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I. A kutatás tárgya, célkitűzései 

 

Doktori disszertációm célja a kecskeméti református közösségnek a város kora újkori 

társadalmában elfoglalt helyének vizsgálata, az egyháztörténeti megközelítés mellett 

társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténeti szempontú elemzése. A témaválasztást 

indokolja, hogy a Duna-Tisza köze egyik legjelentősebb mezővárosa, Kecskemét a 16. század 

óta jelentős protestáns lakossággal rendelkezik. A téma időhatárainak kijelölését részben az 

általánosan elfogadott köztörténeti (1526-1790), illetve egyháztörténeti korszakhatárok (1520 

körül-1781/1791), részben a forrásadottságok határozták meg. 

  A 17. század végétől kezdve egyre több forrás maradt fenn a kecskeméti református 

egyházközség életéről, ennek ellenére a gyülekezet és a helyi református lakosság 16-18. 

századi történetéről eddig nem készült monografikus igényű, teljes körű és részletes 

feldolgozás. Az egyházközség történetéről csupán rövidebb összefoglalások születtek, 

amelyek alapvetően Kecskeméti Selymes János lelkipásztor 18. századi eleji, az 

egyházközség I. számú anyakönyvében fennmaradt egyháztörténeti művére támaszkodtak, 

amely a 19. század második felében Szilágyi Sándor közlésében a Sárospataki Füzetek 

hasábjain látott napvilágot. Szintén 19. századi munka Polgár Mihály lelkész értékes adatokat 

közlő történeti összefoglalása. 

 A kecskeméti reformátusok történetét az elmúlt évtizedek historiográfiai vitáinak 

fényében vizsgálom. Az újabb német történetírás (elsősorban Wolfgang Reinhard és Heinz 

Schilling) által kidolgozott konfesszionalizációs elmélet a kora újkorban megszerveződő, 

egymással versengő, de hasonló eszközökkel, hasonló formában fölépülő felekezetek szerepét 

hangsúlyozta a hitélet megújításában. Ezen keresztül pedig mindez a társadalom 

megszervezése és ellenőrzése révén hozzájárult a modern államok kialakulásának 

folyamatához. Az elmélettel szemben komoly kritika fogalmazódott meg, főként annak a 

német területeken kívüli, így az összetett közép-európai, és benne a magyarországi 

viszonyokra való alkalmazhatóságát illetően. A felekezetileg sokszínű területeken az állam 

szerepe mellett fölvetődik a helyi közösségek választási lehetőségeinek vizsgálata is. A 

magyar történetírásban ezzel kapcsolatban a mezővárosi, illetve földesúri reformáció vitája, 

valamint újabban a mezővárosi reformáció – mezővárosi katolicizmus kérdésköre merült föl, 

különös tekintettel a Hódoltságot illetően. Míg Szakály Ferenc azt hangsúlyozta, hogy a helyi 

közösségek életében vezető szerepet játszó vagyonos és tájékozott kereskedőréteg természetes 
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választása a reformáció helvét vagy akár annak radikális irányzata volt, addig Molnár Antal 

arra mutatott rá, hogy ugyanez a környezet a katolikus megújulást is választhatta. 

 Kecskemét azért érdemel figyelmet a magyarországi felekezetszerveződés 

történetének vizsgálata szempontjából, mivel azon kevés település közé tartozik, ahol mindkét 

nagy felekezet, a katolikus és a református is jelentős számban volt jelen. Egyfelől továbbélt a 

középkori katolicizmus, és a kora újkorban is folyamatos volt a katolikusok jelenléte, sőt a 

Hódoltság egyik legerősebb közösségét alkották. Másrészt a városban számottevő protestáns, 

a 16. század végére egyértelműen református gyülekezet jött létre, amely a lakosság jelentős, 

a 17. században többségét adó részét jelentette. A két felekezetnek így egymás mellett élésre 

kellett berendezkednie, viszonyukat az időnként megjelenő konfliktusok ellenére alapvetően a 

békés együttélés és az együttműködés jellemezte, mely a város érdekében a külső 

körülmények kényszere alatt létrejött kompromisszumokon nyugodott. A református közösség 

történetének vizsgálatánál ezért mindig figyelemmel kell lenni a helyi katolikusokkal való 

viszonyra. 

