szent Györgyi Természet Hist(oriája)

Luth(eránus) Tiszt(eletes) Úrnál

beadta

Colloquium

Papp Jósef tanúl(ónál)

beadta

Catechismsus

Pólya István tanúl(ónál)

beadta

Catechismus

Németh Antal tanúl(ónál)

beadta

Colloquium

Terjék Bálint tanúl(ónál)

beadta

Catechismus (áthúzva)

Szomor Antal tanúl(ónál) (áthúzva)

beadta

Rudimenta

Miketz Ádám tanúl(ónál)

beadta

Catechimsus

Szigeti Sándor tanúl(ónál)

beadta

Colloquium

Döme Jósef tanúl(ónál)

beadta

Catechismus

Döme Jósef tanúl(ónál)

beadta
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Könyv neve

hol léte

beadódása

Catechimsus

Molnár Sándor tanúl(ónál)

beadta

Rudimenta

Szomor Antal tanúl(ónál)

beadta

Catechimsus

Borsos Jósef tanúl(ónál)

beadta

Catechimsus

Bíró János tanúl(ónál)

beadta

M. Tulli Ciceronis Orat selecta
1 et 2. Tomi

Tiszte(eletes) Kis Pál Úrnál (áthúzva)
Szentesi fi de most Vásárhellyi tanuló
Szigeti Sándornál

Cicero De oratore

Gujás Jósef tanúl(ónál) M(ező) Túron

Krizbai István Rector halála után az Ekkl(ézsi)a részéről való könyvek
mellyek még használhatók számon vevődtek
Biblia 1
Nagy Catechismus 2
Hasse 2
Fábjány Természet Tudomány 1
Hűbner 3
Szent Györgyi Természet Historia 1
Julius César 1
Útmutatás 1ső darabja 3. 3dik darabja is 3.
Cicero Oratioi 3 Kőtetben
Süccz 1
Kis Katechimus 2
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9.6. Hódmezővásárhely tanácsának könyvei
1803–1822 között
Inventariuma a Város Háza szobáiban lévő mobiliáknak 803. 12a 9br.
Ao 803 12a 9br Emeritus Esk. Biró Nagy Szabó János eő Kegyelme
a Város-Szobáiban lévő mobiliákat ezen specificatio szerént adta által
successorának Balás Janos eő Kegyelmének1164
…
2o.
…
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sessionalis Házb(an)
Praxis Criminalis 1
Corpus Juris régi ekitő[?] 1
Corpus Juris Újj 2 Tomis 1
Szent Biblia 1
Kittonih magyarúl 1
Szegedi Törvény Könyv 1
Urbarium 1 Exemplar 1
Páriz Pápai Dictionar. 1.
Decisio Curialis 1.
Vályi Hist. Hung. 3. Tomis 1.
Rátz-Csengettyű 1
Kalamáris Ujj 1
Porzó 1.
Magyar-Testamentum könyv 1
Tőrvény könyv magyarul 1
Kalamáris régi
Kalamáris Régi

Pro Ao 1811/12
A fenn kitelt esztendőbéli jegyzések szerént, az ottan meg nevezett mobiliák
reducáltatván, a mobiliáknak mostani statussa ekképpen vagyon, ’s úgy is
találtatnak úgymint:
…
2o. Sessiónális Házb(an)
…
nr. 16. Praxis Criminalis 1
nr. 17. Corpus Juris régi editio 1
1164

MNL – CsML – HL IV.A.1001.b 4. doboz 3.b csomag nr. 16. Királyi dézsma, váci püspök.
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nr. 18.
nr. 19.
nr. 20.
nr. 21.
nr. 22.
nr. 23.
nr. 24.
…
nr. 28.
nr. 29.

Corpus Juris újj 2 tomusban 1
Szent Biblia 1.
Magyar Kitonéh 1.
Szegedi Tőrvény kőnyv 1.
Pariz Pápai Dictionar. 1.
Curilais Decisio 1.
Vály. Magyar ország históriája 3 darab 1.
Magyar Testamentum kőnyv 1
Nánási magyar törvény kőnyv 1.
Pro Ao. 820/21
1820ik esztendőben 4ik Novemberben a Város Házánál lévő mobiliák
inventaláskor ekképpen találtattak

…
3o. Belső Iró házba
…
nr. 4. Sz. Biblia 1.
4o.
…
nr. 7.
nr. 8.
nr. 9.
nr. 10.
nr. 11.
nr. 12.
nr. 13.
nr. 14.
nr. 15.
nr. 16.
nr. 17.
nr. 18.
nr. 19.
nr. 20.

Külső Iró szobába
Magyar Ország mappája 1.
Réz Czirkalom 1.
Magyar Kitonich 1.
Szegedi Tőrvény kőnyv 1.
Pariz Papai Dictionar. 1.
Curialis Decisio 1.
Valy Geographiája 3 Tomus 1.
Praxis Criminalis 1.
Corpus Juris regi Edit. 1.
Corpus Juris Új edit. 2 tomus 1.
Magyar Átlás 1.
3 Nyelvű LExicon 2 Tomus 1.
Magyar Testamentom 1.
Nanasy Őrőkődésy Tőrv. Kőnyv 1.
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1821/22dik Eszte(ndő) November 7kén
A Város Házánál lévő Eszkőzök eképpen találtattak:
…
3szor Belső Iro Szobába
…
nr. 4. Sz. Biblia 1.
4o.
…
nr. 7.
nr. 8.
nr. 9.
nr. 10.
nr. 11.
nr. 12.
nr. 13.
nr. 14.
nr. 15.
nr. 16.
nr. 17.
nr. 18.
nr. 19.

Külsö Iro Szobaba
Magyar Ország mappa 1.
Réz Czirkalom 1.
Magyar Kitonis 1.
Szegedi Tőrvény könyve nem találtatott
Pariz Papai Dictionar. 1.
Curialis Decisio 1.
Valy Geographiája 3 Tomusban 1.
Praxis Criminalis 1.
Corpus Juris Regi editio 1. Corpus Juris ujj editio tom. 2. 1.
Magyar Ország vármegyéi mappaji min öszve kötve 1.
Márton 3 nyelvű lexicon 2 Tom. 1.
Magyar Nánási Testamentom (ismét[???] Ferenczi Urnál) 1.
Nánási Örökösödése 1. Nagy Ger. János
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9.7. Sárai Szabó János hódmezővásárhelyi könyvkötő
árukészlete 1792-ben
A Hold Mező Vásárhelyi érdemes könyvkötő Sárói Sz(abó) János Ur
Könyves boltyáb(an) találtatnak illyetén könyvek1165
A Romai Chatolicus Könyvek Rendei
az kőnyvek

Titullusai

Hol

Kinek

nyomtatták?

műhelyeb(en)

minémű formára

Lelki Fegyver ház

8uo

Posony

Landerer

Mennyei Tárház kultsa

8uo

Posony

Landerer

Illyés soltári

8uo

Posony

Landerer

Rozsás Kert

8uo

Posony

Landerer

Úti Társ

24tio

Posony

Landerer

Lelki Kints

24tio

Posony

Landerer

Jo nap

24to

Posony

Landerer

Mennyei arany kúlts

12mo

Posony

Landerer

Gertrudis

12mo

Pesthen

Patzko

8uo

Budán

K(irályi)
Acad(émia)
B(etűivel)

