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Bevezetés 
 

Doktori disszertációmban eredetileg a szlovákiai reformátusok két világháború közötti 
történetének korszer_ áttekintését szerettem volna nyújtaniĽ hasonló módonĽ ahogy azt Fritz 
Peyer–Müller 1992-ben a debreceni református teológián megvédett disszertációjában1 tette 
Kárpátalja vonatkozásában; valamelyest kapcsolódva is az Q munkájához. A vonatkozó 
forráskiadványok és szakirodalom áttekintését követQen azonban figyelmem egyre inkább a 
Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház (továbbiakban: Egyetemes 
Egyház) belmissziói tevékenysége feléĽ ezen belül is a szociális intézmények (árvaházakĽ 
szegényházak)Ľ valamint az ezeket nagyrészt életre hívó ébredés felé fordultĽ és ahogy egyre 
mélyebbre ástam magam a témábanĽ úgy bontakozott ki elQttem egy olyanĽ a történetírás által 
eddig nagyrészt mellQzöttĽ széleskör_Ľ tisztán önerQbQl megteremtett és fenntartott felekezeti 
szociális intézményrendszerĽ mely a szlovákiai és kárpátaljai reformátusok két világháború 
közötti történetének kétségkívül egyik legértékesebb fejezetét képezi. Így végül, eredeti 
témámat lesz_kítveĽ ennek a teljes kör_ feltárása mellett döntöttem. Értekezésemben tehát a 
jelentQsebb református karitatív intézmények történetét mutatom be Szlovákiában és 
KárpátaljánĽ illetve az elsQ bécsi döntés és Kárpátalja katonai megszállását követQen a 
Magyarországhoz visszakerült területeken 1918-tól 19Őő-ig.  

Csehszlovákia a két világháború között nemcsak a demokrácia terénĽ de gazdasági és 
szociális viszonyait tekintve is Kelet-Közép-Európa legfejlettebb állama volt. Mindazonáltal 
az egyes országrészek között érezhetQ fejlettségbeli különbségek mutatkoztak. A komoly 
iparral rendelkezQ Cseh- és Morvaország gazdasági szintjétQl jelentQsen elmaradt SzlovákiaĽ 
nem is beszélve KárpátaljárólĽ ahol a nyomor szinte általánosnak számított. Bár az ország 
viszonylag fejlett szociális rendszerrel rendelkezettĽ fQként az utóbbi országrészekben a 
szociális nehézségeket nem tudta minden téren kielégítQen orvosolniĽ ennek részeként komoly 
hiányosságok mutatkoztak a gyermek- és árvagondozás területén is. A helyzet megoldását 
csak nehezítette az 1929-ben kirobbant világgazdasági válságĽ melybQl a nagyrészt exportra 
épülQ csehszlovák gazdaság csak viszonylag késQn tudott kilábalni. 

A szociális probléma az átlagosnál nagyobb hangsúllyal volt jelen a szlovákiai és 
kárpátaljai magyarság körébenĽ melynek okát egyrészt a magyar kisebbség társadalmi 
rétegzQdésébenĽ2 másrészt a prágai kormányzatnak a magyar kisebbséget hátrányosan érintQ 
politikai és gazdasági döntéseiben kereshetjük.3 Utóbbiak közül az egyik legfontosabb 
befolyásoló tényezQ a földbirtokreform végrehajtása volt. A magyar kisebbség a Szlovákia és 
Kárpátalja déli határ menti sávjában nagyrészt falvakban éltĽ és közel kétharmada 
mezQgazdasági tevékenységet folytatott. Az itt lévQ nagybirtokoknak a helyi magyar igénylQk 
közötti felosztása jelentQsen javított volna a helyzetükönĽ ami azonban nem valósult megĽ 
mivel a kormányzat a földreformot magyarellenes éllelĽ nacionalista szempontok alapján 
hajtotta végre: a kiutalt földek döntQ többsége szlovákĽ cseh és morva gazdálkodók kezére 
került. Ennek köszönhetQen az egykori uradalmi cselédek tízezrei maradtak megélhetés 

                                                                 
1 Peyer-MüllerĽ Fritz 1992.: Geschichte der reformierten Kirche in der Karpaten-Ukraine zwischen den beiden 
Weltkriegen – mit einem Ausblick bis in die Gegenwart. Doktori disszertáció. Debreceni Református Teológiai 
Akadémia. DebrecenĽ 1992.  
2 A szlovákiai magyarság foglalkozási ágak szerinti megoszlása 1930-ban: mezQgazdaság 6őĽ3%Ľ ipar és 
kézm_vesség 16Ľ9%Ľ közszolgálat és szabad foglalkozások 3Ľ8%Ľ kereskedelem és pénzügyek 3Ľ7%Ľ egyéb 
7,5%. Simon Attila 2010. 23. 
3 ErrQl bQvebben lásd uo. 23–35 
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nélkülĽ a mezQgazdaságból élQ magyar falusi lakosságának pedig közel a háromnegyede – a 
szláv igénylQk között kiosztottĽ tisztes megélhetést biztosító 20–25 holdas birtokokkal 
szemben – 0–ő hold nagyságú törpebirtokokon volt kénytelen gazdálkodni. Ráadásul a 
földreform nemcsak a termQtalajtólĽ de a mezQgazdasági ipartól is megfosztotta a 
magyarságot. A megélhetés nélkül maradtak vagy alkalmi munkából tengették életüketĽ vagy 
beköltöztek a városokbaĽ ahol sokszor a nincstelenek sorát gyarapították. Ugyan voltak 
területekĽ melyek be tudtak kapcsolódni a húszas évek gazdasági konjunktúrájábaĽ de 
többségében a magyar falusi népesség Csehszlovákiában komoly nehézségekkel küzdött. A 
magas és a korszakban alig csökkenQ (1őĽ6‰-rQl 14,4‰-re) halálozási mutatóĽ melytQl az 
országban csak a rutén lakosság rendelkezett rosszabbalĽ egyértelm_en tükrözik a magyar 
falvak elmaradottságátĽ rossz szociális és higiénés viszonyaitĽ egészségügyi ellátásuk 
hiányosságait.4 

A magyar kisebbség kedvezQtlen gazdasági és szociális helyzetéhez az is hozzájárultĽ 
hogy a döntQen általa lakottĽ iparilag kevésbé fejlett határsav indusztrializációja a kormány 
protekcionista iparfejlesztési politikájának köszönhetQen elmaradt. Nem beszélve arrólĽ hogy 
a határ menti magyar lakta városok többsége már csak földrajzi helyzetükbQl adódóan is 
perifériális helyzetbe került. Ehhez járultĽ hogy magyar ipari munkásság szakszervezeti 
szervezettsége az országban élQ nemzetek között a legalacsonyabb szinten volt: 1930-ban 
mindössze tizede volt szakszervezeti tag. Ez komoly negatív szociális következményekkel is 
jártĽ köszönhetQen annakĽ hogy a munkanélküli segélyeket az állam a szakszervezeteken 
keresztül folyósította. 

További hátrányt jelentettĽ hogy a tisztes jövedelmet biztosító állami hivatali állások 
csaknem elérhetetlenek voltak a magyarok számára. Ennek oka a csehszlovák állam 
nemzetiségi politikája voltĽ mely állambiztonsági szempontból a magyar nemzetiség_ 
személyeket megbízhatatlannak tartotta ahhozĽ hogy a közigazgatásbanĽ a vasútnálĽ a 
postánálĽ vagy hivatásos katonaként alkalmazzák. 

Szólnunk kell még a több ezer (1930-ban több mint 16 000) állampolgársággal nem 
rendelkezQ magyar nemzetiség_ lakosról isĽ akiknek nacionalista érdekektQl vezérelve az 
újonnan létrejött csehszlovák állam nem adta meg az állampolgárságot. TQlük a kormányzat 
megvont mindenféle szociális támogatást. 

A szlovákiai és kárpátaljai magyarság szociális problémáival az intézményes református 
egyház és a tagjai között lábra kapó belmissziói/ébredési mozgalmak is szembesültekĽ melyre 
a húszas évek végétQl a kereszténység szociális tanítását alapul véve önkéntes adományaiból 
fenntartott karitatív intézmények sorának életre hívásával adtak választ. Vizsgálódásaim 
ezekre a létesítményekreĽ az Egyetemes Egyház által felállított beretkei árvaházra, a 
kiskoszmályi ébredési mozgalomnak köszönhetQen létrejött kiskoszmályiĽ komáromi és lévai 
árvaházakraĽ a Kárpátaljai Református SegítQ Egyesület által fenntartott munkácsi és 
nagyszQlQsi árvaházakraĽ valamint a helyi kezdeményezések nyomán életre hívott 
nagydobronyi aggmenházra és a komáromi szegényházra terjednek ki. Nem foglalkozom a 
kisebb jelentQség_Ľ rossz forrásadottságokkal rendelkezQ intézményekkel (a magyarsókiĽ 
nagykálnaiĽ jókai szegényház)Ľ valamint a karitatív intézmények közé csak fenntartásokkal 
sorolhatóĽ de szociális indíttatással létrehozott diákmenzákkal és kollégiumokkal 
(RimaszombatĽ Pozsony) semĽ de a megfelelQ helyeken utalok rájuk. 

                                                                 
4 Vö. uo. 1Ő. 
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Kezdetben csupán a két világháború közti idQszakról szándékoztam írniĽ de idQvel 
beláttamĽ hogy az általam bemutatni kívánt intézmények története ilyen idQkeretek között 
lezáratlan maradnaĽ mivel azok életében az elsQ bécsi döntés vagy nem hozott komolyabb 
változástĽ vagy következményei csak évekkel késQbb mutatkoztak meg. Így a disszertációm 
címében jelzettĽ és a megszokottnál valójában jóval részletesebb kitekintésben egész a 
második világháború végéigĽ azok megsz_ntéig követem a történetüket – sQtĽ esetenként még 
azon túl is. 

A szlovákiai és kárpátaljai református szociális intézményekrQl mindeddig még nem 
jelent meg összefoglaló m_. Az elsQ bécsi döntést követQ években megjelent kétĽ máig 
haszonnal forgatható összegzQ egyháztörténeti munka5 közül bQvebben – egy rövid fejezet 
erejéig – Csomár Zoltán foglalkozik a szociális intézményekkel (árvaházakkal)Ľ míg Tárnok 
Gyula mindössze két rövid bekezdést szentel a témának. A döntQen erre a két könyvre épülQĽ 
a rendszerváltás óta megjelent rövidebb magyar nyelv_ összefoglaló munkákban6 csupán 
említés szintjén szerepelnek az intézményekĽ általában a kiskoszmályi mozgalomra való 
utalássalĽ míg az általunk ismert egyetlen szlovák nyelv_ összefoglalásban az egyház 
belmissziói munkájára utalás sem történik.7  

Az egyes intézetek történetének a felvázolására már több próbálkozás történt. Fritz 
Peyer-Müller fentebb említettĽ könyv formában is megjelent disszertációjában8 röviden 
bemutatja a kárpátaljai szociális intézmények történetét is. A nagydobronyi aggmenház 
kivételével ugyanennek részletesebb elemzését nyújtja e sorok szerzQje 2012-ben megjelent 
tanulmányában.9 

A kiskoszmályi mozgalomnak és árvaházainak a történetével kapcsolatban 
megkerülhetetlen Tóth Kálmánnak az 1942-ben napvilágot látott KQsziklára épített ház. A 
kiskoszmályi mozgalom ismertetése10 c. forrásérték_ munkája és a Timótheus Szövetséget 
bemutató 1939-ben megjelent kis füzeteĽ11 csakúgyĽ mint a mozgalom kezdeteit bemutatóĽ 
bizonyosan Nehézy Károly által írt A kiskoszmályi árvaház története c. könyvecske.12 A 
mozgalomról a 2000-es évektQl számos hosszabb–rövidebb visszaemlékezést is megjelentetett 
a kiskoszmályi és a komáromi árvaházakban nevelkedett Szenczi László. Ezeket késQbb 
három memoárkötetben összegezteĽ13 melyek fontos adalékokkal szolgálnak a téma iránt 
érdeklQdQknek. A kiskoszmályi mozgalom történetének mindeddigi legalaposabb bemutatása 
Sz_cs Ferenc nevéhez kötQdikĽ aki 2012-ben – a kutató számára sajnálatos módon jegyzetek 
nélkül – megjelent könyvében14 a mozgalom szellemi irányítójánakĽ Nehézy Károly 
református lelkésznek az életébe ágyazva mutatja be a nyugat-felvidéki református ébredés 
történetét. Legújabban Tömösközi Ferenc foglalta össze röviden a mozgalomnak és 
árvaházainak a történetét a Selye János Egyetemen Református Teológiai Karán 201ő-ben 

                                                                 
5 Csomár Zoltán 19Ő0; Tárnok Gyula 1939. 
6 Csémy Lajos 1993; Molnár Imre 1998; Zalatnay István 1998; Jakab Attila 2009 
7 SvátkováĽ Ivana 2007. 
8 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 
9 Galo Vilmos 2012a.  
10 Tóth Kálmán 19Ő2. 
11 Tóth Kálmán é. n.b. 
12 N. N. [Nehézy Károly] 1932. 
13 Szenczi László 2010Ľ 2011Ľ 201ő.  
14 Sz_cs Ferenc 2012. 
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megvédettĽ a Komáromi Református Egyházmegye 1918–1938 közötti történetével foglalkozó 
doktori disszertációjában.15  

A beretkei árvaház történetérQl e sorok írójának 2011–12-ben megjelent három 
tanulmányán16 kívül nem látott napvilágot más írásĽ míg a komáromi református szegényház 
történetérQl Galambos Zoltán által a hatvanas években írt és kéziratban maradt dolgozat17 az 
egyetlen fellehetQ irodalom. 

A disszertáció elkészítéséhez felhasznált források legfontosabb csoportját az 
egyházmegyeiĽ egyházkerületiĽ konventi és zsinati jegyzQkönyvek jelentettékĽ melyek döntQ 
többsége a korszakban nyomtatásban is megjelent. Csaknem azonos érték_ forráscsoportot 
jelentett a korabeli egyházi sajtóĽ mely a legtöbb esetben jól kiegészítette a jegyzQkönyvi 
forrásokat. 

A levéltárakban viszonylag kevés forrás található a vizsgált intézményekrQlĽ mely több 
okra vezethetQ vissza. Mivel ezek a karitatív intézmények egyesületi vagy egyházi 
fenntartásúak voltakĽ és politikai aktivitást nem fejtettek kiĽ ezért legtöbbször kívül estek a 
kormányzat látószögénĽ így az állami levéltárakban csak elszórt és nagyon gyér forrásanyag 
maradt fenn róluk. Nem sokkal jobb a helyzet az egyházi levéltárak esetében sem. A vizsgált 
nyolc intézmény közül hat ugyanis egyesületi fenntartású volt. Ezek az egyházi szervekkel 
csak laza kapcsolatot tartottak fennĽ a tevékenységükhöz kapcsolódó belsQ dokumentációt 
pedig maguk Qrizték. Ezen iratok többségének az illetQ egyesület megsz_nését vagy 
feloszlatását követQen azonban jórészt nyoma veszett. Az egyházi levéltárak közül így csupán 
a Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégium LevéltárábanĽ valamint a Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Levéltárban találtam jelentQsebb forrásanyagot.  

A levéltári források hiányát viszont szerencsére részben ellensúlyozta az egykori 
szociális intézmények m_ködtetésében érintett személyek (vezetQkĽ lelkészekĽ nevelQk) 
leszármazottainál vagy rokonainál fennmaradt iratanyag. Itt ki kell emelnem Nehézy Károly 
és Szeghalmi Erzsébet diakonissza hagyatékátĽ melybe Sz_cs Ferenc jóvoltából tekinthettem 
bele; a kiskoszmályi árvaházat irányító Kalocsay család irataitĽ köztük Kalocsay Ferencné 
terjedelmes visszaemlékezésévelĽ melyet a 2016-ban elhunyt Kalocsay Ferencnek 
köszönhetQen nézhettem át; Tóth Kálmán hagyatékátĽ melyet lányaĽ Zalaba Zoltánné Tóth 
Ilona bocsájtott rendelkezésemre; a komáromi Timótheus árvaház egykori nevelQjénekĽ Gaál 
Zoltánnak 1939–1940-ben írt részletes naplójátĽ melyet Gaál DezsQ adott át nekem 
tanulmányozásraĽ valamint Gérecz Lajos beretkei árvaházi igazgató hagyatékában megmaradt 
dokumentumokatĽ melyeket özvegyénekĽ Gérecz Lajosné Végh Máriának köszönhetQen 
vizsgálhattam át. 

Külön kell szólnom Hargita ÁrpádrólĽ aki a kilencvenes években – levélben vagy 
személyesen – felkereste a kiskoszmályi mozgalom munkájában egykor részt vettĽ akkor még 
élQ személyeketĽ akik levélben vagy interjúk formájában számos fontos információt osztottak 
meg vele. Ezt az anyagot hasznosítva Hargita könyvben szerette volna feldolgozni Nehézy 
életét és a kiskoszmályi mozgalom történetétĽ de halála ebben meggátolta. Az általa 
összegy_jtött levelek azonban megmaradtakĽ melyek egy részét az átgépelt interjúkkal együtt 
egy kéziratban maradt forrásgy_jteményben összegezte Vázlat és gy_jtött anyag és 
gondolatok. Nehézy Károly – felvidéki ébredés – kiskoszmályi mozgalom és kisugárzásai 

                                                                 
15 Tömösközi Ferenc 2015. 
16 Galo Vilmos 2011a, 2011b, 2012 b. 
17 Galambos Zoltán é. n.b 
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címmel. Hargita elkezdett munkáját végül Sz_cs Ferenc fejezte be fentebb már jelzett 
könyvének a megírásával. 

A munkámban tárgyalt református szociális intézmények történetét elsQsorban a 
szlovenszkói és kárpátaljai református egyházĽ ezen belül a csehszlovákiai református 
belmisszió és ébredés történetébe ágyazva mutatom beĽ de egy fejezet erejéig fontosnak 
tartottam kitérni az 1918-ig a történelmiĽ majd a két világháború között a trianoni határok 
közé került Magyarország református belmisszió-történetének a vázlatos bemutatására is. 
Ezek mellett röviden kitérek azokra a szociálisĽ társadalmi és (egyház)politikai 
mozgatórúgókra isĽ melyek befolyással voltak a vizsgált intézmények alapítására és 
m_ködésére.  

A Csehszlovákiához került reformátusokról szóló korábban már említett összefoglaló 
munkák rendszerint ugyan megfelelQ teret szentelnek a belmissziónakĽ azonban – a korabeli 
felfogást tükrözveĽ mely az egyesületi kereszténységet nem tekintette a szorosabban vett 
egyháztörténet részének – annak egyházias vonalát állítják elQtérbe. Az általam vizsgált 
szociális intézmények többségét viszont egyesületek hozták létreĽ ezért disszertációmban az 
eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetek ezekĽ valamint a hozzájuk kötQdQ ébredési 
mozgalmak bemutatására. Szükségét éreztem ennek azért isĽ mivel a témának összegzQĽ a 
kölcsönös összefüggéseket is feltáró feldolgozására mindeddig még nem történt próbálkozás. 

A mai historiográfia egymástól elkülönítve vizsgálja a szlovákiai és kárpátaljai 
magyarok 1918–19Őő közötti történetét, és döntQen ez a szemlélet jellemzi a református 
egyháztörténet-írást is. E nem épp szerencsés gyakorlatnak megvannak a maga objektív okai. 
Az elsQ Csehszlovák Köztársaságban a két országrész (tartomány) között meghúzott éles 
közigazgatási határ az élet számos területén (politikaiĽ gazdaságiĽ kulturális stb.) különálló 
struktúrák kialakulását eredményezteĽ mely részben igazolja a fennálló történetírói 
gyakorlatot. Ráadásul a korszakban maguk a kárpátaljaiak is gyakran hangsúlyozták 
különállásukatĽ és hangosan tiltakoztak a szlovákiai részrQl érkezQ egységesítQ – az Q 
olvasatukban: beolvasztó – kísérletek ellenĽ nem beszélve arrólĽ hogy a két térséget a második 
világháború óta politikai határ választja el egymástól. Ez az elkülönülés a református egyház 
vonatkozásában is nyilvánvaló a vizsgált korszakban. Emellett viszont számos kölcsönhatás is 
érvényesült a két terület reformátusai között, melyek vizsgálatának a figyelmen kívül hagyása 
hibás következtetésekhez vezethet. Hogy egy példával szemléltessem: a kárpátaljai 
református ébredés története nem értelmezhetQ megfelelQen a szlovákiai református ébredés 
történetének és jellegzetességeinek az ismerete nélkül. EbbQl kifolyólag – szakítva a fentebb 
említett történetírói hagyománnyal – munkámban együtt tárgyalom a két országrész 
református szociális intézményeinekĽ mint ahogy belmissziói törekvéseinek és ébredési 
mozgalmainak a történetét is. 

Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknakĽ akik segítséget nyújtottak 
disszertációm elkészítéséhezĽ név szerint is kiemelve témavezetQmetĽ Kósa László 
professzortĽ aki számos értékes tanáccsal látott elĽ és soha nem mulasztotta elĽ hogy munkára 
serkentsen. 
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1. Reformátusok a Felvidéken és Kárpátalján 1918–1945 között 
 
1.1. Egyházpolitika Csehszlovákiában a két világháború között 

 
Az elsQ világháborút követQen a történelmi Magyarország területének kétharmadát a 

szomszédos államokhoz csatolták; a többségében szlovákok lakta északiĽ illetve a nagyrészt 
ruszinok lakta észak-keleti országrész (Kárpátalja) Csehszlovákia része lett. A versailles-i 
békerendszer kreatúrájaként létrejött csehszlovák állam etnikailag és felekezetileg is 
meglehetQsen tagolt volt. Az 1921-es népszámlálás az új köztársaságban 13 375 000 
állampolgárt találtĽ melybQl 8Ľ8 millió „csehszlovák”Ľ 3Ľ2 millió németĽ 7Őő 000 magyarĽ Ő60 
000 ruszinĽ 180 000 zsidóĽ 76 000 pedig lengyel nemzetiség_nek vallotta magát.18 Az ország 
vallási megoszlását tekintve 1930-ban a katolikusok tették ki a lakosság több mint 
háromnegyedétĽ míg a maradék egynegyeden több kisebb-nagyobb egyház és a felekezeten 
kívüliek viszonylag népes tábora osztozott.    

 

Felekezetek 
Csehszlovákia Szlovákia Kárpátalja 
1930 %-ban 1930 %-ban 1930 %-ban 

Római katolikus 10 831 696 73,54 2 384 355 71,61 69 269 9,55 
Görög katolikus 585 041 3,97 213 725 6,42 359 167 49,52 
Szlovákiai és kárpátaljai 
evangélikus 

407 558 2,77 400 258 12,02 1 592 0,22 

Német evangélikus 132 333 0,90 1 267 0,04 84 0,01 

Sziléziai evang. 46 884 0,32 102 0,00 5 0,00 

Református 219 108 1,49 145 829 4,38 70 833 9,77 
Ev.-i csehtestvér 297 977 2,02 6 050 0,18 933 0,13 
Egyéb protestáns 25 898 0,17 2 394 0,07 721 0,10 
Pravoszláv 145 589 0,99 9 076 0,27 112 034 15,44 
Csehszlovák 793 385 5,39 11 495 0,35 2 218 0,31 

Ókatolikus 22 712 0,16 149 0,00 19 0,00 
Izraelita 356 830 2,42 136 737 4,11 102 542 14,14 
Felkezeten kívüli 854 638 5,80 16 890 0,51 4 953 0,68 
Összesen 14 479 565 100,00 3 254 189    100,00 709 129 100,00 

 
1. táblázat 

Csehszlovákia vallási megoszlása 1930-ban19 
 

Az elsQ világháború esztelen pusztítását követQen fQképpen Európában a morális 
válság jelei mutatkoztak, mely a szekularizáció erQsödéséhez vezetett. Ez különösen erQsen 
jelentkezett az Osztrák–Magyar Monarchia egykori Lajtán túli területeinĽ ezen belül is az 
ekkor már Csehszlovákia részét képezQ cseh országrészben.20 Utóbbiban a szekularizáció 
irányában további erQsítQ elemként hatott a huszita hagyománynakĽ František Palacký 
történelemszemléletének és Alois Jirásek regényeinek nemzeti idealizmusa által befolyásolt 
modern cseh nemzeti és politikai gondolkodás isĽ mely dominánsan liberális-protestáns 
                                                                 
18 A népszámlálás során további 16 392 rendezetlen állampolgárságúĽ tehát „külföldi” magyart vettek 
nyilvántartásba az országban. Popély Gyula 201Ő. 177.   
19 Zemko, Milan – BystrickýĽ Valerián 200Ő. ő28. 
20 Vö. TraplĽ Miloš 2007. 91. 
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irányultságúĽ egyúttal erQsen katolikusellenes volt.21 Ezt a szellemi tradíciót markánsan 
jelenítette meg az elsQ Csehszlovák Köztársaság egyházpolitikájaĽ és részben a cseh 
lakosságnak az egyházakhoz való viszonya is.  

A katolikusellenességĽ fQként CsehországbanĽ általános antiklerikalizmussal párosult. 
Az állam megalakulását követQen jelentQs tömegek fordultak el a katolikus egyháztól és 
csatlakoztak másĽ fQként protestáns vallásfelekezetekhezĽ vagy váltak ateistává. A korszakban 
európai viszonylatban is kirívónak számított a felekezetenkívüliek magas száma (1930-ban 
855 000)Ľ de még inkább magas aránya (10%) a cseh országrészben.22 

Az állam és az egyházak viszonyának a szabályozására már a csehszlovák emigráció 
által az ország létrejötte elQtt megfogalmazott washingtoni deklaráció kitértĽ mely az 
államhatalom és az egyházak teljes szétválasztását irányozta elQ. Ezt az álláspontot képviselte 
a Csehszlovákia megalakulása után a parlamenti pártok és politikusok többségeĽ köztük pl. T. 
G. Masaryk is. Az 1920. február 29-én elfogadott alkotmányba azonban mégsem került be 
semmilyen utalás ezzel kapcsolatbanĽ mely mindössze a különbözQ vallások szabad 
gyakorlásátĽ s azok törvény elQtti egyenlQségét deklarálta. Ennek egyrészt az új állam 
törékeny külpolitikai helyzete volt az okaĽ melyet ekkor még komoly próba elé állította volna 
egy nagyobb konfliktus a katolikus egyházzal (a Vatikánnal)Ľ másrészt pedig a szlovák 
képviselQk álláspontjaĽ akik parlamenti klubja egyöntet_en ellenezte az egyháznak az államtól 
való szétválasztását.23 Szlovákia és Kárpátalja lakosságát ugyanis – eltérQ történelmi 
fejlQdésébQl kifolyólag – egyáltalán nem jellemezte a cseh antiklerikalizmus. Az itteni 
egyházaknak erQs támogatottságuk és lényegesen nagyobb társadalmi befolyásuk voltĽ mint a 
cseh és morva országrészekben.24 

Csehszlovákia a felekezetek egyházügyi szabályozásában részben átvette a 
magyarországi normát. A vallásfelekezeteket törvényesen elismert és el nem ismert 
csoportokra osztotta.25 

A politikai rendszer nemcsak a vallásszabadságotĽ de az egyházak anyagi támogatását 
is biztosította (beleértve a lelkészek és tanítók fizetésének kiegészítését)Ľ segítette teológiáikĽ 
iskoláik m_ködését. Az iskolákban a szülQ választhatottĽ hogy hittanra vagy polgári nevelésre 
járatja gyermekét. Az állam és az egyházak között összeütközésnek és folytonos harcnak volt 
a forrása az egyházi iskolák ügyeĽ mivel az állam az oktatás nacionalizálásában, 
laicizálásában és egységesítésében volt érdekelt. Törvényben tiltottákĽ hogy a lelkipásztorok a 
templomban politikai propagandát folytassanak (ennek hatályát azonban a szlovák képviselQk 
tiltakozására Szlovákiára nem terjesztették ki). A papoknak és egyházi tisztviselQknek a 
püspökökig bezárólagĽ mint minden más állami hivatalnoknakĽ – az országhoz való 
lojalitásukat bizonyítandó – hivatali esküt kellett tenniükĽ egyébként elestek az állam 
pénzügyi támogatásától.26  

Az egységes szabályozás persze nem jelentette aztĽ hogy az állam részérQl minden 
egyház azonos elbánásban részesült. Habár Csehszlovákia egy jól m_ködQ jogállam voltĽ és a 

                                                                 
21 LetzĽ Róbert 2008. 166. 
22 Zemko, Milan – BystrickýĽ Valerián 200Ő. ő28. 
23 Vö. BartlováĽ Alena 2008. 101–102. 
24 HalasĽ František  Xaver 2007. 103. 
25 A törvényesen elismert felekezetek közé tartozott a római katolikusĽ a görög és örmény rítusú katolikusĽ az 
evangélikusĽ a reformátusĽ a görögkeletiĽ az unitárius és az izraelitaĽ 192ő-tQl a csehszlovákĽ 1928-tQl pedig a 
csehtestvér felekezet. BartlováĽ Alena 2008. 102. 
26 BartlováĽ Alena 2008. 102–103. 
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demokrácia m_ködése terén kiemelkedett a régió országai közülĽ a kormányszerveknek 
számos eszközük volt arraĽ hogyĽ amint a nemzetiségi szempontból megbízhatatlannak tartott 
polgárokatĽ úgy az illojálisnak tartott egyházakat is hátrányos helyzetbe hozzák. Ennek egyik 
eklatáns példája a református egyház két világháború közötti története. 
 

1.2. Reformátusok Szlovákiában és Kárpátalján (1918–1938) 
 
A Csehszlovákiához került magyarság felekezeti szempontból megosztott volt: 

mintegy 2/3-a a katolikusĽ nem egész 1/3-a pedig reformátusnak vallotta magát. 
Nagyságrendileg kisebb csoportot alkottak a magyar evangélikusok és izraeliták. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. táblázat 

A csehszlovákiai magyarság vallási megoszlása és az egyes felekezeteknek az ország 
összmagyarságához viszonyított százalékaránya 1930-ban27 

 
A reformátusok döntQ többsége Szlovákia és Kárpátalja déli régióibanĽ a Pozsonytól 

TécsQig mintegy 800 kilométer hosszan húzódó összefüggQ területsávonĽ ezen belül nagyobb 
tömbben fQként a CsallóközbenĽ BarsbanĽ GömörbenĽ a Bodrog környékén és a FelsQ-
Tiszaháton élt (lásd az 1.sz térképet). Több mint 90%-uk magyar nemzetiség_ volt.  

 
 
 
 
 
 

 
3. táblázat 

A magyar nemzetiség_, a református vallású és a magyar nemzetiség_ református 
állampolgárok száma Szlovákiában és Kárpátalján 1930-ban28 

 
 

 
 

                                                                 
27 A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete 1938. 72. 
28 Tárnok Gyula 1939: 8–10; Fedinec Csilla 2002: 188.  

Felekezet Szám %-ban 
Római katolikus 454 912 63,2 
Görög katolikus  27 194 3,8 
Református 197 484 27,5 
Evangélikus 21 032 2,9 
Izraelita 16 807 2,3 
Egyéb 2 140 0,3 
Összesen 719 569 100 

  Szlovákia Kárpátalja Összesen 
Magyar nemzetiség_ 571 988 109 472 681 460 
Református vallású 145 829 70 833 216 662 
Magyar nemzetiség_ református 126 485 68 867 195 352 
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4. táblázat 
A reformátusok nemzetiségi megoszlása és az egyes nemzetiségeknek a teljes reformátusságon 

belüli százalékaránya Szlovákiában és Kárpátalján 1930-ban29 
 
Megalakulásakor a Csehszlovák Köztársasághoz 27ő református anyaegyházĽ 66 

társegyházĽ 87 leányegyház és 12 missziói egyházközség került.30 Számukra az egyházi 
adminisztráció m_ködtetéseĽ iskoláik fenntartásaĽ lelkészeik és tanítóik bérezése 
szempontjából nélkülözhetetlen volt az állam anyagi támogatásaĽ melyet az államfordulatot 
követQen a kormányzat megtagadott. Ennek követelése mellett az új állam keretei között a 
reformátusok továbbra is igényt tartottak az 1918 elQtt élvezett nyelvi és vallási jogaikraĽ 
egyházi és iskolai autonómiájukraĽ valamint a zsinati-presbiteri egyházkormányzatukra. Az 
állami vezetés a követelések teljesítését három feltételhez kötötte: 1. a magyarországi 
egyházszervezettQl való elszakadás és önálló egyház létrehozásaĽ 2. a lelkészek és egyházi 
hivatalnokok állami h_ségesküjének a letételeĽ 3. a szlovák reformátusok számára külön 
egyházmegye falállítása.31 

Miután Magyarország aláírta a trianoni békeszerzQdéstĽ az addig kivárásra 
berendezkedQ felvidéki reformátusok az önszervezQdés útjára léptek. Helyzetüket azonban 
nagyban megnehezítetteĽ hogy az eredeti egyházigazgatási egységeket az új határ kettévágtaĽ 
mely teljesen új helyzetet teremtett. Ráadásul 1920-ban Révész Kálmán tiszáninenni és 
Németh István dúnántúli püspökök KassárólĽ illetve Komáromból Magyarországra távoztak. 
A lelkészek és egyházi hivatalnokok az állam elvárásainak megfelelQen 1920-ban letették a 
h_ségeskütĽ és hozzákezdtek az egyházigazgatás új szervezeti kereteinek a kialakításához. 
1921-ben létrejött a dunáninenni (ritkábban használt elnevezéssel nyugati) egyházkerületĽ 
melynek püspökévé Balogh Elemér32 pozsonyi lelkészt választották és a szlovenszkói 
tiszáninneni (keleti) egyházkerületĽ melynek püspöke Pálóczi-Czinke István33 rimaszombati  

 
 

                                                                 
29 A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete 1938. 73. 
30 Csémy Lajos 1993. 8. 
31 Csomár Zoltán 19Ő0. 1Ő. 
32 Balogh Elemér (1866–1938) református püspök. A teológiát Budapesten végzi 1888-ban, ahonnan 
segédlelkészként Pozsonyba kerül. 1890–91-ben az edinburghi egyetem hallgatójaĽ majd hazatérve Pesten 
segédlelkész, 1895-tQl pedig Pozsonyban lelkész. 1921-ben a Dunáninneni Református Egyházkerület 
püspökévé választjákĽ mely tisztséget haláláig viseli. 
33 Pálóczi-Czinke István (18őő–19Ő2) református püspök. A teológiát Sárospatakon végzi. 1882-tQl ErdQbényénĽ 
majd 1896-tól visszavonulásáig Rimaszombatban lelkész. 191Ő–17 között a gömöri egyházmegye espereseĽ 
1917-ben a tiszáninneni egyházkerület fQjegyzQje. 1921-ben a szlovenszkói tiszáninneni egyházkerület 
püspökévé választjákĽ és e minQségben konventi és zsinati elnökséget is visel. 1929-ben a kisebbségi 
küzdelmekbe belefáradva minden tisztségérQl lemondĽ és Magyarországra költözik.     

Nemzetiség Szám %-ban 
SzlovákĽ ill. csehszlovák 18 944 8,7 
Magyar 195 352 90,2 
Német 432 0,2 
Egyéb 1934 0,9 
Összesen 216 662 100 
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lelkész lett, majd 1923-ban a kárpátaljai egyházkerületĽ mely élére pedig Bertók Béla,34 
munkácsi lelkész került. Az 1923 júniusában tartott lévai zsinaton létrehozták a Szlovenszkói 
és Kárpátaljai Egyetemes Református EgyházatĽ mely a már említett három egyházkerületbQl 
és tíz egyházmegyébQl állt. 

Az egyházi törvények megalkotása a Magyarországon 190Ő-ben hozott és 1907-ben 
megerQsített Egyházi Törvénykönyvnek a csehszlovák viszonyokhoz való adaptálásával 
történt. Az új törvénykönyvet az állam azonban nem hagyta jóváĽ még azután semĽ hogy az 
egyház az 1928-as pozsonyi zsinaton a kormány összes követelésével kiegészítette. A 
megegyezés látszólag a szlovák egyházmegye felállításának a kérdésén futott zátonyra (az 
állam ehhez kötötte az egyházi alaptörvény elfogadásátĽ az egyház pedig a törvények 
elfogadásához az egyházmegye felállítását)Ľ valójában azonban a kormányzatnak nem volt 
érdekeĽ hogy tiszta és átlátható módon rendezze az egyház és az állam közötti viszonyt. Az új 
alaptörvény megerQsítése mindvégig a reformátusok legfontosabb követelése maradt a 
korszakban. Ennek hiányában a református egyház és az állam közti viszonyt a hatályos 
törvények szerint továbbra is az 190Ő/1907-es Egyházi Törvénykönyv alapján kellett 
szabályozni. Ez a gyakorlatban azonban nem valósult megĽ amiért az egyház bírósághoz 
fordultĽ mely eredményeként 1930-ban a LegfelsQbb Közigazgatási Bíróság kimondtaĽ hogy 
az 1904/1907-es Egyházi Törvénykönyv érvényben marad mindaddigĽ míg az új elfogadásra 
nem kerül. Utóbbira azonban a korszakban nem került sor.35 

A szlovák református egyházmegye kérdése a korszakban mindvégig központi 
szerepet játszott az egyház és az állam közti viszonyban. Az ungiĽ felsQ-zempléni és abaúji 
egyházmegyékbenĽ fQként az UngĽ Laborc és Ondava folyók vidékén mintegy 1ő–20 ezer 
szlovák nyelv_ református élt 2ő-30 szlovák és vegyes nyelv_ gyülekezetben. Az állami 
szervek ösztönzésére és támogatásával néhány szlovák lelkész már a kezdetektQl hangosan 
követelte az egyháztól a szlovák gyülekezeteknek egy szlovák nyelven adminisztrált 
egyházmegyébe való tömörítését. Az egyház ugyan az 1928-as zsinaton jóváhagyta a 13 anya-
Ľ valamint 12 társ- és leányegyházból álló szlovák egyházmegye felállításátĽ de tényleges 
megvalósítását az egyházi törvények jóváhagyásához kötötte. A törvénykönyvet az állam 
azonban nem hagyta jóváĽ és mivel az 1930-as népszámlálás a korábbihoz képest többĽ 
korábban magyar egyházközséget is szlováknak mutatott kiĽ36 ezért a szlovák lelkészek 
immáron a tervezett szlovák egyházmegye további gyülekezetekkel való kibQvítését 
követelték. VezetQik Ján TomašuIa bánóci és Ján Baláž lasztoméri lelkészek voltak. Céljuk 
elQmozdítása érdekében 1928-ban létrehozták a Szlovák Reformátusok Szövetségét (Zväz 
slovenských kalvínov)Ľ 1930-tól pedig Slovenské Kalvinské Hlasy címmel szlovák nyelv_ 
lapot is megjelentettekĽ mellyel igyekeztek nézeteiket széles körben terjeszteni. A tiszáninneni 
                                                                 
34 Bertók Béla (MunkácsĽ 1873. november 3. – MunkácsĽ 19Őő. március 29.) református püspök. A gimnázium 
felsQbb osztályait és a teológiát Sárospatakon végzi. 189ő-ben Budapestre megyĽ ahol bejegyzett segédlelkészĽ 
egyúttal a budapesti egyetem bölcsészettudományi karának hallgatója két évigĽ de anyagi okok miatt nem fejezi 
be tanulmányait. Ez idQ alatt dolgozott ügyvédi irodában és kilenc hónapig tagja volt a Függetlenség napilap 
szerkesztQségének is. Emellett bekapcsolódik az ekkor induló Református Ifjúsági Egyesület munkájába. 1897–
98-ban GyQrtelken nevelQĽ egyben bejegyzett segédlelkész. 1898 szeptemberétQl Fehérgyarmaton segédlelkész-
tanító. Ezt követQen Zápszonyban (1901–1903)Ľ Beregsurányban (1903–191Ő)Ľ majd Munkácson (191Ő–1941) 
lelkész. 191Ő–1922 között a Beregi Református Egyházmegye espereseĽ 1923–1939 között pedig a Kárpátaljai 
Református Egyházkerület püspöke. 19Ő1-ben nyugdíjba vonulĽ és haláláig Munkácson él.          
35 Az egyház törvényalkotó munkájáról bQvebben lásd Harsányi Béla 2016. 
36 A szlovák reformátusok száma 1930-ra 18 9ŐŐ fQreĽ vagyis többĽ mint a duplájára nQtt. A Magyar Statisztikai 
Társaság Államtudományi Intézete 1938. 73. 
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egyházkerületĽ melyhez a szlovák egyházközségek tartoztakĽ 1933-ban a probléma 
megoldását a szlovák egyházmegye azonnali felállításában látta. Az ennek megvalósítását 
célzó elvi határozatot azonban a konvent nem erQsítette megĽ tartva magát korábbi 
elhatározásáhozĽ mely az egyházmegye felállítását az egyházi alkotmány állami 
megerQsítéséhez kötötte. Hogy ez 1938-ig mégsem történt megĽ jelziĽ hogy a probléma 
megoldása valójában nem volt érdeke a kormányzatnakĽ a szlovák reformátusokat pedig 
csupán eszközként használta a magyar dominanciájú református egyházzal szembeni 
küzdelemben.37 

Az egyházi törvények állami megerQsítésének elmaradása mellett a reformátusok 
sérelmei között a legfontosabb helyen a lelkészek rendezetlen helyzete szerepelt. A 
szerényebb helyi javadalommal rendelkezQ lelkipásztorok a magyar államtól 1918-ig fizetés-
kiegészítésként államsegélyben (kongrua) részesültek. Ennek folyósítását az csehszlovák 
állam 1919-ben felfüggesztetteĽ majd 1921-tQl újra folyósítottaĽ de csak azoknakĽ akik letették 
a h_ségeskütĽ állampolgársággal rendelkeztekĽ és az állam szempontjából megbízhatónak 
számítottak. Az egyház által követelt 1919/20-as államsegélyek utólagos kifizetését – néhány 
szlovák nemzetiség_ lelkész kivételével – az állam mindvégig elutasította. 

A lelkészi jövedelmeket az 1926-os ún. kongruatörvény rendezte.38 Ez ugyan néhány 
területenĽ mint pl. a lelkészi és lelkészözvegyi nyugdíjak vagy a lelkészárvák támogatása terén 
lényeges elQrelépést jelentettĽ viszont összességében alig javított a lelkipásztorok anyagi 
helyzetén. A lelkészek bérét rendkívül alacsonyanĽ a végzettség nélküli kétkezi munkások 
(útkaparókĽ hivatalnokszolgák) szintjén állapította megĽ és a helyi javadalmak törvényileg 
maghatározottĽ ötévente történQ felmérései alkalmával is gyakoriak voltak a visszaélések a 
lelkészek kárára. Komoly problémát jelentettĽ hogy számos lelkipásztornak (a húszas évek 
közepén a lelkészi kar 1/Ő-ének) nem volt csehszlovák állampolgárságaĽ és így államsegélyre 
sem volt jogosult. Az Q fejük felett Damoklész kardjaként folyamatosan ott lebegett az 
országból való kiutasítás fenyegetQ veszélye.39 

További problémát jelentett a lelkészképzés megoldatlansága is. Az országban nem 
volt református lelkészképzQ intézetĽ Csehszlovákia pedig csak 1928-ig 
engedélyezte állampolgárai számára a magyarországi teológiai akadémiák látogatását. 
A várható lelkészhiány elkerülésére az egyház még 192ő-ben Sörös Béla40 irányítása alatt 
református teológiai szemináriumot állított fel Losoncon. Ezt ugyan az állam sosem ismerte 
elĽ de hallgatólagos beleegyezésével 1939-ig itt folyt a református lelkészképzés.41 

A református egyház – a többi történelmi egyházhoz hasonlóan – komoly harcot vívott 
a korszakban az állam szekularizációs törekvéseivel szemben saját iskolahálózatának a 

                                                                 
37 A szlovák és magyar reformátusok két világháború közötti kapcsolatáról bQvebben lásd Nagy Zoltán: 
Csehszlovákiai magyar és szlovák reformátusok történeti kapcsolatának vizsgálata. Kézirat. MREZsL. 91. fondĽ 
8. d. 
38 1926. évi 122 törvény. Zákon ze dne 2ő. června 1926 o  úpravE plat]duchovenstva církví a náboženských 
společností státem uznaných pUípadnE recipovaných. Sbírka zákon] a naUízení státu československéhoĽ 
1926/122. 
39 A lelkészek helyzetére bQvebben lásd Csomár Zoltán 19Ő0. 7ő–88. és Tárnok Gyula 3ő–39.   
40 Sörös Béla (1877–1939) református püspök. Teológiát KolozsváronĽ Pápán és Budapesten hallgat; az utols ó 
tanévet Edinburghban tölti. 1901-tQl gy_jtQfogházi lelkész BudapestenĽ 1906–1939 között lelkész Losoncon. 
1921-tQl a Dunáninneni Református Egyházkerület fQjegyzQjeĽ egyszersmind 192ő-tQl a Losonci Teológiai 
Szeminárium igazgatója. 1938-ben az egyházkerület püspökévé választják. 1923-tól haláláig az egyház 
belmissziói munkájának legfQbb irányítója és szervezQje. 
41 A losonci teológia történetére bQvebben lásd Puntigán József 200ő.  
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fenntartásáért. Két középiskolájátĽ a losoncit és az evangélikusokkal közösen fenntartott 
rimaszombatit ugyan nem sikerült megtartaniaĽ de 276 népiskolából 2őő a kezén maradtĽ a 
tanítók számát pedig még növelni is sikerült 3ő8-rQl Ő09-re.42 Mindez óriási anyagi áldozatot 
követelt az egyházközségektQlĽ melyeknek következményeként többségük a korszak végére 
jelentQsen eladósodott.43 

Az egyház oktatási autonómiájának a sérelmeként élte meg az oktatásügy 
centralizálásátĽ mely értelmében az állam szabta meg az iskolák számára a tanrendetĽ a 
tantervetĽ a tankönyveket és az iskolai szünnapokat. Az egyház által elkészített református 
iskolai tanterv az egyházi törvényekhez hasonlóan a korszakban nem került elfogadásra. 
Mivel magyarországi tankönyvekbQl tilos volt tanítaniĽ mindvégig problémát okozott a 
megfelelQ tankönyvek hiánya. Komoly terhet jelentett az egyházközségeknekĽ hogy az állam 
az iskolaépületekre korszer_ egészségügyi és pedagógiai szempontoknak megfelelQ 
szabályozást léptetett érvénybe. Ha a fenntartó a megszabott idQ alatt nem hajtotta végre a 
szükséges változtatásokatĽ megvonták tQle iskolafenntartó jogátĽ a tanító(k)tól pedig a 
kongruát. Maga a szabályozás önmagában még nem is lett volna sérelmesĽ ha azt a hivatali 
szervek sok esetben nem célzatosan az egyházi iskolarendszer meggyengítésére használják. 
Ugyancsak jelentQs pluszterhet jelentettĽ hogy 192ő-tQl kezdQdQen a református iskolákba is 
fel kellett állítani a VII. és VIII. évfolyamokat.  

A felekezeti tanítók fizetését államilag rendezték; a lelkészekhez hasonlóan Qk is 
kaptak kongruátĽ mely a helyi jövedelmet egészítette ki. Utóbbi minimumát Szlovákiában 
1200Ľ Kárpátalján viszont Ő908 koronában állapították megĽ mely aránytalanul nagy 
többletterhet jelentett a szegényebb kárpátaljai gyülekezetek számára.44 

Komoly nehézséget okozott a református tanítóképzés hiánya is. Az egyház már a 
kezdetektQl tervezte egy saját felekezeti tanítóképzQ felállításátĽ de ez anyagiak híján csak 
1935-ben valósult meg. Mire azonban a KomárombanĽ az egykori neves református kollégium 
épületében felállított intézmény elsQ végzQsei elhagyták az iskolapadotĽ a felvidéki magyarság 
döntQ többsége már visszakerült Magyarország határai közé. 

A felvidéki és kárpátaljai reformátusok magyarországi tájékozódásának komoly gátját 
jelentette a csehszlovákok által fenntartott szellemi határzár. Mivel az anyaországban 
megjelent református vonatkozású könyvek és folyóiratok csehszlovákiai behozatalát 
megtiltottákĽ ezért jórészt maguknak kellett gondoskodniuk egyházi vonatkozású könyvek és 
sajtótermékek kiadásáról. Bár a korszakban meglehetQsen nagy számú (1ŐĽ ebbQl egy szlovák) 
református folyóirat látott napvilágot Szlovákiában és KárpátaljánĽ többségük csak néhány 
évfolyamot élt meg. A legjelentQsebbek közé az egyház hivatalos lapjaĽ a Református Egyház 
és Iskola (1921–1938)Ľ a Munkácson kiadott Szeretet (1923–1938) hitbuzgalmi folyóiratĽ az 
ország határain kívül élQ reformátusok életérQl tájékoztató Református Világszemle (1931–
19ŐŐ)Ľ a kül- és belmissziói Hajnal (1931–1938, 1939-tQl a nevét Kiskoszmályra változtatta)Ľ 
valamint a komáromi egyházközség havilapjaĽ a Kis Tükör (1928–1944) tartozott.45 

A harmincas évek második felében egyrészt a megváltozott politikai hangulatĽ 
másrészt a belmisszió szükségességének általános felismerése hívta életre a Református 
Összefogás mozgalmát. A dunáninneni egyházkerület fQgondnokaĽ Szilassy Béla által 
                                                                 
42 Csomár Zoltán 19Ő0. 136. 
43 A gyülekezetek együttes adóssága 1937-ban megközelítette a 7 millió koronát. N. N. 1937. 160–161. 
44 Csomár Zoltán 19Ő0. 129. 
45 A két világháború között megjelent református folyóiratokról bQvebben lásd Nagy Zoltán: A csehszlovákiai 
magyar református egyház sajtótermékeinek ismertetése 1918–1938. Kézirat.  MREZsL, 91. fond, 7. d. 
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kezdeményezett mozgalomĽ46 melynek programját Sörös Béla dolgozta kiĽ az Actio 
Catholica47 által inspirálva a magyar reformátusság lelki megerQsítésétĽ valamint közéleti 
súlyának a növelésétĽ ezáltal a magyar nemzet egészének a felemelését célozta. A mozgalom 
Varga Imre rimaszombati lelkész szerkesztésében Összefogás címmel 1937–38 folyamán saját 
folyóiratot is megjelentetett. A kezdeményezés végül nem váltotta be a hozzá f_zött 
reményeket. Ebben közrejátszott az egyház viszonylagos gyengesége mellett a belsQ egység 
hiánya (Magda SándorĽ a tiszáninneni egyházkerület püspöke például a kezdetektQl szemben 
állt a mozgalommal)Ľ valamint az 1938-ban bekövetkezQ politikai változások is.48 

Az állam és a református egyház viszonya a két világháború között mindvégig 
feszültségekkel volt terhes. Ennek okát elsQsorban az egyház magyar jellegéhez és belsQ 
igazgatási és oktatási autonómiájához való következetes ragaszkodásában kereshetjükĽ mely 
egy centralistaĽ szekularizált és a többségi („csehszlovák”) nemzet nacionalizmusára épülQ 
államban nem találhatott támogatásra. A kormányzat a református egyházat a csehszlovákiai 
magyarság és a magyar revíziós törekvések egyik legerQsebb bástyájának tartottaĽ ezért 
megvonta tQle minden erkölcsi és jórészt anyagi támogatását is. 

Nehéz helyzete ellenére az egyház komoly eredményeket is fel tudott mutatni a 
korszakban. Ez a fennmaradáshoz nélkülözhetetlen felsQbb pedagógiai intézményrendszer 
megteremtése mellett a belmisszió terén nyilvánult meg a legszembet_nQbben. Utóbbi 
részletes bemutatásával külön fejezetekben foglalkozunk. 

 
1.3. Újra az anyaországban (1938–1945) 
 
Az elsQ bécsi döntés és Kárpátalja katonai megszállása következményeként az 

anyaországhoz visszakerült 2ő9 református egyházközség 201 367 hívQvel.49 Az 1918-ban 
Csehszlovákiához került egyházközségekbQl 2ő maradt SzlovákiábanĽ mely 2Ő 000, 
felerészben magyarĽ felerészben szlovák hívQt számlált.50 

Az 1939. március 1–3-án tartott V. Budapesti Zsinat I. törvénycikke kimondta a 
visszatért szlovákiai és kárpátaljai egyháznak a Magyarországi Református Egyházba való 
beolvadását. Az elszakadt részek ugyanazokba az egyházigazgatási területi egységekbe tértek 
visszaĽ melyekbQl Trianont követQen kiváltak. A tényleges egyesülésre 1939. november 2-án 
került sor.51 

A csehszlovák fennhatóság alatt töltött húsz év érezhetQen nyomott hagyott a felvidéki 
magyarok gondolkodásán. A visszatért reformátusok ugyan egységesen kiálltak az 
anyaországi egyházzal való egyesülés mellettĽ a Trianon elQtti egyházi közigazgatási határok 
helyreállítását azonban már nem tartották egyöntet_en szükségesnek. A felvidéki (korábbi 
szlovenszkói) tiszáninneni egyházkerület például az 1939 februárjában tartott közgy_lésén a 
felvidéki kerületek további fenntartása mellett foglalt állástĽ egyrészt praktikus (kisebb 
egyházkerületek könnyebb kormányzásaĽ Csehszlovákiával függQben lévQ ügyek elintézése)Ľ 

                                                                 
46 Gyalókay László é. n.c. 6. 
47 XI. Piusz pápa által 1922-ban kiadott Obi arcano kezdet_ pápai enciklikában meghirdetett összegyházi 
mozgalom. Célja a katolikus egyház izoláltságának a megszüntetése és a társadalmi problémák katolikus tanítás 
alapján történQ megoldásának elQmozdítása vo lt.  
48 A Református Összefogásra bQvebben lásd Csomár Zoltán 19Ő0. 213–216. és Tárnok Gyula 1939. Ő7–49. 
49 N.N. 1940. 651. 
50 Csémy Lajos 1993. 8. 
51 Czeglédy Pál 19Ő0. 6.   
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másrészt nemzetpolitikai szempontból.52 Területi egységének további fenntartását kérte a 
Trianon után létrejött szlovákiai abaúj-tornai egyházmegye vezetése isĽ mivel – indoklásuk 
szerint – „a lefolyt húsz év alatt az egyházmegye lelkészei, tanítói és az egész egyházmegyei 
tisztikar valamint népe is teljes egésszé, lelki egységgé olvadtak össze”.53 Az anyaország 
református vezetQi azonban ragaszkodtak az eredeti állapotok helyreállításáhozĽ melyet végül 
a felvidéki reformátusok képviselQi is elfogadtak. 

Az anyaországgal való egyesülést a visszacsatolt területek magyar lakossága 
határtalan lelkesedéssel fogadtaĽ mely számukra a megannyi hátrányt jelentQ kisebbségi lét 
megsz_nésével járt. Hamarosan azonban szembesülniük kellett azzal a ténnyel isĽ hogy egy 
kevésbé demokratikusĽ gazdaságilag rosszabb helyzetben lévQ és fejletlenebb szociális 
rendszerrel rendelkezQ ország állampolgárai lettek. 

A határmódosítást követQen a református gyülekezetekĽ lelkészek és tanítók a 
korábbihoz képest érezhetQen rosszabb anyagi viszonyok közé kerültek. Az adók és járulékok 
jelentQsen megnQttekĽ míg számos korábban élvezett kedvezményt eltöröltek. A lelkészek 
kongruájánakĽ nyugdíjánakĽ valamint a lelkészözvegyek és -árvák juttatásainak a rendezése 
évekig elhúzódottĽ hosszú idQre kiszolgáltatott helyzetbe hozva az érintetteket.54 Sokszor 
azonban a végleges rendezés sem hozott megnyugvástĽ de a régi hazához való visszatérés 
öröme némileg enyhítette az anyagi problémák keltette csalódottságot. Ennek az ambivalens 
érzésnek ad kifejezését a komáromi egyházmegye tanügyi bizottsága isĽ mikor 19Ő1. évi 
jelentésében kifejti: „Lemondtunk sok nagy tervünkrQl, lemondott a tanítóság a méltóbb 
fizetés adta méltóbb emberi, tehát szebb életrQl. S a panasz szavát elcsitítja a szent valóság, 
hogy a szabad Hazában szabad magyarok lehetünk.”55 

A szlovákiai és kárpátaljai magyarok kisebbségi sorban töltött húsz évét a felekezetek 
közötti békés együttélés jellemezte. Az elsQ bécsi döntés után a reformátusok meglepQdve 
szembesültek a magyarországi állapotokkalĽ ahol a katolikus egyház domináns helyzetét 
kihasználva igyekezett minden lehetséges módonĽ akár erQszakos eszközökkel is elérni 
befolyásának növelését és a protestáns egyházak visszaszorítását.56 „Igaza van a magyar 
prófétának, Ravasz Lászlónak, hogy nemzeti kisebbségbQl vallási kisebbségbe jutottunk, s ez 
az utóbbi jobban gondoskodik a t_szúrásokról… A csehek alatt nem volt elsQ vallás és utolsó. 
Mindenki egyforma volt, s Magyarország minden m_veltsége mellett is még a középkorban 
vergQdik e téren”57 – fejti ki ezzel kapcsolatos véleményét Galambos Zoltán révkomáromi 
lelkész 19Ő3-ban. A felvidéki reformátusokat 1938 után nem egy politikai támadás érte 
katolikus részrQlĽ melyek – teljesen alaptalanul – az egyház magyarság iránti elkötelezettségét 

                                                                 
52 KQmives Sándor 1939. 36. 
53 Uo. 39–40. 
54 A felvidéki és kárpátaljai reformátusoknak a visszacsatolás követQen felmerült anyagi és egyéb problémáiról 
lásd pl. Konkoly-Th. István é. n. 19–22.Ľ Györke István é. n. 11–14. 
55 Csekes Béla é. n.c. Ő8. 
56 Az ezzel kapcsolatos túlkapások egyikĽ református részrQl komoly felháborodást kiváltó példája volt a 
komáromi egyházmegye jegyzQkönyvének „cenzúrázása” körül kirobbant botrány. Az 1939-es megyei 
jegyzQkönyv kéziratából ugyanis a királyi ügyész törölte vagy átfogalmazta a katolikus egyházzal és a magyar 
kormányzattal szembeni kritikus megjegyzéseket. Kúr Géza egyházmegyei tanácsbíró keser_en jegyezte meg az 
eset kapcsánĽ „hogy a cseh uralom kegyetlen elnyomása alatt nyomtatott jegyzQkönyveink, – melyekben a csehek 
jogtiprásaiból, magyar református egyházunk szenvedéseibQl nagyon sok meztelen igazsá ggal megörökítve van, 
– azt bizonyítják, hogy még ott sem fordult elQ a komáromi királyi ügyészség eljárásához hasonló eset… ” Csekes 
Béla é. n.b. 
57 Kránitz Zsolt 2013. 3Ő3. 
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kérdQjelezte meg a csehszlovák idQszak alatt. A vádak egyik leghangosabb képviselQje SzüllQ 
GézaĽ a felvidéki kisebbségi magyar politikai élet egyik meghatározó alakja volt.58 A 
támadások hatására a református egyház – nagyobb közéleti súlya nem lévén – passzív 
rezisztenciába vonultĽ és ahogy a csehszlovák érábanĽ inkább a gyülekezeti lelki és kulturális 
élet építésére fordította energiáit.59 

A visszacsatolás után kérdéses volt a csehszlovákiai magyar reformátusság által a 
specifikus kisebbségi léthelyzetre való válaszként létrehozott felekezeti oktatási és belmissziói 
intézményrendszer fennmaradása is. 

A losonci teológia 1939 januárjában megsz_ntĽ hallgatói magyarországi teológiákon 
folytathatták tovább tanulmányaikat.60  

A komáromi tanítóképzQ koedukált jellegénél fogva nem illeszkedett a magyarországi 
tanítóképzés rendszerébeĽ ezért a vallás- és közoktatásügyi minisztérium csupán a meglévQ 
osztályok kifutását engedélyezteĽ újak nyitását nem. Az intézmény azonban nem került a 
losonci teológia sorsára; 19Ő2-ben az utolsó koedukált osztály távozását követQen Komáromi 
Református Líceum és TanítóképzQ Intézet néven kizárólag fiúosztályokkal tovább folytatta 
m_ködését egész 19Őő júniusáig.61  

A visszatérést követQen lehetQség nyílt az 1923-ban a csehszlovák államnak átadott 
rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium református-evangélikus felekezeti jellegének a 
visszaállítására isĽ mely 19Ő0. január 1-én meg is valósult.62  

Az elsQ Csehszlovák Köztársaságban létrejött református belmissziói 
intézményrendszert sikerült nagyobbrészt fenntartani a visszacsatolást követQen is. Ennek 
részleteit az egyes intézmények történetét tárgyaló fejezetekben ismertetjük. 