 

II. A vizsgálat módszerei, forrásai 

 

Az alapforrásnak számító Kecskeméti Selymes János-féle egyháztörténeti munka mellett 

számos publikálatlan levéltári forrás feltárása és feldolgozása segítette a kutatást, amihez a 

legtöbb, legnagyobbrészt a 18. századból fennmaradt forrásanyagot a kecskeméti református 

egyházközség levéltára nyújtotta. Ennek legértékesebb része a korszakból fennmaradt két 

anyakönyv (I. 1712-1777, II. 1777-1803) és az egyházközigazgatási iratanyag, amely 

különböző, a gyülekezet egészét érintő ügyekben keletkezett okiratokat, határozatokat, 

levelezéseket foglal magában. Emellett az egyház gazdálkodására vonatkozó gondnoki 

naplók, számadáskönyvek sorozata és egyedi gazdasági iratok, végrendeletek és hozzájuk 

kapcsolódó hagyatéki iratok, valamint az egyház iskolájával kapcsolatos iratanyag alkotja a 

rendelkezésre álló forrásbázist.  

 A református levéltár mellett a városi levéltár iratanyaga is kiegészítő forrásokkal 

szolgál, annak ellenére, hogy jelentős része elpusztult a II. világháború során. Felhasználhatók 

viszont a tanácsi jegyzőkönyvek nyomtatásban megjelent kivonatai, illetve fennmaradtak 18. 

századi levelezések, városi összeírások, valamint testamentumok. Hasonlóképpen fontos 

forrásértékkel bírnak a Helytartótanács és Pest-Pilis-Solt vármegye helyi ügyekkel 

kapcsolatos vizsgálatai és döntései. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Levéltárának iratanyagában a 19. századtól maradtak fenn különálló egyházlátogatási 
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jegyzőkönyvek, azonban a Báthory Gábor és Szász Károly-féle vizitációk protokollumaiból 

éppen a kecskeméti egyházmegyére vonatkozó anyag hiányzik. Az egyházkerületi 

jegyzőkönyvek sorozata és a szálas iratanyag azonban további forrásfeltárásra is ad 

lehetőséget.  

 A katolikus eredetű források is sok értékes részlettel gazdagítják eddigi tudásunkat, 

így a váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek, a kecskeméti ferences rendház historia 

domusa, sőt a prédikációs irodalom is. Itt elsősorban Blahó Vince ferences szerzetes város- és 

rendtörténeti összefoglalást adó búcsúbeszéde említhető, amelyet 1772-ben, a ferencesek által 

működtetett plébánia világi papságnak való átadása alkalmából tartott. Hasonlóan értékes, 

eddig kiaknázatlan adalékokat szolgáltatnak Telek József úrnapi beszédei a felekezetek 

múltjáról és egymáshoz való viszonyáról.    

 Az eddig megjelent helytörténeti szakirodalomból máig alapvető munka Hornyik 

János 1860 és 1866 között megjelent várostörténeti monográfiája, amely kiemelkedő értékű, 

mára már részben elpusztult forrásanyagot is közölt. A kutatómunkához nagy segítséget 

jelentenek Iványosi-Szabó Tibor összefoglaló írásai és résztanulmányai, valamint az általa 

szerkesztett forráskiadványok, hasonlóképpen Novák László Ferenc elsősorban néprajzi 

szempontú vizsgálatokon alapuló művei a Három Városról. Az irodalomtörténetre a 

közelmúltban elhunyt Orosz László, az építészettörténetre, és főként a temetőkre vonatkozóan 

Juhász István munkái adnak alapvető tájékoztatást.   

 A kecskeméti reformátusság történetét nem elszigetelt eseménysorként, hanem 

esettanulmányként, nagyobb összefüggésekbe helyezve vizsgáltam. Ezért a református 

egyházközség kialakulását és fejlődését a város korabeli történetébe ágyazva, a városi 

közigazgatás, a helyi társadalom tagolódásának bemutatásával elemeztem, olyan köztörténeti 

kérdések érintésével, mint a mezővárosi autonómia és a földesúri jogok érvényesülése a török 

hódoltság alatt, a hódoltsági mezővárosok viszonya az oszmán és a királysági hatóságokhoz, 

majd a visszafoglaló háborúk utáni visszailleszkedés a magyar feudális viszonyok közé. Ezzel 

együtt a reformáció magyarországi, kiemelten hódoltsági elterjedésének, a helvét irányzat 

térnyerésének, illetve az önálló református egyházszervezet kialakulásának kérdéseit is 

áttekintettem. Az egyes események, jelenségek vizsgálatakor a párhuzamok, a más 

országrészekben és főleg a környező településeken megfigyelhető hasonlóságok és 

különbségek bemutatására is törekedtem.  