8uo

Posony

Landerer

Szent Historia Summája

Öreg Catechimsus
Toth Imádságos könyv

12mo

Besztertz(e)

Toth Evangeliumos könyv

12mo

Besztertz(e)

Régi ABCés könyvek Toth és Magyar és Német

8uo

Kis Katechismus

8uo

Hármas Historia

4to

1165

Posony

Landerer

MNL – OL C 60 83. csomó 1793 F. 3. Könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedések ügyei.
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A Reformatus Könyveknek rendi
Az könyvek titulussai

Hol

Kinél

nyomtattatott?

nyomtattatott?

minémű formáta

Szent Biblia

8uo

Lipsiab(an)

Ujj Testamentom

8uo

Pest Debr(ecen)

Patzko

Énekes Könyv

4to

Debertz(en)

Margitai

Énekes Könyv

12mo

Posonyb(an)

Landerer

Tiede Istennel való társalkodás

8uo

Posonyban

Landerer

Pétzeli Theologiája a Sz(ent) Irásbol

8uo

Komárom

Veber

Szikszai Tanitási és Imádsági

8uo

Posony

Landerer

Szikszai Mártyrok Oszlopa

8uo

Posony

Landerer

Liliomok völgye

8uo

Posony

Landerer

Hübner Bibliabéli Historiái

8uo

Pesthen

Patzko

Öreg Catechismus

8uo

Posony

Landerer

Fél Sóltár

12mo

Posony

Landerer

Öreg Catechismums

12mo

Debretzen

Huszti Sán(dor)

Szönyi Szentek Hegedüse

12mo

Pesthenn

Patzkon(ál)

Pictet Könyörgései

12mo

Debretz(en)

Huszti

Arany Tsésze

12mo

Posony

Landerer

Keskeny út

12mo

Debretz

Huszti

Takáts Katechismussa

12mo

Vátzonn

Ambro

Mennyei tárház kúltsa

24to

Posony

Landerer

Bujdosás Emlékezet köre

24to

Győr

Steribig

Lelki Hodolás

24to

Debretz(en)

Huszti

Halottas Énekek

24to

Psonyb(an)

Landerer

Kegyelem szövettsége

12mo

Debretz

Margitai

Kis Cate Sz(ent) Historia Agenda

12mo

Posony

Landerer

Debretzen

Huszti

24to

Posonyb(an)

Landerer

24to

Posonyb(an)

Landerer

Praecepta morum

8uo

Keresztyény Abce. Lelki fegyver
Illatozo oltár

Scholares Libri
Rudimenta, Kis Cellarius, Öreg Cellarius

8uo

Posonyb(an)

Landerer

Colloquium, Grammatica Cellarii et Molnarii

8uo

Posonyb(an)

Landerer

Cornelius et Phaedrus

12mo

Debretz(en)

Huszti

Hármas kis Tükőr

8uo

Posonyban

Patzko

Régi Abcés könyvek

8uo
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Az Lutheránus Könyvek Nevei
az könyvek titulussai

minémű formáta

Hol

S Kinél

nyomtattatott

találtatott

Magyarok ezek
Gráduál

12mo

Posony

Landerer

Arany Lántz

12mo

Posony

Landerer

8uo

Posony

Landerer

24to

Posony

Landerer

12mo

Posony

Landerer

Engesztelő áldozat
Evangeliumos könyv
Katechismus

Ezek Toth könyvek
Tranoscius

8uo

Pesthenn

Tratner

Kantzional

12mo

Posony

Patzko

Funebrál

12mo

Posony

Landerer

Evangelium

24to

Posony

Landerer

Bibliabéli Historiák Hübner

8uo

Posony

Landerer

Primitira, Donatus, Lat. Bohem.

8uo

Posony

Landerer

Katechismus Biblitzki

24to

Posony

Landerer

Principia

8uo

Posony

Landerer

Abcés Fiunak és Leánynak

8uo

Posony

Landerer
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9.8. Mezőberény tanácsának könyvei,
1785–1827
Helység Javainak régi Inventariuma 17851166
Az Helység Háza két szobával egy Kamarával
Ezekhez tartoznak:
…
nr. 6. Irásokat tartó egy kettös Almarium 1
nr. 7. Két kis Almarium 2
…
nr. 17. Iráshoz valló kalamáris egy, Linea egy, Petsét nyomó kettő, Olló egy,
		 egy réz porzó, Verbőczi Decretum egy, Protocollum kettő.

Inventarium Mező Berény Helységnek minden Javairól a’
mint azok az 1821dik Esztendő October 31dik Napjával találtattak
Épületek:
		 Egy Kőzőnséges Helység Háza, mellyben van 4 szoba 1 Konyha
		 Két Kamra és Két Pintze egy fedél alatt
…
		 Helység Kortsmája…
		 Notarius Kvártély mellyben van 3 szoba egy Pitvar,
		 és 1 Konyha egy fedél alatt
…
		 Orvosi Kvártély mellyben vagyon 3 szoba, egy Konyha,
		 egy Kamra es egy Pintze egy fedél alatt
…
X. Házi eszközök
A Törvény Házban
nr. 129. Hosszú tölgyfa asztal
…
nr. 133. Lágyfa asztal
…
1166

MNL – BML V.326.e 2. doboz 20. dosszié Községi vagyonleltárak 1785–1848.
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A Cancelláriában
nr. 140. Iró Asztal Korlátos 1
		 (1820 utáni beszerzés = „Azolta szaporodott”)
…
nr. 146. Kettős nagy almáriom vagyis archivum
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”) 1
nr. 147. Kisebb almáriom
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”) 1
nr. 148. papiros olló
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”) 1
nr. 149. porcellán Kalamáris
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”) 1
nr. 150. ólom Kalamáris
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”)1
…
nr. 153. Magyar Verbőtzi tripartitum
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”) 1
nr. 154. Tokaij(sic!) Sándor Ló orvosló kőnyve
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”) 1
nr. 155. Constitutio Rei Urbarialis per Regnum H(unn)g(a)riae opera Caroli Pauli
(Tartsán van Szakálnál) (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”)
nr. 156. Scola Kőnyvetske
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”)
nr. 157. Csauzanszky Extractus Synopticus Urbarialis
		 (1821 előtt is megvolt = ”31. Oct. 1820 volt”)

Leltár A Mező Berény Helysége Leveles Tárában találtató Jegyző Könyvekről
és különféle csomókban kötött Irományokról, 1827, másolat
…
nr. 60.
nr. 61.
nr. 62.
…
nr. 65.
nr. 66.
nr. 67.
…

Constitutio rei Urbárialis 2 Tomus egybekötve
Magyar Verbőczi egy darab
Extractus Urbarii 1 drb
Szabó Miklós Vanderbuch-ja
Csaplovis orvos könyv 1 drb
Eskűvés formáji