 
1.4. Reformátusok a Szlovák Köztársaságban (1939–1945) 
 
Az 1918-ban Csehszlovákiához került egyházközségekbQl mintegy 2ő maradt 

SzlovákiábanĽ melyek felerészben magyarĽ felerészben szlovák hívQt számláltak.63 A 
reformátusok többsége a keleti országrészbenĽ illetve Pozsonyban éltĽ de több nagyobb 
városban is m_ködött kisebb számú gyülekezetĽ melyek közül a nyitrait és a zólyomit 
emelhetjük ki. A reformátusok pontos számát illetQen a szakirodalomban jelentQs eltéréseket 
találunk.64 

A Szlovák Köztársaság létrejöttét (1939. március 1Ő.) követQen még inkább 
kiélezQdött a szlovák és magyar reformátusok közötti ellentétĽ köszönhetQen annak isĽ hogy az 
állami vezetés a korábbihoz képest is ellenségesebben viszonyult a kálvinista magyarokhoz. 
Az egyházközségek megpróbálták kiépíteni az új határokhoz igazodó egyházi közigazgatástĽ 
mely azonban komoly nehézségekbe ütközöttĽ fQként azértĽ mivel Böszörményi Sándor 

                                                                 
58 Csémy Lajos 1993. 16.; Pap József 1939. 7. 
59 Csémy Lajos 1993. 16. 
60 N. N. 1940. 264. 
61 Nagy Sándor é. n. ő.; Tóth István 1980. 6. 
62 N. N. 1941. 325. 
63 Molnár Imre 1998. 239.  
64 Molnár Imre 2ő egyházközségben 2Ő 000 Szlovákiában maradt reformátusról írĽ míg Martin Hetényi levé ltári 
adatokra támaszkodva a számukat 11 ezerre teszi. Utóbbi szerint a szlovák államban maradt 2Ő gyülekezet közül 
9 magyarĽ 1ő szlovák jelleg_ voltĽ a magyar nemzetiség_ek pedig az ország összreformátusságának 39% -át tették 
ki. Molnár Imre 1998. 239.; HetényiĽ Martin 2008. 139. 
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homonnai lelkész püspökké választását a szlovák lelkészek nem voltak hajlandóak 
elismerni.65 Törekvéseiket támogatta az állam isĽ mely a püspökválasztás elismerése helyett 
1939. november 10-én a szlovák lelkészek által az egyházi törvények mellQzésével felállított 
IntézQbizottságot (Organozačný výbor) ismerte el az egyház legfelsQbb igazgatási szervének. 
Ennek elfogadását viszont a magyar gyülekezetek utasították el. A megosztottság szinte 
teljesen megbénította az egyházatĽ és ez a kedvezQtlen állapot egészen a háború végéig 
fennmaradt.66 Az istentiszteletek nyelvét mindazonáltal nem érintették komolyabban a 
változások; azokban a gyülekezetekbenĽ ahol 1938-ban magyar volt a liturgia nyelve – egy-
két esettQl eltekintve –, továbbra is az maradt.67 

A szlovákiai reformátusok száma 1939–19Ő2 között folyamatos növekedést mutatott, 
mivel a zsidókat korlátozó törvények miatt egyre több izraelita tért át református hitre. Az 
embermentQ szándékkal történQ átkeresztelésekbenĽ vagy az üldözöttek bújtatásában élen 
jártak a magyar református lelkészekĽ akiknek köszönhetQen számos zsidó életét sikerült 
megmenteni. E téren Sedivy László nyitraiĽ Puskás Béla zólyomiĽ Brányik Sándor eperjesi és 
Szabó Béla pozsonyi lelkészek játszottak kiemelkedQ szerepet.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
65 Böszörményi megválasztásához bizonyára hozzájárultĽ hogy a lelkészek többsége (1ő fQ) magyarpárti volt. 
HetényiĽ Martin 2008. 1Ő6. 
66 Molnár Imre 1998. 239.; HetényiĽ Martin 2008. 139–140. 
67 1939–19Őő között 20 gyülekezetben tartottak rendszeresen magyar nyelven református istentiszte letet, de 
többségüknél havonta csak egy–két alkalommal. A gyülekezetek listáját és a magyar nyelv_ istentiszteletek 
gyakoriságát lásd HetényiĽ Martin 2008. 1Ő8–150. 
68 SedivyĽ Puskás és Brányik embermentQ tevékenységéhez számos adalékkal szolgál Koncsol Lás zló 2006. 
Szabó Béla második világháború alatti tevékenységérQl és zsidómentQ ténykedésérQl lásd a lelkész lányávalĽ 
Csukás Zsigmondné Szabó Mártával készített interjút. Interjú Csukás Zsigmondné Szabó Mártával. SomorjaĽ 
2012. 08. 03. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ tulajdonában.    
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2. Ébredés és belmisszió Magyarországon 
 
2.1. Fogalmi keretek: ébredés, belmisszió, kegyesség 
 
2.2.1. Ébredés 
 
„Az »ébredés« (angol: revival, francia: réveil, német: Erweckung) a protestáns 

egyházi szóhasználatban olyan vallási megújulási törekvéseket, kezdeményezéseket jelöl, 
amelyek a formális egyházi élettel szemben a bensQségesebb, személyesebb hitélet, a 
személyes megtérés, a hitben való megújulás (»hitbeli újjászületés«), az evangéliumi 
követelményeknek megfelelQ életvitel igényével, a gyakorlati kegyesség hangsúlyozásával 
lépnek fel, és aránylag rövid idQ alatt, nagy hatókörben, széles rétegeket megszólító, 
megmozdító mozgalmakká válnak.”69 

A protestáns egyháztörténet-írás a 16. század végétQl több „ébredési mozgalmat” tart 
számon Európában és Észak-AmerikábanĽ melyekre a 20. század evangelizációs mozgalmai is 
nagy elQszeretettel hivatkoztak. E felfogás szerint maga a reformáció is egy ilyen ébredésnek 
tekinthetQĽ mely a puritanizmuson és a pietizmuson keresztül kapcsolódik a modern 
tömegevangelizációs mozgalmakhoz. 

A honi protestáns historiográfia magyar vonatkozásban kétĽ egy tágabb és egy sz_kebb 
értelemben is használja az ébredés fogalmát. A tágabb értelmezés a 19. utolsó harmadától 
számítja a magyarországi protestánsĽ ezen belül a református ébredés kezdetétĽ míg sz_kebb 
értelemben hosszú elQzmények után csak az 19Ő0-es évek elejétQl beszél ébredésrQl.70  

 
2.1.2. Belmisszió  
 
A belmisszó és az ébredés a magyar teológiai és egyháztörténeti irodalomban hol 

azonosĽ hol szinonim fogalmakként jelennek meg. A témával foglalkozó kutatók közül 
azonban vannakĽ akik fontosnak tartják e fogalmak jelentését megfelelQen elhatárolniĽ ugyanis 
„az ébredés konkrét történeti korszakoktól függetlenül jelölhet egy vallási jelenséget, 
belmisszión korhoz kötötten, a kapitalizmus nagyvárosi viszonyai között létrejött vallási-
egyházi megújulási törekvéseket, mindenekelQtt a »német belmisszió atyja«, Johann Hinrich 
Wichern (1808–1881) fellépését és szellemi hatását értjük.“71 

A 18–19. században gyökeres változás állt be a tömegek valláshoz és egyházakhoz 
való viszonyában: a hagyományos „középkori” vallásos gondolkodás elt_ntĽ és egyre nagyobb 
teret nyert a szekuláris világszemlélet. E folyamat szellemi mozgatórúgóját a 
felvilágosodásban kereshetjükĽ aminek nyomán a 19. században úgy a közszellembenĽ mint a 
teológiában a racionalizmus és a liberalizmus eszméi jutottak érvényre. Ezt a tendenciát 
erQsítették a korszak gazdasági-társadalmi változásai is. Az ipari forradalom nyomán hirtelen 
megnQtt nagyvárosok lakosságának a kapcsolata az egyházakkal egyre felszínesebbé váltĽ és 
mind többen távolodtak el a vallástól. E folyamatok voltak a legfontosabb ösztönzQi a 19. 

                                                                 
69 Kiss Réka 2006. 13Ő3. 
70 Uo. 1343–13ŐŐ. Az ébredési mozgalmakra bQvebben lásd Czakó JenQ 2002. 
71 Kiss Réka 2006. 13Őő. 
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század elején az európai és észak-amerikai protestáns egyházakban a belsQ megújulást hirdetQ 
ébredési mozgalmak megjelenésének.72 

Az ébredés egyik jellemzQ terepe tehát a modern ipari nagyváros volt. FQként a 
falvakból ide kerültĽ gyökértelenné váltĽ a vallástól és az egyházaktól eltávolodottĽ 
legtöbbször elégtelen szociális viszonyok között élQ munkástömegek között végzett 
evangelizáló és szociális munkát nevezték belmissziónak (németül Innere MissionĽ angolul 
inner mission vagy home mission)Ľ megkülönböztetve az ébredés számára ugyancsak fontos 
külmissziótól vagy pogánymissziótól.73 

A belmisszió kezdetben a hivatalos egyházszervezettQlĽ annak vezetésétQl független 
egyesületi keretek között bontakozott kiĽ mely az egyházak részérQl gyanakvástĽ sok esetben 
ellenszenvet váltott ki. A kor liberális egyházi vezetése legtöbbször rossz néven vette a 
belmissziói mozgalmak részérQl az egyházak belsQ állapotát és kiüresedett hitéletét illetQ 
kritikákat. Tartottak attólĽ hogy az egyesületek magukhoz vonzzák a legbuzgóbb híveketĽ ami 
a gyülekezetek megosztásáhozĽ rosszabb esetben „szektásodáshoz” (a személyes vallásosságra 
nagyobb hangsúlyt fektetQ kisegyházakhoz való csatlakozáshoz)Ľ vagy akár 
egyházszakadáshoz vezet. Rossz szemmel nézték az egyesületek interkonfesszionális jellegét 
isĽ mivel azok tagjait nem a hitvallásokĽ hanem a személyes hitélet gyakorlása kötötte össze. 
A belmissziói egyesületeket ért kritikák nagyrészt alaptalanok voltakĽ bizonyos esetekben 
viszont valós problémákra mutattak rá. Egyes túlzó kegyes/pietista gyülekezetek 
vallásgyakorlatában például negatívumként jelentkezett a tagok szélsQséges 
kultúraellenessége vagy a társadalomtól való elkülönülése.  Ugyancsak a többség jogos 
ellenszenvét váltották ki azok a csoportokĽ akik a kiválasztottság tudatával magukra mint 
„megtértekre”Ľ az igazi keresztény értékek kizárólagos hordozóira tekintettek.74 

 
2.1.3. A belmissziói munka 
 
Forgács Gyula A belmisszió és Cura Pastoralis kézikönyve c. 1925-ben kiadott 

m_vében a belmissziónak két nagy munkaágát különíti el. Az elsQ kifeléĽ a társadalom felé 
irányulĽ és két további ága van: az evangelizáció és a szeretetmunka (diakónia). A másik 
befelé irányulĽ „és a belmisszió saját érdekében, önmagára nézve végzi”.75 Ez is két további 
ágra oszlik: munkaerQképzésre és szervezQ tevékenységre. E munkaágak több tucat további 
kisebb-nagyobb munkaterületre tagolódnakĽ melyek közül alább csak a legfontosabbakat 
említjük. 

Forgács a misszió egyik legfontosabb feladatának az evangelizációt tartottaĽ mely 
azonban nem csak igehirdetésĽ „hanem az evangéliumnak, mint lelkeket mentQ hatalomnak, 
szóban, nyomtatásban és cselekvésben való demonstrálása.” Eszköze az igehirdetésĽ a 
bibliaolvasás ösztönzéseĽ a keresztényi szellem_ könyvekĽ iratok írása és terjesztéseĽ az 
imádkozás és éneklésĽ valamint az adakozás fontosságának a hirdetése.76 

                                                                 
72 A 19–20. századi ébredés mozgalmak sokféleĽ nemegyszer ellentmondásos jelenségekbQl tevQdtek össze. 
Megjelenésüknek a fentebb leírtak mellett számos más oka és motivációja is volt. ErrQl bQvebben lásd Kósa 
László 2000. 96. 
73 Uo.; Géra Eleonóra definíciójában „a belmisszió a neopietizmus gondolatkörébQl eredQ hiterQsítQ, hitébresztQ 
megújulási mozgalom, valamint segítQ, ápoló, mentQ és szervezQ munka” Géra Eleonóra 2006a. 17. 
74 Dobos László Gábor 1987. 27Ő–27ő; Kósa László 2006. ő21–522. 
75 Forgács Gyula 192ő. Ő0–41.  
76 Uo. 336. 



25 

 

A belmisszió különösen fontosnak tartotta az evangélium hirdetését a gyermekek és a 
fiatalok között. Szervezte és támogatta a vasárnapi iskolátĽ77 a cserkészetetĽ78 valamint a 
keresztény alapon szervezQdQ diák-Ľ ifjúsági és leányegyesületeket.79 

Igyekezett elérni és rendszeres lelkigondozásban részesíteni a szórványokatĽ80 a 
külföldön élQket és a Magyarországon élQ külföldieketĽ a folyton mozgásban lévQ vándorló 
munkát végzQketĽ és a hajókon szolgálatot teljesítQket is.81 

Ugyancsak fontosnak tartotta a zsidóknakĽ „Izrael eltévedt juhainak” az 
evangelizálásátĽ akiknek megtérését a Szentírás által igazolt történeti szükségszer_ségnek 
tartotta.82 

A belmisszió további lényeges munkaterülete a védQ és az ápoló munkaĽ mely a 
rászoruló gyermekeken bölcsQdékĽ lelencházakĽ árvaházakĽ a fiatal fiúk és leányok részére 
foglalkoztató m_helyekĽ háztartási iskolák, tanonc-Ľ cseléd- és munkásnQotthonok 
létrehozásával és fenntartásával próbált segíteni.83 

„A mentés munkája magában foglalja az erkölcsi romlás veszélyének kitett és a 
romlásba esett egyének felkeresését, a romlás megakadályozását és a megmentettek 
gondozását” – írja Forgács.84 A belmisszió mentQ tevékenységében is kiemelt helyen szerepel 
„a züllésnek indult gyermekek mentése”. A felnQttek közti mentQmunka leginkább az 
alkoholizmus és a házasságon kívüli nemi életĽ ill. a prostitúció visszaszorításátĽ valamint a 
börtönökben levQ foglyok lelki gondozását tekintette fQ céljának.85 

A belmisszió fentebb említett másodikĽ „befelé irányuló” nagy munkakörének 
legfontosabb területe a missziói dolgozók képzése. Ezen belül ki kell emelnünk a diakóniai és 
a nevelQmunkai szolgálat felé elkötelezett diakonisszák képzését. A diakonisszák gondozástĽ 
illetve szociálisĽ nevelQi munkátĽ elsQsorban a betegápolást hivatásszer_en végzQ és erre 
fogadalmat tettĽ rendszerint társaival együtt közösségben élQ nQk. Hivatásukra 
diakonisszaképzQ intézetekben több éven keresztül készülnek, ahol rendszerint alapos 
teológiai és betegápolói képzésben részesülnek.86 

 
2.1.4. Kegyesség 
 
Bucsay Mihály definíciójábanĽ a „kegyesség a magatartássá vált hit, a keresztyén hit a 

maga életet formáló, érzelmet és képzeletet, értelmet és akaratot megragadó, alakító, 
társadalmilag felmérhetQ hatásaival együtt.”87 UgyanQ e definíció alapján a magyar 

                                                                 
77 Belmissziói kezdeményezés_ hitbuzgalmi foglalkozás iskoláskorú gyermekek számára. A magyar vasárnapi 
iskolai mozgalom elsQ világháború elQtti történetér lásd Kovács Ábrahám 2006a. 
78 A református cserkészmozgalom és az evangéliumi cserkészet történetére bQvebben lásd B. Szabó Botond 
1993. 114–142. 
79 Forgács Gyula 192ő. Őő0–474. 
80 szórvány – a szervezett gyülekezeti kereteken kívülĽ más vallásúak vagy nemzetiség_ek között élQ 
egyháztagokĽ akik saját erejükbQl nem tudnak gyülekezetté szervezQdni  
81 Forgács Gyula 1925. 475–486. 
82 Uo. 491–492. 
83 Vö. Uo. ő18–545. 
84 Uo. 544. 
85 Uo. 545–570. 
86 Uo. 1925. 633–6Ő7. A magyarországi diakonisszaképzésrQl és a diakonisszák életérQl bQvebben lásd  Géra 
Eleonóra tanulmányait: Géra Eleonóra 2006b, 2006c, 2010. 
87 Bucsay Mihály 1983. 237. 
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református kegyességnek négy alaptípusát különbözteti meg: az elsQĽ eredetét tekintve egy 
reformáció elQttiĽ sQt kereszténység elQtti típusĽ melyet „babonás-vallásos” vagy „mágikus-
szakrális” kegyességnek nevezĽ és lelkileg alacsony szint_ babonás vallásosságnak tart; a 
másodikĽ a „konvencionálisan »református« típusú” kegyességĽ mely elutasítja a babonátĽ és a 
kultusznakĽ a tudásnak és az erkölcsöknek az ápolását tekinti az egyház legfQbb feladatánakĽ 
így a általános és a kollektív ember-Isten kapcsolatot helyezi elQtérbe;88 a harmadik az 
„evangéliumi-pietisztikus” típusúĽ mely a konvencionális kegyességgel szemben a személyes 
vallásos élmény elmélyítésére törekszik; a negyedik pedig az „igazi református típus”Ľ mely 
nem áll meg a pietisztikus kegyesség szubjektív élményénél és a „térítQ iparkodásnál”Ľ hanem 
megpróbál javítani kora gazdaságiĽ politikaiĽ társadalmi és kulturális viszonyain is. „Az ilyen 
református kegyesség személyes élQ hitet jelent, amelyben benne van a felelQsségtudat az 
egész teremtett világért és a lankadatlanul szolgáló aktivitás.”89 

Ennél sokkal gyakoribb a fogalom korlátozottabb tartalmú használata. A belmisszió 
puritán-pietista mozgalmak örököseként jelentkezett a 19. századi MagyarországonĽ és ezek 
bensQségesĽ pietisztikus vallásos lelkiségének a felélesztésén munkálkodott. KövetQire (fQként 
a Szabó Aladár nevével fémjelzett budapesti ébredési és missziói irányzathoz csatlakozókra) a 
korszakban a pietistaĽ vagy ezzel azonos vagy szinonim fogalomként a kegyesĽ kegyeskedQ 
kifejezéseket használtákĽ hol negatívĽ hol pozitív értelembenĽ attól függQenĽ hogy ki hogyan 
viszonyult a mozgalomhoz. A kegyesség ebben az értelemben csupán Bucsay harmadik, 
„evangéliumi-pietisztikus” kegyességi fogalmi típusának jelentéstartalmát hordozza. A 
továbbiakban a fogalmat mi is ebben az értelemben használjuk. 

 
2.2. Ébredés és belmisszió Magyarországon a 19. század közepétQl 1945-ig 
 
2.2.1. A debreceni ébredés 
 
A belmisszióĽ mely Magyarországon a 19. század végén és a 20. század elején a 

református egyház megelevenedéséhez vezetettĽ Csohány János szerint alapvetQen három 
ébredési mozgalomban gyökerezett. A továbbiakban mi is ezt a felosztást alkalmazzuk.90 

Eszerint elsQként a debreceni ébredés bontakozott kiĽ melynek elQkészítQje és lelki 
irányítója az új ortodoxia (másképp „egyházépítQ ortodoxia”)91 volt.92 Ez a teológiai irányzat 
az 1860–70-es években komoly harcot vívott a liberális teológia szélsQséges irányzatával.93 

A liberalizmus mint a 19. század egyik uralkodó eszméje az élet csaknem minden 
területén éreztette hatását. A politikaiĽ gazdasági és szellemi liberalizmus mellett megjelent a 
teológiai liberalizmus is.94 Ez utóbbi iránt való igény elsQsorban a liberális korszellemben 
nevelkedett m_velt rétegeknél fogalmazódott megĽ melyek a korszak által felvetett kérdésekre 
a hagyományos teológia által adott válaszokat már nem tartották elfogadhatónak. A liberális 

                                                                 
88 Uo. 237–238. 
89 Uo. 239–2Ő0. Sem Bucsay négyes felosztásátĽ sem második és negyedik kegyesség -típusát nem vette át az 
egyháztörténet-írás. 
90 Csohány János 1983. 33–34. 
91 További megnevezései: tradicionális vagy konfesszionalista teológia. 
92 Sípos Ete Álmos 200Ő. 30. 
93 A liberális teológia és a debreceni újortodoxia egyháztörténeti és teológiai szempontú monografikus igény_ 
feldolgozását Kovács Ábrahám végezte el: Kovács Ábrahám 2010. 
94 A liberális teológiáról a magyar református egyházban bQvebben lásd Márkus JenQ 200ő. 
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teológia uralkodóvá vált a református egyházban is. KépviselQi az egyház megújulását 
szerették volna elérniĽ fQként szervezetiĽ egyházi szellemiĽ irodalmi és teológiai reformok 
megvalósításával.95 Céljuk egy új szintézis létrehozása volt a hit és a tudomány között. A 
kereszténység „korszer_sítését” úgy vélték megvalósíthatónakĽ hogy szám_zték belQle a 
tudományos gondolkodásnakĽ az észelv_ségnek ellentmondó hittételeket. A Bibliát 
történetkritikai módszerekkel vizsgáltákĽ mellQzték vagy tagadták annak kijelentés voltátĽ nem 
hittek a csodákbanĽ a vallás lényegét pedig az erkölcsben látták. Jézus személyére nem mint 
az emberek b_neiért kereszthalált halt MegváltóraĽ hanem mint minden ember számára 
önerQbQl megvalósítható valláserkölcsi mintára tekintettek.96 A liberális teológusokat az ész 
abszolút voltába vetett hit („észvallás”) jellemezteĽ és az ezen alapuló világnézet adta 
teológiai fejtegetéseik gondolati keretét.97 

A liberális teológia megerQsödése váltotta ki az új ortodoxia teológiai irányzatának a 
színre lépését. Életre hívójának Filó Lajos nagykQrösi lelkész tekinthetQĽ aki – bár korábban 
maga is racionalista és liberális teológiai elveket vallott – 1862-ben több írásával is élesen 
szembefordult a liberalizmus szélsQségesĽ a leglényegesebb keresztény hittételtĽ a feltámadást 
tagadóĽ leginkább Ballagi Mór nevével fémjelzett kritikai irányzatával.98 Legismertebb és 
legnagyobb hatású képviselQi id. Révész Imre debreceni lelkészĽ egyháztörténész és Balogh 
FerencĽ a debreceni teológia elsQ egyháztörténet professzora voltak. Az új ortodoxia 
programját az 187ő-ben megjelent Debreceni Hitvallás foglalta össze. LényegeĽ hogy „amit a 
liberálisok tagadtak, az új ortodoxia tántoríthatatlanul hitte és vallotta”;99 vagyis hitt a 
Szentírás kijelentés voltábanĽ és ragaszkodott a hitvallásokhoz. Az irányzat nyitott volt a 
haladás irányába oly módonĽ hogy közben régi értékeket is igyekezett megvédeni. A 
tudományt és az észt viszont nem állította a hittel szembeĽ még kevésbé a hit fölé.100 A 
hetvenes évek végére az ortodoxia elérte céljátĽ a liberalizmus engedett a szélsQséges 
álláspontjából. Ezt követQen az új ortodoxia beolvadt a debreceni ébredésbe.101 

A debreceni ébredés fQ inspirátora a fentebb már említett Révész Imre voltĽ aki 186Ő-
ben jelentette meg Kálvinról írott könyvétĽ mely nagy hatást gyakorolt követQire. TanítványaĽ 
Balogh Ferenc PárizsbanĽ Londonban és Skóciában tanultĽ ahol megismerte a belmissziótĽ és 
annak elkötelezett munkása lett. Debreceni kollégiumi tanársága idején „evangéliumi” 
szellem_ lapot szerkesztett (Evangyéliomi Protestáns Lap)Ľ teológus hallgatóknak önképzQ 
kört szervezett (Hittanszaki ÖnképzQ Társulat)Ľ hogy a jövQ lelkészeit a megújulás 
szolgálatába állítsa. Fáradhatatlanul propagálta a kül- és belmisszió szükségességét.102 A 
debreceni teológia professzori karában Balogh mellett még Csiky Lajos és ErdQs Ferenc 
képviselte „az ébredés csendes, szemérmes, vidékies viszonyokra szabott, de magyar és 
külföldi puritán és pietista hatásokat egybeolvasztó debreceni ágát.”103 

A debreceni ébredés belmisszióval kapcsolatos szempontjai és ez irányú tevékenysége 
összegzQdik Baloghnak egy 1884-benĽ a teológiai önképzQ kör diákjai elQtt tartott 

                                                                 
95 Márkus Mihály 1983. 1ő6–157. 
96 Vö. Kovács Ábrahám 2010. 111. 
97 A liberális-ortodox teológiai vita dogmatikai elemzését bQvebben lásd Uo. 2010. 113–192. 
98 Vö. Márkus Mihály 1983. 1ő8. 
99 Kovács Ábrahám 2010. 201–202. 
100 Márkus Mihály 1983. 1ő8. 
101 Uo. 160. 
102 Vö. Márkus Mihály 1983. 179–180. 
103 Uo. 181. 
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beszédében. Ebben a hallgatók elé az alábbi feladatokat állította: 1. a személyes hitélet 
megújításaĽ 2. a kegyesség ápolása bibliaolvasássalĽ 3. vasárnapi iskolák tartásaĽ Ő. a vasárnap 
megszenteléseĽ ő. a legáció legyen missziói szolgálatĽ 6. templomon kívüli istentiszteletek 
tartásaĽ 7. belmissziói szolgálat bánya- és ipartelepekenĽ üdülQhelyekenĽ hajókon stb., 8. a 
felsoroltak csak az egyéni kegyességi életre támaszkodva tudják betölteni hivatásukat.104 

 
2.2.2. A dél-alföldi ébredés 
 
A második ébredési mozgalom a Dél-Alföldön bontakozott ki.105 Ez a mozgalom 

(mint ahogy a debreceni ébredés is) jó munkamezQt talált a lelkész nélküli paraszt-
ekkleziolákban (kegyes kisközösségekben)Ľ melyek még Qrizték a korábbi puritán ébredés 
örökségét. Nemcsak a paraszt-ekkleziolák iránti felelQsségĽ de a skót református ébredéstQl 
nyert impulzusok is összekötötték a két ébredési mozgalmat. Az itteni gyülekezetekben 
evangelizált 1887 decemberétQl fél éven keresztül az ismert skót igehirdetQĽ Andrew N. 
Sommerville. Evangelizáló körútja komoly lendületet adott a missziói munkának.106    

 A dél-alföldi ébredés legjelentQsebb képviselQi Rácz Károly szapáryfalvaiĽ Szalay 
József nagybecskereki és Kecskeméti Ferenc békési református lelkészek voltak. Utóbbi 
kettQre edinburghi tanulmányaik során a skót ébredés és belmissziói munka gyakorolt nagy 
hatást.107 

E mozgalom jellemzQje voltĽ hogy a három ébredés közül ebben volt a legerQsebb az 
ökumenikus jelleg. Szalay és társai belmissziói munkájukkal nemcsak elértékĽ de a református 
egyház támadásaival szemben védelmükbe is vették az akkori szabadegyházakatĽ a 
nazarénusokatĽ baptistákatĽ vagy az akkor szervezQdQ adventistákat. A dél-alföldi ébredés 
lapjaiban rendszeresen megjelentették a baptisták és adventisták írásait is.108 Szalay a misszió 
legfontosabb eszközének az istentiszteletet tartottaĽ és küzdött az állam és az egyház 
szétválasztásáért.109            

 
2.2.3. A budapesti ébredés 
  
A harmadik ébredési mozgalom Budapesten az 1880-as évek elejétQl bontakozott ki. 

„Ez a fQvárosi helyzet miatt nagyobb lehetQségekkel rendelkezQ, mozgékony ébredési irány 
átütQ és látványos sikerei révén késQbb ismertebbé vált az Qt korban megelQzQ másik kettQnél 
és egy idQ után azokról megfeledkezve, a magyar református belmisszió kizárólagos 
kezdeményezQjének tekintették” – írja Márkus Mihály.110 Lelki impulzusokat fQként a Pesten 
1841-ben letelepedett skót missziótól111 és az 18ő9-ben létrehozott pesti németajkú 
református leányegyháztól112 nyertĽ melyek létrehozásuktól a nyugat-európai belmissziói 
                                                                 
104 Uo. 180. 
105 Dél-MagyarországĽ ezen belül a Dél-Alföld 18–19. századi vallási mozgalmainak vizsgálatához több 
szempontot is felvet Kósa László 2011a. 18ő–201. 
106 Sípos Ete Álmos 200Ő. 37–38. Sommerville magyarországi útjáról lásd Révész Imre 19Ő3Ľ újabban pedig 
Molnár Sándor Károly 201Ő.   
107 Vö. Márkus Mihály 1983. 181–182. 
108 Uo. 181–182. 
109 Sípos Ete Álmos 200Ő. 33. 
110 Márkus Mihály 1983. 182. 
111 Történetére lásd Kovács Ábrahám 2006b és 2006c. 
112 Történetére lásd Kovács Ábrahám 2016. 
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áramlatok magyarországi közvetítQi voltak.113 A fQvárosi belmisszió akkor vált igazán széles 
kör_véĽ és alakult át ébredési mozgalommáĽ amikor Szabó Aladár (1860–19ŐŐ) és követQi az 
1880-as évektQl kezdQdQen az eddigi német helyett magyar nyelven kezdték végezni a 
munkát.114    

Szabó és munkatársainak növekvQ köre (Szilassy AladárĽ Kecskeméthy IstvánĽ 
Kenessey Béla stb.) megtérésre szólítottak fel mindenkitĽ és hittékĽ hogy munkájuk nyomán 
belátható idQn belül az evangélium szelleme fogja áthatni a teljes magyar társadalmat.115 
ÚttörQ munkásságuk következtében a fQvárosból kiindulva meghonosodtak a belmisszió 
legfontosabb munkaterületei. Tevékenységük nyomán vasárnapi iskolákĽ ifjúsági egyletek és 
bibliakörök jöttek létre. Szabó kezdeményezésére 1903-ban megalakult a magyarországi 
pietizmus országos központjaĽ a Bethánia Egylet,116 mely egy szervezetbe igyekezett 
tömöríteni a gyülekezetek lelki ébresztéséért felelQsséget érzQ kegyes híveket. A Bethánián 
kívül számos további belmissziói egyesület életre hívásában is szerepet játszott (Keresztyén 
Ifjúsági EgyesületĽ Lorántffy Zsuzsánna EgyesületĽ117 Egyházi Értekezletek118). Ugyancsak az 
Q szerkesztésében jelent meg még 1896-ban az Új Óramutató c. könyvĽ119 mely a 
magyarországi belmissziónak adott programot és új irányt.120 Szabó Aladár belmisszió terén 
kifejtett úttörQ tevékenységéért a „magyar belmisszió atyja” kitüntetQ elnevezést kapta. 

 
2.2.4. Belmisszió a magyar református egyházban 1918–1945 között 
 
A belmisszió Magyarországon a kezdetektQl az 19Ő0-es évek végéig döntQen 

egyesületi keretek között folyt. Azonban míg a hivatalos egyház a dualizmus ideje alatt 
elutasító magatartást tanúsított az egyesületekkel szembenĽ addig az elsQ világháborút 
követQen már megpróbálta ellenQrzése alá vonni azokat. Ez egy folyamatosan kibontakozóĽ 
tudatos koncepció részét képezteĽ mely a belmissziói munkának az egyház testébe való 
fokozatos integrálásátĽ valamint annak gyülekezetiĽ egyházmegyeiĽ egyházkerületi és konventi 
szintenĽ egységes elvek szerint való megszervezését ölelte fel.121 Az egyesületekhez való 
viszony megváltozásának hátterében az egyház vezetQinek az a felismerése álltĽ hogy a 
belmissziói mozgalmak az evangelizációt és a szeretetmunkát a hivatalos egyház ilyen irányú 
tevékenységének a hiányában vállalták magukra.122 

A korszak legjelentQsebb személyei és irányzatai közül kiemelhetjük a már fentebb 
említett Szabó AladártĽ aki a pietisztikus kegyességnek volt a képviselQje. A Bethánia és 
vidéki szervezetei körül tömörülQ követQi szerint a „megtérés”Ľ az „újjászületés” és 
„megszentelQdés”Ľ valamint az ezekhez kacsolódó egyéb rítusok nélkülözhetetlen feltételei 
egy „magasabb rend_” keresztényi élet kialakításának. Legtöbbször elítéltek minden olyan 
szórakozást és tevékenységet (alkoholfogyasztásĽ táncĽ világi szórakozások)Ľ melyek nem a 

                                                                 
113 Kósa László 2000. 96. 
114 Kool, Anne-Marie 1995. 160. 
115 Kósa László 2006. ő21. 
116 Történetére bQvebben lásd Kiss Réka 2006 és Szikszai Béni 201ő. 
117 Történetére lásd Géra Eleonóra 2006b. 
118 Történetére lásd Kósa László 2011b. 
119 A könyvrQl bQvebben lásd Kósa László 2006. 
120 Vö. Bucsay Mihály 198ő. 223–224. 
121 Barcza József 1993. Ő9. 
122 Bucsay Mihály 198ő. 2Ő9. 



30 

 

„tiszta” vallásos élet megvalósítását segítették elQ. Az egyesület kifejezetten felekezetközi 
nézeteket vallottĽ amelyért gyakorta érték támadások az egyház képviselQi részérQl.123 

Victor (II) János (1888–19őŐ) szintén a belmisszió egyik meghatározó alakja volt a 
korszakban.124 Az 1907-ben alapított felekezetközi jelleg_ Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetségnek (192ő-tQl Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége) hosszú ideig szervezQje 
és szellemi irányítója volt. A szervezet sosem vált igazi tömegmozgalommáĽ de mindvégig 
komoly szellemi befolyással bírt a protestáns diákok között. 

Az ifjúsági munkaĽ a pedagógia és a filozófia terén is kiemelkedQ tevékenységet fejtett 
ki Karácsony Sándor (1891–19ő2). Csaknem minden református és felekezetközi 
diákszervezettel kapcsolatban voltĽ felszólalásai rendszerint a diákkonferenciák csúcspontját 
jelentették. A „magyar észjárás” bölcseletének kidolgozója óriási népszer_ségnek örvendett a 
fiatalok közöttĽ követQit némi iróniával „alexandriánusoknak” is nevezték.125            

A kálvinista elvekhez való következetes visszatérést helyezte elQtérbe a történelmi 
kálvinizmusĽ melynek legjelentQsebb képviselQje a korszakban Sebestyén JenQ (188Ő–1950) 
teológiai tanár volt. A hollandiai „szigorú reformátusság” elveire építQ irányzat komoly 
harcokat vívott a felekezetközöttiséget képviselQĽ Victor János nevével fémjelzett „általános 
keresztyén” irányzat ellen.126 

A különbözQ irányzatok közti ellentétek tompításaĽ a szoros belsQ egyházi kapcsolatok 
kialakításaĽ végeredményében pedig egy erQs és kiegyensúlyozottĽ a magyarság jövQjének 
alakításában tevékeny szerepet vállaló egyház kiépítése volt a célja a kor legbefolyásosabb 
református vezetQjénekĽ Ravasz László dunamelléki püspöknek. Ravasz fontos szerepet szánt 
a belmissziónak a kiüresedQ gyülekezeti élet revitalizálásábanĽ de úgy láttaĽ hogy az 
„egyesületi” vagy „általános keresztyénség” a szekularizációt szolgáljaĽ ha munkájának 
eredményeit nem vezeti vissza az egyház és a gyülekezetek keretei közéĽ így fQként a ’20-as, 
’30-as évek fordulójától egyre türelmetlenebbül törekedett az egyesületek „egyháziasítására”. 
Sokat idézett gondolata jól kifejezi ezzel kapcsolatos koncepciójátĽ mely szerint „a missziót 
egyháziasítani és az egyházat missziósítani kell.”127 Mindennek megvalósítására a korszakban 
több lépés is történt: 

 
- a Református Egyetemes Konvent 1922-ben Belmissziói Bizottságot állít felĽ és 

határozatot hoz az egyházközségiĽ egyházmegyei és egyházkerületi belmissziói 
bizottságok létrehozásáról; 

- 1923-tól a Dunamelléki és Dunántúli Egyházkerület belmissziói lelkészeket alkalmaz; 
- 1926-ban határozat születik az ifjúsági munkák egyháziasításának a szükségességérQl; 
- 1927-tQl évente megjelenik a Belmissziói útmutatóĽ mely irányelveket és útmutatást 

nyújt a belmissziói munkát végzQknek; 
- 1931-ben a konvent missziói szabályrendeletet léptet érvénybe; 
- a negyedik budapesti zsinat 1931-ben megalkotja a törvénykönyv III. törvénycikkelyét 

az egyház missziói munkájárólĽ melyet a kormányzó 1933-ban megerQsít.128 
 

                                                                 
123 Dobos László Gábor 1987. 27Ő–275. 
124 Victor (II) János és a Victor család életére lásd Osztovitsné Bereczky Noémi 2006. 
125 Életére bQvebben lásd Kontra György 2003. 
126 Dobos László Gábor 1987. 267–269. 
127 Hatos Pál 2016. 179–181. 
128 Dobos László Gábor 1987. 270–271  
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Az 1933-as törvénycikk szerint a missziói munka immáron törvényesen szabályozott 
egyházi feladattá vált. A már létezQ belmissziói egyesületeket ugyan megtartottaĽ de 
igyekezett ezeket betagolni az egyházba. Az újonnan létrejövQ missziói szervezeteket ezt 
követQen be kellett jelenteni az egyház illetékes szerveinélĽ míg a missziói munkások képzését 
a konvent által megszabott elvek szerint az egyházi testületeknek kellett végezni. A 
törvénycikk életbe lépését követQen megkezdQdött az egyesületek hivatalos egyház általi 
ellenQrzéseĽ munkájuk átvétele.129 

A korszakban a lelkészek egyre nagyobb számban kapcsolódtak be a missziói 
munkábaĽ igazĽ a korábbi idQszakoz képest már nagyobb segítséget is kaptak különbözQ 
kiadványok formájában. A húszas évek közepétQl az egyházi sajtó egy része (Kálvinista 
Szemle, Református IgehirdetQ, Lelkészegyesület, Reformáció) is felkarolta a belmisszió 
ügyét.130 

Az egyház „hivatalos” belmissziói munkájának erQsödése ellenére a két világháború 
között a belmisszió továbbra is többnyire egyesületi keretek között folytĽ köszönhetQen annak, 
hogy az egyházi vezetQk törekevéseivel szemben a korszak végéig csak néhány egyesület 
„egyháziasult”.131 Ez a folyamat majd csak második világháború utánĽ az átalakuló politikai 
és egyházi viszonyok eredményeként gyorsul fel és zárul le.132 

Az ébredési/belmissziói mozgalmak és ez egyház hitébresztQ munkája végül meghozta 
gyümölcsét. A második világháborút követQ években az ébredés immáron tömeges méreteket 
öltött.133  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
129 Vö. Bolyki János – Ladányi Sándor 1999. ő7–58. 
130 Bolyki János – Ladányi Sándor 1999. 62. 
131 Dobos László Gábor 1987. 271.  
132 Bolyki János – Ladányi Sándor 1999. ő7. 
133 A hatalom azonban hamarosan a kommunista párt kezébe kerültĽ mely nem nézhette tétlenül a vallási élet 
virágzását. 19Ő9/ő0 folyamán a belmissziói egyesületek „önkéntes feloszlásának” kikényszerítése az ébredést 
intézményes kereteitQl fosztotta megĽ az 19ő2-ben életbe lépett Missziói Szabályrendelet pedig a missziói 
munkát lehetetlenítette el – mindez pedig a magyarországi ébredési mozgalom elhalásához vezetett. Az ébredési 
mozgalom felszámolásáról bQvebben lásd Kiss Réka 2006. 136Ő–1367. 
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3. Református egyházi belmisszió a Felvidéken és Kárpátalján 1918–1945 között 
 
3.1. ElQzmények 
 
A két világháború között kibontakozó szlovákiai és kárpátaljai református belmisszió 

meglehetQsen szerény elQzményekre támaszkodhatott. Ennek egyik okaĽ hogy a belmisszió 
elsQsorban városi jelenség voltĽ a Felvidék nagyobb városainak lakói között pedig alacsony 
volt a reformátusok aránya. 1918 elQtt a vizsgált területen csak elszórtan találunk református 
belmissziói kezdeményezéseketĽ melyek döntQen egy-egy nagyobb országos belmissziói 
irányzat központjával vagy annak vezetQ alakjaival álltak összeköttetésben: „Voltak 
nQegyesületek és leányegyletek szorosabb vagy tágabb kapcsolatban a Lorántffy Egyesülettel. 
M_ködtek gyermek-, leány-, nQ-, ifjúsági- vagy vegyes általános szövetségek közelebbi vagy 
távolabbi kapcsolatban a magyarországi Budapest központtal létesített Bethánia Egyesülettel. 
Állottak fenn vasárnapi iskolák a két elQbbi irányzattal együttm_ködve vagy pedig ezektQl 
függetlenül, de az általános keresztyénség irányzatában álló Vasárnapi Iskolai Szövetséggel 
összeköttetésben“134 – jellemzi a felvidéki reformátusok elsQ világháború elQtti belmissziói 
életét Sörös Béla.  

A vizsgált területen komolyabb református belmissziói munka az elsQ világháború 
elQtt ismereteink szerint csak a dunántúli egyházkerület püspöki székvárosábanĽ Komáromban 
folyt. Itt szegényház és két belmissziói egyesület is m_ködött.135 Az evangélium iránt 
komolyabban érdeklQdQ helyi ifjúság felkarolása Vargha Sándor és Pongrácz József lelkészek 
nevéhez kapcsolódott a városban.136 

Az elQzmények között meg kell említenünk a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség (MEKDSz) Felvidéken tartott konferenciáit (EperjesĽ 1911; FelsQszeliĽ 1913; 
Losonc, 1914)137 isĽ melyek több helybéli református fiatalt fordítottak a komoly evangéliumi 
élet és a belmisszió felé.138 

Egyes belmissziói céllal létrejött csoportok többfelekezet_ek voltakĽ melyekben 
jelentQs súllyal voltak jelen az evangélikusok. A három nemzetiséget (szlovákĽ németĽ 
magyar) magába foglaló észak-magyarországi lutheránusok között – az itt élQ 
reformátusokkal ellentétben – már 1918 elQtt teret nyert a belmisszióĽ mely átsugárzott a 
református felekezet tagjaira isĽ ezért indokoltnak tartjuk annak vázlatos bemutatását.139 
 

                                                                 
134 Péter Mihály 1929b. 70. 
135 A Komáromi Protestáns Jótékony NQegyletĽ Komáromi Református Ifjúsági Egyesület. Történetükre lásd 
Tömösközi Ferenc 201ő. 199–226. 
136 Vargha Sándor 190ő–191Ő között komáromi hitoktató lelkészĽ 191Ő–1920 között másod-, 1920–192Ő között 
révkomáromi rendes lelkész. A bencés gimnázium református diákjainak bibliaórákat tartott Bibliai Iskola  
néven. Komáromban „úgy a tanuló ifjúság, mint a gyülekezet fiatal tagjai között olyan áldásos buzgó munkát 
végzett, melynek hatása évtizedeken át fennmaradt.” Kránitz Zsolt 2013. 132.; Pongrácz József pápai teológiai 
tanárĽ 1908–1910 között Antal Géza püspök titkára Komáromban. Itt-tartózkodása alatt bibliakört szervezett 
fiataloknak. Életére és komáromi m_ködésére bQvebben lásd Pongrácz József 201ő. ő19–662. 
137 Dobos László Gábor 1987. 28Ő. 
138 A két világháború közötti csehszlovákiai református belmisszió terén fontos szerepet játszó lelkészek közül 
pl. Galambos Zoltán a felsQszeliĽ Szabó Béla a losonci diákkonferenciához kötötte megtérését. Kránitz Zsolt 
2013. 330.; Református Egyház és Iskola, 1926/35. 2. 
139 1911–1918 között egy felvidéki magyar gyülekezetben (FelsQszeli) szolgált az evangélikus belmis szió egyik 
legjelentQsebb magyarországi alakjaĽ Podmaniczky Pál is. Életére lásd Keveházi László 2006 
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3.2. Evangélikus belmisszió a Felvidéken 
 
A világháború elQestéjén már többĽ elsQsorban német felvidéki evangélikus 

gyülekezetben intenzív kül- és belmissziói munka folyt.  
A pozsonyi német nyelv_ evangélikus egyház 179Ő-ben fiúkĽ majd 180ő-ben leányok 

számára létesített árvaházatĽ míg 1807-ben már egy kis kórház is szolgálta a gyülekezet 
tagjait. 1891-ben az ausztriai gallneukircheni diakonisszaintézet segítségével Pozsonyban 
német nyelv_ diakonissza-anyaházat állítottak fel. Az itt képzett diakonisszák fokozatosan 
átvették a gyülekezet szociális intézményeinek a vezetésétĽ valamint a gondozói munkátĽ de a 
belmisszió egyéb területein is aktívan tevékenykedtek. 191Ő-ben a pozsonyi evangélikus 
németek diakóniai intézményei (árvaházĽ öregotthonĽ leánymenhelyĽ kórház és 
dikonisszaképzQ) egy nagy közös reprezentatív épületet kaptak. 

A elsQ világháború után Pozsony továbbra is a szlovákiai evangélikus egyház 
legfontosabb belmissziói központja maradt. Az összevont intézetben 1930-ban 46 felszentelt 
diakonissza és négy kisegítQ testvér dolgozott. A központi szociális intézmények mellett a 
környezQ és a távolabbiĽ fQként német nyelv_ szlovákiai gyülekezetekben (LQcse: árvaházĽ 
kórház; KésmárkĽ IglóĽ Gölnicbánya stb.) is fontos munkát végeztekĽ de m_ködtek 
diakonisszái Magyarországon is.140 

Nemcsak a németĽ hanem a szlovák és magyar nyelv_ gyülekezetekben is terjedt a 
belmisszióĽ melynek eredményeként több helyen szegényházatĽ árvaházat és öregotthont 
állítottak fel. A két világháború között Pozsony mellett Ótura és Liptószentmiklós vált a 
szlovákiai evangélikus belmisszió legfontosabb központjává.141 

Óturán a korszak egyik legnépszer_bb szlovák keresztény írónQjénekĽ a Kék Kereszt 
egylet142 emblematikus alakjánakĽ Kristína Royovának143 a szellemi vezetésével jött létre 
belmissziói/diakóniai központ. Kórházat (1912)Ľ árvaházat (1926)Ľ aggmenhelyet (1933)Ľ 
valamint szlovák nyelv_ diakonisszaképzQt létesítettĽ melybe az elsQ diakonisszák a 
németországi friedenshorti diakonisszaközpontból érkeztek.144 Az óturai belmissziói 
központot m_ködtetQĽ Royová körül létrejött ima- és munkaközösségĽ a „Testvériség” 
(Bratstvo) egy viszonylag zártĽ pietista csoportként m_ködöttĽ melynek tagjai ugyan az 
evangélikus egyház tagjai voltakĽ de hangsúlyosan felekezetközi alapon álltak. Szociális 
intézményeiket saját forrásból tartották fennĽ mint ahogy egész belmissziói munkájukat az 
evangélikus egyháztól függetlenül végezték.145 

Az elsQ egyházi fenntartású szlovák nyelv_ diakonisszaképzQt Liptószentmiklóson 
állították fel 193ő-ben. Létrehozásában fontos szerepet játszott a helyi evangélikus 
nQegyesületĽ a „Dobrodej”Ľ valamint Michal Madera lelkész. Utóbbi kezdeményezte a 
Szlovák Evangélikus Diakóniai Szövetség megalakítását is 1931-ben. Az elsQ szlovák 

                                                                 
140 PetrulaĽ Milan é. n.; Ruppeldt, Fedor 1930. 167. 
141 PetrulaĽ Milan é. n. 
142 A Kék Kereszt egyletet Svájcban alapították 1877-benĽ célja az alkoholizmus elleni küzdelem volt. 
Történetére bQvebben lásd Forgács Gyula 192ő. őő6–557. 
143 Kristína Royová (1860–1936) szlovák íróĽ szerkesztQĽ filantróp. Keresztény szellemben írt regényeit 36 
nyelvre fordították le. SzülQvárosábanĽ Óturán testvérévelĽ Máriával elQször gyermekek között végez missziótĽ 
majd fokozatosan kiterjeszti azt a felnQttekre is. A maga köré gy_jtött kegyes hívekkel Óturát az evangélikus 
belmisszió egyik legfontosabb központjává teszi. 
144 PetrulaĽ Milan é. n. 
145 Uo.; Ruppeldt, Fedor 1930. 167., 305.;  
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diakonissza testvérek képzését a boroszlói diakonissza anyaház vállalta ingyenĽ mely más 
téren is komoly segítséget nyújtott a liptószentmiklósi intézet felállításábanĽ mint ahogy a 
pozsonyi német anyaház is három diakonisszát küldött a képzés beindítására. Az intézet 
a gyülekezeti árvaház mellett felépült Balló-féle házban („Bethánia”) kapott helyetĽ melyet 
Balló Ede (Eduard Ballo)146 liptószentmiklósi születés_ budapesti festQm_vész aggmenház 
létesítésére tett 600 000 koronás adományából emeltek 1929/1930-ban.147 Mivel a képzés 
szempontjából is fontos kórházat a gyülekezet nem tartott fennĽ ezért a liptószentmiklósi 
diakonisszák 193ő-ben teljesen átvették a kispalugyai állami kórház ápolói feladatainak az 
ellátásátĽ 1936-tól pedig a zólyomi állami kórházban is fontos feladatokat láttak el.148 

A szlovák evangélikus belmisszióval kapcsolatban meg kell említenünk az 1897-ben 
létrehozott „Tranoscius” kiadó és könyvterjesztQ részvénytársaságotĽ149 mely az szlovák 
nyelv_ iratmisszió terén végzett fontos munkátĽ továbbá a szlovák evangélikus lelkészek 
„Általános Belmissziói és Pasztorációs Értekezlet” (Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna 
konferencia) nev_ szabad társulásátĽ mely 1899-tQl 19Ő9-ig évi rendszerességgel tartott 
konferenciákatĽ és melyen a szlovák gyülekezetek belmissziói életének számos kérdése került 
megvitatásra (pl. az elsQ konferenciákon határozták el a modori árvaház létrehozását).150 

Szólnunk kell a mintegy 22 000 fQt kitevQ magyar evangélikus közösség belmissziói 
törekvéseirQl is. Az államfordulatot követQen szlovákiai magyar evangélikus belmisszió 
csoportosulásokĽ fQként a nagyobb számban ekkor megalakuló leánykörök nem egy esetben 
szoros kapcsolatot alakítottak ki a helyi református egyesületekkelĽ gyakran látogatva azok 
összejöveteleitĽ konferenciáit is (és fordítva). IdQvel azonban elkezdtek egymás irányába is 
közeledni. Ennek eredményeként 1928-ban a Magyar Evangélikus Szövetség égisze alatt 
Rimaszombatban leánykonferenciát tartottakĽ melyen 17 evangélikus gyülekezetbQl 118 
magyar leány vett részt. A magyar evangélikus lánymunka egységes elvek szerinti 
megszervezésében a losonci Szilassy Béláné játszott meghatározó szerepet a korszakban.  

Valamivel késQbb megindult a magyar evangélikus fiúifjúság egyesületi alapon való 
szervezése is. Ennek elQmozdítására a gyülekezetekben és a nagyobb egyetemi városokban 
ún. Luther-körök alakultak.151 

A belmissziói egyesületek komoly súlyt fektettek a diakóniai munkára. A leánykörök 
már 1929-ben több mint 20 000 korona segélyt osztott szét rászorulók közöttĽ míg Kassán a 
helyi evangélikus leányegylet Bethesda néven magyar árvaházat létesített.  

Tisztán belmissziói célokat szolgált az országos magyar nyelv_ Evangélikus Lap 
mellékleteĽ az OrgonaszóĽ de fontos szerepet játszott e téren az évente megjelenQ Evangélikus 
Naptár is.152 
 
 
 

                                                                 
146 Balló Ede (18ő9–1936) festQm_vész. Európa számos fQvárosában tanul és dolgozik. 189Ő-tQl 1923-ban 
történQ nyugdíjazásáig a budapesti MintarajziskolaĽ majd az ebbQl alakult KépzQm_vészeti FQiskola tanára. 
Korának egyik legismertebb és legkeresettebb arcképfestQje. 
147 Ruppeldt, Fedor 1930. 167–168.; PetrulaĽ Milan é. n. 
148 PetrulaĽ Milan é. n. 
149 Ruppeldt, Fedor 1930. 167 
150 Az értekezletekrQl bQvebben lásd HronecĽ Pavel 198ő.  
151 Vö. RuppeldtĽ Fedor 1930. 303–304. 
152 Uo. 30Ő.; Baráth László 2002. 19–20. 
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3.3. A belmisszió egyházjogi szabályozása és szervezésének irányelvei 
 
Az államfordulatot követQ bizonytalan és zavaros idQszakban komolyabb református 

belmissziói tevékenységrQl Csehszlovákia területen nincs tudomásunk. A konszolidáltabb 
viszonyok beköszöntével azonban 1921–22 folyamánĽ fQként KárpátaljánĽ mozgolódás volt 
megfigyelhetQ e téren. A Bethánia Egylettel és más magyarországi belmissziói irányzatokkal 
kapcsolatban álló lelkészek csoportja evangelizáló összejövetelek szervezésébe kezdettĽ majd 
egy egyházon kívüli egyesület létrehozását kezdeményezte. Ez számos lelkész ellenérzését 
váltotta kiĽ egyben elindította a vitát a belmissziórólĽ mely a 20-as években két síkon folyt: 
egyrészt a belmissziót elfogadó és az azt elutasítókĽ másrészt a belmisszió „evangéliumi”153 és 
„egyházias–hitvallásos” irányzata között. 

A szárnyait bontogató belmissziói munka szervezetlensége és a körülötte kialakuló 
polémia cselekvésre ösztönözte az egyház vezetQit. 1922-ben a konvent belmissziói 
bizottságot állított felĽ154 mely a következQ évben a munka központi egyházi irányítás és 
ellenQrzés alá vonását javasolta. Az ehhez szükséges jogi hátteret az 1923-as lévai 
alkotmányozó zsinat által megalkotott Egyházi Törvénykönyv (továbbiakban: ET) VIII. tc.-e 
„az egyház belsQ építésérQl” volt hivatva biztosítaniĽ mely elsQ fejezetének 1–33. §-a 
foglalkozik a belmisszióvalĽ ezen belül annak evangelizáló munkájával. 

A törvénycikk részletesen szabályozza a gyülekezeti hitépítés munkáját megszabva 
annak szigorúan hitvallásos jellegét. A belmissziót az egyházközségek kötelezQ feladatává 
tesziĽ színteréül pedig a „gyülekezeti életet” határozza meg. Végzésére a lelkipásztortĽ az 
általa a gyülekezeti tagokból szervezett „evangéliumi közösséget” és a presbitériumot jelöli 
kiĽ de e mellett a „hitépítésnek a szolgálatában cselekvQleg közrem_ködni” kötelez minden 
21. életévét betöltött egyháztagot is. A gyülekezetek belmissziói egyleteketĽ köröket 
alapíthatnakĽ melyek szabályrendeletét az egyházmegyei tanácsnak kell jóváhagynia. A 
törvénycikk kiemelten foglalkozik a gyermekek és az ifjúság hitéletének a gondozásával és a 
konfirmációval. Szabályozza az egyesületek közötti kapcsolatokatĽ illetve azok pénzügyeit.155 

A VIII. törvénycikkel az egyház igyekezett a belmissziót gyülekezeti keretek közé 
szorítaniĽ ezzel ellenQrzés alá vonni és biztosítani annak hitvallásos jellegét. 

Mivel az ET állami jóváhagyása késettĽ az „egyházias” belmissziói munka elindításaĽ 
ill. a meglévQ kezdeményezések egyházi ellenQrzés alá vonása pedig egyre sürgetQbbé váltĽ 
ezért Pálóczi-Czinke István tiszáninneni püspök 192ő-ben indítványozta a VIII. tc. 
legfontosabb paragrafusainak az életbe léptetésétĽ156 melyet a konvent 1926. január 1-jei 
hatállyal el is rendelt.157 Az ülésen továbbá határozatban kötelezték az egyházkerületeket és 
egyházmegyéket missziói bizottságok felállítására.158   

A szabályrendelet életbe léptetését követQen próbálkozások történtek a központi 
irányítású egyházi belmissziói munka intézményes megalapozására. Ez azért is t_nt 
sürgetQnekĽ mivel a tervszer_tlen és egyre szaporodó belmissziói megmozdulások többsége 

                                                                 
153 Az „evangéliumi” jelzQt az ébredési/belmissziói mozgalmak egyházi megújulási törekvéseik hangsúlyozására 
magukraĽ illetve saját tevékenységükre használták. 
154 Tagjai: elnök: Balogh ElemérĽ elQadó: Sörös BélaĽ tagok: Szilassy BélaĽ Réz LászlóĽ GyQry ElemérĽ 
Dancsházy Sándor. Péter Mihály é. n. 8.  
155 Református Egyház és Iskola, 1923/20. 77–78., 1923/21. 82–83. 
156 Péter Mihály 1927. 6.  
157 Református Egyház és Iskola, 1925/49. 6. 
158 Péter Mihály 1927. 7. 
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nem állt egyházi felügyelet alattĽ így ezeket az egyház csak magántevékenységnek 
tekintette.159 EbbQl kifolyólag az Egyetemes Konvent 1928 májusában a Rozsnyón tartott 
rendkívüli ülésén Bertók Béla javaslatára határozatban mondta kiĽ hogy „elérkezettnek látja az 
idQt arra, hogy az Egyházi Törvények VIII.-ik törvénycikkében körvonalazott egyházi hitépítQ 
és szeretet munkát intézményesen megalapozza. E cél elQmozdítására minden alkalmat 
megragad, amely akár megfelelQ helyiségek szerzését, akár megalapozott munkakör és erre a 
munkára alkalmas egyén vagy egyének hivatalos beállítását lehetQvé teszi.”160 

A konvent azonban sem megfelelQ súllyalĽ sem kellQ anyagi háttérrel nem rendelkezett 
az általa kit_zött belmissziói célok megvalósításához. Az 1932-es konventi gy_lésen 
felolvasott jelentésében Sörös Béla meglehetQsen kritikusan fogalmazott az egyházĽ ezen 
belül a konvent belmissziói tevékenységérQl: „Eddig a belmissziói nálunk a legkevésbé volt a 
hivatalos körök munkája. Teljes tisztelet a kárpátaljai egyházkerületnek, amely ebben 
elismerésre méltó kivételt alkotott. Szlovenszkón egyes lelkipásztorok belsQ lelki 
kényszer_ségébQl hajtott ki, mint a bennük élQ evangyéliom tavaszi virága. Ezek szabad 
tömörülése hívta elQ az elmúlt évek nagyszámú konferenciáját, amelyekre nézve az egyetemes 
Konventnek csak annyi közvetett befolyása volt, hogy azok kezdeményezését, vezetését és 
széleskör_vé tételét az Úr akaratából éppen belmissziói elQadója végezte.”161 

A harmincas évek elejére már mindhárom kerület felállította a maga missziói 
bizottságátĽ egyúttal munkába állította missziói lelkészét is.162 Hasonló folyamatok zajlottak 
le egyházmegyei szinten is. Ezzel az belmisszió szervezéséhez és irányításához szükséges 
szervek az egyházigazgatás alsóbb szintjein is kiépültek. Ez azonban nem várt negatív 
következményekkel is járt. Mivel a VIII. t. c. az egyház hivatalos belmissziói 
tevékenységének csupán a kereteit adta meg (a tervezett részletes végrehajtási útmutató 
ugyanis ismereteink szerint soha nem készült el hozzá)Ľ így kerületenkéntĽ megyénkéntĽ vagy 
akár gyülekezetenként is a helyi elképzelések és sajátságok tükrözQdtek a megvalósításukban. 
Mindez pedig nem egyszer összeütközésekhez vezetett a különbözQ egyházi szervek között.163 
 

3.4. Belmissziói irányzatok 
 
A húszas évek végére a belmisszióval szembeni kritikus hangok fokozatosan 

elcsendesedtek. Az egyház tagjai közül többen is felismertékĽ hogy a szekularizálódó 
társadalmi közegben élQĽ az állam bizalmát és támogatását nélkülözQĽ az anyaországtól 
elszigeteltenĽ nemzeti és vallási kisebbségben élQ magyar reformátusok megmaradásának a 
záloga a belsQ hitélet megerQsítéseĽ ennek pedig legfontosabb eszköze a belmisszió. „Ez ma 
már olyan parancsoló szükséglet, – fejti ki Tornallyay ZoltánĽ164 a tiszáninneni egyházkerület 
                                                                 
159 Péter Mihály 1929b. 69. 
160 Patay Károly 1929. ő. 
161 Református Egyház és Iskola, 1933/15. 2. 
162 Csomár Zoltán 19Ő0. 20ő. 
163 A komáromi egyházmegye lelkészi kara már megalkotását követQen élesen támadta a VIII. törvénycikkelytĽ 
ugyanis szerintük az nem egy egyházon belüli széleskör_ konszenzusnak az eredményeként született meg. Az 
1923. augusztus 23-án tartott komáromi lelkészértekezleten „az a felfogás alakult ki, hogy az egyházmegye 
szólaljon fel a VIII. törvénycikk ellen, mint amely – minden demokratikus felfogás és szokás ellenére – nem 
bocsátatott az egyházmegyék elQzetes véleményezésére.” Református Egyház és Iskola, 1923/34. 139.  
164 Tornallyay Zoltán (1882–19Ő6) földbirtokosĽ építészmérnökĽ református egyházkerületi fQgondnok. Iskoláit 
TornaljánĽ Sajógömörben és Losoncon végezi. Építészmérnöki diplomát a budapesti M_egyetemen szerez 190ő-
benĽ majd ugyanitt négy évig tanársegéd. Ezt követQen Takáts Lászlóval közösen tervezQi irodát nyit a 
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fQgondnoka 1929-ben – amely elQl nincs kitérés. Szomjazza már ezt a nép és követeli 
vezetQitQl. Sokkal hamarább beigazolódott a belmisszió szükségszer_sége, mintsem hittük és 
most már csak cselekedni kell. A lelkek készen várják az ételt és italt. Egyesek még próbálják 
fülüket bedugni és szemeiket befogni, de ez már nem használ semmit. Az idQ kereke nem fog 
megállani a kedvökért, hanem halad tovább hivatása betöltéséig.”165 

A belmisszió hívei ugyan lassan felülkerekedtek annak ellenzQi felettĽ azonban az 
ellentét a már a kezdetektQl meglévQ két belmissziói irányzatĽ az „evangéliumi” és az 
„egyházias-hitvallásos” között továbbra is fennálltĽ sQt a kegyességet hirdetQ irányzatok 
(kiskoszmályi mozgalomĽ Keleti Baráti Kör) harmincas évekbeli térnyerésével egyre jobban 
kiélQzött. Az „egyházias” felfogást képviselQk csoportjának vezéralakja az E. T. VIII. 
törvénycikkének a megfogalmazójaĽ az Egyetemes Konvent két világháború közötti 
belmissziói elQadójaĽ Sörös Béla losonci lelkész volt. Az egyház által követett belmissziói 
irányvonal is leginkább Sörös missziói felfogását tükrözteĽ melyet Q maga így jellemez: „Egy 
elejétQl végig következetes egyházpolitikai és egy mély meggyQzQdésbQl fakadó és 37 évi 
közvetlen tapasztalaton épült belmissziói felfogás adja elénk annak az iránynak megjelölését, 
amely a mi viszonyainknak megfelelQen eredményesnek ígérkezik. A református egyház 
belmissziói munkája csak egyházi, helyesebben gyülekezeti belmissziói munka lehet.”166 
Gyülekezeti és hitvallásos.167 

Ezzel szemben állt az „evangéliumi” irány. Emblematikus alakja a harmincas években 
a dunáninneni egyházkerületben kibontakozó pietista jelleg_ kiskoszmályi mozgalom 
vezetQjeĽ Nehézy Károly168 voltĽ de ezt az irányzatot erQsítette a harmincas évek közepén a 
kárpátaljai kegyes lelkészeket tömörítQ Keleti Baráti Kör is. 

A két irányzat közötti teológiai ellentétek nem voltak áthidalhatatlanokĽ mivel az 
„evangéliumi” irány is meglehetQsen hitvallásos jelleg_ voltĽ így a problémát fQként a pietista 
lelkiséghezĽ illetve az evangelizáció módszeréhez való eltérQ viszonyulásukban kereshetjük.  