 Ennek megfelelően a disszertáció szerkezete kilenc nagyobb fejezetre tagolódik. A 

város- és egyháztörténeti bevezető fejezetek után a hódoltságkori és 18. századi 

eseménytörténet áttekintése következik. A további nagyobb fejezetek a reformátusoknak a 
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városi társadalomban elfoglalt helyét, a református közösség külső és belső viszonyait 

vizsgálják, a demográfiai és migrációs viszonyok, a közigazgatásban való részvétel, a jeles 

családok szerepe, valamint a társadalmi térfoglalás és térhasználat vonatkozásában. Az 

egyház és mentalitás témakörében a belső viszonyok, a közösség önmagáról alkotott képe, a 

lelkészeknek a gyülekezetben és a helyi társadalomban elfoglalt helye, az egyház anyagi 

alapjai, az egyházfegyelmezés, a családi élet, a szegénygondozás, valamint a halálra készülés 

és a temetkezési szokások kerülnek tárgyalásra. Külön fejezetek mutatják be az egyház 

oktatási-kulturális szerepét, a kecskeméti, illetve innen elszármazott vagy idekerült 

reformátusok művelődés- és művészettörténeti jelentőségű alkotásait. 

 

III. A legfontosabb eredmények 

 

Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy bemutassam egy jellegzetes, ugyanakkor számos 

helyi sajátossággal rendelkező alföldi mezőváros református lakosságának kora újkori 

történetét, felvázoljam mindennapi életének, anyagi és szellemi kultúrájának jellemzőit, a 

helyi társadalomban elfoglalt helyét. A vizsgálat alapján egy olyan közösség képe rajzolódott 

ki, amely jelentős szerepet játszott Kecskemét közigazgatásában, szellemi és gazdasági 

életében, és amelynek tagjai több szálon is szorosan kötődtek egymáshoz. 

 A fentiek alapján a disszertáció bemutatja a párhuzamosan kialakuló és fejlődő 

felekezetek egymáshoz való viszonyát és a város életére gyakorolt hatását. Jól mutatják ezt a 

kettősséget a templomokat érintő megállapodások és a református templom építésének 

körülményei, valamint a városvezetésben bevezetett kettős irányítás. A templomok és az 

azokat övező temetők elkülönítése 1564-ben, majd 1678 után hosszabb távon rendezte a 

felekezetek viszonyát. Azonban a török kiűzése után is jelentkeztek konfliktusok a 

katolikusok és a reformátusok között, ami beleillik a csendes ellenreformáció országosan 

megfigyelhető jelenségeibe. A hétköznapok során időnként jelentkező kisebb összetűzések, a 

várostól nyert illetményföldek használatát érintő nézeteltérések és gyermekek erőszakos 

elvétele említhetők. Ezeken túlmenően a 18. század második felében komolyabb 

konfliktusokat váltott ki a katolikus és a református céhtagok (országos szinten nem 

egyedülálló) vallási vitája és a halálra ítéltek vigasztalása körül kibontakozott vita. 

 A felekezetközi viszonyt ezért elsősorban a konfliktusok felől közelítem meg, mivel 

természetszerűen ezekről keletkeztek nagyobb számban források, amelyek árnyalják a 

városról mint a felekezeti tolerancia mintájáról élő hagyományos képet. Ennek természetesen 
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van igazságtartalma a hosszú távon érvényesülő békés együttélés (vagy legalábbis egymás 

mellett élés), és a szükség esetén történő összefogás jelenségét illetően.  

