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Az egyes lények hiedelemkörét a lény tér- és időbeli előfordulásának, a hiedelemkör szerkezeté-

nek bemutatása indítja, a fejezetet pedig a gyűjtés körülményeire vonatkozó információk zárják.  
A kötetet a hiedelemkutatás szakirodalmának jegyzéke, a közzétett szövegek forrásjegyzéke, va-

lamint a településnév mutató zárja. Az egyes hiedelemlényekhez tartozó szövegkorpusz valójá-

ban egyenetlen. Minimális mennyiségű szövegben jelenik meg a kedd asszonya, a macskaember,  
a békaember, a délibaba, az ufó, az erdők anyja, a vadember, a vízileány, a tengeri sellő. Gazdagon 
reprezentált az ördög, a szépasszony, a lidérc, a táltos, a tudós, a halottlátó, a gyógyító, a tudós 
pásztor hiedelemköre. Legterebélyesebbnek a boszorkány hiedelemköre bizonyult. Hasonlóképpen 
érdekes következtetéseket jeleznek a fejezetek végén található forrásjegyzékek. Innen derül ki, 
hogy a tisztátalanra, a román papra, a sztrigojra vonatkozó adatok az utóbbi évtizekből származ-

nak, a kedd asszonyának hiedelmeit a 20. század elején, a Luca-, a tudós kocsis hiedelemket pedig 
az 1960-as években jegyezték le, a boszorkány hiedelmek gyűjtése pedig egyenletes történt a 20. 
század során.    

Baranya és Tolna vármegye plébániáinak összeírása 1733. Conscriptio ecclesiarum et paro-

chiarum comitatus Baranyiensis et comitatus Tolnensis Anno 1733. A bevezető tanulmányt írta és 
a forrásokat közreadja: Gőzsy Zoltán. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti 
Intézet, Pécs, 2012. 266. p. /Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis IX./

Bárth Dániel
Az egyháztörténet és a néprajz érdeklődésének, forrásbázisának és kérdésfeltevéseinek régtől fogva 
jelentkező, szoros kapcsolata manapság már nem szorul különösebb bizonyításra. A két világháború 
közötti gyümölcsöző szimbiózis a 20. század második felében évtizedeken át kényszerű szender-
gésre ítéltetett, hogy aztán – részben már a rendszerváltás előtt – látványos újjáéledésen menjen 
keresztül. Az elmúlt két-három évtizedben kötetek és kutatások sokasága mutatta meg, hogy a két 
tudományágnak oda kell igyelni egymás eredményeire. Általában megigyelhető, hogy az egyház-

történészek új, iatal és lendületes nemzedékének érdeklődése kezdetben inkább a 16–17. század-

ra, valamint második hullámban a 19–20. századra koncentrálódott, míg a 18. század vizsgálata 
egy kissé háttérbe szorult. Különösen a katolikus egyháztörténetben feltűnő, hogy a török hódolt-
ság utáni újjáépítés során kitermelt hatalmas mennyiségű forrásanyag – néhány kivételtől eltekintve 
– paradox módon egy ideig inkább távol tartotta, mint vonzotta a iatal kutatók többségét. Ebből  
a korszakból jobbára a társtudományok (néprajz, nyelvészet, művészettörténet) képviselői tet-
tek közzé máig használatos és hivatkozott forráskiadványokat. Az egyházlátogatási jegyzőköny-

vek kapcsán kiemelhető a néprajzkutató Tomisa Ilona munkássága, akinek úttörőszerepe volt  
a 17–18. századi vizitációk általános művelődéstörténeti forrásértékének népszerűsítésében. Az ez-

redforduló utáni években, levegővételnyi szünet után örvendetes módon sorban tűnnek fel olyan 
egyháztörténészek, akik immár a 18. század vizsgálatát tűzték ki elsődleges célul. Feltűnő, hogy 
ez a hullám éppen a dunántúli egyházmegyék vonatkozásában érzékelhető a legerősebben. Évek 
óta jelentős részt vállalnak a hiánypótló tanulmányok megírásából a Pécsi Egyháztörténeti Intézet 
munkatársai, akik – számos egyéb tematikus kötet mellett – kiadták a pécsi egyházmegye 1738–1742 
közötti egyházlátogatási jegyzőkönyveit, és tanulságos konferenciát szerveztek a 18. század első 
felének katolikus megújulása tárgykörében, amelynek előadási utóbb önálló kötetben is napvilágot 
láttak. Az intézet ilyen irányú munkálatainak egyik mozgatója, a Pécsi Tudományegyetemen oktató 
történész, Gőzsy Zoltán, aki 2012-ben újabb fontos forráskiadvánnyal jelentkezett. 
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A megújult hazai katolikus egyháztörténet immár egyik legfontosabb sorozatának 9. kötete-