A szembenállást végül a harmincas évek második felének nemzeti konjunktúrájában 
fogant Református Összefogás mozgalma számolta fel. Az 1937 júniusában tartott losonci 
országos Összefogás-diákkonferencián a magasabb nemzeti és egyházi célok érdekében 
megtörtént a baráti kézfogás a két irányzat vezetQje között: „Úgy a belmisszió, mint a 
külmisszió elveit és módszereit megbeszélték […] és teljes megegyezésre jutottak. Ezen 
megegyezést megpecsételendQ Sörös Béla és Nehézy Károly a konferencia színe elQtt 
ünnepélyesen kezet fogtak. A megállapodást pontokba szedve írásba is foglalták. A 

                                                                                                                                                                                                           

fQvárosban, és 191Ő-ig itt dolgozik. 1914–18 között katonai szolgálatot teljesítĽ majd a háború végével 
visszaköltözik TornaljáraĽ ahol élete végéig aktív közéleti szerepet játszik. 1922–29 között a Gömöri Református 
Egyházmegye gondnokaĽ 1929–39 között pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület fQgondnoka. Életére 
bQvebben lásd Galo Vilmos 200Ő.  
165 Magda Sándor 1930. ő3. 
166 Soós Károly 193ő. 89. A komáromi egyházmegye lelkészi kara már megalkotását követQen élesen támadta a 
VIII. törvénycikkelytĽ ugyanis szerintük az nem egy egyházon belüli széleskör_ konszenzusnak az 
eredményeként született meg. Az 1923. augusztus 23-án tartott komáromi lelkészértekezleten „az a felfogás 
alakult ki, hogy az egyházmegye szólaljon fel a VIII. törvénycikk ellen, mint amely – minden demokratikus 
felfogás és szokás ellenére – nem bocsátatott az egyházmegyék elQzetes véleményezésére.” Református Egyház 
és IskolaĽ 1923/3Ő. 139. Ez az eset már elQrevetítette a komáromi egyházmegyének és a konventnek a belmisszió 
értelmezésével kapcsolatos késQbbi összeütközéseit.  
167 Dusza János 1932a. őŐ–57. 
168 Életére lásd Sz_cs Ferenc 2012. 
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konferencia örömmel vette tudomásul a nagyfontosságú eseményt.” – írja ez egyház hivatalos 
lapjának korabeli tudósítója.169 

Egyes kortársak szerint e kézfogásnak elsQsorban „nemzetiséget átfogó jelentQsége” 
voltĽ míg mások szerint az „evangéliumi mozgalom elszektásodását volt hivatott 
megakadályozni, és a hivatalos egyházba való befogadását jelentette.”170 A két megközelítés 
azonban nem zárja kiĽ sokkal inkább kiegészíti egymást. Az esemény értékelésénél azonban 
fontos figyelembe vennünkĽ hogy az a ’30-as évek második felébenĽ az ún. nemzeti 
összezárkózás idQszakában következett beĽ amikor a csehszlovákiai magyar közösségen belül 
a nemzeti célok egyre inkább felülírtak minden más törekvést.171 Véleményünk szerint e 
kézfogását is elsQsorban e folyamat kontextusában kell értelmeznünk. 

 
3.5. A belmisszió gyakorlati megvalósítása 
 
A két világháború között a három református egyházkerület között szorosabb 

kapcsolat nem alakult ki. Az egységes irányítás hiánya kihatott a belmisszió fejlQdésére is. A 
kárpátaljai és a szlovákiai belmisszió több tekintetben eltért egymástólĽ ebbQl kifolyólag a két 
országrészben folyó munkát külön tárgyaljuk. 

A szlovák országrészben a belmisszió elsQ komolyabb eredményei a diák- és ifjúsági 
misszió terén mutatkoztak. Ez összefüggött a losonci lelkészképzQ 192ő-ös a megnyitásával. 
„A losonci theológiai szeminárium létesítése olyan ifjusági központot teremtett államunk 
területén, amelyben – mint olvasztókemencében – minden irányzat jelentkezett, de valamennyi 
megfelelQ kritikai elbírálásban is részesíttetett s egyben azok az építQ erQk és módszerek, 
amelyek a mi viszonyaink között igénybe vehetQk, felhasználtattak egy egységes munkásság 
kifejlesztésére s egységes szempontok érvényesítésére.”172 – írja 1928-ban Sörös BélaĽ a 
teológiai szeminárium igazgatójaĽ az innen indult ifjúsági munka irányítója. E munka 
irányvonala – nem meglepQ módon – megegyezett az egyház hivatalos belmissziói 
törekvéseivel: „ErQsen domborodott ki ez új irányzatban a történelmi magyar kálvinizmus 
szelleme, a modern evangelizáció bibliai építQ ereje és az egész világra kiterjedt szervezetek 
kipróbált propagandája.”173 

Nemcsak az ifjúsági munkánakĽ de az egész szlovákiai belmissziónak nagy lendületet 
adott a gömöri Hanván 1926-ban megrendezett elsQ országos diákkonferencia: „A belmissziói 
munka lendületes megindulása szempontjából mint történelmi tényt megállapítjuk, hogy az 
országos vonatkozású, átfogó és céltudatos lelki munkák a hanvai elsQ diákkonferenciával 
vették kezdetüket. A hanvai találkozón megjelent ifjak kevés kivétellel mindannyian az 
intézményes egyházi belmissziói munkának a propagálói lettek.”174 EttQl kezdve a hitmélyítQ 
ifjúsági konferenciák a korszakban mindvégig fontos részét képezték az egyház belmissziói 
munkájának.  

Az ifjúsági és diákmunka azonban nem korlátozódott csupán a konferenciákra. A 
losonci teológusok körzetekre osztották az ország reformátusok lakta területeitĽ és 
„kiszállásokat” végeztek a vidéki gyülekezetekbeĽ ahol evangelizáltak és szervezték az 
                                                                 
169 Református Egyház és Iskola, 1937/30. 3.  
170 Kosár Károly 199Ő. 23.  
171 A két világháború közötti csehszlovákiai magyar politikai életre lásd Angyal Béla 2002.  
172 Péter Mihály 1929b. 74. 
173 Uo. 
174 Csomár Zoltán 19Ő0. 202. 
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ifjúságot. A falusi fiatalokkal és a fQiskolai hallgatókkal kezdetben levélben tartották a 
kapcsolatotĽ majd Narancsik ImreĽ Varga Imre és Tárnok Gyula szerkesztésében Egymás 
terhét hordozzátok címmel kQnyomatos175 lapot szerkesztettek. 1929-tQl már nyomtatásban 
jelent meg lapjuk, a Baráti SzóĽ „A csehszlovákiai református magyar diákság politikamentes, 
egyházi és társadalmi irányú, havonként megjelenQ folyóirata”.176 1930-ban a konvent 
hivatalosan is megbízta Varga Imre és Narancsik Imre segédlelkészeket a közép- és fQiskolás 
református fiatalok intézményes lelki gondozásával.177 

A losonci teológiáról ígéretesen indult egységes „egyházias” ifjúsági munka azonban 
váratlanul elakadt. Ennek oka – jelenlegi ismereteink szerint – az egyház vezetQi és a baloldali 
eszmék felé orientálódó református diákság között a szociális kérdésben elfoglalt eltérQ 
álláspontokban gyökerezett. Az ellentétek az 1931-ben Léván tartott ifjúsági találkozón törtek 
a felszínreĽ amelyen a résztvevQ baloldali fiatalok nyomatékosan adtak hangot az egyházzal 
szembeni elégedetlenségüknek: „A lévai református diákkonferencia ifjúsága nagyon szomorú 
színekkel festette meg a mi egyházunk jelenének képét. A nagyon élesen kihangsúlyozott 
szociális követelményekkel szemben a református egyház munkateljesítménye végtelenül 
silánynak látszott a mérlegen. Szinte a szemébe vágta az egyháznak saját ifjúsága, hogy elQtte 
egészen más a Krisztusnak egyháza” – tudósított a konferenciáról SörösĽ aki egyúttal a 
következtetéseket is levonta: „Azt a megállapítást kellett tennünk, hogy a fQiskolai ifjúság 
idegen lett hozzánk. Nem a maga egészében, hanem a szóvivQ egyéneiben, harcos 
testületeiben.“178 

A konferencia eredményeként Varga és Narancsik lemondtak megbízatásukrólĽ a 
Baráti Szó megsz_ntĽ179 országos diákkonferenciát pedig legközelebb csak 1937-ban tartottak 
a Református Összefogás jegyében.180 

A harmincas években ugyan még történtek próbálkozások az egységes „egyházias” 
ifjúsági munka megteremtésére (ezt volt a célja például a Pozsonyban 1933-ban megalakult a 
Fiatal Reformátusok „Bethlen Gábor” MozgalmánakĽ mely a konvent anyagi támogatásával 
rövid élet_ lapot is megjelentett Református Élet címmel)Ľ de végül ezek sem hozták meg a 
várt eredményt.181 

Központi irányítás hiányában a harmincas években fQként regionális ifjúsági és 
diákkonferenciákat tartottakĽ melyek nagy népszer_ségnek örvendtek. Példaként említhetjük 
az abaújtornai egyházmegye belmissziói bizottsága által 1931-tQl évente megrendezett 
kétnapos kassai középiskolás konferenciátĽ melyen a résztvevQk száma rendszerint száz körül 
mozgott.182 A decentralizációval párhuzamosan azonban a konferenciák is „egyes 
kerületekben partikuláris színezetet és keretet nyertek.”183 

Az „egyházias” ifjúsági munka másik fontos eszköze a gyülekezeti keretek között 
szervezett ifjúsági egyesületek voltak. Ezek döntQen egyéni kezdeményezések eredményeként 

                                                                 
175 kQnyomatos – litográfiai módszerrel sokszorosított 
176 Tárnok Gyula 1939. ŐŐ–45.; Baráti Szó, 1929/1–2. szám. 1. 
177 Csomár Zoltán 19Ő0. 210. 
178 Dusza János 1932b. Ő3–44. 
179 Csomár Zotlán 19Ő0. 211. 
180 Összefogás, 1937/5. 4–5. 
181 Csomár Zoltán 19Ő0. 211; Soós Károly 193ő. 107.; a Fiatal Reformátusok „Bethlen Gábor” Mozgalmának 
programját lásd Református Egyház és Iskola, 1934/2. 3–ő. és 193Ő/3. Ő. 
182 Református Egyház és Iskola, 1934/25. 3. 
183 Soós Károly 193ő. 89.  
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jöttek létreĽ és nem tartoztak semmilyen országos szervezethez. Számuk – mint ahogy a 
leányköröké is – a korszakban mindvégig emelkedQ tendenciát mutatott.  

A tiszáninneni egyházkerület egyes gyülekezeteiben (abaújtornaiĽ ungi és gömöri 
egyházmegyék) még a harmincas években is fennmaradt a fiúk és leányok ún. vasárnapi 
templomi fennmarasztásaĽ melyet Pálóczi-Czinke püspök a reformáció óta meglévQ „patinás 
magyar belmissziónak” tekintettĽ és „korszer_” formában felújításra érdemesnek tartott.184 

Az ifjúsági egyesületek és körök hitmélyítQ szerepe azonban sok esetben vitatható 
volt. DöntQen színdarabokat adtak elQĽ és elsQsorban a református ifjúság kulturált 
szórakozását szolgáltákĽ míg például rendszeres bibliaolvasással csak néhányban 
foglalkoztak.185 

Az ifjúsági fiúmunka mellett komoly eredményei mutatkoztak a leányok közti 
missziónak is. A leánykonferenciák általában a fiúkénál nagyobb számú résztvevQt vonzottak. 
Az 1926-ban Komáromban megszervezett elsQ országos leánykonferenciának közel 600 
résztvevQje volt.186 A református leányok körében is felmerült az igény egy összekötQ 
sajtótermék megjelentetésére. Ezt a szerepet 1931–193Ő között Tárnok Gyuláné 
szerkesztésében a Református Leány cím_ folyóirat töltötte be.187 1927-ben LévánĽ a második 
országos leánykonferenciával egy idQbenĽ de attól teljesen függetlenül Szilassy Béláné 
kezdeményezésére és vezetésével megalakult a Protestáns Egyházak Leányköri VezetQinek 
Országos SzövetségeĽ mely a következQ évben Losoncon képzést szervezett evangélikus és 
református leányköri vezetQk részére. FeltehetQen erre a felekezetközi jelleg_ 
kezdeményezésre való reakcióként hozták létre az 1928-as negyedi országos konferencián azt 
a bizottságotĽ mely a lányköri munkának a VIII. t. c. szellemébenĽ tehát tisztán kálvinista és 
gyülekezeti alapon való továbbfejlesztését t_zte ki céljáulĽ és melynek elnöke Sörös Béla 
lett.188 

A gyermekek körében végzett belmisszió talán legfontosabb eszköze a korszakban a 
vasárnapi iskola volt. AzzalĽ hogy a hatóságok igyekezetek akadályokat gördíteni az állami 
iskolákban a (magyar) hitoktatás eléĽ189 a vasárnapi iskola egyre inkább felértékelQdött. 
Elfogadásának és terjedésének nagy lendületet adott id. Victor JánosnakĽ a Vasárnapi Iskolai 
Világszövetség titkárának 1933–1936 közötti csehszlovákiai látogatásaiĽ aki mindhárom 
egyházkerületben tartott képzéseket vasárnapi iskolai vezetQk számára.190 

A belmissziói konferenciák közül már a húszas évek elsQ felében terjedni kezdtek a 
lelkész- és presbiteri értekezletek. Az elQbbi megfelelQ fórumot teremtett egy-egy 
egyházmegye lelkészei közötti kapcsolattartásraĽ ill. a belmisszió és az egyházépítés egyéb 
területein szerzett tapasztaltok cseréjére. Ugyanezt a szerepet töltötték be regionális szinten a 

                                                                 
184 A fennmarasztás valószín_leg a katekizációból eredĽ vagy éppen katekizációt jelentettĽ ami a reformációig 
követhetQ vissza. Eredetileg az egész gyülekezet részt vett rajtaĽ a 18. századtól lett az ifjúság alkalmaĽ de 
egyúttal épp akkor kezdte kiszorítani a pietizmus egyik hozadékaĽ a konfirmáció. GömörĽ Borsod és Abaúj több 
gyülekezetében még gyakorolták a ’30-as évekbenĽ majd fokozatosan elsorvadt. Illyés Endre 1936. Ő9. Pálóczi-
Czinke megközelítésével ellentétben semmi köze nem volt a belmisszióhoz. 
185 KQmives Sándor/a 1939. 66. p. 
186 Csomár Zoltán 19Ő0. 202. 
187 A lap gazdasági okok miatt 193Ő-ben megsz_nt. Tárnok Gyula 1939. Őő. 
188 Péter Mihály 1929b. 76. 
189 A vallásoktatásra (kötelezQ tantárgyként) csak azokban az intézményekben volt lehetQségĽ ahol erre több  mint 
húsz tanuló jelentkezett. Az állami szlovák nyelv_ iskolákban pedig gyakran nem engedélyezték a hittanórák 
magyar nyelven való megtartását. Csomár Zoltán 19Ő0. 132–133. 
190 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 336.; SzQke István 193Ő. 26.Ľ Czeglédy Pál 1937a. 27. 
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ún. lelkészi baráti körök.191 A presbiteri konferenciáknak Sörös Béla azért tulajdonított nagy 
jelentQségetĽ mivel ezekbQl kiindulva vélte megvalósíthatónak a férfi gyülekezeti tagok 
egyesületekbe (Kálvin Szövetségek) való tömörítését.192 Ez ugyan a korszakban nem valósult 
megĽ a presbiteri konferenciák pozitív hatását azonban kevesen kérdQjelezték meg. Csomár 
szerint „azok az egyház elsQ emberei számára olyan tapasztalatokat adtak, melyek 
érzékeltették az egyházi adminisztráció szükségessége mellett a lelki munka megbecsülését 
is.”193       

A felnQttek közötti belmisszió legelterjedtebb formája a vallásos estélyek tartása volt. 
A harmincas években szinte már nem is volt gyülekezetĽ melyben ne lettek volna ilyenek. 
Ezek nyitott rendezvények voltak minden érdeklQdQ számáraĽ melyeken gyakran azok a 
reformátusok is részt vettekĽ akik már eltávolodtak az egyháztól. Rendszerint a templomban 
tartottákĽ és gyakran toborzóul szolgált a bibliakörök számára. A vallásos estélyeket 
kultúrprogramokkalĽ fQként vallásos színdarabok elQadásával próbálták a szélesebb rétegek 
számára is vonzóvá tenni.194 Sörös megítélése szerint azonban ezek az alkalmak lelki téren a 
résztvevQkben ritkán hagytak maradandó nyomot.195 

A korszakban folyamatosan növekedett az énekkarok (férfiĽ nQiĽ vegyes) számaĽ mint 
ahogy egyre több helyen alakultak bibliakörök is. A számos belmissziói lelkész által 
fontosnak tartott házi istentiszteletek száma azonban mindvégig alacsony maradt.196  

Az egyházi szociális munka (diakónia) terén a „hivatalos” belmisszió felemás 
eredményeket tudott felmutatni. Az árvagondozás terén fontos szerepe jutott a beretkei 
árvaháznakĽ mely 1929-tól fogadta be az árva és félárva református gyermekeket az ország 
egész területérQlĽ de kapacitása korlátozott volt (30–3ő fQ).197 Az egyház – lehetQségeihez 
mérten – anyagilag támogatta a Béthel Egylet által fenntartott árvaházakat is (KiskoszmályĽ 
LévaĽ Komárom). Az országos hatáskör_ pozsonyi diákinternátus és diákmenza szociális 
téren ugyancsak fontos szerepet játszottĽ amennyiben olcsó szállásolási és étkezési lehetQséget 
nyújtott a fQvárosban tanuló szegényebb református diákoknak.198 Ezek mellett a harmincas 
években több egyházközségben is találunk nagyrészt gyülekezeti fenntartású 
szociálislétesítményeket: MagyarsókonĽ199 KomárombanĽ200 Jókán201 és Nagykálnán 
szegényházatĽ202 Rimaszombatban és Csallóközaranyoson pedig „kis diákmenzát”.203 

                                                                 
191 KQmives Sándor 1938. 68–74.  
192 Patay Károly 1929. 82. 
193 Csomár Zoltán 19Ő0. 20ő. 
194 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 3Ő0.; Tárnok Gyula 1939. ő0. 
195 Czeglédy Pál 1938. 23 
196 Uo. 
197 Történetére bQvebben lásd  A Beretkei Református Árvaház c. fejezetet.  
198 Az intézményrQl bQvebben lásd Salamon [Xavér Ferenc] 1937. 61–6ő. és Tömösközi Ferenc 2015. 144–147. 
199  A magyarsóki szegényház épületét 1899-ben emelte a helyi református egyházközségĽ és minden bizonnyal 
még ebben az évben meg is nyílt. M_ködésérQlĽ megsz_nésének idejérQl nem rendelkezünk adatokkal.  Az 19Ő0-
es komáromi egyházmegyei jegyzQkönyv említiĽ tehát ekkor még m_ködött. Körmendy Sándor 1899. 2ő.; Soós 
Károly é. n.a 31. 
200 Történetére lásd a Komáromi református szegényház története 1918–19Őő között c. fejezetet. 
201  A jókai szegényházról elQször 1938-as egyházmegyei jegyzQkönyv tudósít. Az 19Ő0-es évek elején több 
jegyzQkönyv is említiĽ de fennállásának a tényén kívül más adattal nem rendelkezünk róla. Csekes Béla é. n.a Ő3.  
202 A nagykálnai gyülekezet 1937-ben vásárolt épületet szegényház felállítására. Alapszabályzatát 1937. 
szeptember 16-án fogadta el az egyházmegyeĽ és bizonyára ez évben meg is kezdte m_ködését.  1939-ben egy 
hétszemélyes családnak adott otthont. További sorsáról semmit nem tudunk. A második világh áború végével 
valószín_leg megsz_nt. Agyagási Sándor 1937. 10.Ľő7.; Pap József 1939. Őő. 
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A gyülekezeti diakóniai munka hiányára gyakorta találunk utalást a belmissziói 
jelentésekben: „A szegénygondozás terén a szaporodó leánykörök, nQegyletek mind s_r_bben 
igyekeznek végezni a diakóniát, ugyanígy a beteggondozást, kórházi látogatások ügyét is, 
ámbár e tekintetben is csak a kezdet kezdetén állunk.“204 – írja 193Ő-ben éves jelentésében 
Lengyel JózsefĽ a tiszáninneni egyházkerület missziói elQadójaĽ de megállapítása nagyrészt 
érvényes volt a másik szlovákiai kerületre is. A kivételt e téren a komáromi egyházközség 
jelentetteĽ mely már 1930-ban 2Ő tagú diakonátust állított fel a gyülekezeti szociális munka 
intézményes ellátására.205 Némi elQrelépés figyelhetQ meg e téren a harmincas évek második 
felében. A beteg- és a szegénygondozás egyre több városban (RozsnyóĽ RimaszombaĽ Kassa) 
kezdett intézményes formát ölteni.206 Rimaszombatban például Perecz SamuĽ a „szegények 
gondnoka” vezetésével Szeretet Egylet alakult.207 

Az iratmisszió a belmisszió számára ugyancsak fontos terület volt. Sok ezer biblia és 
imádságoskönyvĽ mintegy negyvenezer magyar zsoltároskönyvĽ valamint számos hitépítQ 
kiadvány fogyott el az országban a két világháború között. Szlovákia területén intézményes 
református iratterjesztés nem folytĽ így csak néhány lelkészi hivatalbanĽ fQként a nagyobb 
városokban lehetett vallásos kiadványokat vásárolni.208 A fiatalság számára több rövid élet_ 
hitépítQĽ belmissziói lap is megjelent (Baráti Szó, Református Élet, Református Ifjú, 
Református Leány)Ľ míg a felnQtteket a nagy népszer_ségnek örvendQ Szeretet és a Béthel 
Egyesület által megjelentetett külmissziói irányultságú Hajnal209 igyekezett megszólítani.210 

A konvent a belmissziói munka segítése és egységesítése érdekében már 1933-ban 
elhatározta egy módszertani „Belmissziói útmutató” kiadásátĽ ez azonban nem valósult meg. 
Egy ilyen jelleg_ kiadvány hiányát érzékelve a tiszáninneni egyházkerület 193Ő-tQl a 
magyarországi belmissziói vezérkönyvet évente utánnyomással megjelentetteĽ és – használatát 
kötelezQvé téve – kedvezményes áron eljuttatta a kerület gyülekezeteihez. A konventĽ látva az 
e nyomán jelentkezQ pozitív eredményeketĽ 1937-ben elrendelte a kiadvány használatát 
mindhárom egyházkerületben.211 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                           
203 KQmives Sándor 1939. 67.; Csekes Béla é. n.a Ő3. 
204 SzQke István 193Ő. 77.    
205 Fazekas Zsuzsanna 2014. 152. 
206 SzQke István 1936. 83. 
207 Uo. 84. 
208 Csomár Zoltán 19Ő0. 176, 207. 
209 A Hajnal külmissziói havilapĽ 1931–1938 között jelent meg Kisújfalun. Nem azonos a Magyarországon 
ugyanezen a néven 1906-19ő0 között megjelent külmissziói folyóirattalĽ bár tartalmukat nézve jelentQs az 
átfedés. DisszertációmbanĽ ha külön nem jelzemĽ e megnevezés alatt a Csehszlovákiában kiadott folyóiratot 
értem. A lapról bQvebben lásd az Ébredési mozgalmak (1918–1945) c. fejezetet. 
210 A két világháború közötti Csehszlovákiában megjelent református lapokról lásd Nagy Zoltán: A 
csehszlovákiai magyar református egyház sajtótermékeinek ismertetése 1918–1938. BudapestĽ 1988. Kézirat. 
MREZsL, 91. fond, 7. d. 
211 Csomár Zoltán 19Ő0. 206.; SzQke István 193Ő. 81Ľ 92. 
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3.6. Belmisszió Kárpátalján 
 
A belmisszió a kárpátaljai egyházkerületben vert gyökeret a legkorábban és 

bontakozott ki a legszélesebb körben. Ennek okait fQként az objektív körülményekben 
kereshetjük. Az ország legelmaradottabb területén létrejött kerület 1929-ig nem jutott állami 
szubvencióhozĽ212 választott püspökét 1931-ig nem ismerte el az államĽ és sokáig a két 
szlovákiai egyházkerület sem tekintette a konventben egyenjogú partnernek. Fritz-Peyer 
Müller szerint így „nem meglepQ, hogy a kárpát-ukrajnai reformátusok körében rezignáció 
lett úrrá. A kerület, amely csak magára és hívei h_ségére számíthatott, egész szívvel a 
belmisszió szervezésének szentelte magát.”213 A belmissziói munka legfQbb támogatója a 
kerületben maga a püspökĽ Bertók Béla voltĽ aki úgy láttaĽ hogy az egyházi élet 
megújulásához „három dolog kell: misszió, misszió, misszió.”214 

Kárpátalján az önálló egyházkerület megalapítását követQen azonnal felállították a 
kerületi missziói bizottságot is.215 Ez Bertók javaslatára kidolgozott egy tervezetet a 
belmissziói munka szervezésére és irányításáraĽ216 mely a püspök számára azért is volt 
sürgetQen fontosĽ mivel a kárpátaljai gyülekezetekben a belmissziónak egyĽ a magyarországi 
Bethániához hasonlíthatóĽ m_ködését egyesületi keretek között elképzelQĽ felekezetköziĽ 
pietista irányvonala kezdett kibontakozni.217 

192ő decemberében a három kerület közül elsQként a kárpátaljaiban szerveztek 
kerületi missziói lelkészségetĽ lelkésznek pedig Bertók javaslatára Bácsy Gyula feketepataki 
lelkészt választották megĽ aki úgy vélteĽ hogy „a kárpátaljai egyházkerület, amikor a 
hivatalos bemissziói munka szervezésével minden más egyházkerületet megelQzött, Isten útján 
haladt.”218 

Bácsy belmisszió-koncepciójában fontos szerepet tulajdonított a hitmélyítQ 
konferenciáknakĽ mivel szerinte „ezekbQl […] születik meg az eljövendQ egyház.”219 Már 
1927-ben három nagy és hat kisebb konferenciátĽ valamint 33 missziói összejövetelt tartottak 
a kerületben. Ezek közül kiemelkedett a nagyszQlQsi leánykonferenciaĽ melyen több mint 
háromszázan vettek résztĽ s melyet egyes résztvevQk egyenesen az egyház pünkösdjének 
neveztek.220 A konferenciák a késQbbiekben is a belmisszió legfontosabb eszközei közé 
tartoztak a kerületben. Emellett ígéretesen indult a vasárnapi iskolai és a lányköri munka isĽ és 
egyes gyülekezetekben már ekkor „határozott ébredésszer_ jelenségek” mutatkoztak.221  

Bácsynak kezdetben meg kellett küzdenie számos lelkész ellenállásávalĽ és erélyesen 
tiltakoznia az ellenĽ hogy munkáját „a nem jó hír_ pietistáskodással” bélyegezzék meg.222 A 
nehézségek ellenére munkájának az eredménye viszonylag gyorsan megmutatkozottĽ hisz míg 

                                                                 
212 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 27Ő. 
213 Uo. 207. 
214 Uo. 337. 
215 A missziói bizottság elnöksége: Bihary LajosĽ Peleskey SándorĽ Tornyai JánosĽ Dancsházy SándorĽ Szabó 
Béla és hivatalból az esperesek Fritz Peyer-Müller 199Ő. 128–129. 
216 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 182 
217 Erre bQvebben lásd az Ébredési mozgalmak  c. alfejezetet. 
218 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 208. 
219 Uo. 208. 
220 Református Egyhéz és Iskola, 1927/46. 6–8., Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 208.  
221 TtREL I. 22. a. 3. d. 1926/1Ő0. Bácsy Gyula: Jeletés Bácsy Gyula egyh. ker. belmissziói lelkész munkájáról 
és a belmissziói munka állásáról. 32. 
222 Uo. 34. 
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1926-ban 2ő egyházközségbenĽ addig 1927-ban 34-benĽ míg – ahogy Q maga belmissziói 
jelentésében tudósít – „1928-ban már alig van egyház a Kárpátalján, amelyben valamilyen 
formában meg ne indult volna a templomon kívüli missziós munka.”223 

Bácsy 1928-ban mondott le a kerületi missziói lelkészségrQl. Utóda Szabó Béla224 
huszti lelkész lett.225  

Szabó missziói tervezetének gyakorlati részében a belmissziói csaknem teljes 
fegyvertára megtalálható volt: vásárnapi iskolákĽ ifjúsági egyletekĽ leány- és asszonykörök 
szervezéseĽ vallásos estélyekĽ missziói napokĽ belmissziói elQkészítQ kurzusokĽ tanfolyamok 
tartásaĽ a diakóniai munka fellendítése (szeretetintézmények felállítása)Ľ iratmisszió.226  

A tervezet mindvégig hangsúlyozzaĽ hogy a munkának – Sörös Béla és Bertók püspök 
elképzelésével összhangban – szigorúan gyülekezeti keretek között kell folyniaĽ a lelkész és 
az egyházi szervek (presbitériumĽ egyházmegyeĽ egyházkerület) felügyelete és ellenQrzése 
alatt kell maradnia. A belmisszió kiterjesztésére minden egyházmegyében missziói lelkész 
munkába állítását javasolta a kerületnek.227 Ennek eredményeként 1929-ban a máramaros-
ugocsaiĽ míg 1930-ban a beregi egyházmegye is missziói lelkészt nevezett ki.228 BertókĽ látva 
a kerületi missziói lelkész egyre terebélyesedQ feladataitĽ 1930-ben Varga Imre személyében 
kerületi missziói segédlelkészt állított munkába. A kerület rossz anyagi helyzete miatt 
azonban csak fél évig tudták alkalmazni VargátĽ akinek távozásával a missziói segédlelkészi 
munkakör is megsz_nt.229 

A kárpátaljai belmisszióĽ mégha alapvonásaiban több hasonlóságot is mutatott a két 
szlovákiai egyházkerülettelĽ kibontakozása gyorsabbĽ intenzívebb és sokrét_bb volt. FQ 
hordozói itt is a gyülekezeti körök és egyesületek voltakĽ230 viszont arányait tekintve ezekbQl 
a három egyházkerület közül a kárpátaljaiban jött létre a legtöbb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
223 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/187. Bácsy Gyula: Jelentés a kárpátaljai ref. egyházkerület missziói lelkészének 
munkájáról és az egyházépítQ munka állásáról az 1928. évben. 3. 
224 Szabó Béla (TekeházaĽ 1897 – Budapest, 199?)  református lelkész. Segédlelkész Kabán (1919–1921), majd 
lelkész Huszton (1925–1939), Pozsonyban (1939–19Ő7) és Debrecenben. 1928–1939 között a kárpátaljai 
egyházkerület missziói lelkésze. 
225 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 211. 
226 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/1Ő3. Szabó Béla: Missziói Tervezet a Kárpátaljai Református Egyházkerület 
számára. 1–4. 
227 Uo. 7. 
228 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 216.; Református Egyház és Iskola, 1930/52. 2. 
229 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 217. 
230 Uo. 334. 
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Egyházkerület Gyülekezetek 
száma 

Énekkar Vasárnapi 
iskola 

Ifjúsági 
egyesület 

Leánykör 

Dunáninneni 130 (100%) 72 (55%) 57 (44%) 25 (19%) 41 (31%) 
Tiszáninneni 266 (100%) 121 (45%) 56 (21%) 57 (21%) 65 (23%) 
Kárpátaljai 96 (100%) 70 (73%) 46 (48%) 32 (33%) 48 (50%) 
Összesen 492 (100%) 261 (53%) 159 (32%) 114 (23%) 154 (31%) 

 
5. táblázat 

A csehszlovákiai református egyházkerületekben m_ködQ énekkarokĽ vasárnapi iskolákĽ 
ifjúsági egyesületek és leánykörök száma 1937-ben.231 Zárójelben az adott egyházkerület 

gyülekezeteinek számához viszonyított arányuk 
 
A kárpátaljai egyházkerület a belmisszió számos területén a másik két egyházkerület 

elQtt járt. Az egyik legfontosabb ilyen terület az iratmisszió volt.  
Bertók Béla 1923 márciusábanĽ még püspökké választása elQtt hitmélyítQ-hitbuzgalmi 

lapot indított Szeretet címmelĽ mely rendszeresen tudósított a belmissziói alkalmakról. A 
Munkácson kéthetente megjelenQ lap fQszerkesztését maga a késQbbi püspök végezte. Az 
igényes szerzQi gárdát232 felvonultató lap mintegy 6000-es példányszámával a legolvasottabb 
református sajtótermék volt a korszakban. Bertók emellett 192ő–1937 között minden évben 
megjelentette az ugyancsak nagy népszer_ségnek örvendQ Szeretet NaptáratĽ míg Szeretet 
Kiskönyvtár címmel könyvsorozatot szerkesztett.233 

A református sajtótermékek és más egyházi kiadványok nyomatatására a püspök 1923-
ban Munkácson nyomdát alapított (Kálvin Nyomda). Úgy vélteĽ hogy ezt követQen majd itt 
nyomtatják az egyház kiadványait (újságokĽ naptárakĽ jegyzQkönyvek stb.)Ľ ami egyben 
biztosítani fogja a nyomda fennmaradását is.234 Ez azonban nem valósult meg. Bár a konvent 
1924-ben határozatilag mondta kiĽ hogy minden hivatalos kiadvány a Kálvin Nyomdában 
készítendQĽ ezt sem a megyékĽ sem a kerületekĽ de még maga a konvent sem tartotta be. 
Ennek köszönhetQen a nyomda a korszakban mindvégig komoly anyagi problémákkal 
küszködöttĽ és így nem tudta beváltani a hozzá f_zött reményeket.235 

A három egyházkerület közül – ugyancsak Bertóknak köszönhetQen – a korszakban 
egyedül KárpátaljánĽ Munkács központtal m_ködött intézményes formában megszervezett 
református iratterjesztés. A püspök ugyanis a sajtómisszió fellendítésére 1929 nyarán 
megvásárolta a losonci Kultúra KiadótĽ egyúttal megalapította a Református Kárpátaljai 
Kerület Irodalom- és Sajtóterjesztési Egyesületét. Az egyesület célja vallásos irodalmi 
termékek kiadása és minél hatékonyabb terjesztése volt.236 Magyarországról és ErdélybQl 
beszerezte mindazokat az újabb vallásos és hitmélyítQ kiadványokatĽ melyeket „a hírhedt cseh 
cenzúra” átengedett a határon.237 

                                                                 
231 Vö. Tárnok Gyula 1939. ő1. 
232 1927-ben a lap fQmunkatársai Bácsy GyulaĽ Isaák ImreĽ Péter MihályĽ Sörös Béla és Szabó Béla voltak.     
233 Csomár Zoltán 19Ő0. 17ő–176. 
234 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 3Ő9. 
235 Csomár Zoltán 19Ő0. 176. A nyomda részletes történetére lásd Peyer-MüllerĽ Fritz 1994. 181, 223–227, 347–
350. 
236 Uo. 223. 
237 Csomár Zoltán 19Ő0. 176. 
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Kárpátalja élen járt a református nQszövetségi munka szervezésében is. Szabó Béla 
egyenesen a szebb református jövQ legfontosabb letéteményesének tekintette a leány- és 
asszonyköröket. Kiemelt szerepet szánt nekik az özvegyekĽ betegek és árvák gondozásaĽ a 
szeretetintézmények támogatásátĽ valamint a gyermekek és a család református nevelése terén 
is.238 Az egységes kárpátaljai nQmozgalom (Református NQszövetség) megszervezésében 
Nagy-Iday Ferencné játszott vezetQ szerepet. A NQszövetség 1930-tól egy utazótitkárt is 
alkalmazottĽ akinek feladata a leánykörök szervezése és a hitoktatás volt.239 

A kárpátaljai református belmisszió egyik jellemzQje annak erQs szociális jellege volt. 
Ez reakció volt a területen élQ reformátusok rossz anyagi és szociális helyzetéreĽ melyet a 
világgazdasági válság csak súlyosbított. Nem véletlenĽ hogy BertókĽ Bácsy és Szabó a 
belmisszió szociális szerepének az erQsítésére törekedett a mindvégig korszakban. A püspök 
egyenesen a szegénygondozást tekintette belmisszió legfontosabb feladatának.240 Az 
asszonykörök megszervezése az egyik fontos lépés volt az intézményes diakónia 
megteremtése felé. JelentQs segítséget jelenthetett volna még e téren a magyarországi 
diakonisszák alkalmazásaĽ de magyar állampolgárok alkalmazását a csehszlovák állam nem 
engedélyezteĽ241 így a ’30-as évek második felében Kárpátalján mindössze 2–3 három 
diakonissza teljesített szolgálatot.242 

Komoly elQrelépést a diakónia terén a ’30-as évek közepén felállított szociális 
intézmények hoztak. NagyszQlQsön és Munkácson 193ő-ben árvaházĽ Nagydobronyban 1936-
ban pedig öregotthon alakult. Az árvaházak irányítására és fenntartásáraĽ valamint a szociális 
és karitatív feladatok hatékonyabb ellátására Bertók 193ő-ben életre hívta a Kárpátaljai 
Református SegítQ Egyesületet (KRSE). Az egyesület a kerület addigi szociális munkáját vitte 
és fejlesztette sikeresen tovább.243 

Bertók további törekvései között egy elsQsorban missziói célokat szolgálóĽ 
konferenciák tartására alkalmas üdülQotthon létrehozása is szerepelt. E célra bérbe vette a 
Munkácshoz közeliĽ valamikori zánykai üdülQtĽ mely a gyógyforrásáról volt ismert. A püspök 
tervei végül eredeti formában nem váltak valóra; Zánykán nem üdülQtelepĽ hanem 
konferenciázó hely jött létreĽ melyen a kerület néhány egyszer_ barakkot állított fel 
huszonnégy szobával és ötven ággyal.244 

 
3.7. A belmisszió elterjedését befolyásoló tényezQk 
 
A belmisszió és a kegyesség elterjedése és meggyökerezése a szlovákiai és kárpátaljai 

reformátusok között több tényezQnek volt a függvénye. Figyelembe kell vennünkĽ hogy a 
Csehszlovákiához való elcsatolásuk elQtt a gyülekezetek döntQen három egyházkerülethez 
tartoztakĽ melyek különbözQ hagyományokatĽ nagy szellemi kisugárzású központjaik 
(SárospatakĽ DebrecenĽ Pápa) különbözQ teológiai-belmissziói irányokat képviseltek. Ezek 

                                                                 
238 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 218. 
239 Uo. 220. 
240 Uo. 332. 
241 SzeretetĽ 1936. július 10. 1. 
242 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 233–234.  
243 A nagyszQlQsi és a munkácsi árvaházak történetéreĽ valamint a KRSE tevékenységére lásd a disszertáció 
Református árvaházak Kárpátalján  c. fejezetétĽ a nagydobronyi öregotthon történetére pedig A nagydobronyi 
Református Szeretetház c. fejezetet. 
244 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 3Ő1. 
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minden bizonnyal hatással voltak a kerületek gyülekezeteiben szolgáló lelkészek belmissziói 
magatartására is.  

A kárpátaljai egyházkerület lelkészei 1918 elQtt fQként a debreceni és a sárospataki 
teológiáról kerültek ki. FeltételezhetjükĽ hogy belmisszió és a kegyes vallásosság Kárpátalján 
való gyorsabb térhódításában szerepet játszott a református ortodoxia fellegváraként számon 
tartott debreceni teológia szellemi hatása. 

A tiszáninneni egyházkerületben döntQen Sárospatak hatása érvényesültĽ mely a 
liberális teológiának és a kultúrprotestáns szemléletnek az erQs meggyökeresedésével járt a 
kerületben. Bizonyára ez is közrejátszott abbanĽ hogy a három kerület közül a kegyes 
irányzatok a korszakban mindvégig itt rendelkeztek a legsz_kebb bázissal. A kerületben 
szolgáló lelkészek nagy többsége minden bizonnyal azonosult Tornallyay Zoltán egy 1936-
ban tett kijelentéséveĽ mely szerint „a tiszáninneni egyházkerület tradíciói nem egyeztethetQk 
össze a kegyeskedéssel.”245 

A dunáninneni egyházkerület lelkészei csaknem kizárólag a pápai teológián végezték 
tanulmányaikat. Itt 1918 elQtt a liberális teológiai irány domináltĽ de a hallgatók egy kicsinyĽ 
„pietistának” csúfolt társasága Pongrácz József teológiai elQadó köré csoportosulva lelki 
életük bensQségessé tételét és a belmisszió gyakorlati megvalósítását t_zték ki célul.246 A két 
világháború között belmisszió terén a dunáninneni egyházkerület a pápai teológián uralkodó 
viszonyokat tükrözte. A itt végzett lelkészek többsége közömbös vagy elutasító volt a 
belmisszióval szembenĽ míg a korábban Pongráczcal közelebbi kapcsolatot ápoló lelkészek 
csoportja (Galambos ZoltánĽ Tárnok GyulaĽ247 Zsemlye Lajos,248 Nehézy Károly stb.) 
csaknem kivétel nélkül a belmisszió lelkes híveivé váltak. Közülük Nehézy KárolyĽ a pápai 
„pietisták” egyik korábbi vezéralakja lett az elindítója és szellemi vezetQje a dunáninneni 
egyházkerületben a 30-as években kibontakozó pietista ébredési mozgalomnak 
(„kiskoszmályi mozgalom”).249 

A belmisszió iránt nyitottĽ befogadóĽ illetve a közömbös vagy elutasító magatartást 
tanúsító lelkészek közötti választóvonal generációs szempontok alapján is megközelíthetQ. Az 
idQsebb lelkészek világszemléletébenĽ teológiájában döntQen a 19. század liberális 
korszelleme tükrözQdöttĽ képzésükben még nem vagy alig kapott szerepet a belmissziói 
munkára való felkészítés. Velük szemben azonban egyre gyarapodott annak a fiatalabb 
lelkészgenerációnak a táboraĽ melynek többsége a Sörös Béla szellemi irányítása alatt lévQ 
losonci teológián szerezte képesítésétĽ és már hivatásuk szerves részeként tekintett a 
belmisszióra. E két generációt kissé elfogultanĽ de találóan jellemzi Garamvölgyi Károly 
egyik 1938-as írása: „A régi nemzedékben kétféle típust különböztethetünk meg: a tudós 
lelkipásztort és az adminisztrátort. Ez utóbbihoz tartozott a nagyobbik tömeg. Bármelyik 
iskolából kerültek ki, fQ gondjuk képezte egy jó állás elnyerése […] és ha egyszer beülhettek 
az állásba élték a »dolce far niente« életét. Összes tevékenységök adminisztrálásban merült ki 
és ebben m_vészek voltak. Soha lelkésznemzedék úgy nem ismerte a paragrafusokat, mint Qk. 
KívülrQl tudták a megye, kerület és konvent szabályrendeleteit, de egy imádságot könyv nélkül 
elmondani képtelenek voltak. […] 

                                                                 
245 KQmives Sándor 1937. 7.  
246 Vö. Kránitz Zsolt 2013. 332.    
247 Életére lásd uo. 290–296.    
248 Életére lásd uo. 273–276.    
249 Történetére lásd A Kiskoszmályi mozgalom c. alfejezetet. 
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A másik, komolyabb típus volt a tudós lelkipásztor. Már a theológiákon kiváltak a 
többi közül. Valamennyi egy tanszékrQl álmodott és erre komolyan készült is. A külföldi 
stipendiumok élvezQi közülök kerültek ki. Nagy hiba volt, hogy külföldre kerülve, kritika nélkül 
elfogadtak mindent és visszatérve a különbözQ iskolák képviselQi lettek. Sajnos önképzésük 
anyagiak híján félbemaradt és a legtöbbjük a liberális-racionális irány képviselQjévé vált. 
[…] 

E két iránnyal ellentétben a ma lelkésznemzedéke nem pályázik a tudós lelkipásztor 
elnevezésre, mert nem is igen marad ideje arra, hogy magát tudóssá képezze ki. Érzi a mának 
sürgetését és tudatában van annak, hogy e válságot nem tudománnyal, sem paragrafusokkal, 
hanem lelkiséggel lehet csak gyógyítani. Igényeit lefokozta az élet, sok vesztenivalója nem 
maradt. Nem felfelé kapaszkodik, hanem elfogadja az adottságokat és leszáll a néphez. 
Ellentétben a régi nemzedék politikai szereplésével, az új nemzedék a politikát kikapcsolta a 
programjából és a helyére inkább szociális programot t_zött. Másoldalról, mivel kifelé az 
érvényesülés elé akadályok merülnek, befelé fordul és intenzívebb lelkiéletet él. Úgy is 
kifejezhetném magam, hogy a régi nemzedék inkább konzerválja a már meglevQt, ezzel 
szemben az új nemzedék intenzívebb lelkiélete folytán dinamikus és terjeszkedni vágyik.”250 

A belmisszió elterjedését befolyásoló további tényezQ volt az egyházkerületeknek és 
egyházmegyéknek a belmisszióhoz való viszonyulása. 

Amint fentebb már leírtukĽ a kárpátaljai egyházkerület Bertók Béla püspökĽ valamint a 
belmissziói elQadókĽ Bácsy GyulaĽ majd Szabó Béla irányításával a kezdetektQl az élen járt a 
belmisszió támogatásában. 

A tiszáninneni egyházkerületben Pálóczi-Czinke István püspök a kezdetektQl a 
belmisszió lelkes támogatója voltĽ ennek ellenére a kerület sokáig nem tett érdemi lépéseket 
ezen a téren. A fordulópontot a belmisszió egy másik elkötelezett hívénekĽ a gömöri 
egyházmeggye gondnokánakĽ Tornallyay Zoltánnak a fellépése jelentette. Tornallyayt 1929-
ben egyházkerületi fQgondnokká választottákĽ251 de javaslatára már 1928-ban kerületi 
missziói lelkészi állást szerveztekĽ missziói lelkésznek pedig a Kárpátaljáról a gömöri 
Beretkére csábított Bácsy Gyulát nevezték ki.252 Ezzel a kárpátaljai után a tiszáninneni 
egyházkerületben is elindult a belmisszió központi szervezése. A munka irányítását Bácsy 
lemondását követQen 1931-ben Lengyel József abaújszinai lelkipásztor vette át.253 A 
belmisszió ügye a tiszáninneni egyházkerületben Péter Mihály (1929–1932)Ľ de fQként Magda 
Sándor püspök (193Ő–1939) személyében fontos támogatókra talált. Magda az egyház egyik 
legfontosabb feladatának tartotta a belmissziói munka kiterjesztésétĽ de Tornallyayhoz 
hasonlóan a kegyes (pietista) törekvésekkel mindvégig következetesen szemben állt. 

A belmisszió kerületi szint_ felkarolása a legkésQbb a dunáninneni egyházkerületben 
valósult meg. A kerület püspökeĽ Balogh ElemérĽ aki a régebbi nemzedék tudós lelkipásztor-
típusát testesítette megĽ a belmissziói kezdeményezések visszafogottĽ óvatos támogatója voltĽ 
de megnyilatkozásaiból kit_nikĽ hogy nem értette meg annak eredeti törekvéseit. A 
belmisszióban fQként az ifjúság nevelésének az eszközétĽ ill. a szociális problémák 
kezelésének a lehetQségét látta; utóbbit a szövetkezeti mozgalom támogatásával vélte 
megvalósíthatónak.254 A kerület fQgondnokánakĽ Szilassy BélánakĽ akinek az apja Szilassy 
                                                                 
250 Református Egyház és Iskola, 1938/4. 5–6. 
251 Magda Sándor 1930. Ő9. 
252 Péter Mihály 1929a. 39.   
253 SzQke István 1931. 8ő–86. 
254 Vö. Gyalókay László é.n.b.  
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AladárĽ a magyarországi belmisszió egyik kiemelkedQ világi alakja voltĽ255 teológiai és 
belmissziói felfogásában a református egyház nemzeti hivatása dominálĽ ebbQl kifolyólag 
egyházi tevékenységében az Egyetemes Egyház magyar jellegének a kidomborítása és 
megQrzése foglalta el a korszakban mindvégig a legfontosabb helyet. Támogatta a belmissziói 
munkátĽ de annak rendszerint a magyar nemzettudatot erQsítQ feladatát hangsúlyozta. 
 

3.8. Református belmisszió a visszatért felvidéki és kárpátaljai területeken  
(1938–1945)  

 
Mivel a szlovenszkói és kárpátaljai református egyház területi különállását 1939-ben 

felszámoltákĽ a visszatért gyülekezetek pedig újra betagozódtak a magyarországi 
egyházszervezetbeĽ ezért a vizsgált terület 1938–19Őő közötti belmisszió életének a 
bemutatása komoly nehézségekbe ütközik. Jelen esetben erre nem is teszünk próbálkozástĽ 
mindössze néhány olyan változástĽ jellegzetességet emelünk ki a visszatért gyülekezetek 
életébQlĽ melyeket az anyaországi belmissziói élettel való találkozás eredményezett. 

Az elsQ bécsi döntés körüli idQszak idQlegesen a református belmissziói munka 
visszaesését hoztaĽ mivel a gyülekezetek és a lelkészek többségének a figyelme „a nemzeti 
élet nagy eseményei felé fordult”.256 A magyar csapatok bevonulását követQ eufória 
elmúltával azonban a hitépítQ munka a legtöbb egyházban ott folytatódottĽ ahol 1938 elQtt 
abbamaradt. 

A csehszlovákiai és magyarországi református belmisszió a két világháború között 
bizonyos tekintetben eltérQ fejlQdést mutatott: míg az elcsatolt területeken a belmisszió fQ 
hordozói a gyülekezetekĽ addig Magyarországon döntQen az egyháztól többé-kevésbé 
független egyesületek voltak.257 

A visszacsatolást követQen elsQként az anyaországi ifjúsági belmissziói mozgalmak 
[Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE)Ľ258 Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria 
Szövetsége (SDG)259] figyelme fordult a visszatért gyülekezetek felé. Munkájuk elfogadását 
megkönnyítette – fQként a KIE esetében –Ľ hogy már a harmincas évektQl igyekeztek jó 
kapcsolatokat kiépíteni a felvidéki ifjúsággal.260 

A KIE 1939-ben Ő9 körzeti konferenciájából 18-at a visszatért területeken (elsQsorban 
BeregĽ UngĽ AbaújĽ Gömör) szervezett meg. Ezeken 10ő gyülekezetbQl mintegy 9000-en 

                                                                 
255 Szilassy család életére lásd Wertán Katalin 2006.  
256 Csekes Béla é. n.d.  31. 
257 Csémy Lajos 1993. 16. 
258 Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE): 18ŐŐ-ben Londonban Young Men's Christian Association (YMCA) 
néven alapított ifjúsági egyesülésĽ melynek célja a fiatalok közti missziói munkaĽ egyházközi és nemzetközi 
jelleggel. Magyarországi szervezete 1883-ban alakult meg Keresztyén Ifjúsági Egyesület névvel. Fennállása alatt 
fQként az iparos és paraszt fiatalok körében végzett missziói munkátĽ de szerepe volt a  cserkészet és népfQiskolai 
mozgalom magyarországi meggyökereztetésében is. Történetére bQvebben lásd: Kovács Bálint 1998.  
259 A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalmat fiatal teológusok indították 1921-ben Siófokon 
(Balatonkilitin)Ľ egyházuk megújítása céljából. A teológus ifjúság mellett létrejöttek a középiskolások és a 
leánytanulók szervezetei is. A középiskolásokat kiscsoportokbaĽ „collegiumokba” szervezték. A szövetség elsQ 
védnöke Ravasz LászlóĽ kiemelkedQ vezetQje Töltéssy ZoltánĽ Dobos Károly és Soós Géza volt. A kezdeti 
intenzív karitatív munka mellett késQbb a hitbuzgalmi tevékenység került elQtérbe. Élénk konferenciaszervezQ 
tevékenységet fejtett kiĽ üdülQtelepeketĽ internátusokatĽ menzákat tartott fenn. Történetére bQvebben lásd: Havas 
Gábor – Kulifay Albert 1992.  
260 Kovács Bálint 1998. 229. 
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vettek részt.261 A KIE- titkárok ezen kívül számos gyülekezetet is meglátogattakĽ külön 
hangsúlyt fektetve a zempléni és abaúji szlovák nemzetiségi területekre. Az 
„elszlovákosodott” reformátusok reintegrálódását volt hivatva elQmozdítani az 19Ő0 telén 
Debrecenben megrendezett egyhetes KIE-tábor.262 A visszatért Felvidék legnagyobb szabású 
KIE-rendezvényétĽ a losonci Nemzeti Konferenciát 1939. augusztus 12–1ő. között tartották 
meg 1500–2000 résztvevQvel.263 Az ifjúsági titkárok által végzett szisztematikus munkának 
köszönhetQen a felvidéki gyülekezetek ifjúsági egyesületei a korszakban egyre nagyobb 
számban kérték felvételüket a KIÉ-be. 

1939 folyamán az SDG is megkezdte toborzó munkáját a visszacsatolt részekenĽ és 
rövid idQ alatt minden nagyobb városban létrehozta helyi szervezetét. Hogy munkájukat minél 
eredményesebben végezhessékĽ 19Ő1-ben a Rozsnyó melletti Szilicén egy volt csehszlovák 
pénzügyQri laktanyában konferenciaközpontot létesítettek.264 A szilicei telep fennállása idején 
mindvégig fontos szerepet töltött be a mozgalombanĽ ahol számos konferenciátĽ üdülQtábort 
tartottak. Volt a szilicei tábornak egy egészen sajátságos szerepe is: 19ŐŐ nyarán a 
konferenciázó fiatalok között számos üldözött talált biztonságos menedékre.265 Az SDG 
igyekezett segítséget nyújtani a Budapesten tanuló felvidéki diákoknak is. A Lónyai utcában 
egy ún. felvidéki internátust m_ködtetettĽ mely 19Ő2-ben 14–17 diáknak adott otthont.266 

A református fiúmunka mellett a visszacsatolt részeken megindult a leánymunka is. 
Kiss B. Júlia országos konventi leánytitkár 19Ő0-ben 16 felvidéki leánykörbe látogatott el. 
Jelentése szerint ugyan ezekben még sok idegenkedéssel találkozottĽ de látogatásai 
összességében hasznosak voltak.267 

Bár szorosan nem a belmisszióhoz kapcsolódikĽ de szólnunk kell a KIE Szövetséghez 
sok szállal kötQdQ protestáns népfQiskolai mozgalom felvidéki és kárpátaljai vonatkozásairól 
is. 1938 után hasznosnak látszott a visszatért területeket is bevonni a népfQiskolai 
mozgalomba.268 Kárpátalján a legnagyobb református gyülekezettel rendelkezQ Beregszászt 
szemelték ki népfQiskola létesítésére. 19Ő2 januárjában indult itt a képzésĽ mely két hónapig 
tartottĽ és 16 faluból 21 résztvevQje volt. A munka folytatása azonban több ok miatt 
elmaradt.269 Rövidebb népfQiskolai tanfolyamot tartottak még 19Ő1-ben a csallóközi Ekecsen, 
valamint 1943-ban Ungváron.270 

 
 
 

                                                                 
261 N. N. 19Ő0. 67.; Kovács Bálint 1998. 231. 
262 N. N. 1942. 401.; Kovács Bálint 1998. 232. 
263 Kovács Bálint 1998. 233–234. 
264 Denke Gergely 1993. 20Ő. A SDG másik konferenciázó telepe Balatonszárszón volt.  
265 Uo. 205.  
266 N. N. 1943. 405. 
267 N. N. 1940. 70. 
268 A népfQiskolai mozgalom skandináv mintára az 1930-as évek második felében bontakozott ki 
Magyarországon. Célja a vidékiĽ fQként falusi lakosság vallási szellem_ erkölcsi nevelésével és praktikus 
gyakorlati ismeretek közvetítésével (gazdaképzés) olyan felkészültĽ önállóan gondolkodó fiatalok képzése voltĽ 
akikbQl majd a falu késQbbi vezetQi kerülnek ki. A mozgalom szellemiĽ erkölcsi és anyagi támogatásában az 
egyházak és szervezeteik vitték a vezetQ szerepet. A népfQiskolák m_ködését az állam 19Ő9-ben tiltotta be. A 
protestáns népfQiskolai mozgalom történetére lásd Kovács Bálint 199Ő.  
269 Uo. 51–52. 
270 Uo. 56–57.  
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4. Ébredési mozgalmak (1918–1945)  
 
4.1. Az Új Reformáció Szövetség 
 
Ahogy az elQzQ fejezetben már jeleztükĽ 1918 elQtt a Felvidéken m_ködQ 

„evangéliumi” közösségek jellemzQen nem egymássalĽ hanem elsQsorban magyarországi 
központjaikkal álltak szorosabb kapcsolatban. Az államfordulatot követQen azonban az 
anyaországgal való bárminem_ kapcsolattartás komoly nehézségekbe ütközöttĽ így ezek a 
kegyes híveket tömörítQ csoportok egymás irányába kezdtek tájékozódni.  

A közeledés kezdeményezQi kelet-szlovákiai és kárpátaljai református lelkészek 
voltakĽ akik 1921. május 26–27-én Kassán „keresztyén” belmissziói konferenciát rendeztek 
református és evangélikus hívQk részvételével.271 Ez volt az elsQ olyan belmissziói 
rendezvény CsehszlovákiábanĽ melyen nagyobb számú református egyháztag vett részt. 
„Kassán és vidékén a történelmi és evangéliumi alapon megindult két protestáns egyházban 
élnek olyanok, kik nem csak a születés véletlensége által ref-ok vagy ág. h. ev-ok, hanem akik 
öntudatosan, bensQ lelki harcukat megharcolva lettek a tanítványokká, keresztyénekké. Ezek 
eddig legnagyobb részben a Budapesten levQ evangéliumi mozgalmakhoz tartoztak, amellett, 
helyeiken a re. és ág. h. ev. gyülekezeteknek, egyházaknak a legbuzgóbb, mintaszer_ tagjai 
voltak s azok ma is, – de BudapesttQl elszakíttatván s egy új államtestbe jutván bele, új területi 
megoszlás folytán, nekünk, a konferenciát tervezQ, négy ref. lelkipásztornak [BenkQ Viktor 
sárosorosziĽ Dancsházy Sándor tekeházaiĽ Bácsy Gyula feketepataki és Sallay István kisbári 
lelkész – G.V.] adatott az a feladat, hogy összeszedjük a Szlovenszkón és Ruszinszkón élQ 
lelkeket, s mert új feladat, a munka új módszere és új idQk elQtt állunk: mintegy csak vezérkari 
tanácskozást tartsunk.”272 – tudósította a Református Egyház és Iskolát az eseményrQl BenkQ 
Viktor. A konferencia szervezQinek célja az új országhatár következtében „elárvult” 
szlovákiai és kárpátaljai belmissziói csoportok egy táborba gy_jtése voltĽ de emellett a 
találkozón tervbe vették egy „evangéliumi lap” kiadását is.273 

A konferenciát követQen a szervezQk körül egy lelkészekbQl és világiakból álló kis 
csoport formálódottĽ mely a hagyományos lelkészi munkavégzés és az általános 
vallásgyakorlat megújításának a szükségességét tartotta az egyház legsürgetQbb 
feladatának.274 Mivel elgondolásiakkal szemben az intézményes egyház közömbös 
magatartást tanúsítottĽ ezért azok megvalósításához maguk fogtak hozzá. Korábban tagjai 
közül többen a Bethánia Egylettel álltak szorosabb kapcsolatbanĽ és az ott magukba szívott 
pietista lelkiséget és felekezetközöttiséget képviselték.275 

A csoport tagjai 1921–22 folyamán több belmissziói rendezvényt is megvalósítottak. 
Ilyen volt például az 1921. augusztus 9–10-én PoprádonĽ az evangélikusokkal közösen tartott 
kétnapos hitmélyítQ konferenciaĽ melynek zárszavában „bibliakörök alakítását, s az öntudatos 

                                                                 
271 A konferenciát ugyan Mohr Béla evangélikus lelkész nyitotta megĽ de az elQadók kizárólag reformátusok 
voltak. Református Egyház és Iskola, 1921/24. 2.  
272 Református Egyház és Iskola, 1921/28. 2. 
273 Uo. 3. 
274 „A kényelmes egyházi élettel szakítani kell. Vallásosságunk már nem merülhet ki abban, hogy hetenként 
egyszer megjelenünk a templomban. Nem! A mai keresztyénség élete, speciálisan Csehszlovákiában, nem az 
elQre haladást, de a fokozatos hanyatlást rejti magában.” Református Egyház és Iskola, 1922/49. 199. 
275 Közéjük tartozott pl. BenkQ ViktorĽ Dancsházy SándorĽ Sallay IstvánĽ Nehézy KárolyĽ Bácsy Gyula. 
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keresztyén életre ébredés szükségét” hangsúlyozták.276 1922 októberében BenkQ Viktor Kassa 
környékén evangelizációs körutat tettĽ mely során bárki kapcsolatba léphetett a sárosoroszi 
lelkésszelĽ aki érdeklQdött a belmisszió iránt.277 A közösséghez tartozó lelkészek 
pénzadománnyal segítették a hamburgi kikötQbenĽ az Amerikába vándorló magyarok között 
kikötQmissziót végzQ fiatal vajáni segédlelkészĽ Szabó Béla munkáját is.278 

A kassai konferencián felvetett „evangéliumi lap” kiadása viszont nem várt 
nehézségekbe ütközött. A lap szerkesztésével Dancsházy Sándort bízták megĽ kiadásáért 
pedig Bácsy Gyula felelt volna. Azonban hiába állt össze a szerkesztQgárdaĽ és hiába álltak 
rendelkezésre az anyagiak is (részben hollandiai segélybQl)Ľ sem DancsházynakĽ sem 
Bácsynak nem volt csehszlovák állampolgárságaĽ a hatályos törvények szerint pedig 
lapszerkesztQ és a kiadó nem lehetett külföldi állampolgár.279 A lap kiadása így késettĽ majd 
miután Bertók Béla 1923 márciusában útjára indította a Szeretet c. belmissziói lapotĽ úgy 
t_nikĽ végleg lemondtak a megjelentetésérQl. 

Másféléves munkálkodás után a csoport tagjai úgy döntöttekĽ hogy szervezeti keretet 
adnak tevékenységüknekĽ és 1922. december 28-án a kárpátaljai Tekeházán létrehozták az Új 
Reformáció Szövetséget,280 és  csatlakozásra szólítottak fel minden lelkészt és egyháztagot.281 

A szervezet elnökének BenkQ Viktort választottákĽ282 aki a református egyház 
hivatalos lapjában ismertette a szövetség felépítését és az alapszabály fontosabb paragrafusait. 
E szerint a szövetség jelszava: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek  (Ján. 1ő,Ő)”Ľ célja 
pedig „Isten országa ügyének munkálása, a ker. élet felvirágoztatása, a ker. könyörülQ 
szeretet gyakorlása, az evangéliom népmisszió s a diakónia propagálása és munkálása a 
Cseh-Szlovák köztársaság területén felekezetre és nemzetiségekre való tekintet nélkül, mégis 
elsQsorban a ref. és ág hitv. ev. egyházak hívei körében.”283 Tevékenységében helyet kapott a 
belmisszió csaknem teljes eszköztára. 