 A felekezetközi viszony szabályozásában a legkorábbi megállapodások helyben 

születtek meg, külső befolyás nélkül. Az oszmánok kezdetben támogatták a helyi 

reformátorokat, de nem avatkoztak be a vallási ügyekbe, leszámítva a református kőtemplom 

1680-as évekbeli építésének kivételesnek számító szultáni engedélyezését. A 17. század 

második felében már a földesurak is érvényesítették akaratukat a városban, ami a felekezeti 

viszonyokra is kihatott. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a reformátusokat, majd a 

többségi birtokossá váló Koháry István országbíró a katolikusokat támogatta. Koháry 

ugyanakkor a felekezeti béke megteremtésére törekedett, és nagy szerepe volt az 1678-as 

tűzvész utáni rendezésben. A 18. századi viták hátterében az államhatalom rekatolizációs 

törekvései húzódtak meg.         

 Mindezt befolyásolta, hogy a 18. század folyamán a demográfiai és migrációs 

viszonyok következtében a felekezeti arányok fokozatosan a katolikusok javára tolódtak el. 

Emellett a katolikus hitélet fellendülését és a közösség megerősödését segítette elő, hogy az 

1644 óta jelenlévő ferencesek mellett 1715-ben megtelepedett a városban a piarista rend is. A 

reformátusok ugyanakkor megőrizték gazdasági és kulturális vezető szerepüket, ami abból 

fakadt, hogy a tehetősebb gazdák között továbbra is nagy számban voltak jelen, a katolikus 

lakosság számszerű többségét pedig a szegényebb néprétegek, pásztorok, béresek alkották. 

Bár a 18. század végére állandósult vallási megoszlás alapján a reformátusok a lakosságnak 

csak közel harmadát tették ki, a város irányításában egyenlő jogokat élveztek. A felekezetközi 

béke fenntartása érdekében rögzült és sokáig érvényben maradt a felekezetek közötti paritás 

és a tisztségviselők személyét érintő alternáció elve.  

 A reformátusoknak a városi társadalomban elfoglalt helye a társadalmi térfoglalásban 

is tükröződött. A református egyházi intézmények a város központi területein helyezkedtek el, 

a református lakosság nagy része tartósan a város meghatározott részein összpontosult. Ennek 

hátterében a migrációs folyamatok is szerepet játszottak, mivel a Dunántúlról érkező 

reformátusok egy tömbben telepedtek le.  

 Az egyház belső viszonyait tekintve jellemző a társadalmi felügyelet, a normaszegések 

büntetése az egyházfegyelmezés különböző eszközeivel. Ugyanakkor nemcsak a hívek álltak 

a közösség ellenőrzése alatt, hanem a lelkészek egzisztenciája is függött az ismétlődő 

marasztástól vagy elbocsátástól, emiatt a gyülekezet és a lelkész kapcsolatát a kölcsönös 

egymásrautaltság jellemezte, jóllehet a 18. században már jellemző a lelkészek állandóbb, 

folyamatos jelenléte. 



7 

 

 Az egyházközség működését a szilárd gazdasági alapok biztosították. A 17. század 

végétől rendszeresen vezetett számadáskönyvek és más fennmaradt gazdasági iratok arról 

tanúskodnak, hogy az egyház szabályozott gazdálkodás kialakítására törekedett. A 18. 

században az egyháztagok befizetései mellett a templom körül épített boltok bérleti díjai 

jelentettek rendszeres bevételeket a városban letelepedő görög kereskedők révén. Emellett 

különböző adományok és végrendeleti hagyatékok is az egyháztámogatás jellemző formáit 

jelentették, melyek döntően ingatlanok (ház, földbirtok, leginkább szőlők) voltak. Az így 

nyert földtulajdonok egy részét lelkészi illetményként hasznosították, de a korszakban nyitott 

új temetőt is egy hagyatéki szőlőből alakították ki. Rendkívüli esetekben a környező vagy 

távolabbi településekről is gyűjtöttek adományokat, így a templom építésekor, adott esetben 

pedig ugyanúgy küldtek segélyeket más gyülekezetek számára. A bevételekből igyekeztek 

illendően javadalmazni a lelkészeket, kántorokat, tanítókat, bár a korszakban több alkalommal 

is vita bontakozott ki a prédikátorok és a gyülekezet között a lelkészi fizetés körül. Az 

egyházközség számára jelentős feladatot és anyagi áldozatot jelentett intézményei, elsősorban 

az iskola, valamint az ispotály és a temetők fenntartása is. 