ként megjelent kiadvány Baranya és Tolna vármegye plébániáinak 1733-ban készített összeírását 
tartalmazza. A latin nyelvű összeírás sok szempontból rokonságot mutat az egyházlátogatási jegy-

zőkönyvek műfajával, ám több szempontból mégis eltér attól. Fontos különbség, hogy itt állami 
indíttatású felméréssel van dolgunk, amelynek célja a plébániák egzisztenciális állapotának (és nem  
a hitéletnek) a praktikus szempontok szerinti, pontos leírása volt. Az összeírás hátterében a III. 
Károly által frissen felállított lelkészpénztár (Cassa Parochorum) működésének és jövőbeni pers-

pektíváinak tisztázása állt. A vármegyei szinten – egyházi közreműködéssel – elkészített dokumen-

tumokat az egész országból elküldték a Helytartótanácsnak, amelynek levéltárában régóta ismert 
raktári egységként különítődnek el az ekkor készített összeírások. Ezekből a művészettörténészek 
már évtizedekkel ezelőtt kiválogatták és közölték az őket érdeklő, főként építészeti és művészeti 
adatokat. E körülmény azonban nem jelenti azt, hogy a forrástípusban rejlő lehetőségeket maximáli-
san kihasználta volna a kutatás. Ráadásul – Gőzsy megállapításai nyomán – most az is kiderült, hogy  
a vármegyei (és a megyei levéltárakban őrzött) anyagok nem feltétlenül egyeznek meg szó szerint 
a központban őrzött tisztázatokkal. Érdemes tehát a többféle szövegváltozatot együtt vizsgálni, és – 
miként a mostani kötet mutatja – az értékes forrás messzemenőkig kiérdemli, hogy teljes egészében, 
kihagyások nélkül nyomtatásban is megjelentessék.

Rövid ismertetésünknek nem lehet célja, hogy a forrástípus és a kiadvány valamennyi érdemét 
és hasznát kiemelje, csupán néhány tudományközi aspektus felvillantására vállalkozhatunk. Ha egy 
regionális keretű, konkrét települések sokaságának történeti adatait felvonultató forráskiadvány lát 
napvilágot, akkor nehezen tagadható le a vállalkozás motivációi között a helytörténeti irányultság. Ez 
a tiszteletreméltó cél jelen kötetben is kiviláglik: a szerkesztő nyilván nem a céhbeli egyháztörténész 
olvasóközönség számára illesztette be a kora újkori latin szószedetet, amellyel jelentősen megnövelte 
a kiadvány fogyaszthatóságának mértékét és befogadói körét. A szószedetet külön szó- és kifejezés-
magyarázat is kiegészíti. A helytörténeti tájékozódást segíti a kötet végén elhelyezett településmutató 
is. Gőzsy Zoltán magát a forrásközlést szintén gondos és informatív jegyzetekkel látta el, amelyek 
– a szövegkritikai megjegyzésekkel együtt – a 18. század első harmadára vonatkozó lokális történeti 
tényeket is összefoglalják. 

A közreadó céljai azonban messze túlmutatnak a helytörténetírás kiszolgálásán. Ahogy az a kötet 
szakszerűen felépített és világos bevezetőjéből kiderül, Gőzsy sokkal többet lát ebben a forrásban 
puszta helytörténeti adattárnál, és a nemzetközi szakirodalmi háttér előtt megírt, pallérozott argu-

mentációjával kétségtelenül meg is győzi erről az olvasót. Az összeírás ugyanis arról is szól, hogy 
az állam, az egyház és a lokális közösségek közötti hatalmi viszonyrendszerben milyen szerep jutott 
a plébániáknak és az ott tevékenykedő alsópapságnak. Arról is tájékoztat, hogy milyen kihívásokkal 
néztek szembe a 18. század első évtizedeiben újranépesedett falvak lakói a vallásgyakorlás alapve-

tő színtereinek és kereteinek létrehozása, kialakítása kapcsán. A vizsgálatokból éppen az derül ki, 
hogy a korábbi történetírásban túlhangsúlyozott állami és felső egyházi irányítás mellett ezekben  
a folyamatokban kiemelkedő szerep jutott a helyi földesuraknak, és ami különösen lényeges, maguk-

nak a lokális közösségeknek is. A hívek helyi közössége nem annyira kényszerként, hanem sokkal 
inkább testi-lelki szükségletként fogta fel a vallásgyakorlat mindennapi struktúráinak mielőbbi szín-

vonalas kialakítását.
Az alsópapság és a lokális közösségek 18. századi viszonylatának, helyzetének és mozgatóru-