A szövetségnek háromféle tagja lehetett: rendesĽ rendkívüli és pártoló. A rendes tagok 
a szövetség „mentQ, óvó, könyörületességi, szociális és népmissziói munkájában való 
részvételre”Ľ míg a rendkívüli tagok az „összejövetelek látogatására s ez által az ev. munka 
végzésére való elQkészületre” kötelezték magukat. Pártoló tag bárki lehetettĽ aki a szövetség 
elveivel és munkájával egyetértettĽ és anyagilag támogatta azt. 

A rendkívüli tagok évi 2őĽ a rendes tagok évi ő0Ľ a pártoló tagok pedig évi 100 korona 
tagdíjat fizettek. A tagsági kötelezettség három évre szólt. A szövetségi tagságot csak az 
nyerhette el, akinek a felvételi kérelmét a választmány pozitívan bírálta el.284 

                                                                 
276 A hivatalos lapban megjelent beszámoló szerint „E keresztyén gy_lést nemcsak a megújhodási mozgalom 
egyik útjelzQ kövének, de a két protestáns egyház testvéri közössége szimbólumának is tekinthetjük.” Református 
Egyház és Iskola, 1921/35. 4.  
277 Református Egyház és Iskola, 1922/46. 189. 
278 Református Egyház és Iskola, 1923/8. 30–31. 
279 Református Egyház és Iskola, 1922/50. 204.  
280 Református Egyház és Iskola, 1923/1. 3. 
281 Református Egyház és Iskola, 1922/49. 200. 
282 A vezetQség további tagjai: alelnök: Dancsházy Sándor tekeházi lelkész; titkár: Szabó Béla (Hamburg) huszti 
lelkész; pénztáros: Dr. Füzesséry Gézáné (Beregszász); ellenQr: Bácsy Gyula feketepataki lelkész; választmányi 
tagok: Siposs Imre csepei lelkészĽ Dancsházy SándornéĽ Nehézy Károly marcelházi lelkészĽ Peskó Margit 
(Poprád)Ľ Zelényi Antal vasúti hivatalnok (Túrócszentmárton)Ľ Szentiványi Margit (Kassa)Ľ BenkQ ViktornéĽ 
Bácsy GyulánéĽ Tomasek Lajos (Eperjes)Ľ Czibulka RezsQné (Léva). Református Egyház és Iskola, 1923/1. 3. 
283 Református Egyház és Iskola, 1923/3. 11. 
284 Uo. 
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Az Új Reformáció Szövetséget sem a református egyház vezetQiĽ sem a lelkészek 
többsége nem tartotta kívánatos kezdeményezésnekĽ és igyekeztek mindent megtenni annak 
elszigetelésére. Peleskey Sándor viski lelkészĽ az „egyházias-hitvallásos” belmisszió harcos 
pártolója a Református Egyház és Iskolában megjelent Új reformáció-szövetség – Pietizmus c. 
írásában éles kirohanást intézett BenkQ és társai ellenĽ akiknek – amint Peleskey írja – a 
„munkája akaratlanul is, – bár […] öntudatosan is – egyházellenes, s mint ilyen a ref. 
egyházra nézve: parazita evangelizáció”.285 

A szövetség megalakulásával kapcsolatban egyértelm_en kinyilvánította véleményét a 
konvent is, amikor 1923-as losonci ülésén a szervezet szabályrendeletének jóváhagyását a 
közeljövQben meginduló „egyházias” belmissziói munkára hivatkozva elutasította.286 Az 
ülésen a konvent elnökeĽ Pálóczi-Czinke István komoly aggodalmának adott hangot a 
belmissziói szervezet létrehozása kapcsánĽ kihangsúlyozva annak nemkívánatos felekezetközi 
jellegét: „Olyan forma jelenség az az egyház életében, mint a marxizmus és az 
internacionalizmus a társadalmi téren. Az eddigi berendezkedésben, nemzeti és felekezeti 
tagoltságában találja a népek boldogulásának s a lelkek újjászületésének legfQbb akadályát s 
ezért azok megszüntetésére tör. Ugyanaz a szellem ez, mely a kommunizmus idején 
Budapesten a hivatalos egyházzal és annak vezetQivel nyílt összeütközésre és szakításra 
vezetett. Ez az az egyházon kívüli evangelizálás, melynek tipikus képviselQje a »Bethánia« 
egyesület s tanítványai az Új Reformáció Szövetség itteni megalakítói, s a mely ellen már 
több, mint egy év óta vívja kemény elvi harcát a »Kálvinista Szemle« s annak derék 
szerkesztQje [Sebestyén JenQ – G. V.].”287 

Az Új Reformáció Szövetség életre hívása megteremtette a feltételeit a kiterjedt és 
szervezett egyesületi belmissziói munka végzésére Szlovákiában és KárpátaljánĽ mely 
azonban – leginkább két okból kifolyólag – mégsem valósult meg. Az egyik ok a szervezet 
legagilisebb vezetQinek az országból való kiutasításaĽ ill. önkéntes távozása volt: 1923–24 
folyamán Siposs Imre kényszerbQlĽ míg Dancsházy Sándor és BenkQ Viktor önként távozott 
Csehszlovákiából.288 A másik ok a kárpátaljai egyházkerületben elinduló „egyházias” 
belmissziói munka volt. Amint korábban már leírtukĽ az 1923 áprilisában püspökké választott 
Bertók Béla maga is a belmisszió elkötelezett híve voltĽ de azt kizárólagosan egyházi alapon 
végezve tartotta elfogadhatónak. Püspökségének már elsQ éveiben több olyan belmissziói 
kezdeményezést indított útjáraĽ melyek azonosak voltak az Új Reformáció Szövetség 
törekvéseivel (belmisszói lap kiadásaĽ iratterjesztés stb.). Az idQvel csak terebélyesedQ 
„egyházias” belmissziói kezdeményezések mellett egyre szükségtelenebbnek t_nt egy hasonló 
munkát végzQ egyesület fenntartásaĽ ráadásul a püspök szívesen fogadta és komoly szerepet 
szánt az Új Reformáció Szövetség kárpátaljai lelkésztagjainak a kerületi belmissziói 
munkában is. Mindezeknek köszönhetQen a Szövetség gyorsan hanyatlottĽ neve 192Ő-tQl már 
nem bukkan fel a forrásokbanĽ egykori – fQként kárpátaljai – tagjai betagozódtak a kerület 
„egyházias” belmissziói munkájábaĽ melyben késQbb meghatározó szerepet játszottak (pl. 
Bácsy GyulaĽ Szabó Béla).  

                                                                 
285 Református Egyház és Iskola, 1923/2. 6. 
286 Péter Mihály 1923. 61.  
287 Uo. 10. 
288 Református Egyház és IskolaĽ 1923/17. 68.Ľ 1923/29. 118.Ľ 192Ő/23. 90. BenkQ Viktor ZomborbanĽ a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyságban telepedett leĽ és az ottani református egyháznak lett a belmissziói lelkésze. 
Református Egyház és Iskola, 1923/29. 118. 
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Mindazonáltal a Szövetség számos egykori tagja pietisztikus kegyessége miatt sosem 
tudott teljesen azonosulni a lelkészi és világi egyháztagok többsége által képviselt lelkiséggel. 
Ezért egyáltalán nem meglepQĽ hogy legtöbbjük nevével újra találkozhatunk majd a harmincas 
években kibontakozó ébredési/belmissziói mozgalmak (kiskoszmályi mozgalomĽ Keleti 
Baráti Kör) hívei között. Ezek vezetQi (Nehézy KárolyĽ Szabó Béla) és tagjainak egy része az 
Új Reformáció Szövetség egykori tagságából került kiĽ amely egyértelm_en bizonyítja a 
köztük fennálló szoros szellemi kapcsolatot.  
 

4.2. A kiskoszmályi mozgalom (1928–1938) 
 
4.2.1. A kezdetek 
 
Az Új Reformáció Szövetség fQként az ország keleti egyházközségeiben rendelkezett 

nagyobb bázissalĽ de tagjai között megtalálhatóak voltak a pietisztikus kegyesség nyugat-
szlovákiai képviselQi is. Míg azonban a szövetség felbomlását követQen Kárpátalján az 1923-
tól induló „egyházias” belmisszió lehetQséget teremtett az egykori tagoknak a munka egyházi 
intézményes keretek között történQ folytatásáraĽ addig a nyugati területeken erre kevesebb 
lehetQség adódott. Az egyház vezetQi itt csak késQbb ismerték fel a belmisszió jelentQségétĽ és 
sokáig semlegesĽ rosszabb esetben ellenséges álláspontra helyezkedtek annak támogatóival 
szemben. Utóbbira jó példa a komáromi egyházmegye espereseĽ Gyalókay LászlóĽ aki a 
belmissziót – a vasárnapi iskola és a vallásos estélyek kivételével – egyenesen 
nemkívánatosnak tartotta: „Krisztus Urunk nem szervezett különféle nev_ köröket és 
egyesületeket […] Az Q példája nem igazolja a mai egyháztársadalmi felfogást  a hitépítés 
módjára nézve, amikor csak az idvezül, aki a konferenciákra esküszik, aki szüntelen ajkain 
hordja, hirdeti, kiáltja: »belmisszió!«”.289 Ilyen körülmények között a belmissziói/ébredési 
körök – érthetQ módon – nem a intézményes egyházĽ hanem inkább egymás irányába építettek 
ki kapcsolatokatĽ és igyekeztek munkájuk kereteit saját maguk kialakítani. VezetQ alakjukká 
Nehézy Károly marcelházi lelkész vált. P még teológus korában csatlakozott a Bethánia 
EgylethezĽ majd az államfordulat után az Új Reformáció Szövetség választmányi tagjai között 
találkozhatunk a nevével.290 1918-ban került a komáromi egyházmegyében lévQ marcelházi 
református gyülekezet éléreĽ melyben a 20-as évek második felébenĽ a közel tízéves 
belmissziói munkájának köszönhetQen lelki ébredés bontakozott ki.291 Ennek folyományaként 
született meg 1928 áprilisában a marcelházi árvaházĽ mely egyben a „kiskoszmályi 
mozgalom” kezdetét is jelentette.292 

A mozgalom elQzményét a református marcelháziĽ az evangélikus felsQszeli CE-
szövetségekĽ293 és a lévai vegyes felekezet_ bibliaköri tagok közti szorosabb kapcsolatok 
                                                                 
289 Soós Károly 1928. ő2.  
290 Református Egyház és Iskola, 1923/1. 3. 
291 Nagy Gyula é. n. 3. 
292 N. N. [Nehézy Károly] 1932. 10. 
293 A Bethánia Egylet tagszervezeteit CE-szövetségeknek nevezték. FelsQszeliben ezt Podmaniczky Pál hívta 
életreĽ aki 1911–1918 között volt a község lelkésze. Az 1939–19Őő között itt szolgáló Mátis István lelkész a 
következQképpen jellemezte a helyi CE-szövetséget és munkáját: „Ez a közösség akkor is élQ, m_ködQ gyülekezet 
volt, amikor én odakerültem. Ennek a vallásos irányzatnak országszerte voltak hívei, de nem minden lelkész 
értett ezzel egyet. Így például Endreffy János [felsQszeli lelkész 1918–1938 között – G. V.] sem. Kifogásolta, 
hogy a közösség egyszer_ parasztember tagjai összejöveteleiken beszélgettek a Biblia tanításáról és értelmezni is 
próbálták a maguk módján. FelsQszeliben a gyülekezet nagy része sem értett velük egyet: túlzóknak, bigottoknak 
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kiépítése elQzte meg.294 A marcelházi árvaház felállításávalĽ majd a kiskoszmályi kastélyba 
való költözésével (1931) párhuzamosan az addigi sz_k kör_ ébredés egyre inkább 
tömegmozgalmi jelleget öltött. Kezdetben leginkább a Léva környéki falvakatĽ késQbb a Vág 
és a Garam közti terület református gyülekezeteit és Komáromot is elérte az ébredési hullám. 
Mivel a kiskoszmályi árvaházi épület megvásárlása jogi személyiség hiányában nem volt 
lehetségesĽ így 1930. szeptember 9-én létrehozták a Béthel EgyletetĽ295 amelynek elnöke az 
ekkor már Kisújfalun szlogáló Nehézy Károly lett. Az egyesület szellemi elQzményeihezĽ a 
Bethániához és az Új Reformáció Szövetséghez hasonlóan felekezetközi jelleg_ volt; a 
vezetQség tagjai között a református és evangélikus vallásúak mellett katolikust is találunk.296 
Az egylet alapszabályait az Országos Hivatal 1931. május 1ő-én hagyta jóvá.297 

Az alapszabályzatban a vezetQk pontokba szedve határozták meg egyesület célját: „Az 
egylet célja a keresztyén könyörülQ szeretet gyakorlása és a keresztyén élet felvirágoztatása. 
Ezt pedig ez úton szeretné megvalósítani: 1. Az árvák és elhagyott gyermekek nevelése és 
betegek ápolása menhelyeken, vagy saját otthonukban, továbbá a könyörületes szeretet 
gyakorlása mindazokkal szemben, akik rá vannak szorulva. 2. A biblia igazságának a 
hirdetése felolvasások, vallásos összejövetelek, konferenciák és helyi csoportok szervezése 
által, továbbá a pogány misszió iránti érdeklQdés felkeltése missziói összejövetelek tartása 
által és a pogány misszió pénzbeli támogatása. 3. Keresztyén könyvek és folyóiratok 
kibocsájtása, bibliai és vallásos könyvek és iratok terjesztése, kolportör útján. Ő. Diakónusok 
és diakonisszák képzése, bibliai tanfolyamok tartása. ő. Mindezen munkához szükséges 
épületek beszerzése és adományok elfogadása.”298 Az egyletnek lehettek rendes és pártoló 
tagjai. A rendes tagok évi 20Ľ a pártoló tagok pedig 10 koronát fizettek a pénztárba. „A tagok 
kötelessége az évente elvállalt munkát végezni, és Qrködni, hogy az egylet komoly és 
határozott keresztyén szellemben vezettessék.”299 A tagok felvételérQl a választmány 
döntött.300 Az egyesület célja és felépítése csaknem azonos volt az Új Reformáció 
SzövetségévelĽ annyi különbséggelĽ hogy a Béthel Egyletnél a szociális munka dominánsabb 
szerepet kapott. 
 

4.2.2. Az egyházhoz való viszony 
 
Az árvaház felállítása és az ébredési mozgalom terjedése ellentétes reakciókat váltott 

ki az egyházban. Az árvaotthon létrehozását a dunáninneni egyházkerület és két 
egyházmegyéjeĽ a komáromi és a barsi is pozitívan fogadtaĽ a mozgalommal szemben viszont 

                                                                                                                                                                                                           

tartották Qket. Podmaniczky távozása után magára maradt a kis közösség. Nem volt vezérük, így maguk 
próbálták megérteni a Bibliát. KésQbb a környéken találtak egy református lelkészt [Nehézy Károlyt – G. V.] , 
akinek a gyülekezetében hasonló közösség élt. IdQnként oda látogattak el a felsQszeli bibliások is…” Oros László 
2011. 150–151.     
294 MustármagĽ 1926/1. 13.; Kalocsay Ferencné 1962. 2. 
295 Az egylet elnevezését a német protestáns diakónia atyjaĽ Friedrich von Bodelschwing (1831–1910) vezetése 
alatt Bielefeld mellett 1872-tQl kiépítettĽ idQvel többezres várossá fejlQdött szociális gondozói telepĽ Bethel után 
kapta. A kiskoszmályi mozgalom végsQ célja is egy Bethelhez hasonló diakóniai intézményrendszer létrehozása 
volt. Hajnal, 1932/1.  8. 
296 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 1. 
297 Uo. 2. 
298 MREZsL 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház. Stanovy spolku „Bethel“ – „Béthel” egylet alapszabályai. 1.  
299 Uo. 2. 
300 Uo.   
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– fQként a komáromi egyházmegye vezetése részérQl – már komoly fenntartások 
fogalmazódtak meg. Utóbbi magatartás a „hivatalos” egyháznak a belmissziói egyesületekkel 
szembeni hagyományos idegenkedésének volt a megnyilvánulása.  Pedig a mozgalom vezetQi 
nem gyQzték kellQképpen hangsúlyozniĽ hogy munkájukat gyülekezeti alapon végzikĽ az 
egyesületet pedig csak szükségszer_ségbQl hozták létre: „Nem egyesületi alapon dolgozunk, 
hanem gyülekezeti alapon, mindenütt a helybeli lelkész támogatásával. Egyesület csak azért 
lett, mert az árvaház épületét valakire kellett telekkönyveztetni. Ha pedig már egyesület van, 
nevet is kellett adni. Így született meg a Béthel-egyesület. Mi magunk egyáltalán nem 
használjuk, hogy az egyesületi munka elQítéleteit kikapcsoljuk.” – írta Tóth Kálmán a 
mozgalom történetét ismertetQ füzetben.301  

Az árvaház alapítói elQször a komáromi egyházmegyének ajánlották fel az intézménytĽ 
de hamar nyilvánvalóvá váltĽ hogy mozgalmuk nem találhat komoly támogatásra egy olyan 
egyházmegyébenĽ melynek lelkész vezetQje a belmissziói munka létjogosultságát is 
megkérdQjelezi. Teljesen eltérQ álláspontot képviselt viszont Patay KárolyĽ a barsi 
egyházmegye esperese. P teljes mértékben azonosult a mozgalommal és annak céljaival.  
Patay támogatásának a megszerzése rendkívül fontos volt az egylet számára. Az esperesnek 
nagy szerepe volt abbanĽ hogy a barsi egyházmegye egy nagyobb összeggel járult hozzá a 
kiskoszmályi kastélyépület megvásárlásáhozĽ mely hamarosan a marcelházi árvaház új 
otthonaĽ és az egész mozgalom központja lett.302 A kastély megvásárlásával a mozgalom 
súlypontja komáromi egyházmegyébQl a barsiba tevQdött át. 

A kiskoszmályi mozgalom egyházi legitimitásának a problémája jórészt megoldást 
nyertĽ mikor a barsi egyházmegye sajátjának ismerte el az árvaházat és a hozzá kapcsolódó 
szociális és evangelizáló munkát. Az ezzel kapcsolatos megállapodást hosszú egyeztetéseket 
követQen 193Ő. február 7-én hagyta jóvá az egyházmegyeĽ303 193ő. május 23-án pedig a 
Béthel Egylet közgy_lése.304 

A tárgyalások során nézeteltérés leginkább az intézmény református jellegének a 
biztosítása kapcsán merült fel. Az egyeztetésekkel az egyházmegye részérQl kezdetben 
megbízott Patay figyelembe kívánta venni az árvaház támogatóinak és a mozgalom 
vezetésének vegyes felekezeti jellegét.305 Az egyházmegye közgy_lése azonban nem látta e 
javaslatban az árvaház kálvinista jellegének a biztosításátĽ ezért az esperes vezetésével egy 
hattagú bizottságot állított felĽ melynek feladata egy „elfogadható” javaslat kidolgozása 
volt.306 A további tárgyalások eredményeként megszületett a végleges magállapodásĽ mely 13 
pontbanĽ immáron az egyházmegye számára is megnyugtató módon rendezte a közte és az 
árvaház között fennálló viszonyt. Az egyezmény értelmében a Béthel Egylet kötelezte magátĽ 
hogy: 

                                                                 
301 Tóth Kálmán 19Ő2. Ő. 
302 Kalocsay Ferencné 1962. 6. 
303 Agyagási Sándor 1934. 75. 
304 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 1Ő. 
305 Patay javaslata szerint az egyházmegye határozatban mondta volna kiĽ „hogy a kiskoszmályi Béthel árvaházat 
az általános keresztyén szeretet alapján álló Kálvinista intézménynek tartja s a keresztyéni testvériség alapján 
szeretettel lát annak falai között más vallású árvákat, elhagyottakat is, örömmel fogadja az árvaház 
felvirágoztatása és fenntartása érdekében bármilyen hitfelekezethez tartozó egyesek, vagy közületek támogatását, 
sQt annak igazgatásában ág. evang. testvéreink közrem_ködését […] a kiskoszmályi Béthel árvaház viszont […] 
az intézet szellemében továbbra is mindenkor készséggel alkalmazza a kálvinista nevelés, gondozás, vezetés – 
eddig is gyakorlatban volt – szellemét. ” Czeglédy Pál 1933. 61–62. 
306 Uo. 63. 
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- az árvaházat a barsi egyházmegyeĽ a dunáninneni egyházkerületĽ illetve az Egyetemes 
Egyház fennhatósága alá helyeziĽ a barsi egyházmegye felügyeleti jogát pedig az 
árvaház fölött elismeri 

- az árvaházi munkát a BibliaĽ a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében a 
református egyház felügyelete alatt végzi 

- az árvaházon kívüliĽ gyülekezetekben végzett evangelizáló munkát kizárólag az illetQ 
gyülekezet lelkészének a beleegyezésével végzi 

- a többi gyülekezet hívei számára rendezett konferenciák programját és az elQadók 
névsorát az egyházmegye elnökségével elQzetesen engedélyezteti 

- az egylet árvaházi ingatlant csak az egyházmegye beleegyezésével vesz vagy ad el  
- az intézménybe elsQsorban református vallású árvákat és rászorulókatĽ árvaházi 

nevelQnek és gondozóknak pedig kizárólag református vallásúakat vesz fel  
- az árvaház nevét Béthel Református Árva- és Szeretetházra változtatja307 

 
A pontokból egyértelm_vé válikĽ hogy a Béthel Egyletnek a kiskoszmályi árvaházhoz 

kapcsolódó munkáját az egyházmegye (közvetve pedig az Egyetemes Egyház) szoros 
ellenQrzés alá vontaĽ és Nehézynek és Pataynak felekezetileg nyitottabb elképzelésével 
szemben szigorúan biztosította az árvaház református jellegét is. A szerzQdés azonban csak az 
árvaházi munkára vonatkozottĽ az a Béthel Egylet alapszabályait és egyéb tevékenységét nem 
érintette. 

A megállapodással kapcsolatos viták minden bizonnyal az egylet tagjai között 
felekezeti súrlódásokhoz vezettekĽ ezért az 1933 májusában tartott választmányi gy_lésen 
szükségesnek vélték jegyzQkönyvbe iktatniĽ „hogy az evangélikus és református egyesületi 
tagok közt semmiféle felekezeti ellentétnek fennállni sem a jelenben, sem a jövQben nem 
szabad“Ľ emellett viszont fontosnak tartották azt is leszögezniĽ hogy „az egyesület nem áll 
felekezetközi alapon, hanem kéri tagjait, hogy h_séges egyháztagok legyenek“.308 
Amennyiben ez utóbbi kijelentést nem csupán formalitásból került a jegyzQkönyvbeĽ akkor a 
választmány magát az egyletet egy olyan ökumenikus belmissziói munkacsoportnak tartottaĽ 
melynek tagjai nem „általános keresztényi” alaponĽ hanem saját hitvallásuk alapján és saját 
gyülekezetükben végzik munkájukat.    

 
4.2.3. Dolgozók, elvek, munkamódszerek 
 
A kiskoszmályi mozgalomnak fennállása alatt mindvégig problémát jelentett a 

megfelelQ számú és képzettség_ munkatárs hiánya. Ennek egyik okaĽ hogy a mozgalom 
széleskör_ belmissziói tevékenységet fejtett kiĽ mely sokféle képzettséget és kompetenciát 
igényeltĽ a másik pedig a dolgozók felé felállított rendkívül szigorú követelményrendszer volt. 
Csak olyan dolgozók kerülhettek a mozgalombaĽ aki feltétel nélkül azonosulni tudtak a tagok 
által képviselt pietisztikus kegyességgel. Ez a szilárd vallásos meggyQzQdés mellett szigorú 
erkölcsi és életviteli szabályrendszert is jelentett. Le kellett mondani az alkoholrólĽ a 
cigarettárólĽ a divatos öltözködésrQl és a világi szórakozásokról (táncĽ moziĽ színház). Csak a 
vallásos lelkiséget építQ idQtöltés volt az elfogadott. A dolgozók fizetést nem kaptakĽ csupán 
kosztot és szállástĽ öregségük esetén életük végéig ellátást. „Isten országának építését – írja 

                                                                 
307 Agyagási Sándor 193Ő. 73–74. 
308 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 10. 
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Tóth Kálmán a mozgalmat ismertetQ könyvében –, a benne való munkálkodást megfizetni nem 
lehet. Ha valaki csak fizetésért hajlandó Isten országában dolgozni, az nem Isten országáért, 
hanem a maga boldogulásáért dolgozik. Munkásainknak szerény élelmük és ruházatuk van a 
mozgalomtól, de az sincs biztosítva. Számolniuk kell az éhezéssel, fázással, nélkülözéssel, sQt 
üldöztetéssel is. Mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy h_séges munkásokat csak ilyen 
feltételek mellett lehet szerezni.”309 

A mozgalom számára kézenfekvQ megoldást jelenthetett volna magyarországi 
diakonisszák alkalmazásaĽ azonban a csehszlovák állampolgárság hiányában ez nem volt 
lehetséges. Így a Béthel Egylet 193Ő-ben saját diakonisszaintézetet állított fel.310 Az innen 
kikerült szakképzett diakonisszák rendkívül fontos szerepet játszottak a mozgalom árvaházi és 
evangelizáló munkájában. 

IdQvel további elvek és módszerek is kikristályosodtak a mozgalmon belülĽ melyeket 
mindvégig következetesen alkalmaztak.  

Ezek közé tartozott az önkéntesség elvének a bevezetése: minden munkát önkéntĽ saját 
elhatározásból kellett végeznie minden munkásnak. 

Az evangelizáció terén úgy véltékĽ hogy az embereket személyes meggyQzéssel lehet 
elvezetni IstenhezĽ a „megtérteket” pedig addig kell támogatniĽ míg hitükben meg nem tudnak 
állni a saját lábukon. Tisztában voltak veleĽ hogy ez a módszer idQigényesĽ és eleve kizárja a 
nagy tömegek gyors „megtérítését”. 

További következetesen alkalmazott elvük volt a „világi dolgok kizárása”Ľ melyet 
fentebbĽ a mozgalmi dolgozók kapcsán már érintettünk: „Igyekszünk mozgalmunkba be nem 
engedni olyan dolgot, ami nem épít és nem bibliai. Mert nincs veszedelmesebb dolog annál, 
mint mikor ebbQl is akarunk adni egy cseppet és abból is: az evangéliomból is és a világiból 
is. Sokan megbotránkoznak ezen.”311 

Tavaszy Sándor szerint a kereszténység nem ismeri a propagandátĽ csak a missziót. A 
kiskoszmályi mozgalom tagjai elvként alkalmazták ezt a gondolatotĽ és propagandát a szó 
hagyományos értelemében nem is folytattak. Úgy véltékĽ akkor raknak biztos alapot a 
mozgalom számáraĽ ha a „megtért” hívQk adományaira támaszkodnakĽ és nem a „felszínes 
propaganda bizonytalan bevételeire”.312 

 
4.2.4. Munkaágak, munkaterületek 
 
4.2.4.1. Diakónia 
  
Amint a Béthel Egylet fentebb ismertetett alapszabályzatából is kit_nikĽ a 

kiskoszmályi mozgalomnak négy nagyobb munkaága volt: a diakóniaĽ az evangelizációĽ a 
missziói munkások képzése és a külmisszió. Ezek közül a diakóniaĽ sz_kebben véve az 
árvagondozás területén érte el a leglátványosabb sikereketĽ ezért számos kortárs számára a 
mozgalom kizárólag e téren kifejtett munkájáról volt ismert.313 Az egylet árvaházakat állított 
fel és tartott fenn Kiskoszmályon (korábban Marcelházán)Ľ KomárombanĽ Léván és rövid 

                                                                 
309 Tóth Kálmán 19Ő2. 2ő. 
310 Hajnal, 1934/10. sz. 10. 
311 Tóth Kálmán 19Ő2. 28. 
312 Uo. 29. 
313 Tóth Kálmán 19Ő2. ő. 
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ideig Pozsonyban is. Ezen intézmények ismertetésére itt nem térünk kiĽ részletes történetüket 
alább önálló fejezetekben tárgyaljuk.  

 
4.2.4.2. Evangelizáció 
 
4.2.4.2.1. Konferenciák 
  
A Béthel Egylet céljai között kiemelt helyen szerepelt az evangelizáció. Ezt egyrészt a 

gyülekezetek látogatásávalĽ a gyülekezeti munkába való bekapcsolódássalĽ másrészt 
hitmélyítQ konferenciák és összejövetelek szervezésével valósították meg. 

A gyülekezeti evangelizációra és a hívekkel való kapcsolattartásra a mozgalom már 
meglehetQsen koránĽ 1931 novemberében egy utazótitkárt állított munkába Árky Mária 
személyébenĽ akinek elsQdleges célja a leánykörök szervezése és ezek bibliaolvasásra való 
buzdítása volt.314 Saját feljegyzései szerint négy év alatt biciklivel öt egyházmegye 6ő 
helységét kereste fel.315 Munkáját 193Ő-ben Leskovits Mária diakonissza testvér vette át.316 

Népesebb hitmélyítQ konferenciák tartására az árvaház Kiskoszmályra való költözését 
követQen nyílt lehetQség. A kastély tágas udvaraĽ a kirándulásra alkalmas közeli fenyvesekĽ 
valamint a fürdQzésre alkalmas Garam ideális konferenciázó hellyé tették Kiskoszmályt. 
Mivel a kastélyban az árvák miatt férQhely alig voltĽ így a konferenciázók szállást a 
falusiaknálĽ valamint az udvaron a Timótheusok által 193ő-ben emelt 40–ő0 fQ befogadására 
alkalmas barakkban találtak.317 

1933-tól kezdQdQen minden év májusában rendezték meg „a földm_ves nép nagy 
konferenciáját”Ľ melyen férfiak és nQk vegyesen vettek részt. Ezeken a kétnapos 
evangelizációkon rendszerint 30–Ő0 faluból 2ő0–Ő80 résztvevQ volt jelen.318 Augusztus végén 
voltak az ugyancsak kétnapos „nagy asszonykonferenciák” átlagosan 20 faluból 100–120 
résztvevQvel.319 Ezen kívül évi rendszerességgel tartottak többnapos leány- és 
fiúkonferenciákatĽ míg a harmincas évek közepén évente több alkalommal egynapos 
gyermekkonferenciákat.320 Szerveztek továbbá bibliai kurzusok tartására felkészítQ üdülQhetet 
is lelkészeknekĽ tanítóknak és tanítónQknek.321 

A konferenciák általában hasonló forgatókönyv szerint zajlottak. FQként imádkozásĽ 
elQadásokĽ bibliaolvasás és -magyarázatĽ illetve kis csoportokban zajló lelki beszélgetések 
képezték a programotĽ idQnként kirándulással vagy fürdQzéssel egybekötve.322 

 
 
 
 

                                                                 
314 HajnalĽ 1932/1. sz. 8.; N. N. [Nehézy Károly] 1932. 28. 
315 Sz_cs Ferenc 2012. 10ő. 
316 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. 13. 
317 Tóth Kálmán 19Ő2. 3ő. 
318 Az 1933–37 közötti nyári „földm_ves” konferenciákról szóló  beszámolókat lásd Hajnal, 1933/6. 8, 1934/6. 8, 
1935/7. 10., 1936/7. 7., 1937/12. 11.     
319 Az 1932–36 közötti asszonykonferenciákról szóló beszámolókat lásd Hajnal, 1932/9. 9, 1934/9. 10., 1935/10. 
9., 1936/9. 9.  
320 Hajnal, 1934/7. 7., 1934/9. 9. 
321 Hajnal, 1934/7. 11. 
322 Hajnal, passim. 
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4.2.4.2.2. Bibliakörök és „baráti körök” 
 
A mozgalom hátországát döntQen a barsi és a komáromi egyházmegyék területén 

m_ködQĽ a kiskoszmályi központtal szoros kapcsolatot ápoló falusi bibliakörök és az ún. 
lelkészi-tanítói „baráti körök” képezték. 

Az elQbbieket döntQen egyszer_ földm_vesek látogatták. Pk adták a mozgalom 
tömegbázisátĽ a konferenciák hallgatóságátĽ és ugyancsak Qk tartották el önkéntes 
adományaikkal az árvaházakat. Tagjaik között a húszas–harmincas években elterjedt a szokásĽ 
hogy a bibliából aznap elolvasott fejezetbQl megtanultak egy mondatotĽ melyet 
aranymondásnak neveztek. Ezeket aztán a bibliaköri összejöveteleiken rendszerint 
megvitatták. Az aranymondás idQvel a felvidéki bibliakörök „nemzeti viseletévé” vált.323 A 
bibliakörösök az éves nagy árvaházi konferenciákon kívül általában havi rendszerességgel 
tartottak kisebbĽ ún. körzeti konferenciákat is. Ilyenkor egy-egy kisebb terület (8–10 falu, 80–
130 fQ) bibliakörös tagjai gy_ltek össze evangelizációra.324        

A „baráti körök” a mozgalommal szimpatizáló értelmiségiekĽ fQként lelkészek és 
tanárok tömörülése volt. Általában havonta körzetenként egy-egy településen (ZselízĽ LévaĽ 
Madar stb.) gy_ltek összeĽ ahol a lelki életük ápolása mellett az árvaház és az ébredés ügyét 
próbálták elQmozdítani.325 A zselízi „baráti kör” (a zselízi és párkányi járásban m_ködQ 
lelkészek „baráti köre”) például magára vállalta egy árva eltartási költségeinek a fedezésétĽ326 
míg egy másik kör imaszövetséget hívott éltreĽ mely minden vasárnap délután négy órakor a 
felvidéki ébredésért imádkozott.327    

 
4.2.4.2.2. A Tábitha Szövetség 
 
A kiskoszmályi mozgalom evangelizáló munkája a kezdetektQl fogva igyekezett elérni 

minden korosztályt. A mozgalom célkit_zéseit magukévá tevQ középiskolás fiúk egy 
csoportja 1934-ben Komáromban Tóth Kálmán segédlelkész vezetésével életre hívta a 
Timótheus SzövetségetĽ melynek célja a kegyes lelkiség terjesztése és a belmissziói munka 
volt a fiatalok körében. A Timótheusok 1937-ben fiú árvák részére árvaházat létesítettek 
KomárombanĽ mely 1938-ban egy általuk emelt egyszintes épületbeĽ a Timótheus-palotába 
költözött. Mivel mind a szövetségĽ mind annak komáromi árvaháza a mozgalomban kiemelt 
szerepet játszottĽ ezért történetüket külön fejezetben tárgyaljuk. 

A mozgalomhoz tartozó fiatal leányok és asszonyok közös szervezetbe való 
tömörítésére jött létre 193ő-ben a Tábitha Szövetség. ElQzményei az 1932 júliusában 
megtartott kiskoszmályi leánykonferenciára nyúlnak vissza. Itt vetQdött fel elQször a gondolatĽ 
hogy a már eddig is m_ködQ leányköri bibliai munkába be kellene vonni minden „evangélium 
iránt érdeklQdQ leányt”.328 Ezt követQen a Hajnalban rendszeresen tudósítottak a leány 
bibliaköri munkával kapcsolatos havi összejövetelekrQlĽ és ezek idQpontjait is elQre 

                                                                 
323 A Hajnal egyik cikke szerint a szokás a Felvidéken elsQként Marcelházán honosodott megĽ és innen terjedt 
tovább. Hajnal, 1944/7. 2. 
324 Vö. Hajnal, 1934/10. 8., 1934/11. 10.     
325 Vö. Hajnal, 1934/2. 12., 1932/2. 8. 
326 Hajnal, 1932/10. 7. 
327 Hajnal, 1932/2. 8. 
328 Hajnal, 1932/9. 7–8.  
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közölték.329 Az összejöveteleken idQvel kialakult egyĽ a belmissziói leánymunka iránt 
elkötelezett csoport. A végsQ lökést a Tábitha Szövetség létrehozásához a Béthel Diakonissza 
Intézet felállítása adta. A diakonisszák utánpótlásának a biztosításához ugyanis szükség volt 
egy olyan nQi szervezetreĽ mely „az asszony- és leánylelkeket Isten táborába csalogatja”Ľ hogy 
belQlük késQbb majd diakonisszák váljanak.330 Ilyen elQzmények után jött létre a Tábitha 
Szövetség.331 Nevét az irgalmasságáról és könyörületességérQl ismert joppéi Tábitáról kaptaĽ 
akit a Biblia szerint Péter a halálból is feltámasztottĽ hogy tovább szolgálhassa 
gyülekezetét.332 A szövetség tagjai magukat is Tábitháknak nevezték. LegfQbb céljuknak a 
mozgalom dikonissza-anyaházának a felépítését tekintették.333 A kezdeti nekibuzdulást 
azonban számottevQ munka nem követte. Másfél év múlvaĽ az 1936 augusztusában 
Kiskoszmályon tartott éves leánykonferencián maguk a Szövetség tagjai is beismertékĽ hogy 
„Tábitha meghalt”Ľ de amint Péter feltámasztotta Qt a poraibólĽ úgy élesztik Qk is újjá a 
szövetséget. Úgy véltékĽ hogy kézzel foghatóĽ látványos jelét kell adniuk tevékenységüknekĽ 
ezért elhatároztákĽ hogy kiskoszmályi árvaház mellett megépítik az „imádás házát”: „egy 
olyan termet, mely az árvaház temploma […] és mindennem_ konferenciának otthona lesz.”334 

A leánykonferenciát követQ kétnapos asszonykonferencián ugyancsak fontos döntések 
születtek a Tábitha munka és lelkiség felélesztésérQl. ElhatároztákĽ hogy az 
asszonykonferenciák addigi formájával szakítanak: „csak jövés-menésbQl áll az egész, ahhoz 
sincs idQnk, hogy egy kicsit megismerkedjünk és összemelegedjünk”. Úgy véltékĽ komolyabb 
lelki munka ilyen rövid idQ alatt nem végezhetQ. A konferenciák helyett inkább Tábitha-
kurzusokat fognak tartaniĽ ezek idQtartama egy hét leszĽ és csak azok vehetnek rajta résztĽ 
„akik [az] egész hetet rászánják arra, hogy gondjaikat, mindennapi dolgaikat otthon hagyva, 
saját cselekedeteiktQl megpihenve, egyedül a lelkükkel törQdjenek.”335 

A két konferencián született elhatározást követQen a Tábithák immáron ténylegesen 
megindították a nQk közötti intenzív belmissziói munkát.  

1936 végén egy fontos stratégiai megállapodás született a kiskoszmályi mozgalmon 
belül: „Egészen egyszer_en és világosan kifejezve a dolgot: elhatároztuk, hogy a Tábitha 
Szövetség teljes egészében magáévá teszi az Árvaház leányárváit, a gondozónQket, a 
diakonissza testvéreket illetve a diakonisszaképzést, valamint az asszony- és a leánymunkát. A 
Timótheus Szövetség pedig teljes egészében a magáévá teszi az árvaház fiúárváit, az Árvaház 
férfitagjait, a Timótheus képzést, valamint a férfi és ifjúsági munkát.”336 Ezt szem elQtt tartva 
a Tábithák céljaikat egy 17 pontos részletes munkaprogramban foglalták össze. Eszerint 
feladatuk a lány- és asszonybibliakörök létrehozása és országos szövetségbe tömörítéseĽ a 
szegénygondozásĽ beteggondozásĽ a Béthel diakonissza anyaházĽ a Tábitha diakonissza 
kórház és a Tábitha aggmenhely felépítéseĽ bölcsQdékĽ óvodák létesítéseĽ saját misszionárius 
munkába állításaĽ iratterjesztésĽ cseléd-Ľ cigány- és fogházmisszió (utóbbi a fogoly nQk 
körében).337 E nagy ív_ programot azonban csak részben sikerült megvalósítani. 

                                                                 
329 Az összejöveteleket rendszerint Léván tartották. Hajnal, passim. 
330 Hajnal, 1934/10. 10. 
331 Hajnal, 1935/3. 10. 
332 Vö. ApCsel 9:36–42. 
333 Hajnal, 1935/3. 10. 
334 Hajnal, 1936/9. 11–12. 
335 Hajnal, 1936/10. 9–10. 
336 Hajnal, 1936/12. 7. 
337 Hajnal, 1937/6. 9–10. 
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Tevékenységüket fQként a Tábitha találkozók és nQi bibliakörök szervezéseĽ a leányköri és 
vasárnapi iskolai munkaĽ az imádkozásĽ iratterjesztés és a kiskoszmályi és lévai árvaházak 
támogatása tette ki.338 

A fentebb említett 1936-os asszonykonferencián hozott döntés értelmében a népes 
nyári nQi összejöveteleket felváltották az egyhetes Tábitha kurzusokĽ melyen a résztvevQk 
száma 18–20 faluból rendszerint ő0 körül mozgott.339 Ezeket az összejöveteleket a fentebb 
említett nyári leánykonferencián eltervezett és már 1936 végére felépített „imádás házában” 
tartottákĽ melyet egyszer_bben csak Tábitha teremnek neveztek.340 Tartottak továbbá 
különbözQ településeken több alkalommal ún. Tábitha napot is.341   

A szövetségnek rövid idQre sikerült a lábát megvetni Kárpátalján isĽ ugyanis 1937. 
július 2–Ő. között sikeres Tábitha konferenciát rendeztek Csapon.342 Ez a találkozó arról 
maradt nevezetesĽ hogy az egyik helyi résztvevQ asszony ékszereit ajándékozta oda a tervezett 
diakonissza anyaház létrehozásáértĽ és ezt látva többen a jegygy_r_jükkel tették ugyanezt.343  

1936–37 folyamán a Tábithák kezdeményezésére számos községben (pl. SomorjaĽ 
Zselíz) bibliakörök jöttek létre. Ezek szervezésénél helyenként a Timótheusok is 
segédkeztek.344 

1936 novemberében a Hajnalban Tábitha címmel külön rovat indultĽ melyet Leskovits 
Mária diakonissza testvér szerkesztett. Ebben helyet kaptak a Tábitha munkával kapcsolatos 
fontosabb hírek. A lapban néhány hónap múlva újabb rovat jelent meg Kis Tábitha címmel.  

A Kis Tábitha mozgalom – a Kis Timótheus mozgalommal egy idQben – 1937 
tavaszán indult. Célja a Tábitha-utánpótlás biztosítása volt. Az evangélium iránt komolyabban 
érdeklQdQ kislányokból Kis Tábitha köröket hoztak létreĽ melyek igyekeztek lelkileg többet 
nyújtani a vasárnapi iskolánál. A körökön az érdeklQdQk elmélyülhettek a Bibliában, és 
készülhettek a késQbbi Tábitha életre.345 

A Tábithák fentebb ismertetett célkit_zései között szerepelt egy diakonissza kórház 
felállítása is. Ennek megvalósítása terén 1938-ban megtörténtek az elsQ lépések. Nagysalló 
határában kórházi telek gyanánt a községi bíró három hold földet adományozott a terv 
megvalósításáhozĽ346 és elkészültek a tervrajzok is.347 Az építkezés költsége nagyjából 
egymillió koronát tett volna ki. A Tábithák elindították a gy_jtéstĽ és úgy terveztékĽ hogy 
amint összegy_lt 200 ezer koronaĽ elkezdik az építkezést.348 Erre azonban az elsQ bécsi 
döntést követQen elQállt új helyzetben már nem került sor. 

 
 

                                                                 
338 Vö. Hajnal, 1938/10. 9–11. 
339 Hajnal, 1937/9. 10, 1940/10. 6.      
340 HajnalĽ 1936/12. 9. A terem felavatására 1937 májusában került sor. Hajnal, 1937/7. 11.  
341 Hajnal, 1936/12. 5., Hajnal, 1937/6. 11.   
342 Hajnal, 1937/9. 9. 
343 Hajnal, 1937/11. 9–10. 
344 Hajnal, 1937/2. 8–9. 
345 Hajnal, 1937/4. 12. 
346 Hajnal, 1938/4. 9. 
347 Hajnal, 1938/6. 12. 
348 HajnalĽ 1938/7. 1Ő. Mézes ZsigmondĽ a Timótheus Szövetég egyik tagja (rövid ideig vezetQje) a komáromi 
bencés gimnáziumban tett érettségi után orvostanhallgatóként PozsonybanĽ majd a  budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Szabó Sándor visszaemlékezése szerint Q lett volna a 
felépülQ Béthel diakonissza kórház orvosa. Interjú Szabó Sándorral. In: Hargita Árpád é. n. 9Ő. 
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4.2.4.2.4. A Hajnal 
 
A harmincas évek elejénĽ fQként a kiskoszmályi mozgalom által érintett területeken 

megnövekedett a külmisszió iránti érdeklQdés. Ennek fenntartása és fokozása céljából Nehézy 
Károly Kisújfalun Hajnal címmel folyóiratot indított. A lap külmissziói tartalmát tekintve 
megegyezett a Magyarországon azonos címmel megjelenQ külmissziói folyóirattalĽ melynek 
terjesztését azonban a csehszlovák cenzúra nem engedélyezte.349 

A lap elsQ száma 1931 áprilisában jelent megĽ nyolc oldalonĽ kizárólag külmissziói 
tartalommal. A következQ évben azonban már felbukkantak lapjain a belmissziói tudósítások 
isĽ melyek a kiskoszmályi mozgalommal kapcsolatos eseményekrQl tudósítottak. „A 
belmisszió nem más, mint magvetés a külmisszió számára – írja Nehézy egyik vezércikkében. 
– A Hajnal tehát kénytelen odaállni a magvetés: a belmisszió szolgálatába is.”350  

A lap évrQl évre nagyobb terjedelemben jelent megĽ 193ő-ben már 16 oldalonĽ az 
ébredéssel kapcsolatos belföldi hírek pedig már a tartalom felét töltötték ki. Így a lap a 
gyakorlatban a kiskoszmályi mozgalom hivatalos sajtófórumává vált. 

A cikkek között kiemelt helyen szerepeltek a magyarĽ ill. magyarországi 
misszionáriusokkalĽ Molnár MáriávalĽ DöbrQssy LajossalĽ Kunszt IrénnelĽ Babos Sándorral és 
Parragh Lajossal kapcsolatos beszámolók. 

A belmissziói rovat az idQvel megnövekedett szerkesztQgárdának köszönhetQen egyre 
sokszín_bb lett. A lap adományokból és az elQfizetésekbQl tartotta el megát. A szerzQk és a 
szerkesztQk ingyen dolgoztakĽ ezért az újság ára a korszakban mindvégig mindössze 1 korona 
volt.351 1932-ben az 500-as példányszámban megjelenQ lapra Ő19-en fizettek elQ.352  

               
4.2.4.2.5. A Béthel iratterjesztés és könyvtár 
 
A mozgalom a hitépítQ kiadványok terjesztése céljából kezdetektQl fogva szeretett 

volna egy iratterjesztést létrehozni. Eredetileg Garamlökön tervezték a felállításátĽ de végül 
Garammikolán jött létreĽ a helyi preoráns tanítóĽ353 Salga JenQ vezetésével.354 Itt bibliákĽ 
hitmélyítQ lapokĽ falimondásokĽ Halleluja énekeskönyvekĽ selyem bibliajelzQkĽ vasárnapi 
iskolások részére perforált képek és Kis Harang füzetecskék355 voltak kaphatóak.356 Az 
iratterjesztés saját könyvsorozatot is megjelentetett.357   

                                                                 
349 Kool, Anne-Marie 1997. 147., 270. 
350 Hajnal, 1932/1. 2. 
351 Hajnal, 1932/9. 7. 
352 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. 7. 
353 A preoráns (elQkönyörgQ) tanító az oktatói feladatai mellett szükség eseténĽ a szen tségek kiszolgáltatása 
kivételévelĽ a papi teendQket is elláttaĽ így a lelkészt bizonyos mértékig tehermentesítette. 
354 Hajnal, 1932/10. 8., 1935/5. 12. 
355 A Kis Harang gyermeklapot a Fébé Evangélikus Diakonissza Egylet adta ki 1927–19ŐŐ között. 
356 Hajnal, 1935/5. 12. 
357 A sorozatban a magyarországi külmissziói szövetség kiadványainak utánnyomásai (Molnár Mária a pápuák 
között; Döbrössy Lajos: A buzsiai vértanú; Raymundus LullusĽ az elsQ mohamedán misszionárius; Horváth JenQ: 
Liwingstone, az élQ kQ) mellett saját fordításokat is megjelentettek: Modersohn ErnQ: Drága  Megváltó, ford. 
Petry MargitĽ 193ő; Modersohn ErnQ: Isten bárányaĽ ford. Petry MargitĽ 1936; Modersohn ErnQ: HazatérésĽ ford. 
Szabó Zsigmond; 1936Ľ Steinberg György: Hogyan olvasod Bibliádat?Ľ ford. Nehézy Károly. é. n. Tárnok Gyula 
1939. 53. 
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A bibliakörök számáraĽ az iratterjesztés mellettĽ a színvonalas lelki olvasmányok 
biztosításáraĽ ugyancsak Salga JenQ vezetetésével „evangéliumi” könyvtárat is alapítottak. A 
kölcsönzés módja a következQ volt: minden bibliakör választhatott egy „könyvtárost”Ľ aki 
kapcsolatba léphetett a Béthel könyvtárral. Az Q feladata volt a könyvek kölcsönzéseĽ 
továbbítása és a megszabott határidQn belüli visszaküldése. A kölcsönözhetQ könyvek listáját 
ő koronáért kaphatta meg minden bibliakör. A befizetett összeget a könyvtár fejlesztésére 
fordították.358 

 
4.2.4.2.6. Diakonisszák 
 
Az ébredés a kezdetektQl fogva döntQen a nQk körében terjedt. Néhányan közülük már 

az árvaház kiskoszmályi korszakában egész életüket az evangélium szolgálatába állították. 
Mivel a magyarországi diakonisszák alkalmazása nehézségekbe ütközöttĽ ezért elQtérbe került 
egy saját diakonisszaképzQ felállítása. Ez végül 193Ő. augusztus 1ő-én valósult meg. Ekkor 
került sor két diakonissza (Balla Rebeka és Sinkovits Etelka) beöltöztetésére isĽ akik már öt-
hat éve a mozgalom szolgálatában álltak. Pk tehát még nem a diakonisszaképzQ 
elvégzésénekĽ hanem az ébredés terén addig kifejtett munkájának és felhalmozott 
tapasztalatuknak köszönhetQen nyerték el a diakonissza státuszt.359 Ekkor rajtuk kívül még 
Leskovits Mária diakonissza testvér állt a mozgalom szolgálatában.  

A Béthel Diakonissza Intézet igazgatója Salga JenQĽ „vezetQ testvére” pedig Leskovits 
Mária lettĽ360 majd 1937-tQl az igazgatói posztot Nehézy Károly vette át.361 

Diakonissza-jelöltnek olyan 18 és 3Ő év közötti erkölcsileg tiszta élet_ leányok vagy 
özvegyek jelentkezhettekĽ akik jól ismerték a Bibliát. Elvárás volt az önzetlenĽ alázatosĽ szelíd 
jellem és a szülQk iránti engedelmesség. A testi fogyatékosság elutasító oknak számítottĽ mint 
ahogy az „ingerlékeny viselkedés” vagy gyenge idegzet is. Legalább hároméves középiskolai 
végzettséggel kellett rendelkezni. Mindezeket lelkészi és orvosi igazolásokkal kellett 
alátámasztani. Feltétel volt továbbá a magyar nyelv megfelelQ ismerete szóban és írásban. A 
felvételt nyertek egy évig diakonissza-jelölt státuszba kerültekĽ majd következett a 2–3 év 
próbaidQĽ melynek elsQ éve alatt még elbocsáthatóak voltakĽ ha kiderültĽ hogy a hivatásra 
mégsem alkalmasak.362 

Az elméleti képzések nagyrészt Kisújfalun zajlottakĽ a megfelelQ gyakorlat 
megszerzésére (ápolásĽ nevelés stb.) pedig – kórház híján – a kiskoszmályi árvaházban volt 
lehetQség. „Kisújfalun voltak a kurzusok, szemináriumok, elQkészítés a diakonissza 
szolgálatra. Hát persze közben be kellett állni a munkába […] Mosás, takarítás, WC-tisztítás, 
szóval mindenütt ki lettünk próbálva, kertben kapálni, ültetni, befQzni […] Ő0–ő0 kis gatyát, 
dunyhát kimosni – ez nem volt könny_. Meg persze az is, hogy otthon volt mit a tejbe aprítani, 
ott pedig rántott levest ettünk minden reggel.”363 – emlékezett vissza Acsay IrmaĽ aki 1936-

                                                                 
358 Hajnal, 1936/2. 10. 
359 Hajnal, 1934/10. 10. 
360 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. 1Ő. 
361 Uo. 18–19. 
362 Hajnal, 1934/10. 10–11. 
363 Interjú Acsay IrmávalĽ 1992. február 23. In: Hargita Árpád é. n. 74. 
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ban harmadmagával lépett a kiskoszmályi diakonisszák sorába.364 Képzésükbe az akkor 
Magyarországon szabadságát töltQ Molnár Mária is bekapcsolódott.365 

Kibocsátásuk után a diakonisszák egyik részét az Béthel Egylet árvaházaiban 
alkalmaztákĽ míg másik része a gyülekezetekben végzett evangelizáló szolgálatotĽ de volt 
olyan isĽ aki iskolaigazgatóként tevékenykedett.366 

A diakonisszák képzése a kibocsátásukkal nem fejezQdött be. A negyvenes évek 
elejétQl nyaranta kéthónapos kurzusokat tartottak a számukraĽ melyek az éves munka okozta 
testi fáradság kipihenését és a lelki feltöltQdést is szolgálták.367 

Az éveken keresztül tervezett Béthel diakonissza anyaház ugyan sosem épült felĽ de 
fQként a diakonisszaképzQ intézetnek köszönhetQen a vizsgált korszakban ismereteink szerint 
így is tizenkét saját nevelés_ diakonissza segítette a kiskoszmályi mozgalom munkáját.368 

 
4.2.4.3. Külmisszió 
 
A kiskoszmályi mozgalomban sosem tettek elvi különbséget a kül- és a belmisszió 

közöttĽ számukra mindkettQ a missziói munka egyformán fontos részét képezte – ahogy ezt 
Nehézy Károly megfogalmazta: „mint a két kezem: az egyik a bel-, a másik a külmisszió; az 
egyik a másik nélkül nem élhet.”369 

A marcelházi árvaház felállításában kezdeményezQ szerepet játszó bibliakörökhöz 
(KiskoszmályĽ FelsQszeliĽ Léva) kapcsolódott a református külmisszió felkarolása is 
Szlovákia területén. 1928 elején e bibliakörök tagjai közül többen elhatároztákĽ hogy 
jövedelmük 10%-át a külmisszió céljaira fordítják. Az adakozókhoz hamarosan mások is 
csatlakoztakĽ majd létrehozták a Külmissziói SzövetségetĽ és havonta összejöveteleket 
tartottak.370 

A kiskoszmályi mozgalom különösen jó kapcsolatot ápolt DöbrQssy Lajossal371 és 
Molnár Máriával.372 ElQbbi a bulgáriai törökök közöttĽ utóbbi pedig az admiralitás-szigeteki 
pápuák között teljesített missziói szolgálatot. A bibliakörök rendszeresen pénzösszeggel 
segítették mindkét misszionárius munkáját. A Magyar Református Külmissziói Szövetség 
többször kérte a felvidéki reformátusok segítségét nemcsak anyagi térenĽ hanem a 
pénzküldemények célba juttatása ügyében isĽ ugyanis a Magyar Nemzeti Bank különbözQ 
módokon akadályoztaĽ hogy Magyarországról valutát küldjenek a számukra.373 

                                                                 
364 Hajnal, 1937/1. 9. 
365 Interjú Acsay IrmávalĽ 1992. február 23. In: Hargita Árpád é. n. 77. 
366 Vö. Hajnal, 1942/11. 7. 
367 Hajnal, 1942/8. 4. 
368 Kiskoszmályi diakonisszák: Leskovits (Farkas) MáriaĽ Balla RebekaĽ Vörös LidiaĽ Acsay IrmaĽ Szeghalmi 
Erzsébet (Erzsébet testvér)Ľ Kehi Erzsébet (Erzsike testvér)Ľ Sinkovits EtelkaĽ Kocsi GizellaĽ Szilágyi Erzsébet 
(Erzsi testvér)Ľ Németh RózsiĽ Petry Margit, Kalocsay Etelka. 
369 Kool, Anne-Marie 1997. 271. 
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372 Életére bQvebben lásd Beliczay Angéla 1987. 
373 Beliczay Angéla szerint a Magyar Nemzeti Bankkal azért támadtak e téren problémákĽ mert a római katolikus 
egyház ellenezte a protestáns külmissziói munkát. Kool, Anne-Marie 1997. 187. 
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Csehszlovákiából viszont ez nem ütközött akadályba.374 A Hajnal 1932. decemberi száma 
arról tudósítottĽ hogy DöbrQssy fizetésének Bulgáriába küldését teljes mértékben a felvidéki 
Hajnal kiadóhivatala bonyolítja le.375 

DöbrQssynél azonban sokkal szorosabb kapcsolatot épített ki a kiskoszmályi 
mozgalom Molnár Máriával. A Mánusz szigetén végzett térítQ munkájának felvidéki 
támogatói a pénzküldés nehézségei miatt gyakran „szeretetcsomagot” küldtek nekiĽ melybe 
alapvetQ élelmiszereket és „praktikus dolgokat” csomagoltak. VoltĽ hogy egy-egy küldemény 
súlya meghaladta a 2ő0 kg-ot.376 

A misszionáriusnQ 193ő–36-ban kilenchónapos szabadsága idején többször 
ellátogatott a szlovákiai és a kárpátaljai gyülekezetekbe isĽ ahol beszámolói nyomán a 
külmisszió ügye iránt élénk érdeklQdés bontakozott ki.377 Különösen jól érezte magát a 
kiskoszmályi diakonissza „családja” körébenĽ amelyet rendszeresen megemlített leveleiben.378 
Úgy t_nikĽ a felvidéki ébredési mozgalom állt legközelebb a szívéhez: „a kiskoszmályi levegQ 
mindig több teret foglal el” – írta egyik levelében.379 

Felvidéki támogatói a Pittilu szigetén megtérített bennszülöttek számára egy 1Ő0 kg 
súlyú harangot készíttettekĽ melyre a pittiluiak nyelvén ezt írták: Masda ledui kaui uei (A 
mester itt van és hív téged). Felszentelésére 1936 júniusában Kisújfalun került sorĽ nem 
sokkal a misszionáriusnQ visszautazása elQtt.380 

Molnár Mária haláláig szoros kapcsolatban maradt a kiskoszmályi mozgalommalĽ ill. 
felvidéki támogatóivalĽ akikkel széleskör_ levelezést folytatott. Leveleit a Hajnal 
rendszeresen közölte. 

A szlovákiai és kárpátaljai gyülekezetek a Hajnal kiadóhivatalán keresztül 1928–1939 
között összesen 18 271 pengQvel támogatták a magyar református külmisszió ügyét.381 

 
4.2.5. A kiskoszmályi lelkiség 
 
Nehézy KárolyĽ valamint a kiskoszmályi mozgalomban dolgozók vallásos lelkisége 

leginkább azzalĽ az esetenként túlzásoktól sem mentes pietisztikus kegyességgel volt 
rokoníthatóĽ melyhez hasonlót Magyarországon legfQképpen a Bethánia Egylet képviselt. A 
mozgalom ezt a szellemiséget igyekezett terjeszteni támogatói és szimpatizánsai körében. 

Ennek legfQbb jellemzQje a bensQséges hitélet és a világi létformák éles szembeállítása 
volt. Fentebb már utaltunk ráĽ hogy a mozgalom dolgozói vagyonközösségbenĽ fizetés nélkül 
dolgoztak roppant szerény életkörülmények között. Puritán és konzervatív életfelfogásuk az 
élet szinte minden területét áthatotta. Elutasították például a kultúra mindazon szegmenseitĽ 
melyek nem szolgálták „evangéliumi” módon az egyén lelki épülését: nem olvastak világi 
témájú könyveketĽ nem vettek részt táncmulatságokonĽ vagy a pusztán önfeledt szórakozást 
nyújtó egyéb rendezvényeken sem: „Hányan lelkesednek még ma is a nótáért, regényekért, 
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moziért, színdarabokért, pedig ezek a lélek számára nem egyebek mosléknál.”382 – olvashatjuk 
a Hajnalban. Puritán szemléletüket jól tükrözi az öltözködéssel kapcsolatban vallott nézeteik: 
„A ruházkodásban sok farizeusság van. Mindenki olyan ruhát viseljen, amilyen a hivatásának 
legjobban megfelel. A divat az ördög ruhája.”383 Radikális kereszténységük további jó példája 
a szerelemhez való viszonyuk: „A szerelem testi vágy. B_n. Tudattalanul és tudva olyan b_n 
okozója, mellyel a VII. parancsolat ellen vétkezünk. A sátán egyik legerQsebb eszköze. Az 
ember leggyöngébb oldala az ördög elleni küzdelemben. Az igazi házasságot nem 
szerelembQl, hanem a mennyben kötik.”384 Egyes Timótheusok például a párválasztásnál is 
fontos tényezQnek tartottákĽ hogy jövendQbeli feleségük azonosulni tud-e a mozgalom által 
követett elvekkel és életformával. ErrQl tanúskodik Gaál Zoltán egyik naplóbejegyzése 1939-
bQl: „[a feleségjelöltnek] Legalább egy évet ki kell bírnia a legmegalázóbb bánásmóddal is a 
kicsinyeinknél, vagy betegjeinknél, hogy hozzám vegyem feleségül. – Feltéve még így is, hogy 
a lelki közösségem kivétel nélkül (tehát nem szavazattöbbséggel) beleegyezik és jónak 
látja.”385 

Ez a fajta vallási fundamentalizmus távol állt a szélesebb tömegek ízlésétQlĽ így sokan 
– nem is alaptalanul – egyoldalúsággal és kultúraellenességgel vádolták a mozgalmat. 
Közéjük tartozott Tóth István kisújfajusi református egyházi tanító isĽ aki nehezményezteĽ 
hogy a helyi egyházi iskolaszéknek fenntartásai voltak a tanító által a gyermekek számára 
szervezett mesedélutánokĽ színm_elQadások és az amatQr színjátszó társulat világi témájú 
színdarabjaival szemben vallásos tartalmúĽ erkölcsös életet példázó elQadások tartását kívánta. 
„Ez a szellemi áramlat pedig – írja naplójában Tóth – a kisújfalusi lelkészi hivatalból indult 
ki. A túlzó hitbuzgalom gátat vetett értékes hagyományok továbbélésének. A református hívQk 
magánéletébQl kirekeszteni kívánta a népdalok éneklését, a színjátszást, a bálokat, a május 
elsejei majálist. A bensQséges és önfeláldozó kizárólagos hitbuzgalmi életmodor azonban a 
községben csak kevés követQre talált.”386 

Fontos azt is megemlítenünkĽ hogy – amint erre Sz_cs Ferenc rámutatott – Nehézynél 
(és a kiskoszmályi mozgalomban) az ébredési gondolatok a kálvini teológia mentén 
rendezQdtek egyházépítQ rendszerré. Az Institutió nemcsak a mozgalom bibliakörein és baráti 
körös összejövetelein volt tananyagĽ de elQkerült a népesebb konferenciákon is. Ez a 
gyakorlat a magyarországi ébredési körökre egyáltalán nem volt jellemzQ a korszakban.387 A 
kálvini örökséget olyannyira fontosnak tartottákĽ hogy 1936-ban a mozgalomhoz közeli 
lelkészek hozzáfogtak az Institutio fejezetenkénti kivonatolásáhozĽ388 illetve Kálvin 
bibliamagyarázatainak a lefordításához.389 MindkettQt füzetsorozatban szerették volna 
megjelentetni.390 Kálvin egyházról szóló tanítása határozta meg Nehézy Károly 
egyházfelfogását is. E szerinte az ébredésnek nem az egyházon belül kell folyniaĽ hanem a 
látható egyházat mintegy körülölelve: „Mert a látható egyház olyan, mint a háló, amely 
»szQröstül-bQröstül« összefog mindent. A kiválogatás nem a mi dolgunk, hanem az angyaloké 

                                                                 
382 Hajnal, 1936. 4. 14. 
383 Hajnal, 1936. 11. 12. 
384 Uo. 
385 Gaál Zoltán 1939. 1939. január 28. 
386 Csengerné Kovács Erzsébet 2000. 
387 Sz_cs Ferenc 2012. 83. 
388 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. Szabó Béla levele Bertók Béla püspöknek. 1937. február 8. 
389 Hajnal, 1937/11. sz. 13. 
390 Uo.Ľ TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. Szabó Béla levele Bertók Béla püspöknek. 1937. február 8. 
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lesz majd a világ végén. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell erkölcsi és tanfegyelmet gyakorolni, 
hanem hogy az üdvösségre választottak nem azonosak a mi válogatásunkkal.” – világít rá 
Nehézy teológiai gondolkodásának egyik fontos elemére Sz_cs.391              

 
4.3. A kiskoszmályi mozgalom az anyaországban (1938–1945) 
 
4.3.1. Betagozódás a magyarországi református egyházi életbe  
 
Az anyaországhoz való visszatérés nemcsak az intézményes egyházat állította új 

helyzet eléĽ de a kiskoszmályi mozgalmat is. A mozgalom a harmincas évek második felére 
már jórészt beépült a szlovákiai református egyházi struktúrábaĽ munkájának eredményeit 
hivatalos egyházi körökben is egyre inkább elismerték. Az egyházba való befogadását 
szimbolikusan is megerQsítette Sörös Bélának és NehézynekĽ az „egyházias” és az 
„evangéliumi” belmissziói irányzatnak korábban már említett losonci kézfogása. 