329

10.
FELHASZNÁLT FORRÁSOK

AML
Arad Megyei Levéltár (Arad)
Fond nr. szám nélkül Colecția registre de
stare civilă – Oficiul parohial reformat
Peregu Mic (Anyakönyvi gyűjtemény –
Kisperegi református egyházközség)
Fond nr. 2018. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Adea
(Anyakönyvi gyűjtemény – Ágyai református egyházközség)
Fond nr. 2039. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Ghioroc (Anyakönyvi gyűjtemény – Gyoroki
református egyházközség)
Fond nr. 2042. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Iermata Neagră (Anyakönyvi gyűjtemény
– Feketegyarmati református egyházközség)
Fond nr. 2046. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Chişineu Criş (Anyakönyvi gyűjtemény – Erdőhegyi református egyházközség)
Fond nr. 2071. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Sebiş
(Anyakönyvi gyűjtemény – Borossebesi
református egyházközség)
Fond nr. 2077. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Vânători (Anyakönyvi gyűjtemény – Vadászi
református egyházközség)
Fond nr. 2080–2081. Colecția registre
de stare civilă – Oficiul parohial reformat Zerind (Anyakönyvi gyűjtemény –
Nagyzeréndi református egyházközség)

Fond nr. 2089. Colecția registre de stare
civilă – Oficiul parohial reformat Zerindu Mic (Anyakönyvi gyűjtemény – Bélzeréndi református egyházközség)
ÁREL
Ágyai Református Egyházközség levéltára
b) Jegyzőkönyvek 1807–1883
c) Felsőbbhatósági körlevelek 1801–1843
BÉLREL
Bélzeréndi református Egyházközség levéltára
a) Anyakönyvek
e) Számadási iratok
c) Felsőbbhatósági körlevelek
d) Igazgatási iratok
BEREL
Békési Református Egyházközség levéltára
I.62.a. Anyakönyvek
I.62.b. Jegyzőkönyvek
I.62.d. Számadási iratok
I.62.e. Iskolai iratok.
BOREL
Borossebesi Református Egyházközség levéltára
b) Jegyzőkönyvek
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BRL
Battonyai Református Egyházközség levéltára

EREL
Erdőhegyi Református Egyházközség levéltára

I.61.a. Anyakönyvek

b) Jegyzőkönyvek 1814–1880
c) Felsőbbhatósági körrendeletek 1785–
1828
e) Számadási iratok 1813–1837

BREL
Békésszentandrási Református Egyházközség levéltára

GyREL
Gyomai Református Egyházközség levéltára

I.65.a. Anyakönyvek
I.65.b. Jegyzőkönyvek
I.65.e. Számadási iratok
BSRL
Békéssámsoni Református Egyházközség
levéltára
I.64.a Anyakönyvek
BGRG
Bethlen Gábor Református Gimnázium
könyvtára (Hódmezővásárhely)
F Q 45 Azok a kérdések kidolgozva, mel�lyekből a predikátorságra ki botsátandó, és fel szenteléndő személlyek meg
vizsgáltatnak. (Kézirat)
F Q 48 Bod Péter: Kősziklán épült ház ostroma… Elébe kötve: A keresztyén vallásnak világos tűköre – (kézirat)
DOREL
Dobozi Református Egyházközség levéltára
I.124.a. Anyakönyvek
I.124.b. Jegyzőkönyvek
I.124.e Számadási iratok
DREL
Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református Egyházközség levéltára
b) Jegyzőkönyvek 1862–1970
g) Katonai határőrvidék iratai 1821–1876

I.157.a. Anyakönyvek
I.157.b. Jegyzőkönyvek
I.157.c. Számadási iratok
GyUREL
Gyulai Református Egyházközség Levéltára
I.160.b. Jegyzőkönyvek
GyUVREL
Gyulavári Református Egyházközség Levéltára
I.162.a. Anyakönyvek
HMG
Horváth Mihály Gimnázium könyvtára
(Szentes)
A könyvtár állományából csak nyomtatott
könyveket idéztünk, amelyekre a 11.
fejezetben hivatkozunk. Az egyes könyvek pontos raktári jelzetét a vonatkozó
lábjegyzetben adjuk meg.
HÓREL
Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség levéltára
I.180.b. Jegyzőkönyvek
I.180.c. Igazgatási iratok
I.180.d. Vegyes iratok
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KMREL
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára
Egyházközségek iratai, jelzet nélkül
KREL
Kisperegi Református Egyházközség levéltára
b) Jegyzőkönyvek
KTREL
Köröstarcsai Református Egyházközség
levéltára
I.232.a Anyakönyvek
MBRL
Makó-Belvárosi Református Egyházközség levéltára
I.250.a. Anyakönyvek
I.250.b. Jegyzőkönyvek
I.250.c. Számadási iratok
MDREL
Magyardombegyházi Református Egyházközség levéltára
I.248.a Anyakönyvek
MNL – BML
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei
Levéltára
IV.A.1.a. Békés vármegye levéltára. Békés
vármegye nemesi közgyűlésének iratai.
Közgyűlési jegyzőkönyvek
IV.A.1.b. Békés vármegye levéltára. Békés
vármegye nemesi közgyűlésének iratai.
Közgyűlési iratok
IV.A.10.a. Békés vármegye levéltára. Polgári peres iratok
IV.A.10.c. Békés vármegye levéltára. Büntetőperek