 Az egyház, egyúttal a város és vonzáskörzete kulturális életében meghatározó szerepet 

játszott a református iskola, mivel 1715-ig, a piarista iskola megalapításáig ez volt 

Kecskeméten az egyetlen középfokú oktatási intézmény. Az önálló evangélikus, majd 

református egyházközség megszervezésével együtt új iskola is alakult, amely a 17. század 

elején vált középfokúvá a tolnai iskola befogadásával. A debreceni kollégium partikulájaként 

működő intézmény a 18. század közepén vált önálló kollégiummá, saját rektor-professzorral. 

Az iskola a felekezeti identitás kialakítása és megerősítése mellett az értelmiség, elsősorban a 

lelkészek utánpótlásában játszott nagy szerepet. A helyi diákok nagy számban vettek részt a 

peregrinációban, még a török hódoltság alatt vagy akár háborús viszonyok között is, ezzel is 

erősítve a kulturális kapcsolatot Nyugat-Európával és közvetítve a legfrissebb szellemi 

irányzatokat. Az iskolából kikerülő diákok az egyházi szolgálat mellett a jogtudó értelmiség 

sorait is gyarapíthatták a városi közigazgatás munkáját segítve, amit a hivatali írásbeliség 

fokozatos kiterjedése és differenciálódása is mutat.  

 A református iskola rendszeresen részt vett a gyülekezet zenei életében is, a diákság 

legtöbbször temetéseken énekelt. A helyi könyvkultúra fejlődése is szorosan összefügg az 

iskola működésével. A külföldi egyetemekről visszaérkező diákok rendszerint 

könyvadományokkal tértek haza, megalapozva ezzel a későbbi kollégiumi könyvtárat. A 

kecskeméti lelkészek és rektorok maguk is írtak különböző műveket, nem egyszer kiemelkedő 

irodalmi értékkel.  
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 Az egyházművészetnek kevés, de figyelemreméltó emléke maradt meg. A református 

kőtemplom kivételes építéstörténete miatt szigetszerű emlék az Alföldön, stíluskapcsolatai az 

erdélyi és felső-magyarországi későreneszánsz építészethez kötik, a 18. századi átalakítások 

nyomán copf és klasszicista részletekkel gazdagodott. Az idők folyamán több harangot is 

kapott, klenódiumai közül a helyi ötvös céh által készített 17. századi későreneszánsz 

úrvacsorai edényei országos viszonylatban is jelentősek, az úrvacsorai terítők közül viszont 

kevesebb maradt fenn. További képzőművészeti alkotások Göböl Gáspár működéséhez 

kötődnek, Kiss Sámuel róla készült portréja és Herczeg Péter anyakönyvi eseményeket 

ábrázoló képei a II. számú anyakönyvben.  

 Összefoglalóan megállapítható, hogy a korszak minden viszontagsága ellenére a 

kecskeméti református egyházközség a 18. század végére megerősödött és megőrizte 

társadalmi beágyazottságát a későbbiekben is. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy a 

gazdasági és politikai befolyással bíró családok és az egyszerűbb hívek is jelentős áldozatokat 

hoztak egyházuk és intézményei fenntartása érdekében. 

 Mindezek áttekintése során nem csak a közösség egészének élete válik 

megismerhetővé, hanem személyes sorsok, egyéni élethelyzetek, sikerek vagy éppen 

tragédiák is kibontakoznak az utókor számára. E dolgozattal nem tekintendő befejezettnek a 

témával kapcsolatos kutatómunka; a helyi reformátussághoz kötődő és eddig még feltáratlan 

vagy további vizsgálatokat lehetővé tévő forrásanyag kutatásában további mélyfúrások 

szükségesek. Különösen az egyes családok történetének vagy akár egyes személyek 

életútjának részletesebb kutatása hozhat még mikrotörténeti szintű eredményeket, amelyek a 

közösség történetét is újabb adalékokkal gazdagíthatják. 

 

IV. A témában megjelent fontosabb publikációk 

Devóció és disputa, egyháztörténet és felekezetközi viszony Telek József kecskeméti 

prédikációiban. In: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok V. Nemzetközi Teológuskonferenciája, 

DOSZ HTO (Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály). Budapest, Károli 

Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, 2014. október 24-26. Konferenciakötet. 