Ez a helyzet az 1938-as államfordulatot követQen azonban alapjaiban változott meg. A 
dunáninneni egyházkerület és a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház 
megsz_ntével újra kellett rendezni a jogviszonyt a mozgalom és a Magyarországi Református 
Egyház közöttĽ mely azonban csak akkor kecsegtetett sikerrelĽ ha munkájukat sikerül 
elfogadtatni annak vezetQivel is. Ez azonban nem volt egyszer_ feladatĽ mivel voltakĽ akik 
rossz szemmel nézték a „túlzó pietistának” tartott mozgalmatĽ és szívesebben látták volnaĽ ha 
az egylet által végzett munkaágak egy része (pl. árvagondozásĽ diakonisszaképzés) az egyház 
ellenQrzése alatt álló intézmények vagy egyesületek hatáskörébe került volna át.392   

A kiskoszmályi mozgalom és az egyház közti viszony rendezésére az egylet 
alapszabályainak magyarországi elfogadtatása adott alkalmat. A határváltozást követQen 
ugyanis a Béthel Egyletnek a magyar belügyminisztertQl kérvényeznie kellett 
alapszabályzatának újbóli elfogadását. Az ügyben illetékes vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium az Egyetemes Konventet kérte fel véleményezésreĽ amely az illetékes 
egyházkerület és egyházmegyék vezetQitQlĽ ill. az egylet vezetQjétQlĽ Nehézy Károlytól 
igyekezett információkat gy_jteni. A konventhez érkezett jelentések a mozgalmat különbözQ 
módon értékeltékĽ egyben tükrözték is az ébredési mozgalmak eltérQ megítélését az egyházon 
belül. 

Az egylet karitatív/árvagondozói munkájának hasznosságát egyik jelentés sem 
kérdQjelezte megĽ a mozgalom által képviseltĽ helyenként „túlzó pietista” kegyesség azonban 
már ellentétes reakciókat váltott ki. Míg a barsi egyházmegye esperese semmi kivetnivalót 
nem talált a mozgalom tagjai által képviselt szellemiségbenĽ addig Soós Károly komáromi 
esperes szerint „ez a szellem nem Qszinte, magyar református, egyszer_ szellem, hanem túlzott 
pietista és elfogult […] az embereket két osztályba sorozza: akik hozzájuk tartoznak, azok a 
megtértek, a többiek a meg nem tértek.”393  

Medgyasszay püspök elsQsorban azt nehezményezteĽ hogy az egylet alapszabályában 
nem nyilvánul meg annak református jellegeĽ magát az egyletet pedig „a barsi egyházmegye 

                                                                 
391 Sz_cs Ferenc 2012. 83. Nehézy teológiai nézeteire bQvebben lásd Sz_cs Ferenc é. n.  
392 MREZsLĽ 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház.  Nehézy Károly levele a konventi elnökséghez. 1939. december 2.  
393 MREZsL 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház. Soós Károly levele Medgyasszay Vincéhez. 1939. november 30.  
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hatósága és felügyelete alá helyezett felekezetenkívüli keresztyén szeretetintézmény”-ként 
jellemezte.394 

Nehézy KárolyĽ aki értesült a Konventi Tanács elQtt felmerültĽ az egyletet és annak 
tevékenységét ért kritikárólĽ egyrészt igyekezett a vádakat cáfolniĽ másrészt jelezteĽ hogy a 
mozgalmukĽ az egyházi felsQbbség iránti lojalitásuk megkérdQjelezhetetlen bizonyítékaként a 
tanács bármilyen döntésének elQre aláveti magát: „Ha úgy méltóztatnak rendelkezni, 
beszüntetjük az árváknak a további felvételét és csak a meglevQ árvák és gondozók eltartására 
fogunk szorítkozni mindaddig, míg a természetes kihalás folytán lassan és fokozatosan 
megsz_nik ez a munka. A jelentkezQ és arra alkalmasnak látszó személyeket örömmel fogjuk 
irányítani egyrészt a hivatalos diakonissza-intézetekhez, másrészt a Szeretetszövetséghez.”395  

Erre azonban nem volt szükség. Az egylet tevékenységét a Konventi Tanács végül 
pozitívan bírálta el. Ehhez bizonyára nagyban hozzájárult Enyedy Andornak, a konvent 
missziói elQadójának a véleményeĽ aki szerint az egylet által végzett munka „SzentlélektQl 
ihletett, hitbQl és szeretetbQl való, Isten dicsQségére és emberek üdvére szolgáló: éppen ezért 
érdemes, méltó az egyetemes konvent felkarolására, megértQ pártfogására.”396 Az új 
alapszabályzatĽ melyet 19Ő1. május 3-án fogadott el a belügyminisztériumĽ néhány fontos 
módosítást is tartalmazott.397 

A módosított alapszabályzat szerint az egylet hivatalos megnevezése Béthel EgyletrQl 
Béthel Egyesületre változott. A mozgalom árvaházi munkája kikerült a barsi egyházmegye 
fennhatósága alólĽ és az egész egyleti munka közvetlenül a dunántúli egyházkerület 
ellenQrzése alá került. A mozgalom által képzett utazótitkárok és diakonisszák hivatásukat 
kizárólag az egyesület már fennálló vagy felállítani tervezett intézményeibenĽ ill. az adakozó 
egyháztagok között gyakorolhattákĽ szigorúan a kerület határain belül. Az egyesület kötelezte 
magátĽ hogy munkáját a továbbiakban „a ref. egyház törvényeinek oltalma alatt, a Szentírás 
és a hitvallásos könyvek: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében a ref. 
egyház javára és fejlQdésének elQmozdítására” végzi.398 

Ezzel tulajdonképpen befejezQdött az a közel tízéves folyamatĽ amely az árvaház 
Kiskoszmályra való költözését követQen a barsi egyházmegyével kezdeményezett 
tárgyalásokkal indultĽ és melynek eredményeként a kiskoszmályi mozgalom teljes egészében 
a református egyház fennhatósága alá kerültĽ munkája pedig kizárólagosan református jelleget 
kapott. 

Az anyaországhoz való visszatérés az egyházzal való jogviszony problémája mellett 
felvetette az ott tevékenykedQ különbözQ ébredési mozgalmakhoz való viszonyulás kérdését 
is. A bécsi döntést követQen a Béthel Egyleten belül ugyan felmerült valamelyik anyaországi 
belmissziói egyesülethez való csatlakozás lehetQségeĽ ezt azonban végül elvetették. A döntést 
elsQsorban az a felismerés ösztönözteĽ hogy a mozgalom elszigetelt fejlQdésének 
köszönhetQen több tekintetben különbözött a magyarországi ébredési irányzatoktólĽ így egy 
esetleges csatlakozás komoly feszültségekkel járt volna. Az egylet ezért megtartotta 
függetlenségétĽ de szoros „testvéri kapcsolatot” alakított ki az anyaországi evangéliumi 
mozgalmakkal.  

                                                                 
394 MREZsL 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház. Medgyasszay Vince levele a konventi elnökséghez. 1939. november 
28. 
395 MREZsL 2. e. 104. d. Béthel Árvaház. Nehézy Károly levele a konventi elnökséghez. 1939. december 2.  
396 MREZsL e. 10Ő. d. Béthel Árvaház. Enyedy Andor levele a konventi elnökséghez. 19Ő0. január 2ő.  
397 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 22.   
398 MREZsL 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház. A Béthel Egyesület alapszabályai. 1. 
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A visszacsatolás után a mozgalom tagjai közül többen jártak magyarországi 
evangelizációkraĽ fQként a Bethánia Egylet összejöveteleireĽ és a magyarországi belmissziói 
egyesületek tagjai is gyakran részt vettek a kiskoszmályi mozgalom konferenciáin. 1939. 
november 30-án a komáromi árvaházban egy „baráti találkozón“ a kiskoszmály mozgalom 
vezetQi mellett részt vett a  magyarországi belmisszió számos jelentQs alakja isĽ mint pl. 
Draskóczy LászlóĽ ifj. Szabó AladárĽ Csia SándorĽ Józan LászlóĽ Vargha Sándor vagy 
Karácsony Sándor.399 Karácsony csaknem a kezdetektQl szoros kapcsolatot ápolt 
a mozgalommalĽ melyben Q az angolszász és német típusú belmissziói munkának azt a hazai 
változatát láttaĽ mely megfelelt az általa felvázolt „magyar észjárásnak”.400 Pesti bibliakörét 
már korábban „kiskoszmályi bibliakörnek” nevezte el.401 Az egyesület továbbá szoros 
kapcsolatot tartott fenn a magyar evangelizátorok közül Ecsedy Aladárral és Békefi BenQvel 
isĽ akik többször részt vettek a mozgalom konferenciáinĽ valamint Nehézy egykori pápai 
diáktársávalĽ Bereczky AlberttelĽ és annak pozsonyi úti gyülekezetével.402 

 
4.3.2. A mozgalom tevékenysége a „magyar idQk” alatt  
 
Az államhatár-módosítás nyomán beállt új helyzethez a mozgalom csak lassan tudott 

alkalmazkodniĽ melyet az alapszabályok elfogadásának az elhúzódása is nehezített. Míg 
korábban az ország egyetlen református ébredési mozgalmaként céljukat a kisebbségi 
léthelyzetben élQ szlovákiai magyar reformátusság hiányzó szociális és belmissziói 
munkájának és intézményrendszerének a kiépítésében találták megĽ addig a visszacsatolást 
követQenĽ a kisebbségi lét megsz_ntévelĽ mindez egyrészt értelmét vesztetteĽ másrészt a 
Magyarországon meglévQ intézményrendszer miatt szükségtelennek is t_nt. Ennek 
köszönhetQen a mozgalom intézményi hátterének a bQvülése – a korábbi dinamikus 
idQszakhoz képest – az elsQ bécsi döntést követQen lelassultĽ majd végleg megakadt (ebben 
közrejátszottak a háború okozta gazdasági nehézségek is). Nem épült fel a FelsQszelire 
tervezett új fiókárvaházĽ a Tábitha kórházĽ a diakonissza anyaházĽ a kiskoszmályi árvaházi 
elemi iskolaĽ és nem állították fel saját nyomdájukat sem.403 Az evangelizáció viszont a 
korábbi intenzitással folyt továbbĽ és ez a felvidéki ébredés további terjedését segítette elQ. A 
visszacsatolást követQen felmerült nehézségek ellenére a Béthel Egyesület a negyvenes évek 
elején érte el m_ködésének a csúcspontját; a mozgalom szorosabban vett kötélékébe tartozó 
gondozókĽ gondozottak együttes száma ekkor (19Ő0–19Ő2 között) meghaladta a 120-at.404 

Az országváltással járó legfontosabb pozitív változást a magyar állami hatóságoknak a 
mozgalomhoz való erkölcsi és anyagi értelemben vett támogató magatartása jelentette a 
korábbi csehszlovák kormányzat indifferens magatartásával szemben. Az anyaországban 
elismeréssel adóztak a Béthel Egylet kisebbségi sorban végzett árvagondozóiĽ egyúttal 
nemzetmentQ munkája iránt. Bars és Hont k. e. e. vármegyék törvényhatósági bizottsága 
1939-ben évi ő00 pengQ juttatást szavazott meg a kiskoszmályi árvaház javára. Az indoklás 
szerint „Kiskoszmály községben 1932. óta fennálló árvaház különösen a cseh megszállás ideje 
alatt sok magyar gyermeket mentett meg a magyarság számára az által, hogy azokat a cseh 
                                                                 
399 Gaál Zoltán 19Ő0. 19Ő0. november 30. 
400 Sz_cs Ferenc 2012. 11. 
401 Kiskoszmály, 1940/2. 10. 
402 Kiskoszmály, passim. 
403 HajnalĽ 1938/7. 9.Ľ 11.; „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 21. 
404 Pap József 19Ő1. őő.; Pap József 19Ő2. 72.; Pap József 19Ő3. 68. 
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menhelyekrQl átvéve magyar szellemben, magyar nyelven nevelte. Nagy érték_ munkásságot 
fejt ki az által, hogy elhagyott és züllésnek kitett gyermekeket nevel hasznos magyar 
állampolgároknak.”405 FQként a visszacsatolást követQ hónapokban komoly segítséget 
jelentettek az árvák számára a Magyar a Magyarért Mozgalom adományai.406 Mindazonáltal a 
„magyar idQkben” a mozgalom által kapott legnagyobb érték_ hozzájárulást a Kisújfalu 
melletti Aradpusztán az egylet számára kiutalt 2ő kat. hold terület_ egykori csehszlovák 
telepes birtok jelentette.407 

Az új magyar–csehszlovák államhatárt 1938-ban közvetlenül Kiskoszmály felett 
húzták meg. Az eddigi földrajzi és vasúti közlekedési szempontból is kedvezQ elhelyezkedés_ 
település ezzel nehezen megközelíthetQvé váltĽ és így egyik napról a másikra periférikus 
helyzetbe került.408  

A határváltozást követQen a hitmélyítQ konferenciák egy részét 19Ő2-ig még 
Kiskoszmályon tartottákĽ de egyre kisebb részvétellel. KorábbanĽ az elsQ bécsi döntés elQtt ide 
érkezQk a Léva-Zólyom vasútvonalon közelítették meg a falut. A legközelebbi vasúti 
megállótól csak fél órát kellett gyalogolni az árvaházig.409 Az új határ azonban ezt a 
vasútvonalat kettévágtaĽ melyen így a forgalom is megsz_nt. A legközelebbi megálló 
immáron a nagykálnai lettĽ mely azonban 9 kilométerre volt a falutólĽ és ezt a távot 
gyalogszerrel kellett megtenni.410 Az autóbusz sem jelentett alternatívátĽ mivel hetente 
mindössze három alkalommal közlekedett Léva és Kiskoszmály között. A konferenciákról 
egyre nagyobb számban maradtak el a résztvevQkĽ mivel tartottak a hosszú út 
nehézségeitQl.411 Ezzel az árvaháznak mint az ébredés szellemi központjának a sorsa végleg 
megpecsételQdött. 

A kastélyépületben 1939-tQl már egyébként is csak az óvodás korú gyermekek 
tartózkodtakĽ akiket gazdasági és egyéb szempontokat figyelembe véve 19Ő2-ben Lévára 
költöztettek. Itt ideiglenesenĽ egy új árvaházi épület megszerzéséig (ez a háború miatt már 
nem valósult meg) a barsi egyházmegye biztosított nekik szállást.412 A kiskoszmályi árvaház 
ezzel befejezte m_ködésétĽ és döntés született a kastélyépület eladásáról is.413  

Ezzel párhuzamosan egyre fontosabb szerepet töltött be az árva- és gyermeknevelés 
terén a Timótheusok komáromi árvaháza. Felépítését követQen az épület gyorsan megteltĽ 
melyben tanoncotthon és fiúinternátus is létesült (utóbbi késQbb önálló épületbe költözött).414 

                                                                 
405 Pap József 19Ő0. ő1. 
406 HajnalĽ 1939/1. 8. A Magyar a Magyarért Mozgalmat a magyar miniszterelnöki hivatalának a 
kezdeményezésére 1938 októberében hívták életre. Célja a majdan visszacsatolandó területek szociálisan 
hátrányos helyzetben élQ lakosságának a megsegítéseĽ az anyaországba való beilleszkedésük elQsegítése volt. 
Céljai megvalósítására országos gy_jtést szerveztek. A gy_jtQakció  eredményeképpen az összegy_lt pénzt 
élelmiszerĽ tüzelQanyag és pénzsegélyek formájában osztottak ki. A mozgalom történetére bQvebben lásd 
Hámori Péter 2001. ő69–624. 
407 Pap József 19Ő0. ő1. Az árvaházi gazdaságokkal bQvebben A kiskoszmályi árvaház c. fejezetben 
foglalkozunk.  
408 Kiskoszmály, 1942/11. 2.  
409 Kiskoszmály, 1935/7. 13. 
410 Kiskoszmály, 1941/8. 7. 
411 Kiskoszmály, 1942/8. 6. 
412 Kiskoszmály, 1942/12. 6.  
413 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 23. 
414 A komáromi árvaház és internátus történetére bQvebben lásd A  Református Timótheus Árvaház c. fejezetet.   
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A mozgalomnak 1939-ben sikerült egy újabb árvaházat is létesítenieĽ méghozzá a 
Szlovákia területén maradt Pozsonyban.415 Nehézy a konventi elnökségnek írtĽ korábban már 
idézett levelében így számol be a szlovák fQvároshozĽ illetve a szlovák államban maradt 
magyarokhoz kapcsolódó munkájukról: „Hatodik telepünk Pozsonyban van, ahol a Magyar 
Nemzeti Párt vezetQségével: gr. Eszterházyval egyetértésben igyekszünk megmenteni az 
elhagyott magyar gyermekeket s egyúttal a szétszórtan élQ magyar reformátusokat is lelki 
gondozásban részesíteni. Mindez a pozsonyi ref. lelkész vezetésével az ottani ref. egyház 
presbitériumának közbejöttével az egyház tulajdonát képezQ épületben történik.”416 A fQvárosi 
gyülekezet lelkésze ekkor Szabó Béla voltĽ akinek a munkáját Balla Rebeka kiskoszmályi 
diakonissza segítette. Habár mindketten a szlovákiai és kárpátaljai református ébredés 
legtevékenyebb alakjai közé tartoztakĽ a háború évei alatt végzett munkájukról keveset 
tudunk. A késQbbi tudósításokból is mindössze annyi derül kiĽ hogy a pozsonyi árvaházban a 
Rebeka testvér gondozása alatt levQ árva gyermekek száma 1939 Qszén öt voltĽ 19Ő0 elején 
pedig már meghaladta a tízet.417 Az árvaház a Béthel Egylet késQbbi jelentéseiben már említés 
szintjén sem szerepelĽ így feltételezhetjükĽ hogy rövid m_ködés után megsz_nt. 

Mivel a kiskoszmályi mozgalom nem olvadt be egyik magyarországi ébredési 
mozgalomba semĽ így „hivatalos” lapjaĽ mely nevét Hajnalról Kiskoszmályra változtattaĽ 
továbbra is megjelent – igazĽ a háborús viszonyok miatt 1939 októberétQl már csak fele 
terjedelemben,418 19ŐŐ novemberétQl pedig csupán négy oldalon.419 A nehéz viszonyok 
ellenére az elQfizetQk száma folyamatosan emelkedettĽ mely az ébredés terjedésére utalt.420 

A külmisszió terén a mozgalom ebben az idQszakban közel került egy régi céljának a 
megvalósításáhozĽ amely egy saját misszionárius munkába állítását jelentette volna.421 1938-
ban komoly tervek születtek arra nézveĽ hogy Balla Rebeka diakonissza testvért Mánuszra 
küldik Molnár Mária mellé. A liebenzelli missziós központ azonban nem támogatta Rebeka 
testvér kiküldésétĽ mivel Ő1 évesen már túl idQsnek tartotta. Így került elQtérbe a sokkal 
fiatalabb Szeghalmi Erzsébet testvérĽ akinek 19Ő0-ben külmissziói képzésre kellett volna 
utaznia LiebenzellbeĽ de ezt a háború magakadályozta.422 FelvetQdött annak a lehetQsége isĽ 
hogy a mozgalom független vállalkozásba kezd UkrajnábanĽ Mongóliában vagy 
JeruzsálembenĽ de végül ezek a tervek sem valósultak meg.423 

A mozgalom evangelizáló munkája a negyvenes években tovább szélesedett. Ebben 
közrejátszott az isĽ hogy 19Ő1 decemberében újabb három kiskoszmályi diakonisszát 
öltöztettek beĽ így 19Ő2 Qszén már 11 diakonisszaĽ két jelölt és három diakónus segítette az 
egyesület munkáját.424 A háború alatt a mozgalom férfi dolgozóinak a bevonulásával egyre 
nagyobb teher hárult a diakonisszákra: Qk helyettesítették a bevonultakat az aradi 

                                                                 
415 Pap József 19Ő0. ő1.  
416 MREZsLĽ 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház.  Nehézy Károly levele a konventi elnökséghez. 1939. december 2. 
417 Kiskoszmály, 1939/12. 8.; Pap József 19Ő0. ő1. 
418 Kiskoszmály, 1939/10. 5. 
419 Kiskoszmály, 1944/11. 2. 
420 Kiskoszmály, 1942/4. 8. 
421 A külmisszió iránti fokozódó érdeklQdést mutatjaĽ hogy a kiskoszmályi árvaházban egy külmissziói múzeumi 
szobát rendeztek beĽ melyet Mánusz névre kereszteltek. Kiskoszmály, 1940/3. 5. 
422 Kool, Anne-Marie 1997. 271.  
423 Uo. 272.; TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. Szabó Béla levele Bertók Bélának. 1937. február 8. 
424 A diakónusok Sz_cs AndrásĽ Pató László és Puskás Béla voltak. Kiskoszmály, 1942/11. 7. 
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gazdaságban és a komáromi árvaházban is. A komoly megterheléssel járó munkának 
köszönhetQen többen közülük kimerültekĽ és hosszabb idQre megbetegedtek.425              

Egy régóta dédelgetett terve valósult meg a mozgalom vezetQinekĽ amikor az 
aradpusztai gazdaságban 19Ő2. július 1-jén „misszói iskolát” nyitottak.426 Az „iskola” 
valójában egy hosszabb nyári tanfolyamot jelentettĽ mely belmissziói munkára készítette fel a 
jelentkezQketĽ de azzal a szándékkalĽ hogy a késQbbiekben lehetQséget biztosítanak a 
külmissziói szolgálatra való felkészülésre is. 427 A húsz résztvevQ számos tudományterületrQl 
hallgathatott elQadásokatĽ melyek elQadói lelkészek és tanítók voltak.428 

A hitmélyítQ konferenciákĽ Tábitha és Timótheus találkozók a háborús évek alatt is 
tovább folytatódtakĽ mint ahogy a gyülekezeti evangelizáció is. A nagyobb számú 
résztvevQvelĽ évi rendszerességgel megrendezett konferenciák azonban egyre inkább háttérbe 
szorultak (ebben szerepet játszott a kiskoszmályi központ felszámolása is)Ľ helyettük 
megerQsödtek gyakrabban tartott körzeti konferenciák. Az összejöveteleknek csak a front 
közeledése vetett véget. 

 
4.4. A kiskoszmályi mozgalom története a háború után – rövid kitekintés 
 
Bár a harcok is tetemes kárt okoztak az egyesület vagyonábanĽ ettQl azonban jóval 

súlyosabb következménnyel járt a mozgalomra nézveĽ hogy a háborút követQen a ’38-ban 
Magyarországhoz visszatért területek újra Csehszlovákiához kerületekĽ melynek vezetése a 
kollektív b_nösség elvére hivatkozva jogfosztó intézkedéseket léptetett életbe az ország 
magyar lakosságával szemben. A Béthel Egyesületet mint „állami szempontból 
megbízhatatlan” szervezetet 19Ő7. szeptember 1-jével feloszlattákĽ vagyonát pedig 
elkobozták.429 Nehézy Károly és a kiskoszmályi mozgalom önkénteseinek nagyobb része nem 
várta meg a magyar-szlovák lakosságcsere keretében való kitelepítésétĽ és 19Ő7-ben önként az 
anyaországba távozott.430 Ezzel a kiskoszmályi mozgalom története ugyan véget értĽ de az 
általuk elvégzett hitébresztQ munka még évtizedekig éreztette hatását a szlovákiai református 
egyházban. 

    
4.5. A Keleti Baráti Kör 
 
4.5.1. ElQzmények és megalakulás 
 
A kiskoszmályi mozgalom a ’30-as évek közepére már szilárdan megvetette lábát a 

dunáninneni egyházkerületbenĽ és munkáját igyekezett kiterjeszteni a másik két kerületre is. 
1936-ban Borza Zoltán dunaradványi lelkészĽ a mozgalom egyik aktív tagja lett a 

tiszáninneni egyházkerületben m_ködQ beretkei árvaház igazgatója és a helyi gyülekezet 

                                                                 
425 Kiskoszmály, 1942/11. 7., 1944/2. 7.  
426 Kiskoszmály, 1942/8. 4–5. 
427 Kool, Anne-Marie 1997. 272. 
428 A tanfolyamon oktatott tantárgyak a következQk voltak: dogmatikaĽ bibliaismeretĽ írásmagyarázatĽ 
egyháztörténetĽ missziótörténetĽ pszichológiaĽ pedagógiaĽ énekĽ zeneĽ német nyelvĽ helyesírásĽ szépírásĽ higiéniaĽ 
földrajzĽ történelemĽ matematikaĽ fizikaĽ háztartástanĽ szociológia. Kiskoszmály, 1942/8. 5. 
429 ŠOA KNĽ f. ONV KNĽ k. 366Ľ III. ref. 267/19Ő9/ő9. 
430 Sz_cs Ferenc 2012. 113–115. 
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lelkésze.431 Hamarosan csatlakozott hozzá Acsay Irma diakonissza testvér is.432 A kerületben 
azonbanĽ amint korábban már írtukĽ Tornallyay Zoltán fQgondnok és Magda Sándor püspök 
rossz szemmel nézték az ébredési mozgalommal szimpatizáló „pietisták” tevékenységétĽ és 
igyekeztek gátat vetni tevékenységüknek. FeltehetQen ez állhatott a hátterében annakĽ hogy 
Borza 1937 végén lemondott árvaházi igazgatói posztjáról, és visszavonult „az árvaházi 
munkában rejlQ nagyfontosságú belmissziós és gyakorlati munkától”Ľ és ezt követQen 
„csupán” mint gyülekezeti és árvaházi lelkész szolgált Beretkén.433 Rajta kívül a kerületben – 
ismereteink szerint – csak Meskó Zoltán nagyidai lelkész került közelebbi kapcsolatba a 
Béthel EgylettelĽ mely a korszakban nem tudott gyökeret ereszteni a tiszáninneni 
egyházkerület gyülekezeteiben.434 

Sokkal kedvezQbb fogadtatásra találtak a mozgalom törekvései KárpátaljánĽ ahol 
megismertetésükben Tóth KálmánĽ a Timótheus Szövetség alapítója játszotta az egyik vezetQ 
szerepet. Pt 193ő végén választották meg a feketeardói gyülekezet lelkészének. Tóth 
igyekezett jó kapcsolatokat kiépíteni a belmisszió iránt elkötelezett kárpátaljai lelkészekkelĽ 
köztük Szabó Bélával és Simon ZsigmonddalĽ akik a belmisszió legbefolyásosabb hívei közé 
tartoztak a kerületbenĽ de ekkor még az egyház megújulását nem a kiskoszmályi mozgalom 
által képviselt lelkiség alapján képzelték el. Horkay Barna435 visszaemlékezése szerint Tóth 
1936 szeptemberében az autójába ültette a két lelkésztĽ és elvitte Qket KomárombaĽ egy 
többnapos Timótheus konferenciáraĽ melyen Nehézy Károly is jelen volt.436 A konferencián 
történtekrQl a továbbiakban idézzük Horkayt: „[Szabó] Béla mindjárt az elsQ napon szokása 
szerint nagy beszédet mondott. Egy lélegzetvételi szünetben megszólal egy kisdiák. »Béla 
bácsi most komolyan beszélĽ vagy csak úgy prédikál?« Bélának torkán akadt a szó, leült. 
Másnap csak nem tudta magát megtartóztatni a beszédtQl. Ekkor egy másik kisdiák szólt 
közbe. »És ez Béla bácsinál így van?« Béla megint leült. Amikor Nehézy mondott valami 
megbotránkoztatót, Béla megfogta Zsiga karját: »Gyere, Zsiga, ezt nem lehet hallgatni!« És 
kimentek a Duna-töltésre járkálni. Addig benn a többiek imádkoztak értük. Ez többször 
megtörtént a konferencia ideje alatt. Utolsó este volt a döntQ összecsapás, a vérig való 
közelharc, valóságos hitvita. FQleg Károly és Zsiga közt. Béla most már inkább csak 
hallgatott.[…] Közeledett a reggel, s mire felkelt a nap, a kegyelem napja is felragyogott a két 
harcos felett, megadták magukat, nem Nehézynek, hanem a szabadító, megváltó, megtartó, 
üdvözítQ Úr Jézus Krisztusnak. Teljesen megnyugodva tértek rövid pihenQre. Teljesen 

                                                                 
431 Református Egyház és Iskola, 1936/5. 7. 
432 Hajnal, 1936/11. sz. 10. 
433 SRKTGyLĽ FelvidékĽ Püspöki irattárĽ 1938Ľ PF 26. 1. 1Ő3. Jelentés a beretkei református árvaház 1937. évi 
m_ködésérQl. 1. 
434 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. Szabó Béla levele Bertók Béla püspöknek. 1937. február 8. Ő. Egy ideig 
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hogy 1936 szeptemberében Komáromban többnapos konferenciát rendeztek volna. A továbbiakban leírt 
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konferencián játszódtak le. Vö. HajnalĽ 1936/7. 1Ő.; HajnalĽ 1936/10. 13. 
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megváltozva, megtérve, új emberként érkeztek haza, b_nbocsánatuk, üdvösségük 
bizonyosságában. 

Szabó Béla egyenesen összehívta az összes belmissziósokat […] Husztra, 
megbeszélésre. Elmondták, mi volt Komáromban. Megint Béla volt a szóvivQ, de egészen más 
lélekkel. Elmondta csendesen […], hogy eddig nem volt igaz hite, de most igazi hitre jutott 
[…] Valóság lett számára a kegyelem. És mindenkinek meg kell térni és újjá kell születnie, 
mert e nélkül senki sem mehet be a mennyországba. […] Mikor aztán azt mondta: »Amit 
eddig tettemĽ az nem igazi hitemnek a gyümölcse voltĽ hanem csak karácsonyfadíszĽ mert 
mindent a magam dicsQségéért tettemĽ éppen ezért minden eddigi kár és szemét volt.« Erre 
robbant a bomba, kitört a vihar, nekiestek Bélának. […] Olyan volt az egész társaság, mint a 
megbolydult méhkas, megpiszkált hangyaboly. Béla meg Zsiga csendesen mosolyogva 
hallgattak, Qket már nem lehetett megfélemlíteni, meggyQzni, Qk már kQsziklán álltak. 
Déltájban megcsendesedett a hangulat. Béla szeretettel meghívta a jelenlevQket, hogy akik 
szeretnének ezen az úton járni, Krisztust követni, igazi hívQ életet élni, minden hónap elsQ 
szerdáján gy_ljenek össze más-más helyen, mint Nyugaton szokás, a Nyugati Baráti Körben. 
Meg is egyeztünk, hogy október elsQ szerdáján dr. Sárkány Lajos lelkipásztor meghívására 
Királyházán jövünk össze. Így született meg a Kárpátaljai Baráti Kör.”437 

 
4.5.2. Az elsQ két év (1936–1938) 
 
Amint a fentebb leírtakból kit_nikĽ a Baráti Kör a Nehézy Károly által képviselt 

ébredési irányzat Tóth KálmánĽ Szabó Béla és Simon Zsigmond által Kárpátaljára való 
átültetésének az eredményeként jött létre.438 A Kör magát kálvinista megújulási mozgalomnak 
tekintetteĽ de a kiskoszmályi mozgalommal ellentétben sosem alakult (formálisan sem) 
egyesülettéĽ hanem mindvégig megmaradt egyházon beüli munka- és imaközösségnek. 
„Célunk – fejti ki Szabó Béla egyik cikkében –: megismerni a Bibliát, énekeinket, 
hitvallásunkat, Kálvint és a kálvinizmust s az ezekbQl nyert tudással, erQvel és buzgósággal 
elQmozdítani Isten országának terjedését Református Egyházunk keretén belül, ahogyan azt 
reformátoraink tennék helyünkben. Tapasztaljuk ugyanis, hogy hivatalos egyházunk kereteit 
csakis személyes hittel, önkéntes munkával tehetjük élQvé, hatóvá és gyümölcsözQvé.”439 
Mindezt pedig döntQen a kiskoszmályi mozgalom kegyességi irányvonalának a követésével és 
a nyugati egyházmegyékben a mozgalom által már meghonosított belmissziói 
munkamódszerek átvételével vélték megvalósíthatónak. 

A Baráti Kör egy ima- és munkaközösségbe kívánta tömöríteni mindazon kárpátaljai 
lelkészeket és világiakatĽ akik fontosnak tartották a bensQséges hitéletet és a belmisszió 
terjesztését. Legfontosabb közösségformáló alakalmaik a havi rendszerességgel megtartott 
hitmélyítQ összejövetelek voltak. Ezeket minden hónap elsQ szerdájánĽ rendszerint más-más 
községben tartották. A résztvevQk száma általában 2ő–30 fQ között mozgott. Az 
összejövetelek rendszerint a kiskoszmályi mozgalom gyülekezeteiben elterjedt szokás szerint 
az aznapi aranymondások közös megbeszélésével kezdQdtekĽ mely közben elénekelték az 
elQzQ alkalommal feladott zsoltárokat és Halleluja énekeket is. Ezt követQen a BibliávalĽ az 
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InstitutióvalĽ a II. Helvét Hitvallással és Kálvin életével foglalkoztakĽ majd megbeszélték a 
belmisszió aktuális kérdéseit is.440 

A tagok rendszeresen tizedet fizettek a Kör pénztárábaĽ melyet Simon Zsigmond 
kezelt. VoltĽ aki csupán pénzjövedelmébQlĽ de voltak olyanok isĽ akik mindennem_ 
jövedelmük pénzbe átszámított tizedét fizették be.441  

A Baráti Kör vezetQ alakja Kárpátaljáról való távozásáigĽ 1939-ig Szabó Béla volt. P 
szoros kapcsolatban állt a kiskoszmályi mozgalommal és annak vezetQjévelĽ Nehézy 
KárollyalĽ aki igyekezett minden segítséget megadni az ébredési irányzat kárpátaljai 
elterjedéséhez. A Kör királyházai alakuló összejövetelén a Béthel Egylet tagjai közül Tóth 
Kálmán mellett jelen volt Borza Zoltán beretkei árvaházi igazgató is.442 A munka beindítására 
1936 Qszén Nehézy fél évre Kárpátaljára küldte a mozgalom legismertebb diakonisszájátĽ 
Balla Rebekát. Rebeka testvér segítségével szervezte meg Szabó Béla 1936 végén az elsQ 
bibliaiskolát a kerületbenĽ melyen heten vettek részt.443 

A Baráti Kör tagjai a havi hitmélyítQ összejövetelek mellett gyakorlati tevékenységet 
is kifejtettek. Kezdetben fQként a kárpátaljai árvaházakat segítettékĽ444 külmissziói 
adományokat gy_jtöttek Molnár Mária részéreĽ és megpróbálták megszervezni a cseléd-
missziót.445 Bizonyára Tóth Kálmán ösztönzéséreĽ a Timótheusok kiskoszmályi konferenciázó 
barakkját mintául véveĽ saját barakk építését is elhatározták a nagyszQlQsi árvaház telkénĽ ez 
azonban különbözQ okok miatt nem valósult meg.446 

ElsQ nagyobb vállalkozásuk az 1937 nyaránĽ Asztélyon megszervezett ifjúsági 
fiúkonferencia volt. A találkozó programját – az eddigiektQl eltérQen – az „ifjúság 
evangelizálását az ifjúság által” elvet követve a Timótheus konferenciák mintájára állították 
össze. A résztvevQ fiatalok száma 2ő fQ körül mozgottĽ de rajtuk kívül több lelkész is 
megfordult a találkozónĽ melynek egyik „kedves vendége” volt Karácsony Sándor is.447 

A Baráti Kör egyre nagyobb népszer_ségnek örvendett a kerületben. A közös 
bibliaolvasás és imádkozásĽ a bizalmas légkörben zajló beszélgetések nagy vonzerQt 
gyakoroltak a lelkészekre és világiakra egyaránt.448 A Kör evangelizációi hatására 
„megtértek” közt számos nQ is voltĽ akikre a környezetük a „rántáskavarás közben is égre 
nézQ rajongók” gúnynevet ragasztottaĽ mivel többen közülük még fQzés közben is lelki 
dolgokról beszélgettek.449 

                                                                 
440 Uo. 
441 Horkay Barna 1998. 25. 
442 Uo. 23. 
443 Uo. 26. 
444 Az árvák megsegítésére ún. cukorakciót indítottak. A Baráti Körhöz tartozó hívQk közül többen cukor nélkül 
itták a reggeli kávéjukat. Az így összegy_lt cukrot elküldték a munkácsi vagy a nagyszQlQsi árvaházaknak. Uo. 
29. 
445 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 366. Horkay visszaemlékezése szerint a cselédmisszió megszervezése végül nem 
járt sikerrel: „Kedvenc tervünk volt a cselédmisszió. Vasárnap és ünnepnap délutánjain gondoskodni olyan 
helyrQl, ahol a »kimenQs« cselédlányok az utcai sétálás, kétes szórakozás helyett lelki otthont találtak volna, hívQ 
m_sorral, szórakozással. Hogy megmeneküljenek a kísértésektQl, eleséstQl. Ez a tervünk nem valósulhatott meg a 
cselédtartó úriasszonyok meg nem értQ magatartása miatt. Félreértették szándékunkat. Ahogy egyikük némi 
gúnnyal megjegyezte: »Szabó Béla akar nekünk cselédet nevelni?«” Horkay Barna 1998. 2ő.  
446 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0.  Szabó Béla levele Bertók Béla püspöknek. 1937. január 23.  
447 Református Egyház és Iskola, 1937/32. 3–4. 
448 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 366. 
449 Horkay Barna 1998. 26. 
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Még 1937 áprilisában az eddigi máramaros-ugocsai Baráti Kör kerületi körré alakult 
átĽ mivel már egész KárpátaljárólĽ sQt azon túlról is csatlakoztak hozzá lelkészek. Emellett 
ekkor már külön ugocsai Baráti Kör is m_ködött.450 

 
4.5.3. Bertók Béla fellépése a „evangéliumi” belmissziói irányzattal szemben 
 
Szabó Béla kezdetben rendszeresen tájékoztatta püspökét a hitmélyítQ lelkészi 

találkozókrólĽ aki ugyan elismerte azok hasznát és fontosságátĽ de a kezdeményezéssel 
szemben távolságtartó maradt. A Kör erQsödQ belmisszió tevékenységét viszont Bertók már 
kimondottan ellenszenvvel fogadtaĽ amely a püspök és Szabó közötti addigi felhQtlen viszony 
megromlásához vezetett. 

Az elsQ összeütközésre az asztélyi konferenciát követQen került sorĽ amikor a püspök 
elutasította Szabó azon kérésétĽ hogy komáromi Timótheusok evangelizációs körutat tegyenek 
a kárpátaljai gyülekezetekben. „Nem titok, s most sem titkolom Nagytisztelet_ Úr elQtt, hogy 
teljesen helytelenítem azt az irányzatot, mely a missziói munkában az utóbbi idQben megindult 
s mely félreértésekre, összeütközésekre vezet s azt, hogy minden elQzetes terv vagy 
megbeszélés nélkül az arra illetékesek teljes figyelmen kívül hagyásával egy 
egyházkerületünkön kívülállók bevonásával akarja és végzi a missziói munkát”  451 – fejtette ki 
a kerületi missziói elQadónak írt levelében Bertók. A püspök jól láttaĽ hogy Szabó irányítása 
alatt a Baráti Kör egyre inkább saját hatáskörébe igyekszik vonni a belmissziótĽ melyet 
ráadásul a kiskoszmályi mozgalom elvei szerint és támogatásával igyekszik megszervezni a 
kerületben. Bertók fQként attól tartottĽ hogy a „hivatalos” egyház ezzel elveszti ellenQrzését a 
belmissziói munka felettĽ mely szerinte hosszabb távon az egész kerület belsQ egységét és 
akcióképességét veszélyezteti.452 

A kialakult helyzet tisztázására az 1937. július 1ő-re összehívott missziói bizottsági 
ülés nem tudta feloldani a kerületi missziói elQadó és a püspök közti ellentéteket. Szabó 
ugyanis nem volt hajlandó lemondani az ifjúsági misszió terén alkalmazott új módszerek 
alkalmazásárólĽ és Bertókkal ellentétben helyeselte a Baráti Körök kerületi szint_ találkozóit 
is.453 A püspök ezt követQen erélyesebb lépésre szánta el magát. A missziói bizottság 
szeptember 7-i ülésén maga mellé állította a bizottság tagjainak többségétĽ és határozatilag 
kimondtákĽ hogy a missziói munka kizárólag az eddig alkalmazott módszerek szerint 
végezhetQĽ mindenféle „idegen” befolyás nélkül: „Bizottságunk […] kimondja, hogy nem 
tartja megengedhetQnek belmissziói munkálkodásunkban idegen hatás és szellem 
érvényesítését, hanem megtartva az eddigi kereteket a jól bevált munkaágakat rendeli el a 
gyülekezeti lehetQségek szerint.454 […] Idegen testületbeli belmissziói munkás egyházi 
felsQbbségi engedély nélkül kerületünkben nem fungálhat, még ott sem, ahol mint vendég 

                                                                 
450 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. Szabó Béla levele Bertók Bélához. 1937. április 17. 2.  
451 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. Bertók Béla levele Szabó Bélához. 1937. július 9. 1. 
452 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/40. 22–23. 2. JegyzQkönyv. Felvétetett Beregszászban 1937. szeptember 7. az 
Egyházkerületi (kárpátaljai) missiói bizottság rendes gy_lésében. 
453 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 398–369. 
454 Ezek a munkaágak a következQk voltak: vasárnapi iskolaĽ leánykörĽ ifjúsági egyletĽ asszonykörĽ 
egyházmegyei (árvaházi) baráti körĽ nagy (kerületi) konferenciákĽ árvanapĽ a külmisszió ismertetése és 
támogatása. TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/Ő0. 22–23. 3. JegyzQkönyv. Felvétetett Beregszászban 1937. szeptember 
7. az Egyházkerületi (kárpátaljai) missiói bizottság rendes gy_lésében. 
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tartózkodik.”455 Ezek a lépések egyértelm_en Szabó és a Baráti Kör missziói munkájaĽ vagyis 
a kiskoszmályi mozgalom által Kárpátaljára exportált „evangéliumi” irányvonala ellen 
irányultak. Mivel Szabó az ülésen hozott határozattal nem tudott azonosulniĽ ezért lemondott 
missziói elQadói hivatalárólĽ és visszahúzódott a kerületi belmissziói tevékenységtQl. Nem 
sokkal késQbb elfogadta a pozsonyi gyülekezet meghívását a Balogh Elemér püspök halálával 
megüresedett lelkészi állás betöltéséreĽ és 1939 májusában családjával távozott 
Kárpátaljáról.456 

 
4.6. A Keleti Baráti Kör tevékenysége 1938–1945 között 
 
Kárpátalja déliĽ többségében magyarlakta területeinekĽ majd az egész országrész 

Magyarországhoz csatolása a Baráti Kör számára új lehetQségeket teremtett.  
Szabó Béla távozása a mozgalomnak ugyan érzékeny veszteséget jelentettĽ viszont 

pozitív változás voltĽ hogy a tiszántúli egyházkerületĽ melybe a megszüntetett kárpátaljai 
kerület egyházmegyéi beolvadtakĽ nem korlátozta a Kör belmissziói tevékenységét.  

Az anyaországhoz való visszatérés után a kiskoszmályi mozgalomhoz hasonlóan a 
Baráti Kör sem csatlakozott egyik magyarországi ébredési egyesülethez semĽ hanem velük 
szoros kapcsolatot ápolvaĽ de továbbra is különálló mozgalomként folytatta munkáját.457 

A mozgalom tagjainak összefogásában továbbra is a havi összejövetelek játszották a 
legfontosabb szerepet. Ezek szervezQi, valamint a mozgalom belmissziói munkájának fQ 
irányítói Szabó távozása után Simon ZsigmondĽ Horkay Barna és P. Tóth Lajos458 lelkészek 
lettek.459 A Keleti Baráti Kör 1938 után egyre ismertebbé vált belmissziói körökben. A 
magyar belmisszió ismertebb képviselQi is gyakran jelentek meg a havi találkozóikon.460 Egy 
ízben 19Ő3-ban még Révész Imre püspök is meglátogatta a Kört.461  

                                                                 
455 Uo.  
456 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 370–371. Lemondása ellenére Szabó 1939-ig továbbra is mint missziói elQadó 
szerepelt az egyházkerület tisztviselQinek a listáján. Uo. 371. 
457 Horkay Barna 1998. 33 
458 P. Tóth Lajos  (1913–1978) református lelkész. A teológiát Debrecenben  végzi el 193ő-ben. Segédlelkész 
Kisújszálláson 193ő–1937 közöttĽ ezt követQen egy-egy évig Dévaványán és Nyíregyházán. 1939–19Ő0 között 
árvaházi segédlelkész NagyszQlQsönĽ missziói segédlelkész Munkács -Szolyván 19Ő0–1941-ben, majd ugyanott 
missziói lelkész 1945-ig. A háború után segédlelkész Nyíregyházán 19Ő6-igĽ majd konventi missziói lelkész a 
Református Szeretetszövetségnél (19Ő6–19Ő8). Az egyházban is bekövetkezQ hatalmi átrendezQdés után hosszú 
ideig GödöllQ lelkipásztora (19Ő8–1960)Ľ végül a fasori gyülekezet lelkésze (1960–1978). Nagyhatású 
prédikátorĽ az egyház lapokban számos cikke jelent meg. 
459 Vö. Szabó Lajos 1992. 37.  
460 Köztük volt Goebel Tina német misszionáriusnQĽ aki az Admiralitás -szigeteken szolgált Molnár Máriával 
együtt; Ungár AladárĽ a Keresztyén Testvérgyülekezet prédikátora; ifj. Szabó AladárĽ a Református Híradó 
szerkesztQjeĽ teológiai tanár vagy Kiss B. Júlia református leánymunkával megbízott konventi titkár. Horkay 
Barna 1998. 43–ŐŐĽ 69. Kiss B. Júlia visszaemlékezésében ekként ír a Baráti KörrQl: „Amikor a Felvidék egyes 
részei visszatértek az anyaországhoz, megnyílt elQttem az út Kárpátaljára. […] Ezen a területen élt Asztélyon 
Simon Zsigmond bácsi. Egy Nehézy Károllyal való beszélgetés alatt új életet nyert és ezt az új életet na gy 
hatással tovább vitte azon a területen, ahol szolgált. […] Én is minden hónapban egy napot velük töltöttem és 
szoros barátságba kerültünk. Magukat „NAPKELETI BARTÁTI KÖR”-nek nevezték. Roppant gyakorlatiasak 
voltak, eredeti ízes magyarok. […] A Napkeleti Baráti Kör tagjai bátorították egymást Qszinte beszédre, hogy 
vallják meg b_neiket, s adják elQ nyíltan problémáikat. Gyakran elQfordult, hogy a férfiak még éjjel is együtt 
voltak, hogy olyan problémákat beszéljenek meg, amiket csak bizalmasan lehetett megbeszélni.” Szabó Lajos 
1992. 37. 
461 A Keleti Baráti Kör X. körlevele. 19Ő3. október 30. Közli Horkay Barna 1998. 72. 
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1941-tQl a havi összejövetelekrQl körleveleket írtak. Ezekben a feladott bibliarészekrQl 
elhangzott beszélgetéseket kivonatoltákĽ illetve az utolsó körlevél óta végzett belmissziói 
munkájukat ismertették.462 

Az ébredés terjedésével a Kör tizedfizetQ tagjainak a száma jelentQsen megnQtt. Míg 
1941-ben 1200 pengQ volt az éves bevételükĽ addig 19Ő2-ben ez már elérte 6000 pengQt.463 

A mozgalom nem állított fel tagjai számára kötelezQen betartandó szabályokatĽ de a 
Bibliával való foglalkozás és a közös beszélgetések közben kikristályosodtak bizonyos elvek. 
EzekbQl megfogalmazásukban néha meglepQnek t_nQ „dogmatételeket” alkottakĽ melyeket a 
mozgalom tagjai igyekeztek betartani.464 

A terület-visszacsatolásokat követQen az anyaországi és erdélyi területek felé való 
terjeszkedésre is lehetQségük nyílt. 19Ő2-ben felkarolták a Romániától visszacsatolt Zilah 
melletti Ördögkúton épülQ árvaház ügyét. A helyi lelkész csatlakozott a Baráti KörhözĽ az 
árvaház vezetQje pedig ugyancsak a Körhöz tartozó Botta Emma nagyszQlQsi leányköri tag 
lett.465 1943 tavaszán az árvaházban a két gondozón kívül már 1Ő „eloláhosodó szórvány-
gyermek” lakott. A bentlakókon kívül még további 1ő helyi gyermeknek nyújtottak 
segítséget.466 A mozgalomnak így az ördögkúti árvaházon keresztül sikerült megvetnie a lábát 
a Szilágyságban is. Az elsQ itteni baráti körös összejövetelt 19Ő3 júniusában tartották meg 
Zilahon.467 

Az ördögkúti szórványárvaház mellett a Baráti Kör felkarolta a szolyvai és a rahói 
szórványmisszió ügyét is. A döntQen ruszinok által lakott Szolyva Munkács népes szórványa 
volt. A Kör 19Ő0 májusában P. Tóth Lajos személyében egy missziói lelkészt állított itt 
munkábaĽ vállalva annak jövedelmezését.468 A lelkészlakás a határmódosítás után a 
településrQl távozott Csehtestvér Egység gyülekezete által hátrahagyott és református missziói 
célokra készséggel átengedett emeletes gyülekezeti házban kapott helyet. Ugyanitt tartották az 
istentiszteleteket is. „Így lett Szolyva missziói központ. P. Tóth Lajos összeszedte a község 
reformátusait, járta a vidéket, falvakat, vasúti Qrházakat, gy_jtötte a híveket. Voltak olyanok 
is, akik évtizedek óta nem láttak lelkipásztort. Olyan szépen fejlQdött a gyülekezet, hogy tervbe 
vették egy lelkészlakással egybekötött templom építését. A községtQl meg is kapták a 
központban a telket. A szép terv azonban a második világháború miatt nem valósulhatott 
meg.”469 

Nem sokkal Szolyva után Rahón is missziói egyház alakult. A szintén ruszin többség_ 
településre 1939 után számos magyar református iparosĽ kereskedQĽ tisztviselQ költözött. A 
lelkész ugyancsak a Baráti Kör közösségének egyik tagjaĽ Pázsit József lett. (Itt eltartásában a 

                                                                 
462 Az 1941–19ŐŐ között született körlevelek közül Horkay Barna többet is közöl visszaemlékezésében: Horkay 
Barna 1998. 
463 Napkeleti Baráti Kör elsQ körlevele 19Ő3-ban. 19Ő3. március 21. Közli Horkay Barna 1998. 61. 
464 Uo. 9Ő. Néhány a „dogmatételek” közül: 2. Ha az egyik megbolondul /olyat mondĽ vagy teszĽ ami a világ 
szemében bolondság/Ľ – bolonduljon utána a másik is. ő. Elesés ellen legjobb a porban feküdni. 6. Idegesség 
ellen legjobb a koránkelés. 8. Mellesleg Isten is van. 10. A hit fokmérQje a zseb. 16. Istent csak ígéretei kötik. 
20. Ajándékot csak üres kézzel lehet elfogadni. 22. El a csecstQl! 28. Mit csinálsz akkorĽ amikor imádkozni 
látszol? 30. Részt vettél-e már a saját temetéseden? 33. Minden fontos dolgot beszélj meg a fejpárnáddal! Uo. 
94–97. 
465 Uo. Ő6.Ľ A Keleti Baráti Kör VII. körlevele. 19Ő2. augusztus 23. Közli Horkay Barna 1998. ő7. 
466 Napkeleti Baráti Kör elsQ körlevele 19Ő3-ban. 19Ő3. március 21. Közli Horkay Barna 1998. 61. 
467 A Napkeleti Baráti Kör VI. körlevele. 19Ő3. június 26. Közli Horkay Barna 1998. 66. 
468 Uo. 34. 
469 Uo. 34–35. 
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mozgalomnak semmilyen anyagi terhet nem kellett vállalnia.) Pázsit elég jól beszélt ruszinulĽ 
és kapcsolatba lépett ruszin hívQkkel is. Rahón is tervbe vették egy templom építésétĽ de a 
szolyvaihoz hasonlóan a háború ezt is megakadályozta. A szovjet hadsereg közeledtével 
kiürítették a városkátĽ a betelepült anyaországiak pedig a front átvonulása után már nem tértek 
oda visszaĽ így gyakorlatilag megsz_nt az egyházközség.470 

A Baráti Kör igyekezett missziót folytatni a cigányok között is. Ez a munka elQször 
CsaponĽ majd NagyszQlQsön indult meg. ElQbbi helyen a bibliakör tagjai is elkísérték 
cigányevangelizációikra a helyi lelkészházaspártĽ melyek nyomán a cigányok közül többen is 
„megtértek”. NagyszQlQsön két leányköri tag jelentkezett a cigánymisszóra. Vasárnap 
délutánonként jártak ki a táborukba. Tevékenységük eredményeként itt is „megmozdult 
néhány lélek”. A munkának végül a szovjet csapatok megérkezése vetett véget.471 

A misszió egyik fontos eszköze volt a hitmélyítQ irodalom terjesztése is. Ezt 
felismerve a Keleti Baráti Kör „evangéliumi könyvkereskedést” nyitott Beregszászon. 
VezetQje Fekete Gyula diakónus lett.472 

Az anyaországhoz való visszacsatolást követQen a Kör tartott evangelizációkat is. 
„Ezek elQször tíznaposak, késQbb egyhetesek voltak. Egy lelkipásztor hirdette az Igét. Utána 
feltette a kérdést: »Van-e valakinek kérdeznivalója, akár az elhangzott igehirdetéssel 
kapcsolatban, akár más lelki kérdéssel?« Ezek a személyes beszélgetések sok léleknek 
segítettek. DélelQttönként külön foglalkozások voltak nQk, férfiak, lányok, fiúk, gyermekek 
számára. Az utolsó esti összejövetel végén az evangelizátor felkérte a jelenlevQket, hogy 
álljanak fel és tegyenek bizonyságot azok, akik ezen az evangelizáción döntöttek Jézus mellett. 
Minden alkalommal felálltak néhányan” – írja visszaemlékezéseiben Horkay.473 

Nyáron Szolyván vagy Zánykán nQi konferenciákat is szerveztek. RésztvevQi fQként 
lelkésznékĽ tanítónQkĽ leányköriĽ vasárnapi iskolai vezetQk voltak. Ima- és bibliaórákĽ 
elQadásokĽ megbeszélésekĽ énektanulás és szabadidQs tevékenységek töltötték ki a 
programot.474 Ezek gyakori elQadói voltak Bereczky Albert és Svingor JenQ lelkészek. 
Bereczky tanácsára a konferenciák „morzsaszedéssel” fejezQdtek be: ki-ki elmondta, hogy 
lelkileg „milyen ajándékot kapottĽ mitQl szabadult meg” az együttlét ideje alatt.”475 

19ŐŐ október elején a szovjet csapatok elérték KárpátaljátĽ melyet néhány hetes harc 
után – Csap kivételévelĽ mely november 23-ig tartotta magát – a hónap végére sikerült 
elfoglalniuk.476 A front közeledtével a várható szovjet megszállás elQl sokan elmenekültekĽ 
köztük több lelkész is. A Baráti Kör helyben maradt tagjai a megszállás után tovább 
szolgálhattak és végezhették az eddigi belmissziói munkátĽ csak az iskolás fiatalokkal nem 
foglalkozhattak.477 19Őő. június 29-én a Szovjetunió és Csehszlovákia Moszkvában aláírta a 
Kárpátalja elcsatolásáról szóló államközi szerzQdést. Az országrész immáron hivatalosan is a 
Szovjetunió része lett.478 Ezzel új fejezet kezdQdött a Keleti Baráti Kör történetében is. 

 

                                                                 
470 Uo. 46. 
471 Uo. 41–42. 
472 Uo. 36. 
473 Uo. 46–47. 
474 Uo. 36–37. 
475 Uo. 39. 
476 Fedinec Csilla 2015. 177. 
477 Horkay Barna 1998. 100. 
478 Fedinec Csilla 2015. 175 
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4.7. A Szovjetunióban – rövid kitekintés 
 
Kárpátalja Szovjetunióhoz való csatolását követQen ugyan azonnal megkezdQdtek az 

egyházellenes intézkedésekĽ de 19Ő6 végéig az állam részérQl nem volt semmilyen hivatalos 
intézkedés az egyházi élet tekintetében.479 A Keleti Baráti KörĽ melyet a lelkészek nagyjából 
fele támogatottĽ tovább folytatta belmissziói tevékenységét. Az ébredés egyre szélesebb 
körben terjedt. A MezQgecsében 19Őő júliusában tartott baráti körös találkozón Horkay 
visszaemlékezése szerint több mint 1300-an (!) vettek részt.480 Az államĽ az egyházvezetés és 
a Körhöz nem csatlakozó lelkészek azonban egyre erQteljesebben fordultak szembe a 
mozgalommal. A Baráti Körnek ekkorra már kialakult egy hattagú intézQbizottságaĽ481 mely 
úgy gondoltaĽ hogy Sztálin irányában is „bizonyságot kell tenniük” hitükrQlĽ és levelet írtak 
nekiĽ melyben Nabukodonozorhoz hasonlítottákĽ és megtérésre szólították fel.482 1947 
szeptemberében az állami hatóság betiltotta a Baráti KörtĽ kilenc lelkész tagját pedig 19Ő7–49 
folyamán letartóztattákĽ és 7–2ő év kényszermunkára ítélték a sztálini lágerek 
valamelyikében.483 A munkatáborokból csak a Nagy Vezér halála utánĽ 19őő–56-ban térhettek 
haza.484 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
479 Horkay Barna 1998. 118.  
480 Uo. 108. 
481 Asszonyi IstvánĽ Horkay BarnaĽ Pázsit JózsefĽ Simon ZsigmondĽ Zimányi JózsefĽ Kovács Zoltán. Uo. 113.  
482 Orbán Marianna 2009. 242 –243. 
483 Orbán Marianna 2011. Passim. 
484 Uo. ő2. A Keleti Baráti Kör 19Őő utáni történetére bQvebben lásd Horkay BarnaĽ Gulácsy LajosĽ Kovács 
ZoltánĽ Zimányi József visszaemlékezéseit (Horkay Barna 1998.Ľ Gulácsy Lajos 201Ő.Ľ Kovács Zoltán 1990, 
Zimányi József 2006.) és Orbán Marianna hivatkozott tanulmányait. 
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5. Árvaházak és árvagondozás a mai Szlovákia és Kárpátalja területén  
az elsQ bécsi döntésig 

 
 A középkorban a segítség nélkül maradt betegeketĽ öregeketĽ magatehetetleneket és 
árva gyermekeket közös menhelyeken helyezték elĽ melyeket nagyrészt az egyházak és a 
városok tartottak fennĽ és xenodochiumĽ nosocomiumĽ hospitaleĽ lazarete stb. megnevezéssel 
illettek. Ekkoriban a karitatív munka felkarolása nagyrészt a férfi és nQi szerzetesrendek 
nevéhez kapcsolódott.485  

KésQbbĽ fQként a reformáció idQszakában az árvák fokozatosan külön intézményekbe 
kerültek. Az elsQ önálló árvaházak Amszterdamban (1ő20) és Augsburgban (1ő72) jöttek 
létre.486 Ebben az idQszakban (a 17. század elején) a mai Szlovákia területén mintegy 10–15 
kisebb egyháziĽ városi vagy földesúri alapítású menhelyrQl van tudomásunk.487 
Magyarországon az árvákat a 18. századig nem választották el a menhely többi lakójától.  