V.A.101.l. Magyargyula város tanácsának
iratai (1752) 1762–1848 (1861). Becsükönyvek 1801–1848 (1855)
V.A.101.n. Magyargyula város tanácsának
iratai (1752) 1762–1848 (1861). Végrendeletek 1 doboz 1801–1848 (1855)
V.A.102. Magyargyula város közgyámjának iratai 1805–1854
V.A.121.j. Németgyula város tanácsának iratai 1730–1848 (1854). Hagyatéki leltárak
és végrendeletek 1 doboz 1748–1837
V.A.203.a. Békés mezőváros feudális kori
iratai. Közigazgatási és peres iratok.
V.A.203.b. Békés mezőváros feudális kori
iratai. Gazdasági ügyek iratai.
V.A.304. Békésszentandrás nagyközség
iratai 1753–1849
V.A.317.b. Gyoma mezőváros iratai. Közigazgatási iratok.
V.A.317.f. Gyoma mezőváros iratai. Községi bíráskodási iratok.
V.A.326.b. Mezőberény nagyközség iratai
1737–1950 (1955). Közigazgatási iratok.
V.A.326.e. Mezőberény nagyközség iratai
1737–1950 (1955). Községgazdálkodási
iratok.
V.A.326.g. Mezőberény nagyközség iratai
1737–1950 (1955). Tulajdonviszonyok.
V.A.339.a. Vésztő nagyközség iratai.
A községi képviselőtestület iratai.
1747–1848 (1872)
XV.10. Gyűjtemények. Keresztlevelek és
végrendeletek gyűjteménye 1792–1872.
MNL – CsML – HL
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei
Levéltár Hódmezővásárhely Levéltára
IV.A.1001.a Hódmezővásárhely város
tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1724–1849
IV.A.1001.b Hódmezővásárhely város tanácsának iratai. Tanácsi iratok
IV.A.1001.d Hódmezővásárhely város tanácsának iratai. Hirdetőjegyzőkönyvek
1755–1839
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IV.A.1001.g Hódmezővásárhely város tanácsának iratai. Végrendeletek 1730–
1849
IV.A.1001.h Hódmezővásárhely város tanácsának iratai. Becsüjegyzőkönyvek
1749–1848
IV.A.1004. Hódmezővásárhely város közgyámjának iratai 1791–1849 (1854)
IV.A.1007. A hódmezővásárhelyi nemesség iratai 1794–1849
VIII. 51. Intézetek, intézmények. A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium iratai
XII.4. Egyházi szervek. A Hódmezővásárhelyi Református Egyház iratai
XV.63. Gyűjtemények. Egyházi beszédek és teológiai jegyzetek gyűjteménye
1801–1903
MNL – CsML – ML
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára
IV.A.11.g Csanád vármegye törvényszékének iratai, Bűnfenyítő törvényszék
iratai
V.A.1.4.a Makó Város Tanácsának iratai.
Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok
V.A.1.4.b Makó Város Tanácsának iratai.
Mindennapi jegyzőkönyvek
V.A.1.4.o Makó Város Tanácsának iratai.
Végrendeletek
V.A.2.4. Makó Város Árvagondnokainak
iratai
XII.2.4.c. Egyházi szervek. Csanádi püspökség makói uradalma iratai. Uradalom fiscalis iratai
MNL – CsML – SzL
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltár
IV.A.3.a Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési
jegyzőkönyvek (1770–) 1790–1848

IV.A.3.b Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési és kisgyűlési iratok 1790–1848
IV.A.1.j Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Végrendeletek (Tes
tamenta) 1769, 1778
IV.A.1.o Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Végrehajtások (Executiones) 1779–1786
IV.A.1.s Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Örökbevallások (Fassionalia) 1732–1786
IV.A.4. Csongrád Vármegye Árvaszékének (Nemesi Árvákra Ügyelő Küldöttségének) iratai 1677–1849 (1854)
IV.A.3.i Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Végrendeletek 1814–
1878
V.A.102.a. Szentes város tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek
V.A.102.b. Szentes város tanácsának iratai. Tanácsülési iratok
V.A.102.k. Szentes város tanácsának iratai. Végrendeletek (1731–) 1802–1849
(–1890)
V.A.102.p. Szentes város tanácsának iratai. Becsűjegyzőkönyvek 1795–1854
V.A.104. Szentes város közgyámjának (tutorának) iratai 1800–1847
V.A.114. Szentes város nemességének iratai 1794–1848 (–1852)
XIII. Családok levéltárai
XIV. Személyek
XV.61. Gyűjtemények. Helytörténeti jellegű kéziratok
MNL – CsML – Szeged
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Szegedi Levéltár
IV.A.4. Csanád vármegye Nemesi Közgyűlése Árvákra Ügyelő Küldöttségének iratai 1803–1848 (1862)
IV.A.9.c. Csanád vármegye Adószedőjének iratai. Árvák számadásainak vizsgálatára küldött bizottság iratai 1766–
1820
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IV.A.11.g. Csanád vármegye törvényszékének iratai. A Bűnfenyítő Törvényszék
iratai 1735–1848
VIII.59.b A Kegyesrendiek vezetése alatt
álló Városi R. Kat. Dugonics András
Gimnázium (Piarista Gimnázium) iratai 1787–1949
XII.8. A Szegedi Piarista Rend iratai
1720–1949
MNL – JNSzL
Magyar Nemzeti Levéltár – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
V.662.a Öcsöd nagyközség iratai. A községi tanács iratai
MNL – OL
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

I.262.b. Jegyzőkönyvek
I.262.c. Számadási iratok
ÖREL
Öcsödi Református Egyházközség levéltára
I.325.a Anyakönyvek
I.325.e. Számadási iratok
RKREL
Reformátuskovácsházi Református Egyházközség levéltára
I.265.a Anyakönyvek
I.265.e Számadási iratok
SzEREL
Szentleányfalvi Református Egyházközség
levéltára
c) Felsőbbhatósági körrendeletek

C 43 Helytartótanácsi Levéltár. Acta secundum referentes 1780–1783
C 60 Helytartótanácsi Levéltár. Departamentum revisionis librorum (1726)
1783–1848
E 125 Magyar Kamarai Levéltár, Magyar
Kamara, Impopulationalia 1785–1790
P 397 Károlyi család nemzetségi levéltára,
Károlyi család, Acta oeconomica
P 398 Károlyi család nemzetségi levéltára,
Károlyi család, Missiles
P 406 Károlyi család nemzetségi levéltára,
Központi hivatalok irattárai, Központi
Gazdasági Kancellária, Gazdasági és
Jogügyi Igazgatóság, Régensi Hivatal
P 407 Károlyi család nemzetségi levéltára,
Központi hivatalok irattárai, Titoknoki
Hivatal
P 590 Rudnyánszky család levéltára
MREL
Mezőberényi Református Egyházközség
levéltára

SzKIRG
Szegedi Kis István Református Gimná
zium könyvtára (Békés)
A könyvtár állományából csak nyomtatott
könyveket idéztünk, amelyekre a 11.
fejezetben hivatkozunk. Az egyes könyvek pontos raktári jelzetét a vonatkozó
lábjegyzetben adjuk meg.
SzNREL
Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség levéltára
I.375.a. Anyakönyvek
I.375.b. Jegyzőkönyvek
I.375.c. Felsőbbhatósági körrendeletek
I.375.d. Igazgatási iratok
I.375.e. Számadási iratok
I.375.f. Gimnázium iratai
TLN
Történelmi Levéltár Nagybecskerek (Istorijski Arhiv Zrenjanin)
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Zbirka crkventh matičnih knjiga refor
matska crkvena opŝtina Novi Itebej
TLP
Történelmi Levéltár Pancsova (Istorijski
Arhiv u Pančevu)
27.F.758. A Pancsovai Németbánsági 12es számú Határőrezred iratai – Nemačko-banatski graničarski puk broj 12.,
Pančevo
E 57 Mikrofilmovana i digit. graota Matičnik knjiga opŝtine Debeljaču
TtREK
Tiszántúli Református
Könyvtára

Egyházkerület

R 364 Ecsedy Gábor, Sokféle, Gyulán, 19.
század
TtREL
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
I.1.b. Püspöki hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok 1779–1822
I.1.s. Püspöki hivatal iratai. Egyházlátogatási iratok 1733–1980
I.29.a. Békés-bánáti egyházmegye iratai.
Közgyűlési jegyzőkönyvek
I.29.f. Békés-bánáti egyházmegye iratai.
Felsőbbhatósági körlevelek 1606–1948.
I.29.c. Békés-bánáti egyházmegye iratai.
Esperes által külön kezelt iratok 1691–
1979
I.29.h. Békés-bánáti egyházmegye iratai.
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1786–
1993