góinak problematikája révén máris olyan fontos és kétségtelen néprajzi kérdésfelvetések irányába 
tévedtünk, amelyek megerősítik számunkra a forrástípus és a kiadvány tudományterületeken átíve-
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lő hasznát és értékét. Ha még ehhez hozzávesszük mindazokat az erényeket, amelyeket a néprajzi 
irányultságú kutatás korábban világosan megfogalmazott a rokonműfajt jelentő egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek kapcsán, akkor a lelkészpénztári összeírások kitüntetetten számot tarthatnak érdeklő-

désünkre. A templomok és a parókiák épület- és eszközleírásán túl a plébános jövedelmeinek részle-

tes kimutatása mellett az összeírás készítői igyelmet fordítottak a tanítók egzisztenciális helyzetére 
is. Protestáns közösségek esetében hasonlóan korrekt leírásokkal találkozunk. Noha a forrástípus 
alapvetően „materiális” indíttatású, az egyes felszerelési tárgyak és jövedelemtípusok hátterében  
a közösségi és egyéni vallásosság helyi megnyilvánulásait is felfedezhetjük.

A 19. század előtti népi kultúra megragadhatóságával és leírhatóságával kapcsolatos töprengések 
nyomán újabban a lokális dimenzió helyeződik előtérbe: eszerint például a 18. századi „kishagyo-

mány” szinte kizárólag helyi viszonylatokban értelmezhető. Különösen igaz ez a vallás megnyilvá-

nulásaira. A dél-dunántúli régió 1733-ban elkészített plébániai állapotfelmérésének közzétételével 
nem csupán az egyház struktúra kiépülésének folyamatához, hanem a népi kultúra kereteinek lokális 
szempontú megismeréséhez is egy lépéssel közelebb kerültünk. 

A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere. 1648-
1800. Összeállította, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal közzé 
teszi Buzogány Dezső – Ősz Sándor Előd – Tóth Levente. Tanulmányokkal kiegészítette: Horváth 
Iringó – Kovács Mária Márta – Sipos Dávid. I.k. Ádámos-Dányán. II.k. Désfalva–Kórodszentmárton. 
III.k. Kutyfalva–Marosbogát. IV.k. Maroscsapó–Vámosgálfalva. Koinonia, Kolozsvár, 2008. 678. p.; 
2009. 748. p.; 2009. 801. p.; 2012. 957. p. Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania. A Babes-
Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara és az Erdélyi Református Egyházkerületi 
Levéltár kiadványsorozata 1/1-4. A sorozatot szerkeszti Buzogány Dezső, Sipos Gábor.

Kósa László

 Az egyházmegye („traktus”, „szent társaság”) és intézményrendszere a Magyar Református Egyház 
nemzetközi viszonylatban is egyedi elemeinek egyike. Az igazgatási-szervezeti alapegységek, az 
egyházközségek meghatározott csoportja alkotja. Több egyházmegyéből áll az egyházkerület, vé-

gül az egyházkerületekből tevődik össze az egyetemes (országos) egyház. A református egyházme-

gyének, mint középszintű igazgatási egységnek kezdettől alapvető szerepe volt az egyház életében,  
a laikusokból álló egyházközségi tanácsok (presbitériumok) általános elterjedése előtt (18. sz. vége) 
és után is. Az alsó szinten született döntéseket az egyházmegye illetékesei hagyták jóvá vagy emeltek 
ellenük kifogást, jelentős kezdeményezések tőlük indultak ki, fontos ügyeket oldottak meg. A sokak 
által, de nem igazán széles körben ismert jellemzőket és tényezőket két okból tartottuk szükségesnek 
felidézni. Megkülönböztetésül a szintén jelentős szerepű, de eltérően működő római katolikus egy-

házmegyétől, és a küküllői egyházmegyéről szóló könyvsorozat tudományos súlyát hangsúlyozandó.
A református egyházmegye választott lelkészi vezetője az esperes. Korszakunkban a folyama-

tos, napi adminisztráció mellett két fontos intézmény működtetésével gyakorolja funkcióit. Az egyik  
a középkori eredetű canonica visitatio (egyházlátogatás), amely az ellenőrzést és a felügyeletet 
éppúgy szolgálta, mint a testület összetartását és a személyes kapcsolatok erősítését. „Az esperes 
két-három társával együtt köteles volt évenként meglátogatni egyházmegyéje gyülekezeteit, mely 
látogatás során a lelkész tudománya, szorgalma, erkölcsi élete, ruházkodása felől kellett érdeklődnie. 
Hasonló vizsgálatot irányzott elő az iskolatanítóra is: megvizsgálni képzettségét, erkölcsét, életét. 
Az esperesi látogatás feladatai között szerepelt a templom, lelkészi lakás, iskola, temető megvizsgá-