A 17. század végétQl az árvaházak mintájaként a német pietizmus kiemelkedQ 
alakjánakĽ August Herman Franckénak (1663–1727) 1696-ban Halléban létrehozott gyermek 
nevelQintézete szolgált. A pietizmus magyarországi elterjedésével több árvaház jött létre 
Magyarországon is. Pozsonyi evangélikusok fQként a hallei pietizmus hatása alatt álló Bél 
Mátyás (168Ő–17Ő9) ösztönzésére létesítettek alumneumot szegény és elhagyatott gyermekek 
számára. Református árvaházakról a mai Szlovákia területére vonatkozóan nincsenek adatok; 
a 18. század második felében református menhelyekrQl Losoncon és Rimaszombatban tesznek 
említést a források.488 A katolikus árvaházakat a korszakban fQként protestáns árvaotthonok 
ellensúlyozására hozták létreĽ mivel több ilyen protestáns intézménybe katolikus gyermekeket 
is felvettekĽ mely azok áttérésével járt. Az 1720-as években Pozsonyban a Vörös 
Csillagkeresztes Lovagok rendje m_ködtetett árvaházat az esztergomi érsekség anyagi 
támogatásávalĽ míg Selmecbányán Batthyány József kalocsai érsek kezdeményezésére a 
katolikus egyház és helyi bányakamara közös támogatásával jött létre katolikus árvaház 
konvertita gyermekek számára 1762-ben.489 

Mária Terézia volt az elsQ magyar uralkodóĽ aki felkarolta az árvaügyet. Tervei között 
szerepelt az árvagondozás egységes központi irányítás alá vonása.490 Ez ugyan nem valósult 
megĽ de uralkodása alatt több királyi (állami) árvaház létrehozásában is fontos szerepet 
játszott. Az általunk vizsgált területen közéjük tartozott az 1763-ban Tallóson és az 1768-ban 
Kassán felállított árvaotthonĽ de megemlíthetjük az 177ő-ben Ptujból Nagyszombatba 
áthelyezett hadi fiúárvaházat is.491 

Habár a felvilágosodás uralkodói egyre nagyobb társadalmi felelQsséggel fordultak 
alattvalóik feléĽ a szociális segítségre szorulókĽ esetünkben az árva gyermekek ellátásában 
még jó ideig az egyébĽ évszázadok óta meglévQ szociális hálózatok (családĽ rokonságĽ 
patrónusĽ egyházakĽ céhek stb.) játszották a döntQ szerepet. Ennek hátterében az az elgondolás 
álltĽ hogy a szociális segítségre szoruló személyért elsQsorban annak sz_kebb környezete a 
felelQs. A vagyonos árvák javait nagykorúságáig annak nevelQi (gyám) kezeltékĽ míg jogaik 

                                                                 
485 Drenko, Jozef  2002. 271. 
486 KováčikováĽ Dagmar 2000. Ő6ő. 
487 Drenko, Jozef  2002. 271–272. 
488 Uo. 272–273. 
489 Uo. 273–275. 
490 Uo. 277. 
491 Uo. 275–276. 
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tiszteletben tartására az árvaszékek felügyeltek.  A magára hagyott szegény árvákatĽ 
lelenceket magánszemélyekĽ a földesúrĽ vagy városban fQként a menhelyek fogadták beĽ vagy 
valamelyik egyház nyújtott számukra segítQ kezet.492 

Az árvák helyzetében a 19. század közepétQl jelentQs változás állt be. Az iparosodással 
járó urbanizációĽ a rendi társadalmi keretek felbomlása a hagyományos szociális háló 
fokozatos elt_nésével járt. A gyors városiasodásĽ a népességrobbanásĽ a munkásság 
kialakulásaĽ a gyakori háborúk jelentQsen megnövelték az árvák számátĽ akik ellátása a 
hagyományos keretek között már megoldhatatlan voltĽ ezért többségük a társadalom peremére 
kerülve városi nincstelenként koldulásból vagy b_nözésbQl élt. Sorsukat kezdetben a vallásos 
vagy filantróp/humanista alapon létrejövQ karitatív egyesületek karolták fel.493 

Újdonság voltĽ hogy a század folyamán az egyháziĽ községiĽ megyei és magán 
alapítású árvaotthonok mellett megjelentek az egyesületiĽ majd 1902-tQl újra az állami 
árvaházak is. Jozef Drenko és Gabriela Dudeková kutatásait alapul véve az elsQ világháború 
végén a mai Szlovákia területén legkevesebb 30 árvaház m_ködött. Ezek mintegy felét az 
egyházak tartották fennĽ legtöbbet a katolikusok.494 

Az állam a 20. század elejéig nem foglalkozott komolyabban a gyermekvédelemmel. 
A 19. század második felében több törvény is megerQsítetteĽ hogy a községek kötelesek a 
hozzájuk tartozó árva és lelenc gyermekekrQl gondoskodni.495 A magukra hagyott árva 
gyermekekkel így a 19. század végéig fQként a községekĽ az egyesületek és az egyházak 
törQdtek. JelentQs lépes volt az állami gyermekgondozás felé az 1901-ben elfogadott VIII. 
törvénycikkĽ mely hétéves korig az árva gyermekek felügyeletét és eltartását az állam vette át. 
Egy további törvény a felügyeletet kitolta 15 éves korigĽ de hétéves kor felett továbbra is a 
községnek kellett fedezni az árvák ellátási költségét. Az ezen törvények alapján elkészített 
gyermekvédelmi szabályzat 1903. szeptember 1-én lépett hatályba. Ennek részeként a 
kormányzat az ország nagyobb városaiban állami menhelyeket létesített (191Ő-ig 18 
városban). Az általunk vizsgált területen RimaszombatbanĽ KassánĽ Munkácson és 
NagyszQlQsön jöttek létre gyermekotthonok.496 Ezek azonban a gyermekek döntQ többségének 
csak rövid átmeneti lakhelyként szolgáltakĽ mivelĽ amint lehetettĽ vidékiĽ falusi 
nevelQcsaládoknál helyezték el Qket. Ezt a rendszert többen is kritizáltákĽ egyrésztĽ mert a 
városi gyermekeket megszokott közegébQl kiszakítottaĽ és fQként mezQgazdasági munkást 
próbált belQlük nevelniĽ másrésztĽ hogy sokukat csak a munkaerejük miatt kérték magukhoz a 
családokĽ és kihasználták Qket. Egyes nemzetiségekĽ így a szlovákok isĽ a rendszert fQként 
annak célzottan magyarosító tendenciái miatt támadták. Az állami menhelyek ugyanis 
döntQen magyar nyelvterületen jöttek létreĽ és a nem magyar anyanyelv_ árvákat is nagyrészt 
magyar családokhoz adták nevelésre (gyakran más országrészbe)Ľ és magyar iskolákba 

                                                                 
492 DudekováĽ Gabriela 2003. 
493 Géra Eleonóra Erzsébet 2006a. Ő9–50. 
494 Vö. DrenkoĽ Jozef 2002. 277–281. és DudekováĽ Gabriela 200Ő. 
495 KováčikováĽ Dagmar 2000. Ő66. Az árva és lelenc gyermekekkel kapcsolatos törvényi szabályozások 
áttekintését az elsQ világháborúig lásd Géra Eleonóra 2006a. 54–67. 
496 Kun Béla – Marschalkó János – Rottenbiller Fülöp 1911. 70–71.; Géra Eleonóra 2006a. 60–61.; DudekováĽ 
Gabriela 200Ő. A nagyszQlQsi gyermekotthont 1908-ban az állam zárt nevelésre berendezett intézetté alakította 
átĽ és átadta az Országos GyemekvédQ Ligának. Az intézetbe az állami menhelyek kötelékébe tartozó züllésnek 
indult sérült gyermekeket helyezték el. Kun Béla – Marschalkó János – Rottenbiller Fülöp 1911. 71.Ľ 286. 
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járatták.497 Az elsQ szlovák árvaházat az evangélikus egyház létesítette 1906-ban Modorban, a 
másodikat ugyancsak az evangélikusok hozták létre 1912-ben Liptószentmiklóson.498 

Az elsQ Csehszlovák Köztársaságban Szlovákia és Kárpátalja területén – kisebb 
változtatásoktól eltekintve499 – az 1918 elQtti magyarországi törvények szerint folyt tovább az 
árvagondozás, melynek állami intézményes kereteit a fentebb említett négy árvaházĽ valamint 
az ugyancsak állami forrásokból fenntartott zólyomlipcsei árvaotthon képezte.500 Az intézeti 
vagy családi gondozásba vett gyermekek száma a késQbbi Szlovákia területén az 1910-es 
adatokat alapul véve nagyjából 1ő 000 lehetettĽ mely a háborút követQen bizonyára 
növekedett. A kassai és rimaszombati állami gyermekotthonok kapacitása már 1922-ben 
kicsinek bizonyultĽ de újabbak létrehozására Szlovákiában a korszakban nem került sor.501 A 
kassai intézethez a ’20-as években mintegy 2000 gyermek tartozottĽ míg a szlovák 
országrészben összesen ő–6 ezer rászoruló gyermek volt állami felügyelet alatt családoknál 
elhelyezve.502 Az adatokból az következikĽ hogy Szlovákiában a két világháború között az 
árva vagy elhagyott gyermekeknek csak mintegy harmada tartozott állami fenntartású 
gyermekotthonok kötelékébeĽ míg a kiskorú rászorulók többségének az egyházak vagy 
egyesületek viselték a gondját. 

A háború után problémát okozottĽ hogy számos gyermeketĽ akik a háború utáni 
Csehszlovákiához került területekrQl származtakĽ 1918 elQtt a történelmi Magyarország 
különbözQ részein található árvaházakban helyeztek elĽ ezek az intézetek pedig az ország 
szétesését követQen a trianoni MagyarországhozĽ Romániához vagy Jugoszláviához kerültek. 
Egyes becslések szerint az ilyen gyermekek száma elérhette az 5–6 ezret is. A csehszlovák 
állam megpróbálta Qket repatriálni; elhelyezésük a rimaszombati árvaház feladata volt. 

A korszakban mindvégig problémát okozottĽ hogy a rászoruló gyermekek száma 
magasabb volt, mint a megfelelQ háttérrel rendelkezQĽ árva gyermeket igénylQ családok 
száma. A szlovák családok fQként idQsebb gyermekeket kértekĽ akik már segíteni tudtak a 
háztartásban vagy a gazdaságban.503  

A hiányos állami gyermekgondozást széleskör_ egyházi és önkéntes karitatív 
gondozói munka egészítette ki. A központilag fenntartott öt állami gyermekotthon mellett 
jelenlegi ismereteink szerint megyei árvaházak voltak még BeckónĽ Radványban és IglónĽ 
katolikus árvaházak NagyszombatbanĽ NyitránĽ ZsolnánĽ ZnióváraljánĽ Szepesolasziban és 
RozsnyónĽ szlovák evangélikus árvaházak ModorbanĽ LiptószentmikósonĽ ÓturánĽ német 
evangélikus árvaotthonok Pozsonyban és LQcsénĽ504 magyar evangélikus árvaház KasssánĽ505 
zsidó árvaházak Pozsonyban és LQcsén,506 görögkatolikus EperjesenĽ507 a Csehtestvér Egylet 

                                                                 
497 DudekováĽ Gabriela 2003. 
498 DudekováĽ Gabriela 200Ő. 
499 Az árvaügy két világháború közötti törvényi szabályozását Szlovákiára vonatkozólag lásd KováčikováĽ 
Dagmar 2000. 467., a korszak szlovákiai árvaügyének áttekintését pedig lásd FalisováĽ Anna 200Ő. Ő07–411.  
500 Uo. Ő10. A zólyomlipcsei „Gizella” országos kincstári munkásárvaházat 1873-ban alapították kizárólag 
kincstári dolgozók árváinak a gondozására. Kun Béla – Marschalkó János – Rottenbiller Fülöp 1911. 18ő. 
501 FalisováĽ Anna 200Ő. Ő10.      
502 BartlováĽ Alena [et al.] 2012. 124. 
503 FalisováĽ Anna 200Ő. Ő10.      
504 BartlováĽ Alena [et al.] 2012. 12Ő–125.; Ruppeldt, Fedor 1930. 158–163. 
505 Baráth László 2002. 19. 
506 FalisováĽ Anna 200Ő. Ő10.      
507 GaIaĽ Ladislav 2012. 21. 
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(Jednota českobratrská) felekezete által fenntartott árvaotthon SzolyvánĽ508 református 
árvaházak KiskoszmályonĽ LévánĽ KomárombanĽ BeretkénĽ MunkácsonĽ NagyszQlQsönĽ és a 
felsorolás bizonyára korántsem teljes. 

Amíg 1918 elQtt az állami gyermekgondozást a kormányzat a magyarosítás 
szolgálatába állítottaĽ az államfordulatot követQen a szlovákosítás eszközévé vált. Ami 
korábban elképzelhetetlen volt: magyar gyermekek kerültek szlovák anyanyelv_ 
nevelQszülQkhözĽ az állami gyermekmenhelyek felügyelete alatt lévQ árvákat pedig – ha adott 
volt az infrastruktúra – nemzetiségre való tekintet nélkül szlovák állami iskolába íratták.509 A 
rendszer tehát alapvetQen a magyar árvák nyelvváltásátĽ egyúttal laicizálódását ösztönözte. Ez 
véleményünk szerint fontos szerepet játszott a magyar református árvaházak és az egyetlen 
„magyar jelleg_” evangélikus árvaotthon (és szegényház)Ľ a kassai Bethesda létrejöttébenĽ510 
ugyanis mind a magyar reformátusokĽ mind a magyar evangélikusok fontosnak tartották 
árváik vallási és nemzeti identitásának a megQrzését. Ezekben az intézetekben nevelt 
gyermekek kivétel nélkül magyar nyelv_ oktatásban részesültek az adott egyház felekezeti 
iskoláiban. Arra nem tudunk választ adniĽ hogy a két világháború közötti Csehszlovákiában 
m_ködQ egyéb felekezeti (pl. katolikusĽ zsidó) árvaházak valamelyikében folyt-e magyar 
nyelv_ (szellem_) nevelés; ennek feltárása a további kutatások feladata lesz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
508 ŠtEpánĽ Ján é. n. 7–8. 
509 Református Egyház és Iskola, 1937/42. 4. 
510 A „Bethesda Otthon” keletkezésérQl bQvebben lásd Hajnal 1935/4. 9–10. 
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6. A Béthel árvaház története (1928–1945) 
 
6.1. ElsQ korszak: Marcelháza (1928–1931) 
 
6.1.1. Egy nevezetes bibliaóra története  
 
1916 végén a komáromi egyházmegyéhez tartozó marcelházi gyülekezet511 a 

felsQszecsei segédlelkésztĽ Nehézy Károlyt hívta meg lelkipásztornak. A mindössze huszonöt 
éves káplán örömmel fogadta el a meghívástĽ azonban új hivatalát a háborús viszonyok miatt 
csak késveĽ 1918. március ő-én foglalhatta el.512 Ugyanezen év Qszén véget ért a háborúĽ az 
ország darabjaira hullottĽ Marcelháza pedig közel húsz évre Csehszlovákia része lett. 

 Nehézy fiatalos lendülettel és a Bethánia Egylet összejövetelein magába szívott 
kegyességgel látott hozzá a marcelházi gyülekezet lelki éltének a fellendítéséhez: vasárnapi 
iskolátĽ513 ifjúsági egyesületet szervezettĽ514 külmissziói és egyéb lelki összejöveteleket 
tartott.515 Ez a fajta belmissziói munka ebben az idQben még egyáltalán nem volt általános a 
református egyházban. 

A lelkész evangelizációs törekvései idQvel látványos eredményekkel párosultakĽ 
például olyan mértékben megnQtt az istentiszteletek résztvevQinek a számaĽ hogy kicsinek 
bizonyult a templomĽ mint ahogy a kisebb összejövetelekre szolgáló parókia is.516 
Lelkigondozói munkájának fontos részeként vasárnaponként bibliakört tartott a lelkészlakban, 
melyet rendszerint a résztevQk aznapi aranymondásának a megvitatásával kezdtek.517 „Így 
történt ez 1928. márc. 2ő-én is. Szép, napsütéses idQ volt. Vígan telepedett le a társaság a 
folyosón. Kellemes meleg volt... – vezeti fel az árvaház megalapításához vezetQ bibliaóra 
történetét egyik írásában maga NehézyĽ majd így folytatja: – Rendes szokás szerint most is 
elmondta mindenki az aznapi aranymondását […] Elmondta mindenki, elmondta a lelkész 
is… Beszélgetni kezdtek az egyes aranymondások tartalmáról... Így történt ez máskor is. 
Semmi felt_nQ nem volt benne... Sorra került a lelkész aranymondása is: ,»Hol van a zsidók 
királyaĽ aki megszületett?« (Máté 2:2.) »Hol vanĽ hol található?« – hangzik a sürgetQ kérdés. 
»Jézus a zsidók királya és P a mennyben van test szerint is« – mondja egy jelenlevQ leányka. 
A felelet nem elégíti ki az aranymondás tulajdonosát. »Itt a földön is meg kell Pt találnunk 
test szerint is! Hol vanĽ mert megszületett?«… »Csak lelke által van jelen a földön« – mondja 
egy másik jelenlévQ. »De neki test szerint is itt kell lennie a földön!« – hangzik az ellenvetés. 

Hirtelen abba marad az ez irányú kérdezQsködés és nagyon komoly hangon hangzik a 
kérdés: »Ha Jézus csakugyan itt járna a földön test szerint isĽ a jelenlevQk közül ki volna 
hajlandó Neki élelmet és szállást adni?« 

                                                                 
511 Marcelháza Komáromtól mintegy tizenöt kilométerreĽ északkeletre fekvQ község. Lakosainak a száma az elsQ 
világháborút követQen meghaladta az 1100 fQtĽ ebbQl 638 volt református. Történetére lásd Resko Sándor 2006. 
512 Marcelházai ref. egyház presbitériumának jegyzQkönyve 1917. évtQl. Presbiteri gy_lés 1918. március 10-én. 
A Marcelházi Református Egyházközség tulajdonában. 
513 Galambos Zoltán 1963. 2. 
514 Marcelházai ref. egyház presbitériumának jegyzQkönyve 1917. évtQl. Presbiteri gy_lés 192Ő. december 27-én. 
Marcelházi Református Egyházközség tulajdonában. 
515 Kalocsay Ferencné 1962. 2–3. 
516 Nagy Gyula é. n. 3. 
517 N. N. [Nehézy Károly] 1932. 6. 
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A kérdést mindenki komolyan veszi és csaknem kivétel nélkül mindenki hajlandó 
élelmet adni Jézusnak... De mi lesz a szállással? Nagy csendben szólal meg egy szegény sorsú 
leányka: »En szívesen átengedném ágyamat Jézusnak.« ,, 

»De mi lesz akkorĽ ha Jézus nemcsak egy napigĽ hanem hosszú éveken át itt marad? 
Mi lesz az élelmezésével és szállással?«… Néma csendben szólal meg az elQbbi leány (aki 
késQbb maga is árvaságra jutván, árvaházi gondozó lett): »Én akkor is adok Neki szállást.«  

Megint fordul a beszélgetés iránya: »Most már csakugyan meg kell találnunk itt e 
földön test szerint is Jézust!«… Egy mosolygó arcú, nevetQ szem_, szelíd leányka szólal meg: 
»Mégis csak igaz! Jézus test szerint is megtalálható a földönĽ mert így van megírva a 
Bibliában: Aki a gyermekek közül egyet befogad az én nevembenĽ engem fogad be.« (Márk 
9:37.) Tehát megtalálható Jézus, a zsidók királya. Valahányszor elhagyott kis gyermeket 
látunk, ezeknek alakjában maga Jézus jár test szerint itt a földön. 

 Szinte megkönnyebbülve lélegzett fel mindenki, tehát Jézus test szerint is megtalálható 
a földön. Nem is nehéz megtalálni… 

Halálos csendben hangzik a kérdés: »Ezek után ki adna szállástĽ ki adna élelmet 
JézusnakĽ és ki gondozná Pt?« 

Gyötrelmes pillanatok… 
Mindenki érzi, hogy nem lehet játszani a szavakkal. Súlyos és visszavonhatatlan 

következményei lesznek a kimondott szónak. Legjobban maga a kérdezQ fél. Mástól várja a 
feleletet. 

A lelkész felesége szólal meg: »Én adok Neki szállást is, élelmet is.« »Én meg 
gondozom Pt« – mondja az a felnQtt árvaleány, ki már évek óta a lelkészcsaládnál van.  

És ezzel megszületett az árvaház.”518 
 
6.1.2. Az elsQ évek 
 
Az elsQ két árva április 2-án költözött be az „árvaházba”Ľ pontosabban az annak helyet 

biztosító parókiára.519 Az intézmény felállításának a híre hamar elterjedt a környezQ 
településekenĽ és mivel mindenütt volt kallódó árva vagy gondozásra szoruló gyermekĽ így az 
árvaház lakóinak a száma is gyorsan növekedett.  

1929 számos változást hozott az árvaotthon életében. Áprilisban megkezdQdött a régi 
lelkészlak bontása és az új építése. Az ekkora már nyolcra szaporodott kis gyermekseregnek 
és nevelQjüknek külön épületet kellett keresni. Egyre sürgetQbbé vált az árvaház saját lábra 
állítása gazdasági szempontból isĽ addig ugyanis a lelkészházaspár saját költségen kosztolta az 
árvákatĽ ruházatukat és egyéb szükségleti cikkeiket pedig a helyiĽ valamint a velük szoros 
kapcsolatot ápoló lévai és felsQszeli bibliakör tagjai biztosították. Pk együttesen 
kötelezettséget vállaltak azért isĽ hogy ha az árvaház valamilyen oknál fogva feloszlanaĽ az 
árvákat nem hagyják sorsukra, hanem magukhoz veszik és felnevelik.520 

Az egyik helyi presbiter csekély összegért bérbe adta kétszoba-konyhás házát az 
árvaház számára. A parókiáról ide költöztek az árvákĽ akikre ekkor már két gondozó 
felügyelt.521 Az árvaház fejlQdésével párhuzamosan egyre több adomány érkezettĽ mely 

                                                                 
518 Uo. 6–8. 
519 Uo. 8–10. 
520 Uo. 15–16. 
521 Uo. 15. 
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elQrevetítette egy olyan nagyobb épület megvásárlásának a lehetQségétĽ mely – az alapítók 
eredeti elképzelésének megfelelQen – már nemcsak árvaházkéntĽ hanem számos egyéb 
belmissziói tevékenységnek a központjaként is m_ködött volna.522 Az új épület vásárlásának a 
jogi hátterét volt hivatva biztosítani az 1930-ban létrehozott és az elQzQ fejezetben már 
részletesen bemutatott Béthel Egylet. 

Nehézy Károly 1930. március 3-án távozott MarcelházárólĽ és az ugyancsak a 
komáromi egyházmegyéhez tartozó Kisújfalu gyülekezetének lett a lelkésze. Ekkorra az 
intézménynek tizennégyĽ míg 1931-ben már huszonnégy lakója voltĽ így a sz_kös lakhatási 
viszonyok miatt a költözés gyakorlatilag halaszthatatlanná vált.523 

A megfelelQ épület keresése közben merült fel a Léva melletti Kiskoszmályon a 
felsQszecsei erdQbirtokosság által áruba bocsátottĽ a XIX. század elején a Migazzyak által 
építettĽ majd az ErdQdy család tulajdonába került kastély megvásárlása.524 Az épület 70 000 
koronás árát azonban túl magasnak ítélte a Béthel EgyletĽ ráadásul az csak felújítás után vált 
volna lakhatóváĽ s ez további összegeket emésztett volna föl.525 Már le is mondtak az épület 
megszerzésérQlĽ amikor a barsi egyházmegye az 1931. június 30-án tartott közgy_lésén a 
megyei lelkészegyesület javaslatáraĽ mely felismerte az árvaházban és a tervezett belmissziói 
központban rejlQĽ az egyházmegye lelki életének fellendítését magában hordozó 
lehetQségeketĽ 30 000 korona juttatást szavazott meg a Béthel Egyletnek az épület 
megvásárlására. Mindazonáltal a közgy_lés azt is kimondtaĽ hogy maga az egyházmegye nem 
kíván az intézmény fenntartója lenniĽ mely továbbra is megmarad eddigi vezetQi kezénĽ de 
immáron az egyházmegye felügyelete alatt. Amennyiben az intézmény megsz_nikĽ az 
egyházmegye területérQl elköltözik vagy elveszti református jellegétĽ az árvaház fenntartói az 
épület megvásárlására kapott összeget kötelesek visszafizetni.526 

A Béthel Egylet a támogatás megszavazását követQenĽ július 2-án megvásárolta a 3ő00 
m²-es telken álló egyemeletesĽ tizennyolc szobás kiskoszmályi kastélyt. A vételárból hiányzó 
további Ő0 000 koronát adományokból gy_jtötték összeĽ mindössze egyetlen év leforgása 
alatt.527 A Kiskoszmályba való költözéssel új korszak vette kezdetét az árvaház 
történetében.528 

 
6.2. Második korszak: Kiskoszmály (1931–1938) 
 
6.2.1. Új kezdetek 
 
„Kiskoszmály ő–600 lelket számláló kisközség a Garam jobb partján. Azon a helyen 

épült, ahol síkság találkozik a hegyvidékkel. Északra az 1000 métert megközelítQ hegyek 
emelkednek, dél felé pedig a dúsan termQ Garam völgye terül el. Szép fekvése, egészséges 

                                                                 
522 Uo. 15.,17. 
523 Uo. 17.,19. 
524 Akúcs Lajos 1932. 8.; Borovszky Samu é. n. 
525 Tóth Kálmán 19Ő2. 10.  
526 Akúcs Lajos 1931. 63–64.  
527 N. N. [Nehézy Károly] 1932. 18. Egy névtelen házaspár 30 000 Kč-val járult hozzá az épület 
megvásárlásáhozĽ azzal a feltétellelĽ hogy nyugdíjas éveikre két szobát biztosítnak a számukra az árvaház 
épületében. „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. Ő.   
528 Marcelházát július 23-án hagyták el az árvaház lakói. N. N. [Nehézy Károly] 1932. 19–21. 
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éghajlata, folyóvize (300–Ő00 lépésre folyik a Garam) alkalmassá teszik intézmény, különösen 
árvaház elhelyezésére. […] 

A reformátusság kb. az összlakosság felét teszi ki és az újbarsi anyaegyház filiája. 
EgytanerQs iskolája van. A falu tiszta magyar, de észak és kelet felé már a tót nyelvtenger 
terjeszkedik. Így magyar református szempontból fontos végvár”529 – jellemzi a községet Tóth 
Kálmán a kiskoszmályi mozgalmat bemutató füzetében.     

Az árvaház Marcelházáról Kiskoszmályra való áthelyezése több kockázattal is járt. 
Kérdéses voltĽ hogy a helyi református közösség tagjaiĽ és egyáltalán a falu lakói miként 
fogják fogadni az árvaházatĽ mint ahogy az isĽ hogy a környezQ falvak és a barsi egyházmegye 
református gyülekezetei mennyire fogják magukénak érezni és felkarolni az intézményt. Ezek 
a félelmek reálisak voltakĽ de végül feleslegesnek bizonyultak. Kezdetben a falu lakói valóban 
tartottak az árvák beköltözésétQl: „Úgy képzelték el – emlékezett vissza késQbb az árvaház 
vezetQjeĽ Kalocsay Ferencné –, hogy az árvaházban lesz egy csomó éhezQ és koldus gyerek, 
akik majd a falu terhére lesznek. A kocsmáros fia kijelentette, hogyha hozzá mennek az árvák 
koldulni, majd kilöki Qket. […] KésQbb aztán nemcsak az ilyenek szégyenültek meg, az egész 
falu megszerette az árvaházat, a reformátusok és a katolikusok egyaránt.”530 Hogy ez így 
történtĽ abban fontos szerepet játszottak a gondozókĽ akik azonnal megkezdték a helyiek 
között a lelki munkát.531  

A barsi egyházmegye gyülekezetei az átköltözés pillanatától kezdve nagy odaadással 
és áldozatkészséggel siettek az árvaház segítségére. Ez jórészt az intézményt és annak 
belmissziói munkáját támogató barsi lelkészeknek és tanítóknak volt köszönhetQĽ akik már a 
beköltözés utáni hónapban megalakították „baráti körüket”Ľ mely minden hónap második 
szerdáján az árvaházban tartotta összejöveteleitĽ és mely legfontosabb feladatának az 
árvaotthon és az ébredés ügyének az elQmozdítását tartotta.532 

Beköltözéskor az árvaház mindössze két szobát és egy szoba méret_ spájzot 
foglalhatott el, mivel a földszint többi részén kocsma üzemeltĽ az emeleten pedig egy házaspár 
lakott. Az egyik nevelQnekĽ a beteges Rebeka testvérnek csak a szomszédos házban tudtak 
külön szobát biztosítani. BútorukĽ edényük alig voltĽ és ételük is csak kevés; a gyerekek 
kettesével aludtak az ágyakban. „Különben nagyon barátságtalan volt a kastély egész belseje 
és külseje. Belül is nagyon piszkos volt és kívül is. Az udvaron három szemétdomb volt, 
sertéstrágya, baromfi, nagy kövek, f_- és tövisbogáncskóróval volt tele”533 – írja Kalocsayné. 

Decemberre a kocsma és a házaspár is távozottĽ és már csak az árvák és gondozóik 
laktak a kastélybanĽ akiknek a létszáma idQközben harmincra emelkedett. Kezdetben „kongott 
az ürességtQl a nagy lakás”Ľ de aztán gyorsan megtelt bútorokkal és gyermekekkel isĽ és pár 
év alatt az egész dunáninneni egyházkerület legfontosabb belmissziói központjává vált.534 

Az intézmény ünnepélyes felavatására 1932. május 26-án került sor közel kétezer fQs 
tömeg elQtt Balogh Elemér püspök és Patay Károly esperes közrem_ködésével.535 

 

                                                                 
529 Tóth Kálmán 19Ő2. 3Ő. 
530 Kalocsay Ferencné 1962. 7. 
531 N. N. [Nehézy Károly] 1932. 22. 
532 Uo. 21–22. A „baráti kör” összejöveteleinek rendszeres résztvevQje volt Patay Károly esperes és Akúcs LajosĽ 
a barsi egyházmegye lelkészi fQjegyzQje is. Czeglédy Pál 1933. ő9. 
533 Kalocsay Ferencné 1962. 7. 
534 Uo. 8. 
535 HajnalĽ 1932/ő. 7.; Akúcs Lajos 1932. 9.; Soós Károly é. n.a. 21. 
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6.2.2. Az árvaház dolgozói 
 
Az árvaház vezetését 1931-ig Nehézy látta elĽ de a gyermekek számának a 

növekedéseĽ és fQként az alapító lelkész Kisújfalura való távozásaĽ illetve az intézménynek a 
kiskoszmályi kastélyba való költözése szükségessé tette egy olyan vezetQ kinevezésétĽ aki 
állandó jelleggel az árvaházban tartózkodik. Választása a lévai bibliakör egyik buzgó tagjáraĽ 
a marcelházi árvaházat kezdetektQl önzetlenül támogató Kalocsay Ferencnére (szül. Sinkovits 
Margit) esettĽ aki vállalva a feladatot a családjával együtt az árvaházba költözöttĽ és melyet  
megsz_néséig nagy elkötelezettséggel vezetett. FérjeĽ aki ugyancsak az árvaház szolgálatába 
álltĽ mindenben segítette munkáját.536 

A kiskoszmályi mozgalomban elfogadott elveknek megfelelQenĽ ahogy korábban már 
írtukĽ minden dolgozóĽ így az árvaház gondozói is önkéntesként végezték a munkájukat. 
Ennek a hátterében az ébredés által a középpontba állított keresztény értékek iránti radikális 
elkötelezettség állt. Erre a lelki mozgatórugóra mutat rá Kalocsayné is visszaemlékezésének 
egyik részletében: „Ha visszagondolok, azon csodálkozom, hogyan is bírtuk azt a sok munkát. 
Az öreg kastély rendbetartása is nagyon sok munkát adott. […] De mégis olyan különös, hogy 
még sem volt sok senkinek. Mindenki tele örömmel és tele t_zzel csinálta. Senki sem félt attól, 
ha újabb árvák jöttek. Mindenkiben az volt, hogy segíteni akart az árvákon. És az árvákban 
mindenki Jézus kicsinyeit látta. […] Saját magára senki sem gondolt. […] Mindenkinek az 
volt a célja, hogy egész életében ezt az ügyet szolgálja. És ennek az erQs akaratnak és h_séges 
szolgálatnak az volt a titka, hogy mindenki Isten ügyét látta ebben a munkában.”537 

A dolgozók száma az árvák gyarapodásával arányosan emelkedett. Nem mindenki 
tudott azonban gyökeret verni a pietizmust árasztó árvaházi közegbenĽ többen hosszabb-
rövidebb itt-tartózkodás után távoztak. Míg 1933 végén az árvaház kötelékében dolgozók 
száma mindössze hat voltĽ538 addig ez a szám az elsQ bécsi döntés elQestéjére – a lévai és 
komáromi fiókárvaházakat és a mikolai árvaházi gazdaságot is beleszámítva – immáron 
huszonháromra emelkedett.539 (Lásd az ő. táblázatot) 

1936-ben költözött be az árvaházba az elsQ iparosĽ egy asztalosĽ az iglói Necseszál 
ErnQĽ teljes m_helyével együttĽ aki ezután Kiskoszmályon és a kapcsolódó intézményekben az 
asztalosmunkákat ingyen végezte.540 1938 februárjában Puskás Béla személyében egy 
húszéves is cipész csatlakozott a mozgalomhozĽ aki a lábbeliket javította és készítette az 
árváknak és a dolgozóknak.541  

Felekezeti hovatartozás tekintetébenĽ amint fentebb már jeleztükĽ a gondozók a barsi 
egyházmegyével kötött egyezmény értelmében csak reformátusok lehettek.542 

Az árvaház létszámának folyamatos növekedése szükségessé tette egy állandó 
árvaházi lelkész munkába állítását. Erre a feladatara Nehézy a Timótheus Szövetséget életre 
hívóĽ ekkor a kárpátaljai Feketeardón szolgáló Tóth Kálmánt szemelte ki. Tóth elfogadta a 
felkéréstĽ és feleségével együtt a kiskoszmályi árvaházba költözött. Mivel fizetés az állásért 
nem jártĽ ezért egy „baráti kör” alakultĽ mely kötelezte magátĽ hogy évente 12 000 Kč-t gy_jt 

                                                                 
536 Kalocsay Ferencné 1962. 6. 
537 Uo. 11. 
538 Agyagásy  193Ő. 71. 
539 Pap József 1938. ő1. 
540 Agyagási Sándor 1937. Ő7. 
541 Pap József 19Ő2. 71.; Szenczi László 201ő. 66.; Hajnal, 1938/7. 14 
542 Agyagási Sándor 193Ő. 73–74. 
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össze a lelkész és felesége számára.543 Erre azonban minden bizonnyal nem volt szükségĽ 
mivel VerebélyenĽ a polgári iskolában tanító Petri Margit diakonissza felajánlotta teljes 
fizetését az árvaházi lelkésznekĽ hogy „társadalmi állásának megfelelQen élhessen”.544 Tóth 
ünnepélyes beiktatására 1937. január 17-én került sor.545 Ugyanekkor a barsi egyházmegye a 
kiskoszmályi árvaházat önálló egyházközségnek ismerte elĽ melyben az esperes még ez évben 
canonica visitatio-t546 tartott.547 
 

 
6. táblázat 

A Béthel Egylet intézményeiben foglalkoztatott és gondozott  
személyek száma 1932–1939 között548 

 
* A lévai fiókárvaházzal együtt 
** A lévai és komáromi fiókárvaházakkalĽ ill. a mikolai gazdasággal együtt 
*** A lévai és komáromi fiókárvaházakkalĽ ill. a mikolai és aradi gazdaságokkal 

együtt 
 

                                                                 
543 Czeglédy Pál 1937b. 3ő. 
544 MREZsL 2. e. 10Ő. d. Béthel Árvaház. Nehézy Károly levele a konventi elnökséghez. 1939. december 2. 
545 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 18. Nem maradt azonban 
sokáig KiskoszmályonĽ ugyanis még ugyanezen év Qszén a Komáromban megnyílt Timótheus árvaházba 
költözöttĽ melynek lelkész-igazgatója lett. Tóth Kálmán é. n.a. 5.,9. 
546 Canonica visitatio (magyarul: egyházlátogatás) – az egyházközségek felkeresése felügyeletĽ ellenQrzés 
céljából az egyházmegye vezetQje vagy annak képviselQje részérQl. 
547 Pap József 1938. ő1. 
548 Czeglédy Pál 1933. ő9.; Agyagásy 193Ő. 71.; Agyagásy é. n. [193ő] 60.; Agyagásy 1936. Ő8.; Agyagásy 
1937. Ő7.; Pap József 1938. ő1.; Pap József 1939. Ő7.; Pap József 19Ő0. ő1–52.  

 1932 1933 1934* 1935* 1936* 1937** 1938** 1939*** 
Lelkész     1 1 1 1 
Utazótitkár 1 1 1 2     
Iparos     2 2 3 3 
Misszionárius-jelölt     1    
Gazdasági munkás   3 3 3 3 3 7 
Gondozó 6 5 5 5 4 9 5 5 
Diakonissza     6 6 6 8 
Diakonissza-jelölt     1  3 3 
NevelQ       2 2 
Gondozott lány  15 14 18 18 16 22 22 21 
Gondozott fiú 23 23 21 25 25 33 38 42 
Gondozott agg 2 2 2 2 2 2 2 2 
A pozsonyi 
árvaházban 

       12 

Egyéb     2  2 1 
Összesen 47 45 50 57 63 78 87 107 
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Az intézmény dolgozói „nem kényszerítésbQl, nem is a házi rendnek engedve, hanem 
lelki szükségbQl” minden reggel hat órakor közös áhítatra gy_ltek össze.549 E mellett szintén 
napi rendszerességgel bibliaóránĽ vásárnaponként pedig istentiszteleten vettek részt. 
EsténkéntĽ miután a gyerekek lefeküdtekĽ mindannyian az árvaház nappalijában gy_ltek 
össze: „Az egyik levelet írt, a másik olvasott vagy kézimunkázott, varrt stb., úgyhogy az egész 
társaság együtt volt. Elbeszélgettek sok mindenrQl, elvicceltek és nevettek is sokat. Sokszor 
nehezen is ment szét a társaság.”550 Lelki és egyébĽ a munkájukból eredQ ügyek 
megbeszélésére pedig hetente „házi konferenciát” tartottak.551 

A mozgalom árvaházainak a gyarapodásával szükségessé vált egy egységes elveken 
alapuló nevelési rendszer kialakítása is. Ennek érdekében 1938-ban a nevelQk számára egy 
többnapos tanfolyamot szerveztekĽ melyen számos gyakorlati pedagógiai problémát vitattak 
meg.552 

A gondozók figyelme kiterjedt a helybeli református gyülekezet hitéletének a 
fejlesztésére is. Az árvaházban az egyháztagok számára rendszeresen bibliaórátĽ a 
gyerekeknek pedig vasárnapi iskolát tartottak.553 

Mivel az árvaházban tanult és képzett diakonisszákĽ valamint ápolók dolgoztakĽ ezért a 
falubeliek ügyes-bajos dolgaikkalĽ de fQként egészségügyi problémáikkal gyakran kopogtattak 
az árvaház ajtaján. A gondozók pedig ott segítettekĽ ahol tudtak. „A faluban a csecsemQápolás 
és a betegápolás nagyon ismeretlen volt. Szörny_ elmaradottak voltak hitben is. Sok babona 
volt a faluban. Sok helyen még a pókháló és a lekapart mész vagy a tehéntrágya is rákerült a 
sebre. Az is megtörtént, hogy a lázas gyereket betették a forró ágynem_be, amit elQre 
bemelegítettek a kemencébQl kiszedett kenyerekkel. Természetesen a gyerek elájult a forró 
ágyban. Sehol egy házban sem láttam hQmérQt. Ahogy az árvaház idejött ezek mind 
megsz_ntek. Az árvaházba mindenki úgy jött, mintha hazajönne. Tanácsot és segítséget kértek. 
Az árvaház jól fel volt szerelve kötszerekkel. Az elsQsegélyre az árvaházba jött mindenki, a 
katolikusok is. SQt még a betegekhez is elhívták az árvaháziakat elsQsegélyre. Ott is 
hQmérQzést, borogatást, dunsztkötést mindig megcsináltuk. […] Az árvaház valóságos anyja 
lett a falunak” – jegyezte le visszaemlékezésében Kalocsayné.554 

 
6.2.3. Az árvák 
 
A gyermekek felvételénél kezdetben nem volt szempont a kor, a felekezeti 

hovatartozásĽ a törvénytelen származásĽ de még az árvaság vagy a félárvaság tényállása semĽ 
mivel elsQdlegesen a gyermek szociális helyzetét vették alapul.555 Ez a késQbbiekben 
annyiban változottĽ hogy a barsi egyházmegyével 193Ő-ben kötött megállapodás értelmében a 
református árvák elQnyben részesültek.556 

Az árvaházba került gondozottak mindazonáltal a kezdetektQl fogva döntQen árva 
vagy félárva református gyermekek voltakĽ jellemzQen szegény sorsúĽ többgyermekes 

                                                                 
549 Czeglédy Pál 1933. ő7. 
550 Kalocsay Ferencné 1962. 21. 
551 Pap József 1939. ő7–58. 
552 Uo. 1939. 47. 
553 Kalocsay Ferencné 1962. 12. 
554 Uo. 11. 
555 N. N. [Nehézy Károly] 1932. 16.   
556 Agyagási Sándor 193Ő. 7Ő. 



94 

 

családok árváiĽ akiket az egyedül maradt szülQ vagy valamelyik rokonĽ legtöbbször a 
nagyszülQ már képtelen volt eltartani. Az ilyen gyermekek többsége mélyszegénységbQlĽ 
gyakran betegenĽ alultápláltan került az árvaházba. VoltakĽ akik antiszociális viselkedésükkel 
nem kis gondot okoztak a nevelQknekĽ míg lassan hozzászoktak a korábbi életükhöz képest 
sokkal rendezettebb árvaházi viszonyokhoz. Kalocsayné számos esetben eleveníti fel 
visszaemlékezésében a hozzájuk került gyermekek korábbi szörny_ életkörülményeit. 
Szemléltetésképpen álljon itt ezekbQl kettQ: „Rebeka testvér Ógyallán járt és találkozott a 
nemesócsai lelkésszel, aki arra kérte, hogy nézze meg az Q árváikat és kérdezze meg Nehézy 
tiszteletes urat, hogy nem tudná-e az Q árváit felvenni az árvaházba. Rebeka testvér meg is 
nézte az öt árvát, akiket egy nagyon nyomorúságos otthonban laktak. Az édesapjuk 
béresember volt, aki kora hajnalban már elment dolgozni, és csak késQ este jött haza. 
Édesanyjuk kórházban volt hónapokig, és meghalt. Az öt gyerek elhagyatottan volt a 
lakásban, ahol bútor se volt, csak szalmán aludtak. A legidQsebb gyerek nyolc éves volt, de a 
lábaira nyomorék. A legkisebb pedig kilenc hónapos. Ki voltak nagyon éhezve, csak akkor 
ettek, ha egyik vagy másik szomszéd vitt valamit nekik. A négy és féléves Dini már úgy feküdt, 
hogy meg sem mozdult. A legkisebbet hoztuk el és a négy és féléves beteget. A többi hármat 
máshová helyezte el a lelkész. És nekünk azt ajánlotta, hogy a beteget nézessük meg az 
orvossal, hogy valami betegséget ne hozzon az árvaházba. El is jött az orvos, amikor 
megvizsgálta, azt mondta, hogy nincs semmi baja, csak ki van éhezve. Majdnem az éhhalállal 
kínlódott. A szemei sokszor fennakadva üvegesen néztek. Arcán a bQr ráncos és kiütéses volt. 
Csak feküdt, ülni sem tudott, csont és bQr volt a teste. A kilenc hónapos elevenebb volt és 
sovány. A szomszédok Qt féltették a legjobban, és neki többször vittek enni, és ezért volt 
erQsebb. A kilenchónaposat Rebeka testvér vitte a karján, a négy és féléves Dinit pedig én 
vittem. Mikor hazavittük Dinit, elQször úgy etettük, mint a csecsemQt, és lassan-lassan 
szaporítottuk az ennivalóját. Ahogy erQsödött, egyszer felült. Olyan nagy öröm volt ez 
mindenkinek. A többi gyerekek is körülrajongták örömmel, de eleinte csak pár percig tudott 
ülni, aztán még tovább-tovább. Végre felállt és lassan kezdett járni, majd egészen a többi 
gyerekek között tudott lenni. […] 

Egy Rózsi nev_ kislányt pedig Léváról kaptunk, akit a bibliakörösök találtak meg. P az 
édesanyjának már második törvénytelen gyereke volt. Nyomorúságban élt vele az édesanyja, 
de nagyon szerette Qket. TQle telhetQen mindent megtett értük. De volt egy nagyanyjuk, aki 
nagyon haragudott a kis Rózsira, és mindenképpen tönkre akarta tenni Qt. De édesanyja 
vigyázott reá. Egyszer azonban a forró sparheltra lúgkövet öntött a nagyanyja, és beleültette 
a kis Rózsit, akinek az egész alsó teste és lábszárai egy seb lett. Alig egyéves volt, és 
hónapokig hason fekve kínlódott a nagy sebekben. Végre begyógyult neki, de olyan nagy 
forradások maradtak a testén, hogy még nagykorában is rossz volt nézni a begyógyult 
sebhelyekre.  

Egyéves elmúlt, amikor az árvaházba hoztuk, de szegény olyan ideges volt, annak 
következtében, hogy a nagyanyja mindig ütötte Qt, hogyha valamelyik felnQtt közeledett feléje, 
úgy remegett az egész gyerek, hogy még a kocsi is mozgott vele. Hosszú idQ telt el, amíg ez a 
félelem elhagyta Qt. Különben a nagyanyja gonosz asszony volt. Neki is volt két törvénytelen 
gyereke: az elsQt megégette kemencében, amiért be is volt börtönözve, a másik pedig a Rózsi 
anyja volt. De a Rózsi anyja szerette a gyerekeit. Félve és remegve hozta Qt az árvaházba, és 
könyörgött, hogy szeressük az Q gyerekét.”557 

                                                                 
557 Kalocsay Ferencné 1962. 8–9.  
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Az árvaházba bárki ismeretlenül is behozta gyermekétĽ nem volt szükség lelkészi 
ajánlásra vagy bármilyen igazolásra. VoltakĽ akik ezt ki is használtákĽ és bár jó anyagi 
körülmények között éltekĽ mégis beadták – legtöbbször törvénytelen – gyermeküket. Ha ez 
kiderültĽ a gyermeket visszaküldték hozzátartozóihoz.558 

Az árvaház férQhelyei gyorsan beteltek, az 1934. évre vonatkozó jelentésében Nehézy 
már a túlzsúfoltságra panaszkodott.559 Az állapot évekig nem változottĽ az ellátást igénylQk 
száma jelentQsen meghaladta a kastély férQhelyeit.560 A problémát kis kapacitása miatt a lévai 
fiókárvaház megnyitása sem orvosoltaĽ és majd csak az iskoláskorú fiú árváknak a komáromi 
Timótheus árvaházba való áthelyezése oldotta meg 1938–1939-ben.561 

 
6.2.4. Élet az árvaházban 
 
Az átköltözést követQ kezdeti nehézségek leküzdése után az intézménybe kerülQ 

árvákat már megfelelQ életkörülmények fogadták: „Most már minden gyereknek volt külön 
ágya, ágynem_je két-két huzattal. A szobák is szépen be lettek bútorozva a legszükségesebb 
bútorokkal. Az emeleten voltak a hálószobák, a földszinten a konyha, a speiz és a nappali 
szobák, külön volt a fiúknak, lányoknak tanulószobáik nagy asztalokkal, ahol tanultak és 
ebédeltek, a kicsinyeknek is volt egy játszószobájuk, ahol ebéd után aludni is szoktak, és volt 
egy nagy ebédlQ, ahol a felnQttek ebédeltek és szabadidejükben tartózkodtak. […] Az udvar is 
szép lett. Elt_ntek a szemétdombok, parkírozva volt, ahogy házilag meg lehetett csinálni. 
Virágágyak, orgona, szQlQlugas és díszbokrok, akác, gyümölcs, hársfa és szomorú f_zfákkal 
volt beültetve. Nyáron szép és kellemes volt az udvar, tele kisebb-nagyobb gyerekekkel, a 
bokrok árnyékában egy-egy kiságy csecsemQkkel, akik a nap legnagyobb részét az udvaron 
töltötték”562 – olvashatjuk Kalocsayné emlékirataiban. 

Mint ahogy a kor minden hasonló intézményébenĽ a gyermekek itt is szigorú napirend 
szerint éltek.  

A tanköteles árvák a község egytanerQs osztatlan református elemi iskoláját látogatták. 
Az árvák nagy száma miatt már a kezdetektQl tervbe volt véve egy önálló árvaházi iskola 
létesítéseĽ ezt azonbanĽ mint ahogy sok minden más tervet isĽ az elsQ bécsi döntés és annak 
következményei elsodorták.563 

Nagyobb problémát jelentett a jobb képesség_ gyermekek továbbtaníttatásaĽ mely csak 
a megfelelQ középiskolákkal rendelkezQ városokban volt lehetséges. ElsQsorban rájuk 
gondolva létesítették a lévai és komáromi fiókárvaházakat. A továbbtanuló gyerekekĽ 
képességeiktQl függQen középiskolában (ipariĽ kereskedelmiĽ gimnázium) vagy polgáriban 
folytatták tanulmányaikat. A nevelQk szigorúan felügyelték az iskolába járó gyermekek 
tanulmányait.564  

A tanulás mellett az árvák segítettek az árvaház körüli munkákban isĽ mint például a 

                                                                 
558 Uo. 18–19. 
559 Agyagási Sándor é. n. [193ő] 60. 
560 A túlzsúfoltság miatt már 193Ő-ben felmerült egy újabb árvaházi telep létesítése Újkoszmály névenĽ melyben 
a tervezett diakonisszaképzQ is helyet kapott volnaĽ de ez végül nem valósult meg. Agyagási Sándor 193Ő. 72.  
561 Kiskoszmály, 1939/10. 7. 
562 Kalocsay Ferencné 1962. 8. 
563„Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 7.Ľ 21.  
564 Czegéldy Pál 1933. ő8. 
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mosogatásbanĽ takarításbanĽ vagy az állatok ellátásában.565  
A nyári szünidQ alatt a lévai és a komáromi árvaház lakói is Kiskoszmályon 

tartózkodtakĽ kivéveĽ akik a családjuknál vagy a rokonaiknál nyaraltakĽ illetve akik az 
árvaházi gazdaságokban segédkeztek. Ilyenkor fQként az udvaron játszottakĽ a Garamban 
fürödtekĽ vagy a közeli erdQkben kirándultak.566 

A gyerekek lelki életének az ápolására is gondot fordítottak. Naponta bibliaórát 
tartottak a számukraĽ melyen megtanultak egy-egy aranymondást.567 Mivel a faluban nem volt 
református templomĽ így vasárnaponként a szomszédos Újbarsra jártak istentiszteletre. A 
mintegy négykilométernyi távot gyalogszerrel tették meg.568 

Az ünnepek mindenkor kiemelt helyet foglaltak el az árvaház életébenĽ melyek közül a 
gyerekek a karácsonyt várták a legnagyobb izgalommal. Kalocsayné visszaemlékezésében 
ekként emlékezett meg ezekrQl az estékrQl: „A karácsonyi ünnepségek nagyon kedvesek voltak 
mindig. Amennyire csak lehetett, igyekeztünk a gyerekeknek külön örömöt szerezni vele. 
Mindig volt karácsonyfánk. Sok cukor volt rajta, hogy rendesen jusson a gyerekeknek. 
Csomagot is csináltunk, minden gyereknek. Cukor, csokoládé, dió, alma volt benne, és ezeken 
kívül mindig volt benne ajándék is. ElsQ években mi magunk készítettük otthon nekik a 
játékfélét, babát, babaruhát, nyuszit maradék és hulladék anyagból, de a késQbbi években 
annyi játékfélét kaptunk, hogy jutott minden gyereknek .[…] A vacsora után a gyerekek 
énekelve bevonultak az ebédlQbe és a karácsonyfával szemben leültek. Szavalások után 
énekeltek, imádkoztak. Utána mindenki megkapta az ajándékot. Nagy volt az öröm. Mindjárt  
megnézte mindenki a csomagját. A játékokat azonnal kipróbálták, a végén nagy boldogan 
mentek fel a hálószobákba aludni.”569 

 
6.2.5. Az árvaház pénzügyei 
 
A kiskoszmályi árvaház gazdasági helyzete a korszakban mindvégig labilis volt. Ez 

elsQsorban az eltartott gyermekek túl magas számának volt köszönhetQĽ mely nem állt 
arányban az intézmény bevételeivel. 

Mivel az árvaházi dolgozók önkéntesen végezték a munkájukatĽ a költségek nagyobb 
részét az árvák étkeztetéseĽ ruháztatása és a téli tüzelQ beszerzése emésztette fel. 

A bevételek döntQ többségét a pénzbeli és természetbeni adományok képeztékĽ melyek 
fQként az árvaházzal kapcsolatot tartó bibliaköröktQl érkeztek.570 A természetbeni adományok 
mellett az árvaházak élelemmel való ellátásában fontos szerepet játszottak az árvaházi 
gazdaságok is.571 

Évente rendszeres segélyben részesítette az árvaházat a komáromi egyházmegyeĽ a 
dunáninneni egyházkerület és a konvent is.572 A barsi és a komáromi egyházmegyék 
határozatainak az értelmében területükön az év egy-egy meghatározott napján befolyt 

                                                                 
565 Uo. Ezt a munkát hetes-rendszerben végeztékĽ vagyis a feladatokat csak az arra a hétre beosztott gyerekeknek 
kellett elvégezni. Kalocsay Ferenc (Fót) közlése. 
566 Gaál Zoltán 19Ő0. Passim. 
567 Czegéldy Pál 1933. ő8. 
568 Kalocsay Ferenc (Fót) közlése. 
569 Kalocsay Ferencné 1962. 18–19. 
570 Czeglédy Pál 1933. ő8. 
571 Történetükre bQvebben lásd az Árvaházi gazdaságok – Kiskoszmály, Mikola c. alfejezetet. 
572 Soós Károly é. n.a. 96.; Gyalókay é. n. 20.; Pap József 1938. ő2. 
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adományokat az árvaháznak küldték.573 
Mivel az intézmény már 1932-ben anyagi lehetQségeit meghaladó számban gondozott 

gyermekeketĽ ezért vezetQi szerették volnaĽ ha ezt követQen árvát már csak az 1ő00 koronás 
évi eltartási díj befizetése ellenében helyeznek el náluk. Egyúttal törekedtek arra isĽ hogy a 
már náluk lévQ gyermekek eltartását egy-egy bibliakör vagy személy vállalja magára. 
Ilyenekre azonban csak kivételes esetekben került sor.574 

A szegényebb falusiak áldozatkészsége az adakozás különbözQ formáit hívta életre. A 
garamlöki református asszonyok például vasárnapi tojásakciót indítottakĽ mely során a 
vasárnap tojt tojásokat az árvaháznak adtákĽ míg a nagysallói nQk mosópénzt gy_jtöttekĽ 
vagyis összespórolták egy mosónQ bérétĽ aki a kezdeti korszakban az árvaházi ruhákat 
mosta.575 

A helybeliekĽ miután megkedvelték az árvákat és gondozóikatĽ fontos támaszai lettek 
az intézménynek: „Sokszor segédkeztek, fuvarral, kisebb nagyobb munkákkal, meg 
adományaikkal, gyümölcs, tojás, tej, liszt stb. A nagy gazdák nem laktak ott, de tQlük telhetQen 
Qk is szolgáltak. A kurátor volt a leggazdagabb ember, aki sok mindennel kisegített. Megtette 
azt, hogy Qsszel megkérdezte, mennyi gabona kell nekünk egy évre kenyérnek és az állatoknak. 
Amennyit mi mondtunk, azt a mennyiséget tartalékolta a számunkra. És amikor pénzünk volt, 
elhoztuk. Ha pedig addigra nem jött meg a pénz, akkor pénz nélkül is ideadta. […] Olyan volt, 
mint az árvák atyja. […] Voltak olyan szegényasszonyok is, akik maguk is gondok között éltek, 
de azért a kevésbQl is olyan szeretettel hozták adományaikat.”576 – írja Kalocsayné.  

Az adománygy_jtés egyik formája volt az árvanap tartása is. ElQször 1937-ben kérték 
az árvaházi gyermekeketĽ hogy tartsanak m_sort az aradi és alsószecsei egyháztagoknak. A 
fellépés nem várt sikerrel végzQdöttĽ eredményeként pedig jelentQs mennyiség_ adomány 
gy_lt össze. EttQl kezdve az árvák rendszeresen tartottak árvanapokat a Léva környéki 
református gyülekezetekben.577 
 

 
 1931 1932 1933 1934* 1935* 1936* 1937** 1938** 
Pénzben 18 525 31 538 48 650 49 125 44 062 55 236 56 204 8 170 
Természetben 13 204 15 612 11 624 10 017 15 180 10 120 8 000 1 734 
Összesen 31 729 47 150 60 274 59 142 59 242 65 356 64 204 9 904 

 
7. táblázat 

A mozgalom árvaházinak a bevételei 1931–1938 között 
(1937-ig Kč-ben, 1938-ban pengQben)578 

 
* A lévai fiókárvaházzal együtt 
** A lévai és komáromi fiókárvaházakkal együtt 
 

                                                                 
573 Gyalókay László é. n.a. ŐŐ. Ľ Akúcs Lajos 1932. Ő8. 
574 HajnalĽ 1932/Ő. 8. „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 7. 
575 Hajnal 1933/2. 8. 
576 Kalocsay Ferencné 1962. 11. 
577 Hajnal, 1936/11. 10. 
578 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. ő.Ľ9.Ľ13; Agyagási Sándor 
193Ő. 71.; Agyagási Sándor 1936. Ő7.; Agyagási Sándor 1937. Ő3.; Pap József 1938. ő1.; Pap József 1939. 47.   
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1936-ban Léván rendezték meg elsQ alkalommal a karácsonyi árvaházi bazártĽ melyen 
fQként gyermek- és felnQtt ruhákatĽ fehérnem_tĽ kézimunkákatĽ képeketĽ könyveketĽ bibliai 
könyvjelzQket árultak.579 A karácsonyi ajándékoknak a bazárban való megvásárlásával 
lehetett támogatni az árvákat. A forgalom azonban messze elmaradt a várttólĽ így a bevétel is 
alacsony volt.580 A következQ évtQl már egyszerre több helyen (IzsaĽ MadarĽ SomorjaĽ 
Komárom) rendeztek bazártĽ melyet mindenütt nagy érdeklQdés övezettĽ és ennek 
megfelelQen már komoly hasznot eredményezett.581 

Voltak olyanok isĽ akik saját haszonszerzésre használták ki az árvaház által felélesztett 
adakozókedvetĽ és az intézmény nevében maguknak csaltak ki pénzt a megtévesztett 
emberektQl. A Hajnal óva intette olvasóit az ilyen csalóktólĽ és hangsúlyoztaĽ hogy a 
falvakban a gy_jtéseket az árvaház javára csak a helyi lelkész vagy a tanító végzi.582 

 
6.2.6. Árvaházi gazdaságok – Kiskoszmály, Mikola 
 
A korszakban a Béthel Egylet igyekezett árvaházait a külsQ pénzügyi forrásoktólĽ 

elsQsorban a rendszertelen adományoktól függetleníteni. Ennek érdekében saját kezelés_ 
gazdaságokat létesítettĽ melyek az árvaházak élelmiszerszükségletét voltak hivatva – legalább 
részben – biztosítani. 

Patay Károly javaslatára a barsi és a komáromi egyházmegye elnöksége 1932-ben 
földvételi akciót indított az árvaház javára. A cél 200 000 korona összegy_jtése volt. Ehhez 
kétezer olyan adakozót kerestekĽ akik hajlandóak lettek volna fejenként 100 koronát 
adományozni a földvételre. A felhíváshoz csatlakozott a dunáninneni egyházkerület isĽ mely 
évi 2000 koronát folyósítását ajánlotta fel a célraĽ mindaddigĽ amíg a végösszege el nem éri a 
40 000 Kč-t.583 Öt év alatt a földvételi akció során befolyt pénzösszegĽ bár meg sem 
közelítette az eredeti célkit_zéstĽ meghaladta az ő0 000 koronátĽ melyet az eredeti 
elképzeléseknek megfelelQen gazdasági épületek és termQföldek vásárlásra fordítottak.584 

Az elsQ árvaházi gazdaság 193Ő-ben Kiskoszmályon kezdte meg m_ködését mintegy 
10 hold földön. Irányítását a marcelházi Nagy András és felesége látta elĽ akik maguk is 
csatlakoztak a mozgalomhozĽ és gazdasági felszerelésükkel együtt az árvaházba költöztek. 
Vagyonukból három hold földet vásároltakĽ melyet a Béthel Egyletnek ajándékoztak.585 

A gazdaság meglehetQsen szerény körülmények között m_ködöttĽ mivel megfelelQ 
épületekkel és gépparkkal sem rendelkezett. 193ő-ban ugyan vettek két lovatĽ a földvételre 
összegy_lt pénzbQl pedig további 2 hold földetĽ gazdasági épületeket (kocsiszínĽ istállóĽ 
disznóólak) is emeltekĽ de ez még mindig kevés volt a hatékony m_ködéshez. A kiskoszmályi 
gazdaságot végül 1937 nyarán felszámoltákĽ eszköz- és állatállományát pedig a 
Garammikolán létesített új gazdasági telepre szállították.586 

A garammikolai gazdaság létrehozását Salga JenQ helyi tanító felajánlása tette 

                                                                 
579 Hajnal, 1937/2. 10. 
580 Hajnal, 1937/11. 11. 
581 Hajnal, 1938/2. 9. 
582 Hajnal, 1933/7. 9. 
583 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 8.; Gyalókay László é. n.a. 20.  
584 Vö. „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 1ő.Ľ18.  
585 Agyagási Sándor é. n. 60.; Interjú Szabó Sándorral. In: Hargita Árpád é. n. 9Ő. 
586 Agyagási Sándor 1936/2. Ő7.; „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 
18.; Hajnal 1938/1. 15. 
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lehetQvéĽ aki 1936 végén 22 hold egyházi javadalmi földjét átengedte bérmentes használatra 
az árvaháznak.587 Ezzel csaknem egy idQben egy cselédként szolgáló leány 18 ő80 koronát 
adományozott az árvaház gazdaságának a fejlesztéséreĽ a kerület pedig a korábban földvételre 
felajánlott Ő0 000 korona addig még ki nem fizetett részleteit egy összegben kiutalta. Így 
Mikolán további 9 hold földet és egy gazdasági épületet is tudtak vásárolni.588 

A gazdaság vezetését ezúttal is Nagy Andrásra és feleségére bíztákĽ de csatlakozott 
hozzájuk a fiatal marcelházi Szabó Sándor isĽ aki eredetileg ugyan misszionáriusnak készültĽ 
de Nehézy jobb híján a gazdaságban talált neki helyet.589 P a Kiskoszmályról való 
elköltözésrQl és az elsQ idQszak nehézségeirQl így tudósította a Hajnal olvasóit: 
„Kiskoszmályról a gazdaság augusztus 3-án elköltözött Mikolára. […] A költözés azonban 
nem ment könnyen, mert 30 kilométer a távolság, és így kocsival sokáig tartott elhurcolkodni. 
Mikor aztán megérkeztünk mi hárman, két ló, két tehén és egy-egy éves borjú, nem találtunk 
az üres épületeknél egyebet, csak egy kazal szalmát, no meg még egy kevés takarmányt is, 
mely pár hétig elég volt az állatainknak. […] Amint kimentem megnézni a nagy 10, 12 és Ő 
holdas tábla földeket, mindjárt az jutott eszembe, hogy itt már csak munkásokra van szükség. 
Mert aratni való sok lesz, de még a munkások hiányoznak.”590  

A mikolai gazdaság szerény feltételek között kezdte m_ködésétĽ de évrQl évre 
fejlQdött. A gazdasági eszközök és az állatok száma is folyamatosan gyarapodott. A kellQ 
számú dolgozó hiánya azonban mindvégig komoly problémát jelentett. A nyári iskolai szünet 
alatt a nagyobb árva fiúk és nevelQik segédkeztek az aratás és más betakarítási munkák 
elvégezésében.  