I.29.i. Békés-bánáti egyházmegye iratai.
Egyházközségekre vonatkozó iratok
I.29.o. Békés-bánáti egyházmegye iratai.
Igazgatási iratokhoz segédletek 1816–
1948
I.62.d. Békési egyházközség iratai. Igazgatási iratok 1730–1975
I.62.e. Békési egyházközség iratai. Számadási iratok 1791–1952
I.62.g. Békési egyházközség iratai. Iskolákra vonatkozó iratok 1774–1950
I.450.d. Vésztői egyházközség iratai. Számadási iratok 1820–1992
I.375.b. Szentes-Nagytemplomi egyházközség iratai. Jegyzőkönyvek 1768–
1816
VAREL
Vadászi Református Egyházközség levéltára
d) Igazgatási iratok
VREL
Végvári Református Egyházközség levéltára
Anyakönyvek
d) Igazgatási iratok
e) Számadási iratok
VÉREL
Vésztői Református Egyházközség levéltára
I.450.a. Anyakönyvek
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HIVATKOZOTT SZAKIRODALOM
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214, 215, 216, 219, 221, 224, 230, 237,
239, 257, 258, 267, 276, 277, 279
Juhász János (hódmezővásárhelyi lakos)
95
Juhász János (történész) 189
Juhász Kálmán 89, 158
Julow Viktor 76, 247

K
Kabai András 139
Kalatay Ferenc 89
Kalmár Andrásné Borbély Zsuzsanna 226
Kálnoki István 44
Kálnoki Sámuel 44
Kállay István 65, 111, 112, 113
Kant, Immanuel 79, 227, 273, 274
Karácsonyi János 166
Kármánházy László 89
Károly (Magyarország: király), III. 247
Károly Ambrus 89
Károlyi Antal 134, 168, 169
Karsai István 218
Kasper, Walter 168
Katona Imre 44
Kazay Mihály 64, 96, 188, 220, 221
Kazay Sámuel 262
Kazinczy Ferenc 79
Kecskeméti Pál 258
Keczeli Sándor 215, 216, 258
Kelemen (pápa), XIII. 23, 30
Keliger Margit 132, 133
Kemény Borbély János 129
Kerekes Mihály 161, 162
Keresztesi József 75
Kernúch K. Adolf 89, 129
Kertész József 157
Keserű Bálint 17
Keszeg Anna 15
Keszeg Vilmos 25
Király István 100, 208, 209, 223, 265
Király Zsuzsanna 227, 260
Kis Albert 231
Kis Bálint (lelkész) 12, 53, 57, 87, 104,
112, 114, 128, 131, 132, 144, 146,
175, 179, 180, 196, 201, 202, 203, 204,
206, 207, 211, 217, 221, 223, 230, 239,
245, 249, 253, 256, 257, 258, 261, 263,
270–274, 276
Kis Bálint (gyomai presbiter) 122
Kis István 120, 124
Kis János 20, 21
Kis Márton 257
Kis Pálné 53
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Kiss András (lelkipásztor) 123, 124, 125,
130, 143, 145, 147, 174, 185
Kiss András (öcsödi lakos) 231
Kiss Ernő 144
Kiss Izsák 144
Kiss József 122
Kiss Mihály 141
Kiss Nándor 145
Kiss Réka 39, 41, 82, 92
Kiss Sára 123
Kitonich János 221,
Knapp Éva 80, 207
Kocsis Elemér 179
Kocsis István 159, 242, 243
Kókay György 21, 24, 62
Kollárová, Ivona 23, 24, 46
Kollát Mihály 119, 160, 212, 213,
Kollega Tarsoly István 127, 143
Komáromi Csipkés György 259, 265
Komáromi H. Mihály 245 – 253, 270
Komáromi József 130, 134
Komáromi Krisztina 251, 270
Komoróczy György 247
Kondé Miklós 89
Konkoly András 95, 195
Konti István 140
Kormányos László 171
Kornis György 163, 164
Kors, Alan Charles 33, 75, 264
Kósa László 13, 19, 26, 80, 82, 86, 92,
122, 172, 185, 186, 188, 196, 222
Kosáry Domokos 74, 80, 247
Kovách Géza 12, 85, 144
Kovács Ábrahám 74
Kovács Ágnes 113
Kovács János 65, 142, 143, 149, 150, 188,
194, 195
Kovács Máté 24
Kováts János (rector) 204
Kováts János (csizmadia) 225
Kováts Király György 181
Kováts Sándor 80
Kováts Sámuel 216
Köleséri Sámuel 249
Köleséri Sára 245, 250
Köpf, Johann Georg 26

Körmendy Lajos 63
Körösi Mihály 256
Kőszeghy László 89, 158
Krčmar, Filip 63
Kristó János 185
Kristóf Ildikó, Sz. 43, 232, 233, 234
Kruzslicz István Gábor 111, 112
Kulcsár Adorján 22, 23
Kurucz Mihály 158, 159, 242, 243
Kutasi József 146, 147, 152, 153
Kuthi Ádám 87, 115, 117, 118, 119, 124,
135, 146, 152, 207, 208, 211, 240
L
Labádi Gergely 21, 268
Labádi Lajos 68, 189, 203, 206, 211,
223, 249, 256, 272
Laczkovics János 76
Laho János 89
Lajos (Franciaország : király), XIV. 208,
266
Lángi József 162
Lackovits Emőke, S. 80, 82
Lampe, Friedrich Adolph 249
Lázár István 226
Lázár Pál 205, 215
Le Grand, Antoine 219
Légárdi Horváth Márton 65, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 217, 218
Lendvai János 103–117, 146, 152, 174
Lennon, Thomas M. 212
Limbai Nagy István 169
Lipót (Magyarország : király), II. 75, 85,
246
Liszkai Katalin 226
Locke, John 266, 267
Losonczi Ferenc 242
Losonczi Hányoki István 199, 238
Lovich Ádám 129
Löhr, Isabella 29
Lukács Miklós 136
Lukácsi Zoltán 16
Lüsebrink, Hans Jürgen 32
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M
Maczák Ibolya 104, 251
Maday Pál 64, 96, 136, 188
Madl, Claire 34
Mályusz Elemér 74, 156
Mályuszné Császár Edit 24
Mandich Antal 62
Mária Terézia (Magyarország : királynő)
30, 31, 62, 91, 245, 246, 247, 248,
249, 251, 252
Marczibányi Márton 136
Marjalaki Dániel 117, 119, 122, 239
Marjanucz László 21
Markovicz Mátyás 161
Márkus Mihály 18
Marloratus, Augustinus 256
Martinovics Ignác 75, 188
Márton József 110, 207
McNutt, Jennifer Powell 100
Medick, Hans 32, 33
Melanchthon, Philipp 265
Melton, James van Horn 29, 31, 32, 33
Messerli, Alfred 34
Mészáros András 79, 273
Mészáros István 36, 224
Mészárosné Bába Lúcia 147, 149
Meszlényi Antal 77
Mézes Ádám 151
Mezey Barna 54, 81
Migazzi Kristóf 89, 169
Mikecz Mihály 206, 223
Mikes Kelemen 267
Miklóssy Ferenc 89
Mikola István 79
Milde, Wolfgang 17
Milleker, Felix 36, 55, 65, 147, 197
Millius, David 256
Milotay Nóra 28
Milton, John 203, 204
Minois, Georges 175
Mittendrofer András 26
Mogyorósy Sámuel 245, 249
Mohamed 76
Molnár Ambrus 19, 51, 57, 58, 154, 235
Molnár Attila 19