(megjelenés alatt) 

 

Egy kecskeméti peregrinus viszontagságai az osztrák örökösödési háború idején. Szatmári Pál 

odera-frankfurti tanulmányútja 1742-1743-ban. In: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. 
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Nemzetközi Teológuskonferenciája, Budapest, 2012. november 2-4. Konferenciakötet. 

(megjelenés alatt) 

 

Egy elfeledett humanista költő kapcsolatrendszere. Kecskeméti Agricola János versei 

wittenbergi diáktársaihoz. In: „Hiszek, hogy megértsem!” Konferenciakötet. Doktoranduszok 

Országos Szövetsége Hittudományi Osztály, Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IV. 

Nemzetközi Teológuskonferenciája, Budapest, 2013. november 30. Szerk.: Gér András László, 

Jenei Péter, Zila Gábor. (Károli Könyvek – Tanulmánykötet). Károli Gáspár Református 

Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Bp., 2015. 262-271. 

 

A kecskeméti református templom és az erdélyi késő reneszánsz építészet lehetséges 

kapcsolatai. In: Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi 

konferenciájának előadásaiból. Szerk.: Kovács Zsolt, Orbán János. Maros Megyei Múzeum, 

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely – 

Kolozsvár, 2013. 33-45. 

 

Templomépítés és közösség a Biblia tükrében. A kecskeméti református templom példája. In: 

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében (tanulmánykötet). (Arianna Könyvek 5.). Szerk.: Nagy 

Márton Károly, Pafkó Tamás, Páli-Nagy Veronika. Kiadják a Lét- és önértelmezés a Biblia 

tükrében konferencia szervezői, Bp., 2012. 43-48. (Interneten olvasható változat: 

http://syrena.hu/wp-content/uploads/2013/04/Lét-és-önértelmezés-a-Biblia-tükrében-online-

kiadás-2013.-április-25..pdf) 

 

Meghívások és marasztások – Lelkészek és a gyülekezet viszonya a 18. századi Kecskeméten. 

In: „Vidimus enim stellam eius…” Konferenciakötet. Szerk.: Szávay László. (Károli Könyvek 

– Tanulmánykötet). Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Bp., 2011. 

444-451. 

 

A kecskeméti református templom és az erdélyi késő reneszánsz építészet kapcsolatai. In: „És 

az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala” – Tanulmányok Bibó István 70. 

születésnapjára/”Now the capitals that were on the tops of the pillars in the vestibule were of 

lily-work” – Essays in Honour of István Bibó. Szerk.: Tóth Áron. CentrArt Egyesület, Bp., 

2011. 73-78. 

 

http://syrena.hu/wp-content/uploads/2013/04/Lét-és-önértelmezés-a-Biblia-tükrében-online-kiadás-2013.-április-25..pdf
http://syrena.hu/wp-content/uploads/2013/04/Lét-és-önértelmezés-a-Biblia-tükrében-online-kiadás-2013.-április-25..pdf
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Kecskeméti református lelkészek kapcsolatrendszere a 17-18. században. In: Fiatal Kutatók 

és Doktoranduszok I. Nemzetközi Teológuskonferenciája, Budapest, 2010. október 8-10. 

Konferenciakötet. Szerk. és lektorálta: Szávay László, Csűrös András Jakab, Faragó Dávid. 

Bp., 2010. 159-165. 

 

Az egyházi anyakönyvek mint történeti források. In: Múzeumőr, 2010. tél, VIII. évf., 4. szám, 

8-10. (Interneten olvasható változat: 

http://muzeum.kecskemet.hu/kiadvany/muzor/data/muzor10_04.pdf) 

 

Egyház, mezőváros, művészet: A kecskeméti református egyházközség temploma és 

klenódiumai a 17-18. században. In: ARS PERENNIS. Fiatal Művészettörténészek II. 

Konferenciája/2nd Conference of Young Art Historians, Budapest, 2009. CentrArt 

Művészettörténeti Műhely Tanulmányok/CentrArt Arthistorical Workshop Studies. Primus 

Gradus Tanulmányok/Primus Gradus Studies. Szerk.: Tüskés Anna. CentrArt Egyesület, h. n. 

(Bp.), 2010. 87-92. 

 

Kecskeméti reformátusok végrendeletei a XVII-XVIII. századból. In: Cumania 24. A Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2009. 199-

284. (Interneten olvasható változat: http://muzeum.kecskemet.hu/kiadvany/cum/data/24.pdf) 
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