A mozgalom vezetQi szerették volna elérniĽ hogy a gazdaság fedezni tudja az 
árvaházak teljes kenyér-Ľ zsír- és hússzükségletétĽ hogy a befolyó pénzadományokat teljes 
mértékben ruháraĽ cipQreĽ tüzelQreĽ iskolaszerekre stb. fordíthassák. Ehhez jelentQsen növelni 
kellett volna a kezelésükben lévQ földterület nagyságát. Ez azonbanĽ még ha az aradi gazdaság 
1939-es megszervezésével közelebb is kerültek hozzáĽ anyagiak híján sosem valósult meg.591 

 
6.2.7. A lévai fiókárvaház 
 
Ahogy fentebb írtukĽ Kiskoszmályon az árvaházi gyerekek csak alapfokú oktatásban 

részesülhettekĽ ezért a jobb képesség_Ľ polgári vagy más iskolában továbbtanuló árvák 
számára – hogy a fárasztó napi utazástól megkíméljék Qket – 1934. szeptember 1-vel 
fiókárvaházat létesítettek Léván.592 

A Csepregi utcában lévQ háromszobás lakóházat a kiskoszmályi árvaházat vezetQ 
Kalocsay család elQször használatra adta átĽ majd 193Ő folyamán végleg odaajándékozta a 
Béthel Egyletnek. Így jött létre a kiskoszmályi árvaház elsQ fiókárvaháza.593 

Az elsQ évben öt árvaházi növendéket helyeztek ideĽ akik a polgári iskola elsQ és 
második osztályába jártak. Tervük az voltĽ hogy internátusként is m_ködtetni fogják az 

                                                                 
587 Agyagási Sándor 1937. Ő3.  
588 Uo.; Tóth Kálmán 19Ő2. 1Ő. 
589 Interjú Szabó Sándorral. In: Hargita Árpád é. n. 9Ő. Szabó Sándor késQbb Nagy András lányát vette feleségül. 
Uo. 
590 Hajnal, 1938/1. 15. 
591 Pap József 1938. ő2. 
592 Agyagási Sándor é. n. [193ő]. 60.  
593 „Béthel” egylet gy_lési jegyzQkönyve 1931. évtQl. Sz_cs Ferenc tulajdonában. 20. 
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árvaotthontĽ és fizetség fejében más gyermekeknek is helyet biztosítanak benneĽ ezzel 
enyhítve saját növendékeik ellátási terhein.594  Ez minden bizonnyal hely hiányában nem 
valósult megĽ mivel a következQ évben már kilenc tehetséges árvát neveltek az intézménybenĽ 
akikre két gondozó felügyelt. A gyerekek kivétel nélkül a helyi magyar nyelv_ polgári iskolát 
látogatták.595  

Az árvaház sz_kös befogadóképessége miatt az itt elhelyezett gyermekek száma – az 
elsQ év kivételével – 9–11 között mozgott. 1937-ig fiúk és lányok vegyesen laktak ittĽ majd a 
komáromi fiúárvaház létrehozása után már csak lányok kerültek ide. EbbQl kifolyólag a 
nevelést kizárólag diakonisszák látták elĽ akik emellett Léván és környékén evangelizáló 
munkát is folytattak.596 Az épülethez öt család jóvoltából még 1936 Qszén egy tanulószobát és 
egy mosókonyhát építettekĽ mellyel némileg enyhítették a zsúfoltságot.597 

 Acsay Irma diakonissza testvér egy 1939-ban megjelent írásán keresztül bepillantást 
nyerhetünk a Léván nevelt árvák mindennapi életébe is: „Reggel pontosan 6 órakor kelnek fel 
hangos éneklés közben. Majd talpra ugranak és következik a torna, mely egészen felébreszti a 
legálmosabbat is. A mosdás jó hideg vízben történik. Öltözködés után megtartjuk a 
csendesóránkat, mely bibliaolvasásból, aranymondás tanulásból és imádkozásból áll. Hét 
órakor reggelizünk és utána nyomban minden gyermek köteles útra készen állni az udvaron 
tiszta cipQben, ruhában és táskával a kezében.  

Az iskolából hazajövet két kisleány felváltva megteríti az asztalt. Az ebéd fél kettQkor 
van. Ebéd után a nagyobb lányok elmosogatnak, szobát, konyhát rendbe teszik, a kisebbek 
pedig azonnal tanuláshoz látnak, majd jönnek a nagyobbak is, és ameddig mindegyik készen 
nincs a feladatával, semmivel foglalkozni nem szabad; amint azonban kész a lecke, 
felszabadult örömmel, nagy lendülettel nekifognak a játékhoz vagy jó könyvek olvasásához. 
Vacsora elQtt újra elvégzik apró-cseprQ munkájukat: cipQpucolást, a f_téshez fát készítenek, a 
mosdáshoz vizet, s fél nyolckor vacsorázunk, utána pedig megtartjuk az áhitatot, melyet 
felváltva minden este másik gyermek vagy felnQtt vezet le. 

Ilyenkor megbeszéljük egymás között szükségleteinket, és gyermekeinkkel együtt Isten 
elé visszük. Vacsora után újra megmosakodnak, s mikor minden gyermek ágyban van, énekkel 
s imával zárjuk le a napot.”598 

 
6.3. Harmadik korszak: Kiskoszmály (1938–1942) 
 
Az anyaországhoz való visszatérést a kiskoszmályi árvaház lakói is nagy lelkesedéssel 

üdvözölték. A bevonuló honvédek fogadásában az árvák szavalatokkal és üdvözlQ 
beszédekkel vették ki a részüket. Örömüket csak fokozta a Magyarország különbözQ helyeirQl 
küldött megannyi szeretetcsomag.599 A diadalittas napok elmúltával azonban elQtérbe kerültek 
az elQzQ fejezetben már részletezett (földrajziĽ közlekedési) okok miatt periferiális helyzetbe 
került intézmény további m_ködésének a problémái. Már közvetlenül a határváltozás után 
felmerült a missziói központnak egy centrálisabbĽ könnyebben megközelíthetQbb helyre való 

                                                                 
594 Agyagási Sándor 193Ő. 71. 
595 Agyagási Sándor 1936. Ő8. 
596 Tóth Kálmán 19Ő2. 1Ő.Ľ 37. 1939-ben Szilágyi ErzsébetĽ Kehi Erzsébet és Acsay Irma diakonisszák dolgoztak 
nevelQként a lévai árvaházban. Kiskoszmály, 1939/4. 12–13. 
597 Hajnal, 1936/10. 10–11., 1937/5. 11.  
598 Kiskoszmály 1939/5. 11. 
599 Pap József 1939. Ő8. 
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áthelyezése. Az árvaház vezetQi úgy véltékĽ hogy az új viszonyok mellett a kastély katonai 
határépület kialakítására tökéletesen alkalmas lenneĽ ezért informatív tárgyalásokat folytattak 
egy trianoni határnál fekvQĽ funkciótlanná vált katonai vagy pénzügyQri épülettel való 
elcserélése ügyében.600 Az egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. 

A komáromi Timótheus árvaház felépítésének köszönhetQen 1939-re megvalósult az 
árvaházak közötti rég áhított munkamegosztás: Komáromban az iskolás korú fiúkatĽ Léván az 
iskolás korú lányokatĽ míg Kiskoszmályon a csecsemQket és az iskolás kort el nem ért 
gyerekeket nevelték.601 Ennek köszönhetQen a mindeddig zsúfolt kastélyépület egy része 
ugyan felszabadult, viszont konferencia- és missziói központi szerepének fokozatos 
elvesztésével egyúttal funkciótlanná is vált. Ezt látva vetQdött fel az árvaházi épület turisztikai 
célú hasznosítása. Ennek ötletét egy budapesti házaspár adtaĽ akik 1939 nyarának egy részét a 
kastélyban töltöttékĽ és a kellemes vidéki környezetben nagyszer_en érezték magukat.602 Az 
olcsó szálláslehetQség (2Ľő pengQ/fQ/nap) azonban nem vonzotta kellQképpen a turistákat; a 
következQ évben mindössze öten nyaraltak itt (ebbQl négyen a fQvárosból).603 A kastélyépület 
turistaközpontként való m_ködtetése végül nem váltotta be a hozzá f_zött reményeket. 

Az árvaházban a harmincas évek végétQl több háziipari tanfolyamot is tartottak; az 
elsQtĽ egy varró- és szabászati tanfolyamotĽ még 1937/38 telén. Ezen részt vett az árvaház két 
leány árvája és többen a falubeliek közül is. Hogy a megszerzett tudás ne merüljön feledésbeĽ 
telente az árvaház épületében rendszeresen varródélutánokat és varróestéket rendeztek.604 

1939/Ő0 telén ugyanitt szövQtanfolyamot tartottak. Ezen a nagyobb árvaházi leányok 
is részt vettekĽ akik közül hárman a következQ év folyamán mint szövQmesterek több faluban 
is szövészeti háziipari tanfolyamokat vezettekĽ melyekért az Háziipari FelügyelQségtQl fizetést 
is kaptak. A tanfolyamon részt vett leányok bevonásával a kiskoszmályi kastélyban árvaházi 
szövészetet is létesítettekĽ mely jelentQs mértékben járult hozzá az egylet intézményeiben 
gondozott gyermekek fehérnem_- és az ágyhuzatszükségletének az enyhítéséhez.605 

Amint az Árvaházi gazdaságok c. alfejezetben már írtukĽ a Béthel Egyesületnek a 
kezdetektQl egyik célja voltĽ hogy árváinak élelmiszerszükségletét saját gazdaságaiból 
fedezzeĽ ezért – lehetQségeihez mérten – földbirtokainak folyamatos gyarapítására törekedett. 
Az elsQ bécsi döntés után erre kivételesen jó lehetQség adódottĽ ugyanis az elsQ Csehszlovák 
Köztársaságban végrehajtott földreform magyarországi revíziója nyomán a visszacsatolt 
területeken kedvezQ feltételekkel lehetett földet igényelni.606 Több felvidéki református 
egyházközség mellett az egyesület is beadta földjuttatás iránti kérelmétĽ melynek pozitív 
elbírálását követQen Kisújfalu határábanĽ AradpusztánĽ a csehszlovák érában szlovákĽ cseh és 
morva telepeseknek kiutalt,607 majd a ’38-as államfordulatot követQen a magyar állam által 

                                                                 
600 Czeglédy Pál 1939. 12. 
601 Pap József 19Ő0. ő0. 
602 Kiskoszmály, 1940/5. 8.  
603 Uo.; Kiskoszmály, 1940/10. 5. 
604 Kiskoszmály, 1938/7. 13.  
605 Pap József 19Ő2. 71. 
606 A csehszlovák földreformnak a Magyarországhoz visszacsatolt területeken végrehajtott revíziójáról bQvebben 
lásd Simon Attila 201Ő. 111–130. 
607 A csehszlovák földbirtokreform részét képezte a magyarok és németek lakta határ menti régióban olyan csehĽ 
morva vagy szlovák telepesfalvak (kolóniák) kialakítása isĽ melyek elsQdleges feladata az itt élQ nemzetiségek 
kompakt nemzeti tömbjeinek a megbontásaĽ majd fokozatos asszimiláció ja volt. A húszas években Szlovákia 
magyar lakta területein 1Ő3 kolónia jött létre. Az ide költözött telepeseknek az állam jelentQs támogatást nyújtott 
a földek megvásárláshozĽ házaik és gazdasági épületeik felépítéséhezĽ gazdaságaik m_ködtetéséhez. ErrQl 
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lefoglalt birtokokból huszonöt hold „príma” szántóföldet kaptakĽ gazdasági épülettel együtt.608 
A vételárnak csak egy részét kellett egy összegben kifizetni (ezt egy támogató kamatmentes 
kölcsön formájában bocsátotta az egyesület rendelkezésére)Ľ míg a fennmaradó részt 
negyvenhét évig törleszthették kis amortizációs részletekben.609  

Az új gazdasági telep felállítását követQen egyezség született a mozgalmon belülĽ hogy 
a mikolai gazdaság a kiskoszmályi és lévai árvaházakĽ míg az aradi a komáromi árvaház 
ellátását segíti.610 Ebben az elosztásban azonban csak két évig m_ködtekĽ mivel a 
garammikolai gazdaságot 19Ő1 végén felszámoltákĽ eszköz- és állatállományát pedig az 
aradpusztai telepre szállították.611 A megszüntetett gazdaság egyesületi tulajdonban lévQ 
földjeit eladtákĽ az értük kapott pénzbQl a Timótheus árvaház felépítéséhez felvett kölcsön 
hátralékait fizették ki.612 Az aradpusztai gazdaságĽ melynek a vezetését Tóth Zsigmond és 
felesége látták elĽ613 egész a második világháború végéig segítette az árvák ellátásátĽ és bár 
mindvégig munkaerQhiánnyal küzdött (19Ő2-ben két menekült lengyel katonát is 
alkalmaztak),614 tejjelĽ hússalĽ zsírral és részben gabonával így is el tudta látni az 
árvaotthonokatĽ ami a háború ideje alatt komoly segítséget jelentett.615 
 
 

Bevétel 1939 1940 1941 1942 1943 
Pénzbeni 6 393 7 455 11 221 12 335 15 040 
Természetbeni 1 251 1 035 1 276 1 400 2 879 
Összesen 7 644 8 490 12 497 13 735 17 919 

 
8. táblázat 

A kiskoszmályi és lévai árvaházak bevételei 1939–19Ő3 között (pengQben)616 
 
 
6.4. Negyedik korszak: Léva (1942–1945) 
 
Amint fentebb már utaltunk ráĽ a kiskoszmályi árvaház vezetését a visszacsatolás óta 

foglalkoztatta az intézmény központibb helyre való átköltöztetése. Ennek elQfeltétele azonban 
az árvaházi kastélyépület megfelelQ áron való értékesítése lett volnaĽ melyre a háborús 

                                                                                                                                                                                                           

bQvebben lásd Simon Attila 2008. Aradpuszta (korabeli szlovák megnevezés szerint: Aradpredium) kolónia 
1926-ban jött létre a KisújfaluĽ SzQgyén és Kürt községek határához tartozó és a földreform hatálya alá tartozó 
földek kihasításából. A Őő6Ľ7 ha összterület_ kolónián 27 család telepedett leĽ amelybQl 22 család szlovák 
(közülük nyolc romániaiĽ illetve jugoszláviai repatriáns)Ľ 2 csehĽ 3 pedig morva volt. Az 1930-as népszámlálás 
szerint lakóinak a száma 13ő. A kolónián 1928-ban egyosztályos szlovák iskola nyílt. Uo. 233. 
608 Pap József 19Ő0. ő0.  
609 Uo. 
610 Kiskoszmály, 1940/7. 6. 
611 Pap József 19Ő2. 71.; Tóth Kálmánné 19Ő2/Ő3. 19Ő2. január ő. Erre a váratlan lépésre – legalábbis Szabó 
Sándor visszaemlékezése szerint – azért került sorĽ mivel Salga JenQ kevesellte az elsQ bécsi döntést követQen 
kapott tanítói juttatásaitĽ így visszavette huszonkét hold egyházi javadalmi földjét. Interjú Szabó Sándorral. In: 
Hargita Árpád é. n. 9Ő. 
612 Pap József 19Ő2. 71. 
613 Gaál Zoltán 19Ő0. 19Ő0. július 12. 
614 Kiskoszmály, 1942/4. 8. 
615 Kiskoszmály, 1941/12. 8. 
616 Pap József 19Ő0. ő1.; Pap József 19Ő1. őő.; Pap József 19Ő2. 72.; Pap József 19Ő3. 79. 
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viszonyok között nem sok esély mutatkozott.617 SegítQ kezetĽ mint ahogy a Kiskoszmályra 
való költözéskorĽ ezúttal is a barsi egyházmegye nyújtottĽ mely egy üresen álló lévai 
ingatlanát ideiglenesen átengedte az árvaháznak. A „Pigler-féle ház” a Horthy Miklós út 32. 
szám alatt álltĽ és eredetileg kollégiumot akartak benne létesíteniĽ de azt a háború nehézségei 
és a fedezet hiánya megakadályozta. A Béthel Egyesület és az egyházmegye megegyezése 
értelmében az ingatlant az árvaház ugyan bérmentesen kapta használatbaĽ 
ellenszolgáltatásként viszont vállalnia kellett tíz leány kollégiumszer_ elhelyezését. Ennek 
teljesítése érdekében az egyesület a Csepreghy utcai árvaházi épületét kollégiummá alakította 
átĽ ahol az 1942/43-as tanévben egy szakképzett tanítónQ és egy diakonissza felügyelete alatt 
kilenc növendék kapott helyet.618 A kollégium a következQ évben – ismeretlen okokból – 
beszüntette m_ködését.619 

Az elhúzódó háború a hátországban is egyre inkább éreztette negatív hatását. A 
drágulás és az élelmiszerhiány ugyan komoly nehézségeket okozottĽ mindezek ellenére az 
árvák ellátása a háború végéig nem volt veszélyben: „Isten iránti hálával jelentjük – 
olvashatjuk a Béthel Egyesület 19Ő3. évi beszámolójában –, hogy — dacára a háború okozta 
sok-sok nehézségnek — árváink semmiben sem szenvedtek hiányt, sem ruházatban, sem 
cipQben, sem tüzelQben, sem élelemben. Természetesen árvaházi vezetQinknek és 
gondozóinknak szinte emberfeletti küzdelembe került mindez.“620 A gondozók erQfeszítései 
mellett ezért az árvaházat kezdetektQl támogató bibliakörök és más kegyes csoportok és 
magánszemélyek tettek a legtöbbetĽ akiknek az adakozókedve a romló gazdasági viszonyok 
közepette sem lankadt.621 

A szovjet csapatok 1944. december 20-án foglalták el Lévát.622 Az árvaház története – 
források híján – itt megszakad. Nem tudjukĽ hogy az árvák családoknál vagy az árvaházban 
vészelték-e át a front átvonulásátĽ azt viszont tudjukĽ hogy a háború végeztével az intézmény 
beszüntette m_ködését. 

A kiskoszmályi kastély a harcok során jelentQsen megrongálódottĽ a tetQzetét is találat 
érte. Mivel a háború után nem történt meg a rendbehozatalaĽ az állaga évrQl-évre romlottĽ míg 
végül lebontották.623 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                 
617 A Kiskoszmályi Református Leányegyház 19Ő2 augusztusában ugyan határozatot hozott a kastélyépület 
megvásárlásárólĽ melyben annak átalakítása után (esetleg helyén) templomotĽ iskolát és tanítói lakást tervezett 
építtetniĽ azonban az adásvételre – minden bizonnyal a háború okozta bizonytalanság miatt – végül nem került 
sor. Pap József 19Ő2. 27. 
618 Czeglédy Pál é. n. 17. 
619 Kiskoszmály, 1943/7. 7. 
620 Pap József 19Ő3. 78. 
621 19Ő3 folyamán például a nagysallói asszony- és leánykör 93Ő kg élelmiszert és 120 pengQ adománytĽ a 
nagyölvedi református nQszövetség pedig 700 db tojástĽ 1Ő0 kg lisztet és 100 pengQ adományt gy_jtött a lévai 
árvaház javára. Bars 1944/1. 13.   
622 Számvéber Norbert 2008. 2ő. 
623 Kalocsay Ferencné 1962. 22. 
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7. A Timótheus Szövetség története a kezdetektQl 1938-ig 
 
7.1. ElQzmények és megalakulás 
 
A kiskoszmályi árvaház kastélyépülete 1932 augusztusában kétnapos ifjúsági 

konferenciának adott otthontĽ melyen Szlovákia öt gimnáziumából (PozsonyĽ KomáromĽ 
ÉrsekújvárĽ IpolyságĽ Losonc) huszonnégy magyar diák vett részt. A konferencia központi 
témája a vallásos lelki munka elindítása volt a református középiskolás diákság körében. A 
találkozó végén a résztvevQk gimnáziumi bibliakörök létrehozását határozták elĽ azonban 
ilyenek végül csak a komáromi bencés gimnáziumban szervezQdtek.624 Életre hívásukban 
döntQ szerepet azonban itt sem a konferencián résztvevQ diákokĽ hanem a fiatal helyi 
segédlelkészĽ Tóth Kálmán625 játszottaĽ akinek az élete a késQbbiekben elválaszthatatlanul 
összefonódott a bibliakörökbQl kinövQ ifjúsági munkával. 

Tóth 1931 áprilisában került segédlelkészként KomárombaĽ626 mely több mint 
négyezer fQt számláló református gyülekezetével a szlovákiai kálvinizmus egyik 
legjelentQsebb központja volt a korszakban.627 A református ifjúság körében végzett 
belmissziói munka gyökerei a városban már komoly múltraĽ még az elsQ világháború elQtti 
idQkre nyúltak vissza.628 A gyülekezet lelki gondozását 192ő-tQl a korszak egyik nagy 
lelkészegyéniségeĽ Galambos Zoltán629 látta elĽ aki a belmisszió lelkes híve volt. 
M_ködésének is köszönhetQĽ hogy a ’30-as években a város és környékének reformátussága 
körében komoly lelki ébredés bontakozott ki. „Ez idQ tájt [’30-as évek közepe – G. V.] 
lélekjárta idQszak, nagy lelki ébredés korszaka volt Komáromban. [Az] Ifjúság lángolt. 

                                                                 
624 Hajnal, 1933/1. 9–10. Tóth Kálmán késQbb azt írja a találkozórólĽ hogy bár „külsQ eredménye nem volt, de a 
résztvevQk lelkében megmaradt a konferencia nyoma”. Hajnal, 1937/2. 16. 
625 Tóth Kálmán (190Ő–19ő6) református lelkészĽ árvaházi igazgatóĽ egyetemi docens. A teológiát Losoncon 
végeziĽ ahol már teológushallgatóként bekapcsolódik a református ifjúsági munkába. LévánĽ 
HontfüzesgyarmatonĽ majd 1931-tQl Komáromban segédlelkész. 1935-tól a feketeardói (Kárpátalja) 
gyülekezetnekĽ 1937-tQl pedig a kiskoszmályiĽ majd a komáromi árvaháznak a lelkészeĽ utóbbinak egyúttal 
vezetQje. 1933-ban megalapítja és szerkeszti a rövid élet_ Református Ifjú c. lapot. 1944-tQl a komáromi 
egyházmegye missziói elQadója; e minQségében 19Ő7–48-ban a szudétanémet területekre deportált református 
magyarok lelki gondozását végzi. 19ő1–52-ben a Comenius Evangélikus Teológiai Karának docense. 19ő2-ben 
félreállítjákĽ ezt követQen 19ő6-ban bekövetkezett váratlan haláláig Ipolypásztó lelkészeként m_ködik. Életére 
lásd Galo Vilmos 201ő.  
626 Kránitz Zsolt 2013. 3Ő7. 
627 A Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház Névtára. SzepsiĽ 1937. 37. 
628 Évekig itt m_ködött például Konkoly-Thege BélaĽ az 1897-ben létrejött Komáromi Református Ifjúsági 
Egyesület elsQ elnökeĽ aki késQbb az országos Keresztyén Ifjúsági Egyesület alelnöki tisztjét is betöltötte. Az 
1918 elQtti komáromi ifjúsági munka az egész Dunántúlra kisugárzott. Ennek súlyt adott az a körülmény isĽ hogy 
a város 1919-ig püspöki székhely volt. Az ifjúsági evangelizáció terén elsQsorban az 1896 és 191Ő között itt 
székelQ Antal Gábor püspök segédlelkészei (Vargha SándorĽ Pongrácz István) jártak az élen. Kovács Bálint 
1998. 229–230.; Kránitz Zsolt 2013. 132; Pongrácz József 201ő. őő0–552. 
629 Galambos Zoltán (189Ő–1973) református lelkészĽ teológiai tanár. Teológiai tanulmányait PápánĽ Bécsben és 
Utrechtben végezi. A holland szigorú református egyházzal való találkozás döntQ hatást gyakorolt ráĽ és élete 
végéig a történelmi kálvinizmus követQjévé válik. 1922-tQl Budapesten hitoktató lelkészĽ ahol Szabó Aladár 
munkatársaként megismerkedik a fQvárosi belmissziói mozgalmakkal. 192Ő-ben visszatért szüleihez, 
Csehszlovákiába. Rövidebb segédlelkészi szolgálatok után 192ő-ben az észak-komáromi gyülekezet lelkészévé 
választjákĽ ahol 1971-ig m_ködik. 192Ő–1929 között a Losonci Teológiai Szeminárium docenseĽ de teológiai 
kérdésekben összeütközésbe kerül az oktatói karralĽ így elhagyja az intézményt. 19Ő9-ben vezetésével hozzák 
létre az Országos Református Lelkészegyesületet. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1gos_Reform%C3%A1tus_Lelk%C3%A9szegyes%C3%BClet&action=edit&redlink=1
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Reggeli bibliakörök, kézzel írt újságok, rendezvények stb. A lelki növekedés idQszaka volt ez 
az idQ”630 – írja a korszakról a késQbbi tanárĽ ekkor komáromi diákĽ Farkas JánosĽ aki 
tizennégy évesen maga is kézzel írott hitbuzgalmi ifjúsági lapot szerkesztett Lelki Riadó 
címmel. 

Az ébredés kétségtelen jelei voltakĽ hogy bizonyos személyekĽ családok körül vallásos 
lelki közösségek formálódtakĽ melyek rendszeresen összegy_ltek bibliát olvasni vagy 
imádkozni. Például a fentebb említett Farkas saját szobájában is egy ilyen spontán lelki 
közösség alakult diákokbólĽ fiatalokbólĽ akik minden csütörtökön bibliaórát tartottak.631 

Tóth Kálmán a megérkezése után azonnal hozzálátott az ifjúsági munka 
megszervezéséhez. A kezdet azonban hatalmas csalódást jelentett a számára. Szándéka 
szerint ugyanis a munkát a már komoly múlttal rendelkezQ Komáromi Református Ifjúsági 
Egyesületben szerette volna megkezdeniĽ itt azonban nem talált megfelelQ 
fogadókészségre.632 „Úgy éreztem – írja ezen kezdeti idQszakról –, mintha a talajt húzták 
volna ki a lábam alól. […] Itt találkoztam elQször az ifjúsági munka nagy nehézségeivel. 
ElQttem teljesen idegen élet volt az, amit ez az ifjúság élt, s azt sem tudtam, hol kezdeném el a 
munkát, ha lehetne. Ebben az idQben találkoztam több ízben Nehézyvel, s vele többször 
elbeszélgettünk az ifjúsági munkáról is. Mikor egyszer említettem neki, hogy szeretnék 
kimenni külföldre, s tanulmányozni az ifjúsági munkákat, azt mondta, fogjak hozzá itthon a 
munkához, és többet tanulok így egy év alatt, mint ott öt esztendeig.”20 

TóthĽ megfogadva Nehézy tanácsátĽ az 1932-es a kiskoszmályi ifjúsági konferenciát 
követQen bibliakörök szervezésébe kezdett a bencés gimnáziumi fiúdiákjai között. Kezdetben 
ugyan csak 4–ő tanuló látogatta az összejöveteleketĽ de a résztvevQk száma és lelkesedése 
idQvel egyre növekedett.633 Az idQsebb diákok találkozóin a segédlelkész lelki-szellemi 
vezetésével egyre elmélyültebb beszélgetések folytakĽ a résztvevQk pedig mind jobban 
összekovácsolódtak. Formálódó csoporttudatuknak a jele voltĽ hogy „református bibliakörös 
fiúknak” kezdték magukat nevezni.634 Ez a társaság képezte a késQbbi Timótheus Szövetség 
magját. Tóth a komáromi ifjúsági munka kiszélesítése érdekben 1933 októberében havilapot 
indított Református Ifjú címmel. 

A Nehézy Károllyal való találkozás meghatározó jelentQség_ volt a fiatal teológus 
számára. Bizonyosra vehetQĽ hogy a vele folytatott beszélgetések hatására változott meg Tóth 
elképzelése a belmisszió irányávalĽ módszereivel kapcsolatbanĽ majd vált idQvel maga is a 
Nehézy által képviselt pietisztikus kegyességi irányzat követQjévé. Egyre inkább 
meggyQzQdésévé váltĽ hogy az egységes református ifjúsági munka megszervezésére irányuló 
eddigi próbálkozások sikertelenségének elsQdleges oka az voltĽ hogy nem kizárólag a Bibliát 
állították a munka középpontjábaĽ hanem ennek rovására kulturálisĽ irodalmiĽ társadalmi és 
egyéb kérdésekkel foglalkoztak.635 

Tóth a sikeres munka egyik feltételének a helyi erQk egyesítését tartotta. Ez is 
közrejátszott abbanĽ hogy a „bibliakörös fiúk” csatlakoztak a kiskoszmályi mozgalomhozĽ 
melynek kegyes irányvonalával ekkorra már teljesen azonosultak. Munkájukat ezt követQen a 

                                                                 
630 Farkas János é. n. 3ő. 
631 Uo. 
632 Tóth Kálmán é. n.c. Ő.  
633 Uo. 
634 Református Ifjú, 1934/6. 6. 
635 Tóth Kálmán é. n.c. 2–3. 
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kiskoszmályi mozgalom ifjúsági fiúmunkájaként határozták meg.636 Felvették a Timótheus 
Szövetség nevetĽ magukat pedig Timótheusoknak kezdték hívniĽ mivel Pál h_séges 
tanítványábanĽ a bibliai Timóteusban ismerték fel a hívQ ifjú tökéletes eszményképét.637 
Beszüntették a Református IfjútĽ tevékenységükrQl pedig a továbbiakban a Hajnal hasábjain 
tudósítottak.638 

 
7.2. „…mi leszünk az új reformáció hordozói”639 – elvek, módszer, világnézeti 
háttér 
 
A Timótheus Szövetség a harmincas évek második felére már kikristályosodott 

elvekkel és konkrét munkaprogrammal rendelkezett. Mindezeket Tóth a „Légy Példa! A 
Timótheus Szövetség ismertetése” címmel 1939-ben kiadott kis füzetben foglalta össze.640 E 
szerint: „A Timótheus Szövetség azon református ifjaknak szabad társulása, akik Isten 
törvényét, a bibliát a maguk életére nézve kötelezQ zsinórmértéknek ismerik el, a szerint élnek 
és szakítva minden világiassággal, teljes erejükkel, idejükkel és pénzükkel Isten országának az 
ifjak között való terjesztésén dolgoznak a szeretetszolgálatban, bel- és külmisszióban, 
valamint családi életükben és polgári hivatásukban.”641 Jelmondatuk: „Senki a te ifjúságodat 
meg ne vesse, hanem légy példa a hívQknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a 
lélekben, a tisztaságban.”642 

Céljaikat biblia- és csendesórák tartásávalĽ imádkozássalĽ a személyes hitélet 
ápolásávalĽ vallásos közösségi alkalmakon való részvétellelĽ valamint szociális munkával 
vélték megvalósíthatónak.643 Választott vezetQség híján a munka szervezését és irányítását a 
tagokkal egyetértve a szervezet vezetQjeĽ Tóth Kálmán végezte. 

A szövetség tagja lehetett minden tizennegyedik életévét betöltött református ifjúĽ aki 
elfogadta programjukatĽ a kötelezettségek teljesítését önként vállaltaĽ valamint a féléves 
próbaidQ után a szervezet vezetQje Qt a tagságra alkalmasnak találta. A próbaidQ alatt a 
jelentkezQ „megfigyelés” alatt álltĽ feladatokat kapottĽ és részt vehetett a szövetség 
bibliakörein.644  

Tagdíjat nem szedtekĽ bevételhez adományokbólĽ illetve a tagok önkéntes 
felajánlásaiból jutottak.645 A szövetség tagjai – a kiskoszmályi mozgalom elveinek 
megfelelQen – önkéntesen és fizetés nélkül dolgoztak. Munkájukban igyekeztek kerülni 
minden társadalmi megkülönböztetéstĽ mely elveik szerint nem egyeztethetQ össze az 

                                                                 
636 Tóth Kálmán é. n.b. Ő. 
637 HajnalĽ 193Ő/12. 12. Az elsQ Timótheus november 21-én írta alá tagsági fogadalmátĽ tehát ezt a dátumot 
tekinthetjük a Timótheus Szövetség megalakulásának idQpontjául. Hajnal. 1936/12. 9. 
638 Hajnal, 1934/11. 10. 
639 Hajnal, 1935/3. 12. 
640 Tóth Kálmán é. n.b   
641 Uo. 3. 
642 1Tim 4,12 
643 Tóth Kálmán é. n.b. 8., 14. 
644 Hajnal, 1937/4. 14–15.  
645 Tóth Kálmán é. n.b. 6. A Timótheusok 80%-a bevételeinek 10%-át adta be a szervezet pénztárába. Hajnal, 
1936/6. 13. 
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evangélium szellemével.646 1936-tól jelvényük is volt (Jézus-jelvény)Ľ melynek viselése nem 
volt kötelezQ.647 

Munkájuk eszmei alapját a II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté alapján 
értelmezett Biblia képezteĽ míg teológiájuk teljes mértékben Kálvinra támaszkodott. Nem 
értettek egyet az „újabb” (liberális) bibliakritikai irányzatokkalĽ „melyek csak a Szentírás 
tekintélyét ássák alá és így kiölik a hitet a lelkekbQl.”648 

A szövetség tagjainak társadalmi kérdésekben alkotott nézetei nagyrészt ugyanazt 
keresztény fundamentalizmusba hajló konzervativizmust és puritán életfelfogást tükrözteĽ 
melyet a kiskoszmályi mozgalom kapcsán már részleteztünk. 

TóthĽ ahogy sokan a kortársai közül isĽ érzékelte a református egyház válságátĽ a 
hitélet gyengülését. Úgy vélteĽ hogy az egyháznak folytonos megújulásra van szüksége ahhozĽ 
hogy be tudja tölteni eredeti küldetését. Ilyen megújulási mozgalom volt korábban maga a 
reformáció isĽ de szerinte az egyháznak egy újabb lelki megújulásraĽ egy új reformációra van 
szüksége. A Timótheusok meg voltak gyQzQdve arrólĽ hogy ennek elindítása a fiatalságĽ 
vagyis az Q feladatuk: „A reformáció mindig is a fiatalok ügye volt és lesz. Minden reformáció 
véghezviteléhez merész, kockázatos, elhatározó lépések és tettek kellenek, erre pedig 
legalkalmasabb az ifjúság. A reformáció mindig új életet hoz, az ifjúság pedig ezt keresi… Az 
Anyaszentegyház szüntelen való megújulásának tehát az ifjúságon keresztül kell 
bekövetkeznie.”649 

Röviden összegezve: a Timótheus Szövetség egy magát megújulási mozgalomnak 
tekintQĽ önkéntes alapon szervezQdQĽ kegyes lelkiséget képviselQ belmissziói ifjúsági 
mozgalom voltĽ melynek tagjai olyan fiatalok nevelését t_zték ki célulĽ akiknek az  
életszemlélete az evangéliumon alapszik. Lelki irányultság és missziói felfogás terén a 
kiskoszmályi mozgalommal álltak azonos alapon. 

 
7.3. A Timótheusok evangelizáló tevékenysége (1932–1938) 
 
7.3.1. Bibliakörök 
 
Mint fentebb már írtukĽ 1932-tQl Tóth Kálmán a bencés gimnázium diákjai számára 

bibliaköröket szervezett Komáromban. Ezek a felsQbb tagozatok (III–VIII.) számára Tóth 
vezetésével heti három alkalommalĽ míg az I. és II. tagozatos diákoknak Rácz László VII. 
osztályos gimnáziumi tanuló irányításával heti egy alkalommal folytak.650 A bibliakörhöz 
csatlakozóknak fogadalmat kellett tenniükĽ hogy ezután szigorú keresztény normák szerint 
fognak élniĽ és lehetQség szerint segítik a református ifjúsági munkát.651 Az összejövetelek 

                                                                 
646 Tóth Kálmán é. n.b 11. 
647 Uo. 5.; Hajnal 1936/3. 14. 
648 Tóth Kálmán é. n.b. 7. 
649 Református Ifjú 1933/3. 12. 
650 Hajnal, 1933/1. 9–10. 
651 A fogadalom szövege: „Én Isten elQtt való teljes felelQségem tudatában szabad és önkéntes elhatározásomból 
belépek a Református Keresztyén Ifjúsági Bibliakörbe és ezzel a következQkre kötelezem el maga mat egy évre: 1. 
Isten Igéjét naponta olvasom és csendes órát tartok. 2. Mindennapi imádságaimban Isten elé viszem az ifjúsági 
munka ügyét. 3. Beszédemmel és tetteimmel bizonyságot teszek az ÜdvözítQ Jézus Krisztusról. Ő. A Református 
ifjúsági munkát képességeim szerint támogatom és pedig: a) rendszeresen eljárok az összejövetelekre; b) a 
munkából a reám esQ részt örömmel és készséggel vállalom és végzem; c) az ifjúsági munkát sáfárkodó élettel 
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eredményeként idQvel számos diákban felébredt a mélyebb lelki élet igényeĽ ezért a következQ 
évtQl vasárnaponként imaórát is tartottakĽ melyen az ifjúsági munkáért imádkoztakĽ652 majd 
pedig hajnali bibliakört szerveztekĽ utóbbit Galambos Zoltán vezetésével.653 Összejöveteleik a 
komáromi egyházközség jóindulatú támogatását élvezték.654  

A Timótheusok szeme elQtt elsQsorban a komáromi református gyülekezet 
fiatalságának az evangelizálása lebegettĽ de szerették volnaĽ ha tevékenységük kiterjed a vidék 
ifjúságára is.655  

Már a mozgalom indulása kezdetén kapcsolatot kerestek a környezQ falvakban 
m_ködQ bibliakörökkel és református ifjúsági csoportokkal. ElsQ vidéki látogatásuk Nehézy 
Károly korábbi m_ködési helyéreĽ az akkor Tárnok Gyula lelki vezetése alatt álló marcelházi 
gyülekezetbe vezetett. Itt részt vettek a helyi ifjúsági bibliaköri összejövetelenĽ és meglepQdve 
tapasztaltákĽ hogy a falusi ifjak „mily nagy buzgósággal és szeretettel tanulmányozzák Isten 
szent Igéjét”. Marcelházán találkoztak elQször az aranymondás megvitatásának a 
módszerévelĽ mely annyira elnyerte a tetszésüketĽ hogy komáromi összejöveteleiket ezután 
minden alkalommal ezzel kezdték.656 

 A harmincas évek közepére a Timótheusok számának a növekedéseĽ illetve 
tevékenységi körük bQvülése szükségessé tette egy saját „központ” létrehozását. 193ő. április 
1-vel az akkori Mátyás utcában kibéreltek egy helyiségetĽ melyet Timótheus Otthonnak 
neveztek el.657 Ezt követQen itt tartották a gimnáziumi és tanonc bibliaköröket és a vasárnapi 
iskolai összejöveteleket isĽ658 de meghitt hangulatú teaesteket is rendeztek a szövetség tagjai 
részére.659 Mivel egy adományozótól két ágyat is kaptakĽ így két szegény TimótheusnakĽ 
Nagy Gyulának és Gaál Zoltánnak ingyen szállást tudtak biztosítani az Otthonban.660 Saját 
könyvtárat is létesítettekĽ melybe vallásos irodalmat gy_jtöttek.661 

 
7.3.2. Tanoncmisszió 
 
A Timótheusok munkájában fontos helyet foglalt el a tanoncmisszió. Szervezésében 

fQként Berza János és Vödrös LászlóĽ662 a késQbbiekben pedig a dél-komáromi Bakos Balázs 
játszott fontos szerepet.663 

Komáromban ekkoriban számos tanoncot képeztek. Ezek a sokszor vidékrQl idekerült 
fiúkĽ akik közül nem egy éjjelente a forgácson aludt a munkapad alatt – Galambos költQi 

                                                                                                                                                                                                           

támogatom anyagilag is rendszeresen heti megajánlásommal. ő. A fegyelemnek mindenben alávetem magamat.” 
Református Ifjú 1933/3. 12. 
652 Református Ifjú, 1933/1. 2.          
653 Galambos Zoltán é. n.a. 9. 
654 Hajnal, 1933/1. 9–10. 
655 Tóth Kálmán 19Ő2. 38. 
656 Református Ifjú, 1933/1. 2.      
657 Galambos Zoltán é. n.a. 9.Ľ 11.; A bérleti díjat a helyi egyháztagok havi felajánlásaiból fedeztékĽ a 
berendezését pedig önkéntes adományokból gy_jtötték össze. Hajnal, 1935/6. 15. 
658 Hajnal, 1935/5. 13.; Hajnal, 1936/5. 16. 
659 Hajnal, 1936/1. 15. 
660 Hajnal, 1935/9. 14. 
661 Református Ifjú, 1934/1. 2.       
662 Borbély tanoncĽ tanoncvizsgát 193ő-ben tett KomárombanĽ majd Nagymegyerre távozott. 
663 Galambos Zoltán é. n.a. 11–12. 
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megfogalmazásában –Ľ „a maguk inas-sorsának a hordozása közben mintegy a télbQl a 
tavaszba léptek át akkor, ha esti munkájuk után összejöhettek a Timótheus Otthonban”.664 

Az komáromi tanonc bibliakörök az elsQ gimnáziumi bibliakörökkel egy idQbenĽ még 
1932 Qszén szervezQdtek meg. Az összejövetelek vasárnaponként az egykori református 
kollégium épületének ifjúsági termében (kis terem) tartottákĽ kezdetben ő–6 fQ részvételével. 
Nagyobb számban (1ő fQ) csak karácsonykor gy_ltek összeĽ mikor karácsonyfát állítottak és 
ajándékokat osztottak. Ekkor a résztvevQk ugyan ígéretet tettekĽ hogy rendszeresen fognak 
járniĽ de ezt nem tartották be. Voltak olyanok isĽ akik a bibliakör ürügyén csupán biliárdozni 
jártak ideĽ és miattuk végül a teljes csoportot kitiltották a terembQl. Ezt követQen még 
néhányszor összejött néhány kitartó tanoncĽ majd fél év múlva teljesen megsz_ntek az 
összejövetelek. Egy részük a gimnazisták bibliaköréhez szegQdöttĽ mások azonban még a 
templomi istentiszteletekrQl is elmaradtak. 1933 Qszén egy gimnazistaĽ majd egy diakónus 
vette kézbe a tanoncmisszió ügyétĽ mely ezzel újra lendületet kapott.665 ÉgetQ szükségük volt 
azonban egy helyiségreĽ ahol összejöveteleiket nyugodt légkörben tarthatták – ez végül a 
Timótheus Otthon 193ő áprilisi megnyitásával oldódott meg.666 

A tanoncok 1934-tQl hetenként négy oldalon linóleummetszet_ fejléccel és képekkel 
ellátottĽ saját kézzel írt hitbuzgalmi lapot jelentettek meg Református Tanonc címmelĽ melyet 
indigóval sokszorosítottak. A mintegy félívnyi újságot Farkas János és Vödrös László írta 
néhány társával.667  

Ezek a bibliakörök számos tanoncot fordítottak az vallásos élet felé. Közéjük tartozott 
az imént említett Farkas JánosĽ késQbbi leányváriĽ majd rédei tanító isĽ aki ebben a 
közösségben kapta az elsQ impulzusokat ahhozĽ hogy komoly evangéliumi életet éljen. 
Életírásának ezzel kapcsolatos részébQl érdemes hosszabban idézni: „EzidQtájt [193Ő körül – 
G. V.] fundamentális esemény történt életemben. Szokás szerint vasárnap délutánonként 
templomba mentem. Nem vártam meg még a miatyánk végét sem, siettem lefele a 
csigalépcsQn, mert négy órakor a KS pályán kezdQdtek a szemet gyönyörködtetQ 
futballmeccsek. 

Berza Jánosnak felt_nt, hogy egy fiatalember szorgalmasan jár templomba, de 
délutánra mindig elt_nik. Egyszer megleste, hol az ülQhelyem, és amikor ki akartam osonni, 
elém állt. »Fiatalember – mondta halkanĽ vállamra téve kezét –Ľ nem volna kedve bejönni a 
tanonc bibliakörbe?« 

Nemet nem mertem mondani, így bementem a kollégium egyik termébe, ahol sok fiatal 
már körülülte a hosszú asztalt. Hentesek, asztalosok, borbélyok, festQk... Alázatosan 
meghúzódtam valamelyik szögletben. Csodálkoztam, hogy ezek az egyszer_ fiúk milyen 
komolyan veszik az Igét. Mondták az aranymondást, és azt, hogy mit jelent számukra. Hogyan 
építik bele hétköznapjaikba. Egyik hentes-tanonc mesélte, hogy a fQnöke tanította, hogyan kell 
csalni a mérlegelésnél – nekem meg az volt akkor az Igém, hogy az Úr elQtt gy_lölt a hamis 
font és a hamis mérleg. Elhatároztam, hogy én nem csalok. És milyen szívbQl imádkoztak! 

Nagyon megragadott ez a légkör. Ott is maradtam köztük vasárnapról vasárnapra.”668 
Az iparostanoncok közötti evangelizáció pozitív visszhangra talált a komáromi 

presbitériumnál is. Galambos is nagyra értékelte a Timótheusok e téren kifejtett munkájátĽ 
                                                                 
664 Uo. 10.  
665 Hajnal, 1935/2. 12. 
666 Hajnal, 1935/5. 13. 
667 Hajnal, 1934/12. 12.; Galambos Zoltán é. n.a. 11–12.  
668 Farkas János é. n. 3Ő. 
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melyhez a mindenkori káplánokon keresztül maga is komoly segítséget nyújtott. Véleménye 
szerint a munka fontos eredménye volt – egyebek mellett – a társadalmi korlátok lebontásaĽ 
hogy a gimnazista bibliakörösök „barátsággal és tegezQdve elegyedtek a tanoncok közé”Ľ 
melynek köszönhetQen komoly barátságok is szövQdtek. Persze örömmel nyugtázta azt isĽ 
hogy a missziónak köszönhetQen az inasok a templomi istentiszteleteken is egyre nagyobb 
számban jelentek meg.669 

 
7.3.3. Vasárnapi iskola 
 
Komáromban a rendszeres vasárnapi iskolai oktatást Galambos Zoltán szervezte meg a 

húszas években.670 Kezdetben maga a lelkipásztorĽ a felesége és egy diakonissza segítQ (Balla 
RebekaĽ majd Ivanics Ilona) végezték a tanítást. A munka terebélyesedésével egyre többen 
segédkeztek az oktatásban; a káplánok mellett idQvel már több bibliakörösĽ leánykörösĽ 
késQbb tanítóképzQs fiatal is vezetett csoportokat. Ekkor Galambos már legfontosabb 
feladatának a vasárnapi iskolai vezetQk felkészítését és „lelki tápláltatását” tekintette.671 A 
lelkész korábban Norvégiában részt vett a Vasárnapi Iskolai Világszövetség 
világkonferenciájánĽ ahol megismerkedett a vasárnapi iskolai oktatás legújabb 
módszertanávalĽ melyet igyekezett Komáromban is meghonosítani.672 A színvonalas 
oktatáshoz magyarországi segédeszközöket szerzett beĽ az elsQ bécsi döntés után pedig 
rendszeresen járatták a vasárnapi iskolai csoportvezetQk lapjátĽ a Fecskét, valamint a kis 
vasárnapi iskolások újságátĽ az Örömhírt.673 A csoportok gyakran hétvégi kirándulásokon 
vettek résztĽ míg máskor szórakoztató aranymondás- és bibliaversenyeket rendeztek a 
számukra. A legfelejthetetlenebb alkalmak azonban a meghitt karácsonyi ünnepélyek voltakĽ 
ahol minden vasárnapi iskolás gyerek kapott valamilyen ajándékot.674 

A komáromi gyülekezet vasárnapi iskolai munkájának a felvirágoztatásában fontos 
szerepet játszottak a Timótheusok is. „Nagyon fontosnak tartjuk ezt a munkát az ifjúsági 
mozgalom szempontjából, mert itt van letéve a jövQnk. Egyrészt itt nevelQdik az utánpót lás, 
másrészt a tanítás által itt nevelQdnek a mozgalom tagjai” – fejti ki Timótheus szemszögbQl a 
vasárnapi iskola jelentQségét Tóth Kálmán.675 Hogy a „komáromi bibliakörös fiúk” pontosan 
mikor kapcsolódtak be a munkábaĽ nem tudjukĽ valószín_síthetQĽ hogy a szövetség 
létrejöttekor – Tóth ösztönzésére – már néhányan tevékenykedtek ezen a téren. IdQvel 
azonban a vasárnapi iskola a Timótheusok egyik legfontosabb munkamezejévé vált. 1936-ban 
a mintegy huszonöt Timótheus közül kilencen tevékenykedtek ezen a téren.676 A komáromi 
gyülekezetben a fiú vasárnapi iskolákat ekkor már kizárólag Timótheusok vezették.677 
„Baráti, testvéri beszélgetések ezek – írja a foglalkozásokról a Hajnalban egy Timótheus –, 
amelyektQl a lehetQ legtávolabbra _zzük az „iskolai” ízt, de azért szoros fegyelmet tartunk 

                                                                 
669 Galambos Zoltán é. n.a. 11.  
670 Galambos Zoltán 1963. 1. A lelkész visszaemlékezése szerint elQtte ilyen az egyházmegyében csak Nehézy 
Károly marcelházi gyülekezetében m_ködött. Uo. 
671 Uo. 
672 Uo. 2. 
673 Uo. 1. 
674 Uo. 3. 
675 Református Egyház és Iskola, 1937/40. 4. 
676 Hajnal, 1936/5. 16. 
677 Hajnal, 1936/2. 16. 
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mindenütt. KülönbözQ értelmi fejlettség_, különbözQ nevelésben részesült és különbözQ 
vérmérséklet_ fiúk között vagyunk, és mégis tudjuk az Igét úgy adni, hogy mindenik 
megértse.”678  

Néhány vasárnapi iskolát vezetQ Timótheus azonban nem elégedett meg az oktatássalĽ 
és azt is szerették volna tudniĽ hogy milyen körülmények között élnek tanítványaik. Ezért 
1936 végétQl családlátogatásokat végeztek. Ezek során igyekeztek vallásos szellemet 
meghonosítani az érintett gyermekek családjaiban is.679 

 
7.3.4. Konferenciák 
 
7.3.4.1. Az elsQ konferenciák 
 
A Timótheus lelkiség terjesztésébenĽ az ifjak összetartozás-tudatának megerQsítésében 

és újabb tagok toborzásában fontos szerepet játszottak az évente megrendezett többnapos 
Timótheus konferenciák. Az elsQ konferenciát – ekkor még „komáromi református 
bibliakörös fiúk nyári konferenciája”680 néven – 1933. július 1–3. között tartották. A 
vendéglátó magyarsóki681 gyülekezet a lelkipásztorávalĽ Rácz Elemérrel együtt kiváló 
vendéglátónak bizonyult.682 A résztvevQk befogadó családoknál ingyenes szállást és ellátást 
kaptak.683 A konferencia programját az eddig tartott ifjúsági konferenciáktól eltérQen 
kizárólag a Bibliára építették. Reggelente bibliakörök voltakĽ majd vallási témájú elQadások 
hangzottak elĽ délutánonként pedig legtöbbször zsoltáréneklésĽ istentisztelet vagy 
munkamegbeszélés volt napirenden. A konferenciának két magyarországi vendége is volt: 
Karácsony SándorĽ aki a kezdetektQl szoros kapcsolatot ápolt a kiskoszmályi mozgalommal és 
azon belül a Timótheus SzövetséggelĽ Q a konferencián elQadást tartottĽ majd ritmikus 
zsoltáréneklésre tanította a fiatalokatĽ valamint Kiss SándorĽ684 a Kálvinista Szemle 
fQszerkesztQjeĽ a Soli Deo Gloria Szövetség (SDG) fQtitkáraĽ aki pedig a SDG diákszövetség 
céljait és jelenlegi helyzetét mutatta be.685 

A szervezQknek kezdetben komoly félelmeik voltakĽ hogy miként fogják a résztvevQk 
a bibliás programot fogadniĽ ám aggodalmaik végül fölöslegesnek bizonyultak: a konferencia 
nagyszer_ hangulatban teltĽ és végül nem várt sikerrel végzQdött. Az öt településrQl érkezQ 
ötven résztvevQ közül többen egy életre szóló indíttatást kaptak ahhozĽ hogy evangéliumi 
életet éljenek.686 

A konferencia sikere nagyban megnövelte a „bibliakörös fiúk” önbizalmátĽ és 
megerQsítette Qket abban a hitbenĽ hogy az általuk követett út az egyetlenĽ mely az ifjúság 

                                                                 
678 Hajnal, 1936/5. 16. 
679 HajnalĽ 1936/1. 1ő. A családlátogatás fontosságára Fekete Gyula debreceni diakónus -képzQ intézeti hallgató 
hívta fel a figyelmüketĽ aki a Timótheus Szövetség vendégeként 1936-ban egy hétig Komáromban tartózkodott. 
Hajnal, 1936/12. 16.  
680 Református Ifjú, 1934/6. 5. 
681 Jelenleg a Vágsellyei járáshoz tartozó SzelQce (Selice) része. 
682 Református Ifjú, 1933/1. 4.       
683 Hajnal, 1933/6. 7. 
684 Kiss Sándor (1906–1977) református lelkészĽ lapszerkesztQĽ a református ifjúsági munka egyik szervezQje 
Magyarországon. 
685 Hajnal, 1933/8. sz. 6. 
686 A konferencián Ő0 diák és fiatal fiúĽ 6 lelkész és Ő pedagógus vett résztĽ területi eloszlás szerint Komáromból 
19, Magyarsókról 7Ľ Pozsonyból 6Ľ Érsekújvárból őĽ Léváról 1 fQ. Református Ifjú, 1933/1. 4.       
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evangelizálásához vezethet. Néhányan közülük már ekkor úgy döntöttekĽ hogy egész életüket 
Isten szolgálatának szentelik. 

Második konferenciájukat Csallóközaranyoson rendezték meg 193Ő júniusában. A 
résztvevQk száma nyolcvan körül voltĽ közöttük húsz földm_ves fiatalĽ ami nagy örömmel 
töltötte el a szervezQket. Az elsQ konferenciához hasonlóan a szállás és a koszt költségeit 
teljes mértékben a vendéglátó gyülekezet állta. A konferencia felépítése megegyezett az elQzQ 
évivelĽ mindössze annyi újítást vezettek beĽ hogy minden résztvevQnek kit_zQt kellett viselniĽ 
melyre rá volt írva a saját és falujának a neve.687 

 
7.3.4.2. A barakk 
 
„Ifjúsági munkánk történetében (amit majd egy arra hivatott historikus fog megírni) 

külön fejezet illeti meg a barakk felépítésének történetét.”688 – olvashatjuk Tóth Kálmán 
tollából a Hajnal egyik számában. E felszólításnak is tekinthetQ kitétel után hogy is tehetné 
meg az „arra hivatott historikus”Ľ hogy ne szenteljen külön (al)fejezetet a barakk 
históriájának. (Nem esik ez különösebben nehezéreĽ mert mintegy nyolcvan év távlatából 
nézve is úgy t_nikĽ hogy a barakk felépítése valóban fontos helyet foglal el a szövetség 
történetében.) 

A sóki és az aranyosi nyári konferencia tapasztalatait levonva a „bibliakörös fiúk” úgy 
döntöttekĽ hogy sajátĽ állandó konferenciázó helyet keresnek. Többen nehezményezték 
ugyanisĽ hogy a rendezvény idejét és hosszát a vendéglátó gyülekezet igényeihez kellett 
igazítani.689 Úgy véltékĽ a közösségépítés szempontjából is hasznosabb lenneĽ ha a résztvevQk 
együtt aludnának és közösen étkeznénekĽ ráadásul a helyi gyülekezet tagjaira sem 
helyeznének anyagi terhet. Így vetQdött fel 193Ő augusztusában egy fabarakk építésének a 
terve.690 

ElsQ lépésként felvették a kapcsolatot a Béthel Egylet vezetésévelĽ mely 
rendelkezésükre bocsátotta a kiskoszmályi árvaház telkének hátsóĽ szabadon álló részét. Egy 
45–ő0 férQhelyes barakk építését terveztékĽ melyhez a szükséges anyagiakat önkéntes 
adományokból tervezték összegy_jteni. IndulótQkének a „komáromi bibliakörösök” 36ő Kč-t 
helyeztek el egy bankszámlán. Úgy gondoltákĽ hogy az épület a következQ év júniusára 
elkészülĽ mivel a nyáriĽ Kiskoszmályra tervezett konferenciájuk résztvevQit már itt szerették 
volna elszállásolni.691 Az adományok lassanĽ de biztosan folydogáltak: havonta átlagosan 
200–2ő0 Kč-val gyarapodott a bankszámla.692 IdQvel azonban kiderültĽ hogy az építkezés 
jóval többe fog kerülniĽ mint ahogy tervezték (Ő000 Kč helyett ő600 Kč)Ľ a havonta befolyó 
adományokból pedig nem fog nyárra összegy_lni az építkezéshez szükséges összeg. A 
Timótheusok örültek volnaĽ ha a környék bibliakörei is csatlakoznak a barakk felépítése 
érdekében indított gy_jtésükhözĽ de ez nem történt meg.693 Próbálkoztak ún. barakkjegyek 
kibocsájtásával (viszonylagos sikerrel)Ľ melyeket két koronáért lehetett megvásárolni.694 

                                                                 
687 Református Ifjú, 1934/7. 2.        
688 Hajnal, 1936/8. 15. 
689 Református Ifjú, 1934/7. 4. 
690 Hajnal, 1936/2. 14.  
691 Református Ifjú, 1934/7. 4.      
692 Hajnal, 1935/8. 14. 
693 Hajnal, 1934/11. 10.  
694 Hajnal, 1935/2. 11.  
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Ezenkívül a Komáromban tartott Timótheus vallásos estélyek bevételei is a barakkszámlát 
gyarapították.695 Végül 193ő júniusának végéreĽ az építkezés tervezett kezdetére 31Ő3 Kč 
gy_lt összeĽ696 melyet – kevés kivétellel – a Timótheus Szövetség tagjai adtak össze. Mivel ez 
az összeg nem fedezte a barakk megépítésének a költségeitĽ ezért kölcsönhöz folyamodtak.697 

A munkálatokat július 19-én kezdtékĽ és nagyjából három hétig tartottak. Az építést 
néhány Timótheus végezte egy szakavatott bibliakörös ács irányításával. Végül egy 22x5 
méteres fa barakképületet emeltekĽ melyben szalmazsákokon kényelmesen ötvenĽ de szükség 
esetén akár hetven-nyolcvan ember is elfért. Az összköltség ő600 Kč-ra rúgottĽ melybQl az 
építkezés utánra 2138 Kč adósság maradt.698 Utóbbit azonban 1936 januárjáig sikerült 
törleszteni.699 

Felépülése után a barakk fogalommá vált a Timótheusok körében. Tóth úgy vélteĽ nem 
lehet eléggé hangsúlyozni hatását a mozgalomra nézveĽ mivel megtanította Qket adakozniĽ és 
arraĽ hogy többnyire az elérhetetlennek t_nQ célok is elérhetQvé válnakĽ ha kellQ hittel és 
elszántsággal állnak hozzá. A közös célért végzett fizikai munka még jobban összekovácsolta 
a társaságotĽ az elsQ itt tartott konferencia pedig kitörölhetetlen emlékeket hagyott hátra 
bennük.700 

 
7.3.4.3. További konferenciák (1935-1938) 
 
1938-igĽ a Timótheus Szövetség elsQ korszakának a végéigĽ még további négy 

alkalommal tartottak nyári konferenciát: hármat Kiskoszmályban (193őĽ 1936Ľ 1938)Ľ egyet 
pedig Komáromban (1937). Ezek programstruktúrájukat tekintve hasonlóak voltak az elQzQ 
konferenciákhozĽ azonban néhány változtatást is foganatosítottak: a konferenciák – az 1937-es 
komáromi kivételével – hatnaposak lettekĽ bevezették a szigorú napirendet (reggeli hat órai 
keléssel)Ľ és részvételi díjat határoztak meg (Ő8–ő0 Kč).701 ElsQsorban ez utóbbi 
eredményezte aztĽ hogy az 193ő-ös konferenciánĽ az elQzQ évihez képest feleannyian (3ő fQ) 
vettek részt.702 Viszont kialakult egy elkötelezett stabil gárdaĽ mely valóban a lelki megújulás 
reményében látogatta a konferenciákatĽ és hajlandó volt ezért pénzt is áldozni. A csoport 
magját természetesen a Timótheusok képezték. Mivel a szervezQk is tisztában voltak azzalĽ 
hogy a részvételhez szükséges pénz elQteremtése többeknek gondot okozĽ ezért konferencia-
takarékpénztár létesítését javasolták a fiataloknakĽ melybe ha egész éven át spórolnakĽ nyárra 
összegy_lik a szükséges összeg.703 Komáromban ezt meg is valósították; itt 1936-ban már 
kilenc diák spórolt ilyen módon a konferenciára.704 De lehetQséget biztosítottak a díj 
természetbeni (búzaĽ zöldségĽ gyümölcs stb.) kifizetésére is. Ennek elszállítását és 
értékesítését a szervezQk vállalták.705 A konferenciákon rendszeresen részt vettek a 
                                                                 
695 Hajnal, 1935/8. 14. 
696 Hajnal, 1936/2. 14.  
697 Hajnal, 1935/8. 14. 
698 Hajnal, 1935/9. 14. 
699 Hajnal, 1936/2. 16. 
700 Hajnal, 1936/2. 16. 
701 Az 1935–1938 közötti konferenciákról lásd Hajnal, 1935/9. 14–16., 1936/7., 1937/10. 13–14., 1938/10. 12–
13.      
702 Hajnal, 1935. 9. sz. 14–15. 
703 Hajnal, 1935. 9. sz. 15. 
704 Hajnal, 1936. 3. sz. 13. 
705 Hajnal, 1935. 8. sz. 16. 
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csehtestvér egyház706 küldöttei isĽ de idQként Karácsony Sándor és Nehézy Károly is tartott 
elQadást vagy bibliaórátĽ melyek szinte minden alkalommal maradandó nyomot hagytak a 
hallgatóságban.707  

Az 1937-es nyári találkozó némelyest eltért az eddigi konferenciáktólĽ már csak azért 
isĽ mert azt a megnyitás elQtt lévQ komáromi Timótheus árvaházban rendezték meg.708  

Az 1938-as konferencián – Tóth Kálmán feketeardói lelkészségének köszönhetQen – 
már egy külön kárpátaljai delegáció is képviseltette magát.709 

Ahogy teltek az évekĽ lassan az egykori Timótheus törzsgárda is befejezte a 
középiskolát; valakit közülük a tanulmányaiĽ másokat a munkája szólított távolabbi helyekre 
vagy más országba. Ekkor már csak az éves konferenciák maradtak meg olyan fórumoknakĽ 
ahol újra mindannyian együtt lehettekĽ táplálva barátságukat és közös Timótheus 
identitásukat.     