Molnár Sándor 14
Molnár Tamás 14
Monok István 17, 18, 44, 45, 47, 52, 265
Molnár János 22
Mortier, Roland 92
Mosheim, Johann Lorenz von 212
Mózes 76, 95, 100, 101, 174, 229, 277
Mucsi Tiborné 135, 136
Muzelius, Fridericus 224
N
Nádudvari Péter 226
Nagy Dóra 14
Nagy Ferenc 58, 222, 225
Nagy György János 169
Nagy Imre 23
Nagy István 256
Nagy Janka Teodóra 158, 172, 173
Nagy László 84, 128
Nagy Mihály 250
Nagy Szabó István 231
Nagy Szabó János 258
Naigeon, Jacques-André 33, 75, 209, 264,
272
Naszályi 98, 101
Návay Károly 88
Neddermeyer, Uwe 17
Németi Sámuel 135, 215
Nepomuki Szent János 105, 106
Neumann, Victor 49, 127, 157
Neumer Katalin 29
Nikolényi István 145, 147, 157
Ny
Nyéki István, id. 66, 90, 93, 94, 98
Nyéki István, ifj. 93, 95, 174
Nyéki József 92, 93, 94
Nyíri Kristóf 29
O
Okolicsányi Imre 62
Oláh Róbert 19, 20, 21, 210,
Olcsvai Gál András 122

382

{H egyi Á dám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”}

Olevian, Caspar 177
Oltvai Ferenc 128, 135, 136
Oltványi Pál 134
Ong, Walter J. 29
Orániai Vilmos (Anglia : király) 266
Orosz János 150, 154
Ország Pál 83
Oertel, Johann Zacharias 200
Ostervald, Jean Fréderic 18, 19, 20, 21,
22, 92, 199, 254, 255
Otrokocsi Nagy Gábor 22
Ozorai Imre 239

Petz Gyula 200
Peucer, Caspar 265
Pictet, Benedict 216
Pintér András 261
Pócs Éva 178
Pogány Péter 251
Polgári Mihály 107, 109, 116
Pokomándi János 163
Popple, William 266
Pranzl, Rudolf 85
Puskás Sára 232
Pusztainé Madar Ilona 189

Ő

R

Őri Fábián Dániel 223
Őri Fülep Gábor 77
Ősz Sándor Előd 102

Raabe, Paul 17
Racine, Louis 25, 210, 272, 273
Rácz Béla 246
Rácz István 247
Rácz Károly 130, 131, 162
Raffai Ferenc 55, 186
Rákos István 113, 159
Rákosi Sámuel 215, 218
Rátz Zsófia 224
Rautenberg, Ursula 42, 45
Reimarus, Hermann Samuel 29, 279
Reinalter, Helmut 31
Reinbeck, Johann Gustav 265, 269
Révész Imre 87, 94, 240, 247
Révész Kálmán 58, 59
Réz József 64, 87, 96, 174, 188
Rhédey Lajos 191
Rhédey Lajosné Kácsándy Terézia 191
Richter, Christoph Gottlieb 223
Ritter, Adolf Martin 78
Robbins, Caroline 266
Rodericus Alfonsius 22
Rohan Guemeni, Luis Victor Meriadec de 145
Rohbeck, Johannes 209
Romhányi Károly 214
Rooijakkers, Gerard 39
Rousseau, Jean-Jacques 74, 101, 222
Rózsa Ferenc 169
Röell, Alexander Hermann 265
Rudnyánszky Józsefné 66
Ryan, John K. 219

P
Padányi Bíró Márton 247
Padányi Klára 25
Pálffy Margit 219
Palladini, Fiammetta 266
Pápai Páriz Ferenc 103, 221, 222
Pápai Páriz Imre 197, 198
Pap Mihály 167, 188, 192, 193, 194, 195,
229, 230
Papi Boros Sámuel 222
Papp János 95, 96, 99, 100, 174, 188,
195, 229, 277, 280
Papp Kinga 43
Patachich Ádám 126
Patachich Gábor 126
Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob 257
Pavercsik Ilona 26
Péchy Imre 85,
Péczeli József 20, 21, 90, 220
Penke Olga 20
Perlaki Dávid 77
Péter (apostol) 177, 180, 204
Péter Katalin 18
Peters, Jan 35
Petik Ambrus 12, 159
Pető István 230
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S

SZ

Saada, Anne 269
Saator János 56, 88, 98–102, 130, 135,
174, 277, 279, 280
Saator Péter 88
Sander, Heinrich 230, 273
Sandras, Gatien de Courtilz de 266
Sárai Szabó István 218
Sárai Szabó János 107, 200, 216, 217,
219, 260
Sarpi, Paolo 27
Sas János 83
Sashegyi Oszkár 24, 62, 156, 178, 265
Schäfer, Hans 144
Schellenberg, Renata 29
Schenda, Rudolf 34
Scherer Ferenc 188
Scherlock, William 266
Schermann Egyed 24, 62, 156, 178, 265
Schmidt, Heinrich Richard 39, 52
Schmidt-Biggemann, Wilhelm 29
Schné László 113
Schneider, Ute 42, 45
Schram Ferenc 178
Segesvári István 90, 273
Seiler, Georg Friedrich 274
Saint-Blancard, François Gaultier de 266
Sike Sára 151
Sima László 112, 161, 163, 177, 178, 182,
206, 250, 251
Simon Ferenc 54, 270
Simon Sándor 13, 144
Sinai Miklós 56, 93, 97, 239, 240, 250, 278
Sintenis, Christian Friedrich 175
Sipos József 117, 187, 206
Skolka András 13, 159, 200
Skorepa János 260, 261
Somogyi Gyula 131
Sonnenfels, Joseph von 30
Soós István 152
Spinoza, Baruch 15, 74, 76, 212, 268
Splényi Ferenc 89
Stein, Peter 28, 37
Sterlemann, Karl 12
Sümeghy Dezső 88

Szabadi István 13, 58, 189
Szabó Ferenc 18, 36
Szabó Ferencné 140, 183
Szabó Gergely 218
Szabó Györgyné 183
Szabó István, Cs. 84, 128, 160
Szabó Márton 254
Szabó Mihály 133
Szabó Zoltán József 57
Szabados József 133
Szacsvay Éva 175
Szaicz Leó 79
Szalai János 66, 181, 182, 187, 194, 235,
274
Szalay Emőke, P. 55
Szalay György 270
Szalay Pál 21, 148, 175, 177, 179, 180,
201, 203, 204, 205, 217, 251, 253, 263,
270–275
Szalontai László 167, 229
Szántó János 145, 149, 152
Szász Lajos 40, 102, 108, 117, 118, 138,
207, 211, 217
Szathmári Paksi Pál 90
Szathmáry Sándor 175, 176, 179, 240
Szatsvay Sándor 76
Szauder József 90, 91
Szegedi Károly 236
Szeghalmi Tóth András 183
Székelyhidi András 140
Szekernyés János 127
Székhelyi Majláth Antal 247
Szél Sámuel 12, 13
Szelestei Nagy László 62, 246
Szemere Albert 78
Szenci Molnár Albert 103
Szendrei János 122
Szendrei Jánosné 125, 193, 195, 278
Szentesi Istvánné Erdős Erzsébet 260
Szent-Györgyi Gelért 25
Szentgyörgyi István 77
Szenti Tibor 111
Szentiványi Sámuel 140, 141, 231
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Szentmiklósi Sebők Sámuel 84, 87, 97,
98–102, 105,115, 145, 148, 160, 175,
176, 203, 211, 215, 236, 239, 241, 280
Szentpéteri Kun Béla 60
Szépe János 66, 181, 182, 194, 235, 274
Szépe Pál 66, 181, 182, 194, 235, 274
Szerdahelyi Antal 262, 265, 266, 267, 296
Szeremlei Sámuel 13, 58, 91, 93, 94, 97,
168, 169, 201
Szervét Mihály 213
Szetey Szabolcs 104
Sziber József 96
Szigeti János 111
Szigeti Jenő 18, 123, 198, 244,
Szíjártó M. István 38
Szikszai Benjámin 159
Szikszai György 16, 181, 277
Szilágyi István 94
Szilágyi József 105, 221, 257
Szilágyi Márton 15, 77
Szilágyi Mihály 118
Szilágyi Miklós 121, 122, 159, 184
Szilágyi Sára 94
Szilva Gergely 129, 130
Szily Kálmán 268
Szimonidesz János 89
Szinnyei József 106
Szirbik Miklós 116, 158, 173, 196, 200,
227, 260, 276
Szmida Lajos 145, 147, 157
Szoboszlai Péter 91
Szondy Géza 13, 139, 140
Szondy Imre 139, 140
Szőcs Sebestyén 159
Szőcsné Gazda Enikő 82
Szögi László 175, 201
Szőnyi Benjámin 40, 66, 84, 87, 90–98,
100, 107, 109, 111, 144, 145, 149,
174, 203, 216, 229, 234, 237, 240,
246, 273, 277, 280
Szőnyi Lajos 105
Szőnyi Pál 104, 175, 176, 236, 271
Szűcs István 245
Szűcs Zoltán Gábor 77, 78
Szűz Mária 66, 81, 166, 189, 191, 192,
Szveteney Antal 113

T
Takács Edit 13, 44, 104, 110, 114, 161,
163, 164, 173, 176, 179, 180, 181, 182,
189, 203, 206, 223, 224, 234, 236,
250, 251, 255, 257, 261, 271
Tallar, Georg 151
Tar Attila 245
Tar János 148, 149, 150, 193, 212
Tárkány Szűcs Ernő 81, 110, 169, 259,
Tasi Réka 247
Tatai Csirke Ferenc 254
Taufferer, Siegfried von 78
Téglási János 114
Teleki József 88, 100
Teneke Gerber József 223
Tessedik Sámuel 200
Tevesz László 156
Tolnai Lajos 104
Tormássi István 217
Tormássi János 217
Tormássy Lajos 220, 221, 260, 261
Tót György János 258
Tóth Béla 217
Tóth Endre 58, 60, 154, 246, 253
Tóth Ferenc (lelkipásztor) 79, 104, 201,
Tóth Ferenc (történész) 66, 88, 158, 159,
170, 181, 227
Tóth G. Péter 184
Tóth István György 42, 43
Tóth Julianna 187, 236
Tóth László 77
Tóth Levente 14
Tóth Krisztina 51, 151
Tóth Sándor 135
Tóth Tamás 127
Tóth Zoltán 79
Tóth Zsombor 44, 48
Török István 175
Trócsányi Zoltán 226
Tsó János 123
Túri Tamás 213
Turrettini, François 213
Tüskés Gábor 38, 80, 228, 267
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U

W

Udvari István 127
Újhelyi Mihály 192
Ujváry Zoltán 217
Úri Sándor 105, 117–126, 132, 138, 149,
174, 188, 193, 211, 234
Ursinus, Zacharias 177

Wagner, Hans 31
Warren, Jason Scott 47
Weber, Max 41
Weingand, Johann Michael 26
Werbőczi István 221
Werenfels, Samuel 220
Weszprémi István 76, 90
Wieland, Christoph Martin 223
Wieser, Siegfried 31
Wittelsbach, Karl Theodor 245
Wittmann, Reinhard 45
Woodbridge, Benjamin M. 266
Wootton, David 27, 28, 278, 279
Wögerbauer, Michael 31
Wunder, Heide 42, 53
Wüst, Josef 197

V
Vagyon Mihályné 151
Vajkovics Imre 23
Vályi K. András 221
Varga István 200, 215, 216, 217, 260
Varga Pál, S. 273
Varga Pálné 185
Varga Zoltán 121
Varjas János 90
Várkonyi Ágnes, R. 37
Varsányi Péter István 107
Vásárhelyi Tőke István 225
Vég János 231
Végh József 216, 218
Veres György, K. 258
Vermes Gábor 77, 80
Vernet, Jacob 99, 100, 101
Verseghy Ferenc 75, 77
Vetseri Mihály 114, 179
Vida István 132
Vígh János 149, 150
Vocelka, Karl 85
Vojkffy István 147
Voltaire 20, 22, 26, 80, 100, 222
Völgyesi Orsolya 222
Vörös Antal 61, 156, 178, 265
Vörös Imre 76, 90, 91
Vörös István 152
Vörös Mihály 111
Vörösmarty Mihály 223
Vurum József 89

Z
Zakar Péter 20, 80
Zehender, Daniel 262
Zilahi János 236
Zobek Károly 217
Zolnai Béla 267
Zoltai Lajos 247
Zoványi Jenő 12, 77, 83, 87, 106, 115,
176, 245, 246, 271
Zrínyi Miklós 37
Zvara Edina 54, 107, 197, 200, 205, 225,
259, 263, 270
Zwingli, Ulrich 161
ZS
Zsarnóczay János 79
Zsilinszky Mihály 64, 156, 188, 196
Zsindely Ednre 18
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A
Adea lásd Ágya
Ágya 69, 84, 86, 126, 135, 162, 182, 205,
207, 212, 215, 218, 235, 256, 258
Alba Iulia lásd Gyulafehérvár
Algyő 84
Anglia 11, 76, 88, 90, 219, 266
Arad 36, 54, 130, 133, 135, 137, 139, 141,
157
B
Bácskeresztúr lásd Nagykeresztúr 127
Banstadt lásd Pancsova
Bătania lásd Battonya
Battonya 69, 86, 126, 128, 131, 132, 133,
134, 135, 138, 141, 157
Basel lásd Bázel
Bázel 100, 101, 146, 175, 213, 220, 226,
227, 258, 259, 271
Becicherecu Mare lásd Nagybecskerek
Bécs 26, 30, 31, 78, 87, 201, 207, 208,
210, 237
Békés 9, 36, 53, 54, 68, 69, 84, 86, 96,
97, 117, 123, 125, 126, 130, 135, 146,
148, 155, 167, 170, 180, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 198, 200, 202,
214, 215, 216, 218, 219, 224, 225,
226, 235, 236, 244, 245, 253, 256, 259,
260, 262, 267, 268, 272, 276, 278, 279
Békéssámson 69, 86, 126, 128, 134, 138,
Békésszentandrás 66, 68, 70, 84, 86, 97,
105, 118, 120, 126, 185, 198, 199, 212
Bélzerénd 70, 86, 182
Bern 20, 39, 52, 92, 146, 175, 262, 263

Borossebes 70, 86, 117, 161, 162, 184,
204, 205, 231, 232, 235, 242
Buchberg lásd Szintár
Buda 41, 58, 59, 85, 87, 88, 97, 133
Bükkhegy lásd Szintár
C
Carei lásd Nagykároly
Cegléd 106, 108, 214
Chișineu-Criș lásd Erdőhegy
Cluj-Napoca lásd Kolozsvár
Comloșu Mare lásd Nagykomlós
Comloșu Mic lásd Kiskomlós
Crvenka lásd Cservenka
CS
Csege lásd Tiszacsege
Csehország 30
Cservenka 127
Csongrád 41, 67
Csukás 143
D
Dalmácia 78
Debeljácsa 13, 55, 57, 64, 65, 70, 86, 117,
126, 128, 138, 142, 143, 144, 147,
148, 149, 150, 151, 153, 154, 188, 194,
195, 215, 216, 217, 218, 229, 258
Debrecen 9, 22, 52, 54, 69, 78, 79, 87, 88,
106, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123,
175, 178, 183, 189, 191, 203, 209, 211,
214, 221, 224, 225, 226, 227, 238, 239,
240, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 255, 259, 268, 270, 271, 273
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Derecske 189
Deutsch-Jula lásd Gyula
Doboz 70, 84, 86, 116, 117, 126, 185,
186, 187, 221, 222, 257
E
Ebendorf lásd Csukás
Egyek 128, 133, 139, 140, 141, 158, 231,
Endrőd 88, 198, 199, 263
Erdőhegy 70, 84, 86, 88, 126, 129, 130,
164, 165, 166, 171, 205, 212, 215, 226,
256
Erlangen 106, 274
F
Facsed 143
Făget lásd Facsed
Fás 84
Fatschet lásd Facsed
Feketegyarmat 54, 70, 86, 126, 182
Franciaország 10, 11, 29, 30, 32, 78, 264,
266, 279
Franzfeld 57
Ferenchalom lásd Franzfeld
G
Garabos 143
Genf 98, 99, 100, 209, 265
Ghioroc lásd Gyorok
Gladna 143
Gladna Română lásd Gladna
Grăniceri lásd Ottlaka
Göttingen 88, 267
Grabaț lásd Garabos
Groningen 246
Großbetschkerek lásd Nagybecskerek
Großhopfendorf lásd Nagykomlós
Gudurica lásd Temeskutas

Gy
Gyoma 12, 68, 69, 71, 84, 86, 88, 105,
117–126, 138, 147, 149, 174, 183,
184, 185, 188, 193, 194, 195, 198, 203,
211, 212, 213, 217, 232, 233, 234, 236,
239, 242, 278
Gyorok 71, 84, 86, 117, 126, 128, 129,
130, 131, 134, 138, 158
Gyula 9, 12, 13, 40, 59, 64, 68, 71, 84,
86, 87, 96, 97, 111, 126, 132, 155, 160,
164, 165, 166, 172, 174, 180, 185, 186,
188, 189, 194, 195, 197, 198, 199, 203,
207, 208, 209, 210, 211, 214, 217,
218, 220, 221, 222, 234, 237, 240,
260, 264, 267, 277, 282
Gyulafehérvár 265
Gyulavári 71, 84, 86, 126, 141, 162, 184,
215, 235
H
Hódmezővásárhely 12, 36, 40, 53, 54,
58, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 84, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101,
103–118, 120, 123, 124, 125, 126,
128, 134, 140, 143, 145, 146, 147,
148, 152, 157, 168, 169, 170, 174, 197,
198, 199, 200, 201, 203,205, 207, 214,
216, 218, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 226, 229, 230, 231, 232, 234, 235,
236, 237, 238, 240, 241, 256, 258, 259,
260, 263, 270, 273
Hollandia 30, 88, 98, 99, 266, 267, 279
Horvátország 78
I
Iermata Neagră lásd Feketegyarmat
J
Jena 106, 175, 176, 271, 273
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töredékessége ellenére sokrétű és árnyalt forrásanyag bevonásával (igazgatástörténeti iratok, könyvjegyzékek, egyházi
iratok, egodokumentumok, pl. levelek és konkrét 18–19. századi magánkönyvtárak rekonstrukciója) vizsgálja Hegyi ádám
a Békés-(Bánát)i Református egyházmegye olvasmányműveltségét és a felvilágosodás vallásellenességének megjelenését
e térségben, amely a mai Békés, kisebb részben arad és Csongrád megyére, illetve a Bánságra terjed ki.
vizsgálatának módszertani újdonsága és érdekessége, hogy
egy alapvetően mezővárosi és paraszti karakterű vidéket tanulmányoz egy kulturális fogyasztás felől, és megteremti hozzá azt a forrásbázist, amelyhez kérdéseket lehet feltenni. Hegyi
ádám ebben a munkában a Békés megyét bemutató gazdag
helytörténeti és néprajzi szakirodalomra is támaszkodik.
könyvének analitikus részében igen sok érdekes adatot mutat fel, s ezeket meggyőzően értelmezi és kontextusba helyezi. a vallásellenességet árnyaltan definiálja: megkülönbözteti
az egyházszervezeti, intézményi kritikát az elvi alapú filozófiai
szembenállástól. amikor azt járja körül, hogy megváltozott-e
a vallásgyakorlás, és ez milyen mértékben történt a radikális
felvilágosodás hatására, a vallásellenesség, a vallási közömbösség és a népi vallásosság jelenségeit változékonyságukban
ragadja meg – amelyek nemcsak európa különböző helyein
tértek el egymástól, hanem egy-egy területen időben szintén
ingadozott a tartalmuk és a támogatottságuk.
a kötet tudományos és olvasmányos értékét növeli, hogy a
szerző részletes adattárral és forrásszövegközléssel egészíti ki
elemzését.
Hegyi ádám a Szegedi tudományegyetem adjunktusa, kutatási területe a 18. századi olvasmánytörténet, egyetemtörténet és egyháztörténet.
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