A Timótheusok igyekeztek jó kapcsolatot kiépíteni mind a testvérfelekezetnek tartott 
csehtestvér egyház ifjúsági egyesületévelĽ mind a magyarországi református ifjúsági 
csoportokkal. Rendszeresen küldöttekkel képviseltették magukat a csehországi és a 
magyarországi ifjúsági találkozókon. A csehtestvér egyház megbízottai ugyancsak többször 
részt vettek a Timótheusok nyári konferenciáin. 

 
7.4. Külmisszió 
 
A kiskoszmályi mozgalom hatására a Timótheusokat a kezdetektQl foglalkoztatta a 

külmisszió ügye. Már az elsQ bibliakörökön adományokat gy_jtöttek református 
misszionáriusok számáraĽ710 és az elsQ nagyobb rendezvényük is egy külmissziói vallásos est 
volt 1933 novemberébenĽ melyen külmissziói tárgyú elQadásokĽ szavalatok és énekek 
hangzottak el.711 Az ilyen jelleg_ rendezvények a késQbbiekben rendszeressé váltak. A hívQ 
református ifjúság által rendszeresen olvasott Hajnal folyamatosan közölt beszámolókat 
magyar és külföldi misszionáriusok életérQlĽ melyek nagy hatással voltak a fiatal 

                                                                 
706 Az Evangéliumi Csehtestvér Egyház (Českobratrská církev evangelická) Csehszlovákia megalakulását 
követQen jött létre a cseh nemzetiség_ református és evangélikus gyülekezetek 1918. december 17–18-án történt 
egyesülésével. Az egyház tagjainak a száma a két világháború között dinamikusan növekedett (1918: 12ő 434, 
1921: 233 881, 1930: 299 185). 1918-ban az egyháztagok közel 80%-a a helvétĽ 20%-a az ágostai hitvallást 
követte. 1919-tQl a Prágában felállított Husz Jánosról elnevezett teológiai karon képezték lelkészeiket. Az 
egyház kiemelkedQ alakjai közé tartozott a teológus és filozófus Jozef Lukl Hromádka (1889–1969), valamint T. 
G. Masaryk köztársasági elnök is. 
707 Vö. Hajnal, 1937/10. 14. 
708 Tóth az egyház hivatalos lapjában ekként számolt be róla: „A résztvevQk száma kb. 70 volt, ezeknek nagy 
része állandóan részt vett a konferencián. A szállás és étkezés közös volt a fiókárvaházban. A résztvevQknek 
mintegy fele diák, a másik fele földm_ves és iparos volt. A nagy felada tok [az árvaház megnyitásaĽ a Timótheus 
palota építésének elkezdéseĽ az építQanyag elQteremtése stb. – GV.] elénk tárulása következtében a hangulat 
kissé nyomott volt, de mi tudjuk, hogy Isten ügye nem a mi hangulatunktól függ. Ennek a nyomott hangulatnak 
talán egyik oka az is volt, hogy nem a szokott helyen, a koszmályi barakkban tartottuk konferenciánkat, és nem 
hat napig tartott, tehát nem fejlQdhetett ki az a jó közhangulat, amely a koszmályi konferenciákat oly 
felejthetetlenné tette.” Református Egyház és IskolaĽ XVII. évf. Ő0. sz. ő.      
709 Hajnal, 1938/10. 12. 
710 Minden negyedik bibliakörön összegy_lt adományt a külmisszió támogatására fordították. Református Ifjú, 
1933/3. 1. 
711 Az est eredményeként 173Ľőő Kč adomány gy_lt összeĽ melyet a külmisszió támogatására fordítottak. 
Református Ifjú, 1933/3. 2. 



115 

 

bibliakörösökre. Az 193ő-ös komáromi külmissziói esten egy ötödik osztályos gimnazista 
TimótheusĽ Szabó Kálmán már arról tartott elQadástĽ hogy miként érett meg benne a gondolatĽ 
hogy misszionárius legyen.712 Hamarosan további jelentkezQk is akadtak. A Hajnalból az is 
kiderülĽ hogy a Timótheusok közül 1936-ban már öten készültek külmisszióba: egy missziói 
orvosnakĽ egy tanítónakĽ kettQ missziói lelkésznek, egy pedig asztalosnak.713 Utóbbi elQször 
Béthelbe szeretett volna menniĽ hogy megfelelQ képzésben részesüljön.714 Ugyanekkor az 
egyik komáromi bibliakör elhatároztaĽ hogy összejöveteleiken elsQsorban a külmisszióval 
fognak foglalkozniĽ és adományaikat is kizárólag külmissziói célokra fordítjákĽ 715 sQtĽ 
terveikben szerepelt egy misszionárius kiküldése isĽ melyet a bibliakör tartana el.716 A 
Timótheusok lelkesedése a külmisszió terén nem ismert határokatĽ és egyre merészebb 
terveket szQttek. 1936-ban egy képpel illusztrált cikket tettek közzé a Hajnalban a 
„Timótheusok álmáról”Ľ vagyis egy Komáromban felépítendQ hatalmas többemeletes 
„Timótheus Központról”Ľ mely az országos református ifjúsági munka mellett a külmisszió 
centrumaként is szolgált volna: „Innen indulnak a misszionáriusok pár év múlva – mondjuk 
Mánuszra, 717 vagy ahová éppen parancsot kapnak az Úrtól. [...] Azonban ide rengeteg anyag, 
pénz, orvosság, élelem stb. kell. A nagy forgalmat mindenesetre hajón bonyolítjuk le. No igen. 
De ez lassan jár. A misszionáriusnak pedig néha haza is kell jönnie, egészségét rendbe 
hoznia, de ugyanerre az idQre gyorsan helyettesítenünk is kell. A hajó erre lassú. Úgy 
gondoljuk, hogy Jézusnak joga van felhasználni a legmodernebb járm_veket is. Ezért kell egy 
repülQt is szereznünk. (Ezer koronát már ígért benzinre egy VIII.-os gimnazista, ha lesz 
repülQnk.) 

De ha már ilyen nagymértékben fellendül a forgalom a pogányok és mi közöttünk, 
ennek folytán anyagokat készítenünk is kell, még pedig speciálisan olyant, ami a lehetQ 
legjobban felhasználható a külmisszió szolgálatában. Erre a célra kellenek nagykémény_ 
m_helyek.”718 Sokan a valóságtól teljesen elrugaszkodottnak találták a Timótheusok 
esetenként valóban gyerekesen naiv elképzeléseitĽ de Qk nem törQdtek a kritikákkalĽ szerintük 
álmaik megvalósulása „attól függ, minek vesszük Qket, hogy milyen hittel merjük elkönyvelni 
Qket.”719 

A szövetség munkájának a súlya a komáromi árvaház 1937-es felállítását kezdQdQen a 
szociális és nevelQ munkára tevQdött át. Az evangelizációĽ ezzel együtt a külmisszió is a 
háttérbe szorult. Mindazonáltal a késQbbiekben sem mondtak le egy saját misszionárius 
munkába állításárólĽ illetve egy kül- és belmissziói központ létrehozásárólĽ720 de a Timótheus 
árvaház és internátus fenntartása és m_ködtetése felemésztette energiáik nagyobb részétĽ a 
második világháború kitörése pedig illuzórikussá tett minden ilyen jelleg_ elképzelést. 
Adományokat továbbra is gy_jtöttek külmissziói célokraĽ ezt a Pitilu szigetén m_ködQ Molnár 
Máriának juttatták el.721 

                                                                 
712 Hajnal, 1936/1. 15. 
713 Hajnal, 1936/2. 16. 
714 Hajnal, 1936/3. 13. 
715 Hajnal, 1936/11. 16. 
716 Hajnal, 1937/1. 13. 
717 Ezen a szigeten tevékenykedett Molnár Mária magyar misszionáriusnQ. 
718 Hajnal, 1936/4. 15. 
719 Uo. 
720 Uo. 
721 Hajnal, 1938/7. 11. 
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7.5. Tóth Kálmán feketeardói lelkészsége  
 
1936–1937-ben kisebb törés következett be a szövetség munkájábanĽ ami két okra 

vezethetQ vissza. Az egyikĽ hogy az eredeti Timótheus gárda idQközben „kiöregedett”Ľ 
leérettségizettĽ és tanulmányainak folytatása céljából vagy munkája folytán elhagyta 
KomáromotĽ míg a másik okĽ ami az elsQnél nagyobb súllyal esett latbaĽ hogy a szervezet 
vezetQjeĽ Tóth Kálmán is távozott KomárombólĽ ugyanis 1936 elejétQl a kárpátaljai 
Feketeardó gyülekezetének a lelkésze lett.722 Ez komoly kihívás elé állította a TimótheusokatĽ 
hiszen a szervezetük alapítója és legfQbb lelki vezetQje távozott közülükĽ egyúttal viszont 
megteremtette a lehetQségét annakĽ hogy munkájukat kiterjesszék a kárpátaljai fiatalokra is.  

A komáromi fiatalok Tóth távozása után is igyekeztek folytatni eddigi munkájukatĽ és 
lehetQség szerint bQvíteni tevékenységi körüketĽ igazĽ nem sok sikerrel. A szövetség élére 
Nagy Gyula,723 majd Mézes Zsigmond gimnáziumi tanulók kerültek.724 A szervezetnek ekkor 
már krónikása is volt Csukás Zsigmond személyében.725 Havi rendszerességgel 
munkaértekezleteket is tartottakĽ melyeken megvitatták a szövetség problémáit és a 
tennivalókat. 

1936 szeptemberében elhatározták egy Timótheus zenekar felállítását Szendi László 
vezetésével. „A zenekar célja az – fejti ki Szendi a Hajnalban –, hogy az énekeket ütemesen 
megtanuljuk, s úgy énekeljük összejöveteleinken, és úgy tanítsuk a vasárnapi iskolában.”726 
Hamarosan elindultak a próbák isĽ de a kezdeményezés ekkor még kudarcba fulladt; az 1937-
es komáromi konferencián az énekeket nem a TimótheusokĽ hanem a felsQszeliek zenekara 
kísérte.727 KésQbb – minden bizonnyal már az árvaház felépülése után – újra létrehoztak egy 
zenekartĽ mely egykori tagjánakĽ ifj. Kalocsay Ferencnek728 a visszaemlékezése szerint már 
sikeresen m_ködöttĽ és számos komáromi konferencián szolgáltatta kíséretet az énekekhez.729 

A Timótheusok többsége ugyan komáromi voltĽ de a kezdetektQl céljuk volt a vidéki 
ifjúság megszólításaĽ munkájukba való bevonása is. 1936 januárjában a bogyai Végh Dániel 
VIII. osztályos gimnáziumi tanulót bízták meg a vidéki ifjúsági munka megszervezésével.730 
Végh még ez év júniusára Komáromba egy kisebb konferenciát szervezett a környékbeli 
falvak fiatalsága számáraĽ731 de ez irányú további tevékenységérQl nincs tudomásunkĽ ami 
nyilvánvalóan összefüggött azzalĽ hogy még ugyanezen évben leérettségizettĽ és a losonci 

                                                                 
722 Kránitz Zsolt 2013. 3Ő8. 
723 Hajnal, 1936/2. 16. 
724 Hajnal, 1936/10. 14.  
725 Uo.  
726 Hajnal, 1936/11. 14. 
727 Hajnal, 1937/10. 14. 
728 Kalocsay Ferenc (1925–2016). Léván született Kalocsay Ferenc és Sinkovits Margit gyermekeként. Szülei 
1931–19Őő között a KiskoszmályonĽ majd Léván m_ködQ Béthel árvaházat vezetQi. Hatéves koráig LévánĽ majd 
a kiskoszmályi és a komáromi Timótheus árvaházban nevelkedik. Még a háború alattĽ 19Őő-ben az Esztergomi 
Érseki TanítóképzQben szerez református kántori oklevelet. 19Ő7 elején a csehországi deportálások elQl 
Magyarországra szökik. Ugyanezen évben a naszályiĽ majd 19Ő8–1999 között a fóti református gyülekezet 
kántor-karnagyaként tevékenykedik. 
729 Kalocsay Ferenc 1999. 
730 Hajnal, 1936/3. 14. 
731 Hajnal, 1936/6. 15. 
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Református Teológia Szeminárium növendéke lett.732 Mivel más nem vállalta fel a Végh által 
elkezdett munkátĽ így az végül megfeneklett.  

Ideiglenesen megakadt a tanoncok közti misszió is. Bibliakörük megsz_ntĽ mivel nem 
akadt olyan TimótheusĽ aki rendszeresen foglalkozott volna velük.733 

Ugyan mind NagyĽ mind Mézes személyében tehetséges tanulók kerültek a Szövetség 
éléreĽ de diákok lévén képtelenek voltak úgy összefogniĽ irányítani és motiválni a szervezet 
tagjaitĽ mint ahogy azt Tóth korábban tette. Egyesekben még az is felmerültĽ hogy fel kellene 
oszlatni a szövetségetĽ mert az inkább már csak gátja az intenzívebb lelki munkának.734 

A komáromi Timótheusok tevékenységének a hanyatlásával szemben Tóth Kálmán 
Kárpátalján komoly szervezQmunkát végzettĽ melyrQl a Keleti Baráti Kör kapcsán már írtunk. 

A komáromi viszonyokat látvaĽ egyesek már arról cikkeztek a HajnalbanĽ hogy „a 
Timótheus Szövetség züllik”.735 A problémákkal tisztában volt Tóth isĽ akit idQvel nemcsak a 
TimótheusokĽ de Nehézy is kértĽ hogy térjen vissza közéjükĽ és felajánlotta számára a fizetés 
nélküliĽ de teljes ellátást biztosító kiskoszmályi lelkészi állást. Tóth némi gondolkodás után 
elfogadta Nehézy ajánlatátĽ és egyéves kárpátaljai lelkipásztori szolgálat után 1937. január 17-
tQl a kiskoszmályi árvaház lelkésze lettĽ ami lehetQvé tette számáraĽ hogy újra kézbe vegye a 
Timótheus munka irányítását.736 

 
7.6. Új utakon 
 
Tóth Kálmán visszatérését követQen az árvaházi lelkészi feladatai teljesítése mellett 

hozzálátott a távollétében sorvadásnak indult ifjúsági munka újjászervezéséhez is. ElsQsorban 
ennek köszönhetQĽ hogy 1937 számos téren lényeges változást hozott a szövetség életében. 

A kiskoszmályi mozgalom számára fontos elismerést és részsikert jelentettĽ hogy 
konventi jóváhagyással a dunáninneni egyházkerület 1937-ben Tóthot bízta meg ifjúsági 
utazótitkárként a prágai református egyetemi hallgatók és katonákĽ valamint az egyházkerület 
területén levQ középiskolás tanulók lelki gondozásával. 737 P úgy vélteĽ hogy visszatérése és 
utazótitkári megbízatása új fejezetet nyithat a szövetség életébenĽ melynek köszönhetQen a 
Timótheus munka immáron az egyház hivatalos ifjúsági munkájává válhat. 

Tóth Kálmánnal együtt érezhetQen visszatért a lendület is a Timótheusok 
tevékenységébe. 1937 elején új munkaprogramot készítettekĽ melyben az alábbi munkaágak 
szerepeltek: 1. árvagondozás – felvállalják a kiskoszmályi árvaház nagyobb fiúárváinak a 
gondozását egy Komáromban építendQ árvaházbanĽ 2. missziói munkások képzése – bel- és 
külmissziói munkások és utazótitkárok felkészítése; lehetQség szerint saját misszionárius(ok) 
munkába állítása (elQnyt élvez az ukrán és a török misszió)Ľ 3. egy fiúkollégium felállítása 
Komáromban. Ezek mellett továbbra is feladatuknak tekintették a vasárnapi iskolaiĽ serdülQ- 
és ifjúsági munkátĽ és a környék fiataljainak evangelizálását is. Amint az új programból is 
kit_nikĽ a Timótheusok terveiben az eddigieknél jóval nagyobb szerepet kapott a szociális és 
nevelQi munka.738 

                                                                 
732 Végh Péter 2011. 96. 
733 Református Egyház és Iskola, 1937/40. 4. 
734 Hajnal. 1936/5. 16. 
735 Hajnal. 1937/1. 12. 
736 Hajnal, 1937/2. 11. 
737 Czeglédy Pál 1937b. 79. 
738 Hajnal, 1937/3. 4. 
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Tóth utazótitkárként igyekezett minél több ifjúsági bibliakörre ellátogatniĽ ahol nem 
voltakĽ ott pedig segédkezni azok életre hívásában. Személyével a dunáninneni egyházkerület 
diákmissziója ténylegesen összekapcsolódott a Timótheus munka és lelkiség terjesztésével. 
Régi álma vált valóra a Timótheusoknak azzalĽ hogy az utazótitkárság révén sikerült 
bibliaórát szervezniük az érsekújvári gimnazisták számára. Ezeken általában részt vett két-
három komáromi Timótheus isĽ hogy „barátságosabb, meghittebb legyen az Igével való 
foglalkozás.”.739 

Tóth Kálmán Kárpátaljáról való visszatérése után maga is érezteĽ hogy a szövetségnek 
megújulásra van szüksége. Ehhez egyrészt fontosnak tartotta a meglazult fegyelem és a „lelki 
egység” helyreállítását a mozgalom tagjai közt. Ekkor ugyanis már többen nem tartották be a 
fogadalmatĽ amit belépéskor tettekĽ hónapokig nem jártak bibliakörre és egyéb 
összejövetelekreĽ ráadásul egyesek nem végeztek semmilyen önkéntes munkát. „Ezek ál-
Timótheusok – olvashatjuk Tóth dorgáló szavait a 11. Timótheus körlevelében –, mert csak az 
által és annyiban Timótheus valaki, amennyiben kiveszi részét a munkából [...] BelsQ lelki 
egység csak úgy lehetséges, ha a Szövetség tagjai élQ tagok. ÉlQ tag pedig csak a munkálkodó 
tag. [...] Mindezen hibák és fogyatkozások alááshatják az egész munkát. Ezért meg kell a 
betegséget fékezni, és elejét kell venni a jövQben. A Biblia tanulsága szerint erre egy mód van: 
a fegyelem bevezetése és gyakorlása. [...] Ezért aztán mi is gyakorolni fogjuk a fegyelmezést a 
Szövetségben, és a komáromi csoport már meg is kezdte.”740 

Tóth azt is jól láttaĽ hogy nem elég a fegyelem erQsítéseĽ emellett biztosítani kell a 
megfelelQ utánpótlást isĽ hogy az eredetiĽ még „bibliakörös fiúkként” indult lelkes gárda 
távozó tagjainak helyét hasonló lelkiséggel átitatott utódok vegyék át. Ennek érdekében 
indították útjára a kis Timótheus mozgalmat. 

 
7.7. Kis Timótheusok 
 
A kis Timótheusok mozgalma Csukás Zsigmond nyolcadik osztályos komáromi 

bencés gimnáziumi tanuló 1937. március 2-i körlevele nyomán bontott zászlót. Érdemes 
idéznünk a mozgalmat útjára indító körlevélbQl: „Kedves Timótheusok! Tudjátok azt, hogy a 
Timótheus Szövetség a vasárnapi iskolából fejlQdött ki. Vannak hívQ ifjaink. Csak az a baj, 
hogy elQbb-utóbb kinQnek az ifjúságból. Az eredmény az lesz, hogy nem lesznek ifjú 
Timótheusok, ha nem törQdünk az utánpótlással. Ennek pedig legcélszer_bb formája az, hogy 
a vasárnapi iskolában kis Timótheusokat nevelünk. Az ifjúsági munka, ha nem foglalkozik a 
vasárnapi iskolával, nem életképes. Tehát vasárnapi iskola nélkül nincs hívQ ifjúság és ifjú 
Timótheus. Ezért indul ez a körlevél.”741  

A Timótheusok tehát a vasárnapi iskolákra támaszkodva szerették volna biztosítani 
utánpótlásukatĽ ami jó ötletnek t_ntĽ hisz ez volt az egyetlen munkaterületĽ melyet a 
mozgalom megalakulása óta viszonylag szilárdan a kezében tudott tartani. Komáromban és 
vidéken is több Timótheusnak voltak vasárnapi iskolás csoportjai.  

A körlevélhez hozzáírhatták véleményüket a vasárnapi iskolai oktatók és a diákok is. 
Ezek közül a Somorján csoportot vezetQ Komjáthy Aladár válasza jól példa arraĽ hogy milyen 
pozitív visszhangja volt a kezdeményezésnek az érintettek között: „A gyerekek nagyon örültek 

                                                                 
739 Hajnal, 1937/6. 13–14. 
740 Hajnal, 1937/7. 13–14.  
741 Szenczi László 2011. Ő3. 
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a körlevélnek. Most olyan láz van köztük, hogy melyik lehessen kis Timótheus. Így kezd 
érdekessé lenni a vasárnapi iskola.”742 

Ezt követQen elindult az elsQ kis Timótheus körlevél isĽ melyhez már kizárólag a 
vasárnapi iskolás diákok írták kiegészítéseiket.743 Ezen keresztül tájékoztatták egymást lelki 
életük fejlQdésérQl. A Hajnal hasábjain is külön rovat indult „Kis Timótheus” címmel.  

A körlevél eredményeként több településen kis Timótheus csoportok jöttek létre – 
elsQként Komáromban három csoport.744 Hogy mivel foglalkoztak a kis TimótheusokĽ arról 
ékként ír egyikük a Hajnalban: „[A vasárnapi iskolában] tanító bácsink beszél Isten dolgairól. 
De ott vannak rendetlenkedQk is, akik csak azért jönnek, mert kötelezQ. Mi aztán összejövünk 
külön, akik komolyan akarjuk venni Isten dolgait. Beszélgetünk a külmisszióról. Timótheus 
árvaházról. Már gy_jtjük is a pénzt az árvaházra. A bélyegeket meg a külmisszióra. Missziós 
füzeteket árulunk. Ha pár fillérrel többet adnak érte, azt már az árvaházra adjuk. Ha otthon 
kapok néhány fillért cukorra, azt már a pénztárba adom. Van is már 36.ő0 fillérünk.”745 Az 
idézetben felsoroltakkal tulajdonképpen ki is merült a kis Timótheus csoportok tevékenysége. 
A mozgalomĽ bár ígéretesen indultĽ hamarosan eljelentéktelenedettĽ és végül nem váltotta be a 
hozzá f_zött reményeket. Külön rovata a Hajnalban pár hónap után megsz_ntĽ 19Ő0 után 
pedig már említés szintjén sem szerepelnek az újságban. Szerepét a késQbbiekben a komáromi 
árvaházban ugyancsak Csukás Zsigmond által meghonosított cserkészet vette át.746 Rövid 
élet_ fennállása ellenére azonban voltak olyanokĽ akik a bibliásĽ kegyesĽ evangéliumi élet 
követéséhez szükséges elsQ lelki impulzusokat a kis Timótheus mozgalomnak köszönhetQen 
kapták.747 

 
7.8. A Timótheus árvaház megalakulásának elQzményei és m_ködésének elsQ éve  
 
A kis Timótheus mozgalom elindítása mellett 1937 másik fontos eseménye a 

Timótheus árvaotthon felállítása volt Komáromban. Az árvagondozás gondolata korábban 
komolyabban nem foglalkoztatta a Timótheusokat. Annak elQtérbe kerülése ahhoz az 1936 
végén kötött és a Tábitha Szövetség kapcsán már ismertetett megállapodáshoz kapcsolódottĽ 
melynek részeként a leányárvák gondozását a Tábitha SzövetségĽ a fiúárvákét pedig a 
Timótheus Szövetség vállalta magára.748 Ezt követQen került elQtérbe a Timótheusok 
terveiben egy saját árvaház létesítése.  

1937-ben a Hajnal hasábjain újabb nagyív_ elképzeléseiket tettek közzé a Komáromba 
tervezett „Timótheus Központról”. Ekkor lelki szemeik elQtt – Béthel mintájára – már egy 
olyan szociális és missziói komplexum felépítése lebegettĽ melyben templomĽ iskola, 
internátusĽ missziói központĽ kórházĽ diakonisszaképzQ és nyomda mellett két árvaházi épület 
is helyet kapott volna.749 Terveik szerint ebben a két épületben helyezték volna el a 
Kiskoszmályon nevelt nagyobb fiúárvákatĽ akik számára így elérhetQvé váltak volna 

                                                                 
742 Uo. 44. 
743 Uo.  
744 Hajnal, 1937/4. 16. 
745 Uo. 15. 
746 A Timótheus cserkészcsapatról lásd a Timótheus cserkészet c. alfejezetet. 
747 Közéjük tartozott pl. a jelenleg Szekszárdon élQ Szenczi László is. Életére lásd visszaemlékezéseit: Szenczi 
László 2010. és Szenczi László 2011. 
748 Hajnal, 1936/12. 7. 
749 Vö. Hajnal, 1937/5. 14., 1938/7. 10–11. 
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Komárom színvonalas iskolái.750 Az árvagondozás ügye a Timótheusok között ekkorra már 
olyannyira prioritássá váltĽ hogy a tervezett „Központ” épületei közül elsQként egy „kisebb” 
(31Ľ6 m hosszúĽ 1őĽő m szélesĽ kb. 1ő m magas)Ľ egyemeletesĽ hatvanöt gyermek 
befogadására alkalmas árvaházi (és kollégiumi) épület megépítését határozták el.751 

A Timótheusok szerették volna minél korábban megkezdeni az építkezéstĽ hogy az 
intézmény 1937 Qszére már megnyithassa kapuit. A város ugyan még az év elején két hold 
építkezési telket utalt ki a részükreĽ ingyenesenĽ a Vág-Duna bal partjánĽ de az ügyvitel 
elhúzódása miatt a terület csak július végére került ténylegesen a tulajdonukbaĽ így az 
építkezést a következQ évre kellett halasztaniuk.752 Az árvaház megnyitásával viszont 
semmiképpen sem szerettek volna tovább várniĽ így ideiglenesen a Vág-Duna soron 
kibéreltek egy kétszoba-konyhás lakástĽ és hatĽ Kiskoszmályról áthozott árva fiúval és egy 
Kassáról Komáromba került tanítóképzQs diákkal 1937. szeptember 1-tQl megnyitották az 
árvaházat.753 Még az intézmény megnyitása elQttĽ július 16-án a Timótheusok kiköltöztek a 
Mátyás utcai OtthonukbólĽ és székhelyüket az árvaház ideiglenes épületébe tették át.754 

 
7.9. A Timótheus palota építése  
  
Az árvaotthon megnyitásával párhuzamosan a Timótheusok hozzáláttak az új árvaházi 

épület építési munkálatainak az elQkészítéséhez is: a telken deszkabódét emeltek a 
szerszámok tárolásáraĽ meszesgödröt ástakĽ kimérték az épület helyétĽ kutat fúrtakĽ és lejárót 
készítettek az országútról.755 A tényleges munkálatok azonban csak a következQ évbenĽ a téli 
fagyok elmúltávalĽ 1938. március 8-án kezdQdtek kilenc önkéntes és egy fizetett 
munkással.756 Az építkezésen naponta átlagosan 1Ő–15-en dolgoztak (ebbQl hat fizetett 
munkás)Ľ a legtöbben Marcelházáról és Izsáról.757 Hét hét leforgása alatt elvégezték az 
alapozástĽ majd a falak építése következett.758 A munkálatokat azonban május 17-én fel kellett 
függeszteniĽ ugyanis az építkezésre szánt pénz elfogyott.759 Ez várható fejlemény volt annak 
tudatábanĽ hogy a Timótheusok a munkálatok megkezdésekor az árvaház felépítéséhez 
szükséges összegnek (min. 200 000 Kč) csak a töredékével rendelkeztek (36 910 Kč)Ľ760 de 
bíztak az adományok folyamatos érkezésében. (Már az elsQ kisebb pénzzavarok alkalmával 
heti egy napi böjtölésbe kezdtek.)761 A munka kényszer_ leállásáig mintegy 100 000 koronát 
emésztett fel az építkezésĽ és még ugyanennyire lett volna szükség az épület lakhatóvá 

                                                                 
750 Tóth Kálmán é. n.a. Ő.  
751 Vö. Hajnal, 1937/11. 15., 1937/5. 14. 
752 Hajnal, 1937/9. 14. 
753 Tóth Kálmán é. n.a. 8–9. 
754 Hajnal, 1937. 8. 13–14. 
755 Hajnal, 1937/12. 11. 
756 Hajnal, 1938/4. 10. 
757 Hajnal, 1938/5. 9.,1938/6. 16. 
758 Hajnal, 1938/6. 8. 
759 Hajnal, 1938/8. 11. 
760 Vö. Hajnal, 1938/6. 9., 12. 
761 Hajnal, 1938/5. 10. 
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tételéhez.762 Ebben a helyzetben nem volt más választásukĽ mint kölcsönhöz folyamodni.763 A 
szükséges összeg felvételét követQen június 22-én indult újra a munka.764  

A komáromi árvák a nyarat Kiskoszmályon töltöttékĽ míg az árvaház Vág-Duna soron 
bérelt épületében a „palotán” dolgozó munkások laktak.765 Augusztus végén azonban a 
gyermekek visszatértekĽ így a munkások ötfQs csoportja kénytelen volt beköltözni a félig kész 
épület lakható részeibe. Pket október 1-jével követte az árvaház többi lakója isĽ akik az új 
árvaház földszinti részének öt szobáját vették birtokba – bár még sem vízĽ sem villany nem 
volt az épületben.766 Így végül nem egészen hét hónap leforgása alatt magvalósult a 
Timótheusok egyik nagy álma: felépült a Timótheus-palota767 (hivatalos nevén: Református 
Timótheus Árvaház)Ľ de még évekbe teltĽ mire végleg elkészült az épületĽ és az adósságot is 
csak évek múlva sikerült törleszteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
762 Hajnal, 1938/7. 12. 
763 Vö. Tóth Kálmán é. n.a. 29. 
764 Hajnal, 1938/8. 11. 
765 Hajnal, 1938/9. 13. 
766 Hajnal, 1938/11. 12. 
767 A szociális intézmény kapcsán szokatlan „palota” megnevezés magyarázataként Tóth a következQket írja a 
Hajnalban: „Sokaknak már az elnevezésen is megakad a szeme és megbotránkozik azon, hogy egy épülQ 
árvaházat palotának nevezünk, és nagyzásnak vagy dicsekvésnek és kérkedésnek tartják [...] Bár idQszer_en s 
pontosan megmondani nem tudjuk, honnan és kitQl származott ez az elnevezés, de annyi  bizonyos, hogy mikor 
felmerült az ifjúsági otthon terve a Timótheusok között, úgy ment bele a köztudatunkba, hogy ez palota lesz. 
Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy a hívQ ifjúsági munkának joga és szüksége van egy nagyobb épületre. Tehát nem 
a fény_zést akarjuk itt kiemelni, hanem a nagyságot, a nagyszabásút. Végül pedig megjegyezzük, hogy nem csak 
a sportnak, nemcsak a kávéházaknak, bankoknak, színházaknak van szüksége palotára, és illeti meg Qket, hanem 
Isten ügyét is. Külföldön tényleg paloták állnak az ifjúsági munkák és általában Isten országa munkájának 
szolgálatában. Csak nekünk olyan szokatlan, hogy evangéliumi munkával kapcsolatban palotáról beszélünk, 
mert a mi gondolatainkban Isten ügye az utolsó helyen áll .” Hajnal, 1937/12. 9. 
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8. A Református Timótheus Árvaház (1938–1945) 
 
8.1. Egy új korszak kezdete  
 
Az árvaház megnyitásával a Timótheus Szövetség történetének új fejezete kezdQdöttĽ 

több tekintetben is. A „palota” felépítése egyrészt olyan politikai változásokkal (elsQ bécsi 
döntés) esett egybeĽ melyek döntQen befolyásolták a felvidéki magyarság sorsát az 
elkövetkezQ évekbenĽ másrészt az intézmény új lehetQségeket teremtett a Timótheus szociális 
és pedagógiai munka (árvagondozásĽ internátusi nevelés) kiteljesedéséhezĽ mely ettQl kezdve 
a mozgalom legfontosabb munkaterületévé vált. További változás voltĽ hogy az eddigi 
intenzív közösségi élet a tagok többségével megszakadtĽ illetve elsQsorban azokra 
korlátozódottĽ akik az árvaház kötelékében dolgoztak.768 

 
8.2. Az árvaház lakói 
 
A félkész Timótheus-palotába 1938 Qszén még alig több mint egy tucat gyermek és 

felnQtt költözött beĽ 19Ő2-re azonban a már teljesen elkészült épületnek (ekkor kapott külsQ 
vakolást és festést)Ľ769 melyben az árvaház mellett internátus és tanoncotthon is helyet kapottĽ 
már több mint hatvan lakója volt.770 

 
Év 1937 1938 1939 1940 1941 1942 

Lakók száma 14 20 44 46 57 64 

 
9. táblázat 

Az árvaház lakóinak (árvaházi dolgozókĽ árvákĽ tanoncokĽ kollégiumi diákok)  
a száma 1937–19Ő2 között771 

 
A komáromi árvaház lakóit Tóth Kálmán a kiskoszmályi mozgalmat bemutatóĽ 

forrásérték_ munkájában négy csoportra osztotta: felnQtt dolgozókĽ árvákĽ tanoncok (inasok) 
és internátusi diákok.772 A továbbiakban mi is ezt felosztást követve mutatjuk be az egyes 
csoportokat. 

 „Az elsQ csoportba sorozhatjuk a felnQtt munkásgárdát. Ezt a csoportot 
legnagyobbrészt Timótheusok alkotják. Azokból a vasárnapi iskolás, bibliakörös fiúkból 
kerültek ki, akik a Timótheus munka megindulásánál és kifejlQdésénél ott voltak.”773 A 
kiskoszmályi mozgalomban elfogadott elveknek megfelelQen ingyen végezték a munkájukat. 
Számuk 19Ő0 végén tíz volt.774 EltérQ iskolai végzettséggel és m_veltséggel rendelkeztekĽ így 
igyekeztek képességeiknek és motivációjuknak megfelelQ munkaterületen elhelyezni Qket: 
voltĽ aki nevelQkéntĽ utazótitkárkéntĽ míg mások iparosként dolgoztakĽ vagy épp az árvaház 

                                                                 
768 Vö. Szenczi László 2011. 31. 
769 Kiskoszmály, 1943/1. 5. 
770 Kiskoszmály, 1943/3. 5. 
771 Kiskoszmály 1939/1.  14., 1939/ 8. 9., 1940/2. 7.,1940/10. 7., 1941/ 8. 5., 1943/3. 5. 
772 Tóth Kálmán 19Ő2. Őő–48. 
773 Uo. 45. 
774 Kiskoszmály, 1940/10. 7. 
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gazdaságaiban kaptak helyet.775 Mindazonáltal – az intézmény alapszabályzata szerint – 
szükség esetén beosztástól függetlenül „minden munkát válogatás nélkül és vidáman” kellett 
elvégezniük.776 Így például a férfi nevelQk (de esetenként diakonisszák is) nyaranta 
valamelyik gazdaságban segédkeztek a betakarítási munkálatokban.777 

Már a kezdetektQl fogva problémát okozott az árvaházi dolgozók hiányaĽ778 a háború 
elhúzódásával pedig csak romlott e téren a helyzetĽ mivel egyre többen kapták meg katonai 
behívójukat. A bevonultak pótlását a kiskoszmályi mozgalom diakonisszáival próbálták 
megoldani.779 Az árvaházban a férfiak mellett a kezdetektQl fogva dolgoztak nQk isĽ akik 
fQként a konyhai munkákat végezték.780 

A második csoportot az árvák alkották. Az intézménybe csak az iskolaköteles kort 
betöltött fiúkat vették fel.781 Számuk gyorsan emelkedettĽ mely egyrészt annak volt 
köszönhetQĽ hogy a kiskoszmályi árvaházat fokozatosan leépítették, és 1939-ben az összes 
iskolaköteles fiúárvát Komáromba helyezték átĽ másrészt pedig annakĽ hogy a háború 
elhúzódásával egyre több gyermek jutott árva vagy félárva sorsra. 782 Nehézy már 19Ő2 elején 
arra utasította a komáromi árvaház vezetQitĽ hogy ne vegyenek fel több árvátĽ mert az 
intézmény anyagi helyzeteĽ valamint a hely- és a nevelQhiány ezt már nem teszi lehetQvé.783 A 
nehéz helyzetre való tekintettel kénytelenek voltak korlátozó intézkedéseket bevezetni. Ezek 
közé tartozott például a tanoncotthon leépítése is.784 

Az intézmény lakóinak harmadik csoportját a tanoncok képezték. Ezeknek a fiatal 
fiúknak a helyzetét a tanoncmisszió kapcsán már érintettük. Mivel a harmincas évek végén a 
komáromi m_helyek közül már egyik sem biztosított az inasok számára szállástĽ ezért 
számukra a Timótheusok az árvaházban tanoncotthont létesítettekĽ mely internátusi jelleggel 
m_ködött.785 Az elsQ jelentkezQk már 1938 végén beköltözhettek az épületbeĽ786 majd számuk 
1941-re 13-ra emelkedett.787 Többségük az intézmény árvái közül került ki.788 Az ellátásért 
havidíjat fizettek.789 Kezdetben nevelQjük és külön szobájuk sem voltĽ790 idQvel azonban 
mindkettQt biztosították a számukra. Felszabadulásuk után lehetQségük volt az árvaházban 
maradniĽ ahol méltányos áron szállást és kosztot is kaptak.791 1942-ben a nevelQhiány és a 
helysz_ke miatt megszüntették a tanoncfelvételtĽ és ezt követQen az árvaházban is csak 
tizennégy éves korukig lakhattakĽ majd azon kívül helyezték el Qket.792 

                                                                 
775 Vö. Tóth Kálmán 19Ő2. Őő–47. 
776 Gaál Zoltán 1939. 1939. március 7. 
777 Uo. Passim. 
778 Tóth Kálmán 19Ő2. Ő7. 
779 Kehi Erzsébet diakonissza már 19Ő2 tavaszán-nyarán a komáromi árvaházban segített nevelQként. 
Kiskoszmály, 1942/7. 5. 
780 Lásd pl. Kiskoszmály, 1939/6. 9.  
781 Tóth Kálmán 19Ő2. Ő8. 
782 Kiskoszmály, 1943/3. 5 
783 Tóth Kálmánné 19Ő2/Ő3. 19Ő2. február 11. 
784 Kiskoszmály, 1943/3. 5. 
785 Tóth Kálmán19Ő2. Ő7. 
786 Kiskoszmály, 1939/1. 14. 
787 Kiskoszmály, 1941/6. 5. 
788 Tóth Kálmán 19Ő2. Ő7. 
789 Kiskoszmály, 1942/4. 6. 
790 Kiskoszmály, 1941/6. 6. 
791 Tóth Kálmán 19Ő2. ő0. 
792 Kiskoszmály, 1942/7. 3. 
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A negyedik csoportba az internátusi diákok tartoztak. Az elsQ már 1939. március 1-én 
beköltözött a „palotába”Ľ számuk ezt követQen gyorsan növekedett.793 Ellátásukért a 
tanoncokhoz hasonlóan havidíjat fizettekĽ mely a háború elsQ éveiben – a jelentkezQ anyagi és 
szociális helyzetétQl függQen – 40–60 pengQ között mozgott.794 Ez az adott idQszakban 
meglehetQsen alacsony összegnek számítottĽ köszönhetQen annakĽ hogy az intézetben 
dolgozók munkabére – nem lévén – nem épült be a havidíjba.795 Ennek és az intézet jó 
hírének köszönhetQĽ hogy 19Ő1-re már betelt az összes szabad internátusi hely.796 

A lakószobákban keverten voltak elhelyezve az árva és internátusi gyerekek. Egyazon 
fegyelmi szabályzatĽ valamint nevelési és étkeztetési elvek vonatkoztak rájukĽ vagyis 
semmilyen különbséget nem tettek közöttük. Már korán felmerült az internátusnak az 
árvaháztól való szétválasztásaĽ de ez elsQsorban anyagi okok miatt még évekig nem valósult 
meg.797 Érdemi változás e téren csak 19Ő3 nyarán következett beĽ amikor a helyi 
egyházközségnek köszönhetQen sikerült a belvárosban egy épületet szerezni. Ebben nyitotta 
meg kapuit a Timótheusok önálló kollégiuma. 

 
8.3. A Lakatos Károly Fiai Református Diákotthon 
 
Amint a fentiekbQl láthatóĽ a Timótheus palota már a kezdetektQl fogva nemcsak 

árvaházkéntĽ de tanoncotthonként és internátusként is m_ködött. Ennek két oka is volt. Az 
egyikĽ hogy egyes szülQk részérQl ténylegesen igény mutatkozott gyermekeik vallásos 
kollégiumi közegben való neveléséreĽ a másik pedigĽ hogy a Timótheusoknak az árvaház 
fenntartásához szükségük volt a havidíjakból származó bevételre.798 EzekbQl kifolyólag a 
kollégium bQvítése a kezdetektQl fogva alapvetQ érdeke volt az árvaháznakĽ ez azonban egy 
idQ után a Timótheus palotán belül már nem volt megoldható. Kezdetben a református egyház 
tulajdonában lévQ „régi posta” (Jókai utca) épületét szerették volna kibérelni erre a célraĽ 
mivel az „új postapalota” (Király püspök utca) építése folyamatban voltĽ de próbálkozásuk 
nem járt sikerrel.799 Szerencséjükre a helyi egyházközség épp ekkor örökölt a Zámory utcában 
egy nagyobb ingatlan. Az adományozó a komáromi polgári fiúiskola egykori igazgatójaĽ a 
helyi egyházközség korábbi presbitereĽ Lakatos Károly (1861–1938) és feleségeĽ Szombath 
Etelka (1860–19Ő3) voltĽ akik végrendeletükben egy többszobás épületet hagytak az egyházra 
– sorsszer_en – református diákotthon létesítésére.800 Mivel az egyházközség egyelQre nem 
                                                                 
793 Kiskoszmály, 1939/4. 11. 
794 Kiskoszmály, 1942/4. 6. 
795 Uo. 5–6. 
796 Kiskoszmály, 1941/8. 5. 
797 Tóth Kálmán 19Ő2. ő1.; Kiskoszmály, 1942/4. 6. 
798 Tájékoztató a rév-komáromi Református Timótheus Árvaház internátus áról. Kézirat. Zalaba Zoltánné 
(Dunaszerdahely) tulajdonában. 1.   
799 Hajnal, 1943/6. 5. 
800 Részlet a végrendeletbQl: „A Zámori utcai házat egy ref. internátus-diákotthon céljaira hagyjuk, hogy abban 
elhelyezést nyerhessenek oly ref. fiúk, akik vidékrQl a komáromi fQgimnáziumot vagy ezzel egyenrangú intézetet 
keresnek fel tanulmányaik végzésére. Szigorúan kikötjük azonban, hogy ezen diákotthonba csak oly magyar ref. 
ifjak vehetQk fel, akik kiváló képesség_ek, kifogástalan erkölcs_ek, ernyedetlen szorgalmúak és rendíthetetlen 
református érzés_, vallásos lények, akikben biztosítékot lát az Egyház arra, hogy belQlük idQvel erQs , 
Egyházukhoz ragaszkodó, ezért áldozatot hozni is tudó, oszlopos tagok nevelQdnek. A diákotthont a Komáromi 
Ref. Egyház felügyelete, pártfogása és irányítása, védnöksége alá helyezzük. Az internátus címe »Lakatos Károly 
Fiai Református Diákotthon«. Magán a ház falán kiírandó lesz ennyi: Református Diákotthon. Bent a kapu alatt 
kis márványtáblán pedig a következQ felirat: Ezt az otthont alapították Lakatos Károly ig. tan. és neje L. 
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tervezte az ingatlan saját kezelésbe vételétĽ így azt hat évreĽ bérmentve a Timótheus Szövetség 
rendelkezésére bocsátotta internátus létesítéséreĽ azzal a kikötésselĽ hogy a Szövetség az 
épületet fenntartjaĽ „gondoskodik a Diákotthon külsQ és belsQ rendbetartásáról és az 
épületnek tatarozásáról és épségérQl”.801  

Így 19Ő3 október elejétQl a Zámori utca 3. szám alatti házban megnyílt a Lakatos 
Károly Fiai Református Diákotthon.802 Az épület öt szobávalĽ konyhával és kamrával 
rendelkezett. Az elsQ évben 32 gimnáziumi és polgári iskolai tanulót vettek felĽ de nem tudtak 
minden diákot az internátusi épületben elhelyezniĽ így a polgáriban tanulók továbbra is a 
Timótheus palotában kaptak szállást. Az étkezés és a tanulás azonban mindkét csoportnak a 
Zámory utcai épületben volt.803 A diákok felvételérQl az 19Ő3/ŐŐ-es tanévre Tóth Kálmán 
igazgató és a tanulmányi felügyelQk döntöttek. A felvett diákok havidíja 80 pengQ voltĽ 
melyet részben természetben kellett beszolgáltatni.804 A kollégiumi élet mindennapjait szigorú 
házirend szabályozta.805 A két tanulmányi felügyelQ Csukás Zsigmond és Gaál ZoltánĽ a 
házvezetQnQ pedig Vrábel Károlyné és lányaĽ Vrábel Margit volt.806  

A diákotthon elsQ – egyúttal utolsó – iskolaéve számos nehézség közepette telt. Az 
egyik nevelQnek például be kellett vonulniaĽ ami komoly gondot okozott a diákok felügyelete 
terén. Számos javítást is el kellett végezni az épületenĽ ami komoly anyagi problémák elé 
állította a Timótheusokat.807  

Az 1944/45-ös évre vonatkozólag úgy határoztakĽ hogy immáron csak 20 internátusi 
tanulót vesznek felĽ kizárólag gimnazistákatĽ mivel az épületben maximáliasan ennyien férnek 
el. Az ellátási díj 120 pengQ leszĽ kenyérfejadagĽ havi 1 kg zsír és egész évre 2 kg mák.808 A 
felvételrQl pedig immáron a rév-komáromi református egyházközség presbitériuma által 
kiküldött felügyelQ bizottság fog dönteni.809 Az internátus azonban a háborús 
körülményeknek köszönhetQen 19ŐŐ-ben már nem nyílt meg. 19ŐŐ áprilisában már csak a 
személyzet tartózkodott az épületbenĽ illetve két szobát bérbe adtak Udesszer Józsefnének.810 

 
8.4. A nevelés 
 
A gyermekek nevelését a Timótheus árvaházban kezdetben Tóth Zsigmond kavai 

földm_ves és felesége látta elĽ akik 1937-ben négy gyermekükkel költöztek be az akkor még a 

                                                                                                                                                                                                           

Szombathy Etelka a világháborúban elesett Károly és JenQ fiuk emlékére MCMXXXI/1931/ vagy mikor az 
Egyház birtokba veszi. Az otthonba hely esetén ágh. ev. ifjak is felvehetQk.” Szabályrendelet-tervezet a „Lakatos 
Károly Fiai Református Diákotthon”-ról. Kézirat. Zalaba Zoltánné (Dunaszerdahely) tulajdonában. 1. 
801 Uo. Az elfogadott szabályrendeletet ugyan nem ismerjükĽ de minden jel arra mutatĽ hogy a tervezetet 
változtatások nélkül elfogadták. 
802 Hajnal, 1943/11. 7. 
803 Beszámoló a „Lakatos Károly fiai Református Diákotthon” 19Ő3/ŐŐ. évi m_ködésérQl. Kézirat. Zalaba 
Zoltánné (Dunaszerdahely) tulajdonában. 
804 Dobrovich Ágoston é. n. ő8. 
805 A „Lakatos Károly fiai” Református Diákotthon Házirendje. Kézirat. Zalaba Zoltánné (Dunaszerdahely) 
tulajdonában. 
806 Dobrovich Ágoston é. n. ő8. 
807 Beszámoló a „Lakatos Károly fiai Református Diákotthon” 19Ő3/ŐŐ. évi m_ködésérQl. Kézirat. Zalaba 
Zoltánné (Dunaszerdahely) tulajdonában. 
808 Uo. 
809 Dobrovich Ágoston é. n. 60. 
810 Igazolás a rév-komromi ref. Ker Egyház részérQl. Zalaba Zoltánné (Dunaszerdahely) tulajdonában. 
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Vág-Duna soron m_ködQ intézménybe.811 Mivel a pedagógiai munkát Tóth és felesége nem 
tudta a megfelelQ szinten ellátniĽ ezért 1938 februárjában a kiskoszmályi árvaházból Sz_cs 
AndrásĽ majd rövidesen a pozsonyi orvosi egyetemet otthagyó Gaál Zoltán vette át a nevelQi 
munka irányítását.812 A gyermekek számának folyamatos növekedése azonban idQvel több 
nevelQ munkába állítását is szükségessé tette. 

A pedagógiai munka hasonló elvek szerint folytĽ mint a kiskoszmályi és a lévai 
intézményekben. A gyermekeket „családokra” osztották. A „család” irányítójaĽ lelki vezetQje 
a „családfQ”Ľ vagyis a nevelQ volt. 19Ő2-ben az iskolás gyermekek kor és iskolatípus szerint 
három „családra” tagolódtakĽ három nevelQvel.813 A tanoncok külön „családot” alkottak.814 

Az árvaházi és internátusi gyerekek tanulmányait nagy szigorral felügyelték: 
rendszeresen kikérdezték a leckéjüketĽ figyelemmel követték tanulmányi elQmenetelüketĽ 
kapcsolatot tartottak a tanáraikkal.815 Az intézmény egyfajta szakkolégiumként is m_ködöttĽ 
mivel az iskolai tananyag mellett gyorsírástĽ idegen nyelveket és zenét is tanultak 
(mandolinzenekaruk is volt)Ľ továbbá házi vetítQjükön rendszeresen ismeretterjesztQ filmeket 
is néztek.816 „Az életre szeretnénk nevelni gyermekeinket – fogalmazta meg a Timótheusok 
pedagógiai elképzeléseit Tóth –, hogy bármilyen körülmények közé kerülnek is az életben, 
megállják helyüket. Szegény emberek lesznek belQlük, tehát igyekezniök kell minél többet 
tanulni, hogy boldogulhassanak. Ezért gondoskodunk róla, hogy az iskolában a lehetQ legjobb 
tanulók legyenek. [...] LehetQleg mindegyikkel elvégeztetjük a polgári iskolát. Azután adjuk 
valamelyik ipari vagy kereskedelmi pályára. Amelyik nagyon jó tanuló, értelmiségi pályára 
képezzük, taníttatjuk ki.”817 Az intézményben a korszakban megszokott szigorú nevelési elvek 
érvényesültek. A büntetés leggyakrabban veréstĽ ételmegvonástĽ külön étkezést vagy a 
kényszermunkát (pl. harisnyastoppolás) jelentett. 818 

KötelezQen segédkezniük kellett a takarításbanĽ a konyhai és a kerti munkákban is.819 
Az árvaház mintegy 2800 négyszögöl kertjét820 két részre osztották. Egyik része 

árvaházi gazdaságként üzemeltĽ másik részét pedig felosztották parcellákraĽ és az árvák 
kezelésébe adtákĽ akik saját részreĽ fogyasztásra vagy eladásra termelhettek rajta virágot vagy 
zöldséget.821 Az udvar egy részén ólakat építettekĽ melyekben sertéstĽ csirkétĽ nyulatĽ kecskét 
tartottak.822 Halastavat is létesítettekĽ melybQl már 19Ő0-ben nagy mennyiség_ halat fogtak 
ki.823 

                                                                 
811 Tóth Kálmán é. n.a. ő.Ľ 8–9. 
812 Uo. 13–14. 
813 Tóth Kálmán 19Ő2. ő1. 
814 Uo. 50. 
815 Uo. 51. 
816 Szenczi László 2010. 39. 
817 Tóth Kálmán 19Ő2. 30. 
818 Gaál Zoltán 1939. 1939 január 11.Ľ 1Ő.Ľ 19.Ľ 26.Ľ  
819 Gaál Zoltán 1939. 1939 február 1Ő.Ľ 28.Ľ március 26. 
820 Hajnal, 1938/4. 11. 
821 Kiskoszmály, 1939/6. 11.; Szenczi László 2010. Ő0 
822 Kiskoszmály, 1941/9. 6., 1940/10. 8., 1939/6. 9. 
823 Gaál Zoltán 19Ő0. 19Ő0. október 1ő–25. 
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Nem hiányzott azonban a gyermekek életébQl a szórakozás sem. Szabadidejüket 
futballalĽ úszássalĽ csónakázássalĽ kirándulássalĽ sakkozássalĽ újság- és könyvolvasássalĽ824 
rádióhallgatással vagy társasjátékokkal (pl. Capitoly) töltötték. 825 

Nyáron azok az árvákĽ akik nem a rokonokhoz mentekĽ a kiskoszmályi árvaházban 
nyaraltakĽ míg az erQsebb fiúk a mikolai826 és az aradi árvaházi gazdaságokban segítettek a 
betakarítási munkálatok elvégzésébenĽ vagy csekély díjazásért gyomtalanítást végeztek a 
vasútnál.827 

A nevelQk itt is igyekeztek hangsúlyt fektetni a vallásos lelki nevelésre. A 
gyermekeknek naponta csendes óránĽ reggeli és esti áhítatonĽ bibliaolvasáson és vasárnapi 
istentiszteleten kellett részt venniük.828 Mindazonáltal az árvák személyes lelki életének a 
fellendülését csak a Timótheus cserkészcsapat megszervezése hozta magával. 

 
8.5. Timótheus cserkészet 
 
A cserkészet kezdeményezQi az árvaházban Csukás Zsigmond és Nagy Gyula 

segédlelkészek voltakĽ akik a pápai teológián töltött éveik alatt kötelezték el magukat a 
cserkészmozgalom mellett. A két frissen végzett teológus 19Ő1 nyarán lépett a kiskoszmályi 
mozgalom kötelékébe.829 

Munkába lépésük után azonnal hozzákezdtek egy cserkészcsapat felállításáhozĽ 
melyhez a szükséges engedélyt 19Ő1 novemberében kapták meg. A cserkészcsapat 
szervezQtestületétĽ a Timótheus árvaházat 19Ő2. február 27-én vette fel tagjai közé a Magyar 
Cserkészszövetség. Csapatuk – saját kérésre – a Timótheus nevet kapta.830 

A gyerekek hatalmas lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést. A 6Ő0. sz. Timótheus 
cserkészcsapat létszáma Ő0 körül mozgottĽ831 mely három QrsbQl és két törzsbQl állt.832  Tagjai 
19Ő2. május 3-án tettek ünnepi fogadalmat.833 A csapat parancsnokságát Csukás Zsigmond 
csapatparancsnokĽ Nagy Gyula helyettes csapatparancsnok és Keszegh Pál segédtiszt 
alkotta.834  

Minden Qrs és törzs hetente két vagy három alakommal megbeszélést tartott.835 A 
csapat hivatalos kapcsolattartását a Hírmondó cím_ kézzel írt újság biztosítottaĽ mely 
kezdetben Szenczi LászlóĽ majd Csukás Zsigmond szerkesztésében jelent meg. Ebben a 
Timótheus cserkészek nyári élményeiketĽ bibliai aranymondásaikat írták meg. A lap körbejárt 
                                                                 
824 Az árvaházba három újság és öt folyóirat jártĽ valamint egy kisebb könyvtáruk is volt. Gaál Zoltán 19Ő0. 
Passim.  
825 Gaál Zoltán 1939. 1939. február 20.Ľ február 27.Ľ június Ő.Ľ szeptember 6.; Gaál Zoltán 19Ő0. 19Ő0. augusztus 
2.; Kiskoszmály, 1939/8. 13., 14., 1940/1. 5. 
826 Gaál Zoltán 1939. 1939. július 6. 
827 Kiskoszmály, 1940/8. 6. 
828 Kiskoszmály, 1939/2. 14. 
829 Kiskoszmály, 1941/9. 6., 1942/6. 6.   
830 Kiskoszmály, 1942/6. 7.  
831 Uo. 
832 Prsök: 1. Méliusz Juhász Péter QrsĽ vezetQje Dellenbach RezsQ géplakatos segéd; 2. Pacsirta QrsĽ vezetQje 
Gaál Zoltán nevelQ; 3. Fecske QrsĽ vezetQje Goda Antal könyvkereskedQ tanonc. Törzsek: 1. Mókus törzsĽ 
vezetQje Szenczi László polgári III. oszt. tanuló; 2. Galamb törzsĽ vezetQje Csukás András gimn. II. oszt. tanuló.  
Kiskoszmály, 1942/7. 6. 
833 Kiskoszmály, 1942/6. 5. 
834 Szenczi László 201ő. Ő6. 
835 Kiskoszmály, 1942/7. 6. 
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egy meghatározott útvonalatĽ melynek során a többi cserkész is hozzáírta élményeitĽ 
megjegyzéseitĽ és az így kibQvített lap érkezett végül vissza a szerkesztQhöz.836 

A csapat vezetQi a cserkészetet elsQsorban a lelki nevelés szolgálatába szerették volna 
állítani. BibliaolvasóĽ keresztény értékek alapján gondolkodó és cselekvQĽ szociálisan 
érzékeny emberek nevelése volt a cél: „A mi cserkészetünk lényegét csapatnevünk fejezi ki és 
határozza meg a legjobban. A mi példaképünk TimótheusĽ Jézus Krisztus jó vitéze. Maga a 
cserkészet evangéliumi alapokon épült fel: cselekvést, munkát, szolgálatot követel. A 
cserkészet tárgya ez: Isten szolgálata a felebarát szolgálata által.”837 EbbQl nyilvánvalóvá 
válikĽ hogy a Timótheusok az ún. Ichthüs cserkészet elveit tartották követendQnek. Az Ichthüs 
a keresztyén és nemzeti alapokon álló magyar cserkészmozgalmon belül olyan irányzatot 
képviseltĽ mely nyomatékosan a vallásra tette a hangsúlyt.838 

A csapattagok rendszeresen törzsi és Qrsi bibliaórakon vettek résztĽ839 többen pedig 
naponta csendesórát tartottakĽ mely alatt imaprogram szerint imádkoztak.840 Többször 
szerveztek cserkész bibliaversenyt,841 és felléptek egy Szenczi László törzsvezetQ által írt 
vallásos témájú színdarabbal is.842 

A tagok erQsödQ szociális érzékenységének egyik megnyilvánulása voltĽ hogy 19Ő2 
novemberében csapatárvát választottak egy Timótheus palotában lakó nem cserkész szegény 
fiú személyébenĽ akit saját pénzükbQl ruháztak fel.843 

A cserkészetnek persze a gyakorlatibbĽ kalandosabb oldala sem szorult háttérbe. A 
csapat tagjai cserkészegyenruhát kaptakĽ rendszeresen gyakorlatoztakĽ nyáron pedig 
kirándulásokat szerveztek. Keszegh Pál visszaemlékezése szerint az egyik szünidQben 
gazdasági munkát vállaltak egy gárdonyi szQlészetbenĽ a munkából származó pénzen pedig 
több kirándulást is tettekĽ például a budapesti Szépm_vészeti MúzeumbaĽ Tihanyba vagy 
Siófokra.844 Hosszabb nyári táborozásra egy alkalommal nyílt lehetQségük: 19Ő3-ban a 
Kecskemét melletti Klábertelepen töltöttek három hetet.845 

A cserkészet komoly szerepet játszott abbanĽ hogy az árvaházban lakó gyermekek lelki 
élete elmélyült. Ennek bizonyítéka az isĽ hogy a csapat hét tagja választotta késQbb a lelkészi 
hivatást.846 

 
8.6. Az árvaház bevételei 
 
A komáromi árvaház lakóinak a száma 19Ő2-ben meghaladta a hatvanat. Ennyi fQnek 

az ellátása jelentQs összeget emésztett felĽ847 melynek elQteremtése a háború elhúzódásával és 
a hátország fokozatos kimerülésével egyre nagyobb nehézségekbe ütközött.848 

                                                                 
836 Szenczi László 201ő. 46. 
837 Tóth Kálmán 19Ő3. 39. 
838 Az irányzatról bQvebben lásd G. Szabó Botond 1993. 130–132.  
839 Kiskoszmály, 1942/6. 8. 
840 A Timótheus cserkészcsapat imaprogramját közli Szenczi László 201ő. 3Ő–36. 
841 Kiskoszmály, 1944/5. 5. 
842 Szenczi László 201ő. őŐ–56. 
843 Az ehhez szükséges 2ő0 pengQt 19Ő3 végére sikerült összegy_jteniükĽ melybQl egy teljes öltözet ruha mellett 
egy nadrágot is tudtak venni. Kiskoszmály, 1944/5. 5. 
844 Komáromi Öregdiák , 2007/1. 4. 
845 Kiskoszmály, 1943/10. 6.  
846 Komáromi Öregdiák , 2007/1. 4. 
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Ahogy fentebb már írtukĽ az árvaház építési költségeit a Timótheusok részben 
adományokbólĽ részben hitelbQl fedezték. A kölcsönt azonban évekig nem tudták visszafizetni 
a hitelezQknekĽ akik viszont egyre gyakrabban kopogtattak az árvaház ajtaján. Ezért 
megváltásként jött számukraĽ hogy a Béthel Egyesület 19Ő1 végén eladta a mikolai 
gazdaságotĽ és a bevételbQl törlesztette a komáromi árvaházat terhelQ adósságot. Ezzel nagy 
tehertQl szabadultak meg a TimótheusokĽ mivel a háború nyomán egyre fokozódó gazdasági 
nehézségek csaknem reménytelenné tették a kölcsön önerQbQl való visszafizetését.849 

Az intézmény bevételeivel kapcsolatban mindössze egyetlen év adataira tudunk 
támaszkodni: 19Ő2-ban az árvaház bevétele 28 606 pengQ voltĽ850 míg ugyanez évben a havi 
kiadások átlag 2000 pengQ körül mozogtak.851 A bevételekĽ hasonlóan a kiskoszmályi és a 
lévai intézményekhezĽ egyrészt pénzbeni és természetbeni adományokbólĽ másrészt pedig 
saját forrásokból származtak. Utóbbiak szintén pénzbeni és természetbeni részre oszlottak.852 
A saját forrásokból származó természetbeni jövedelmek döntQen az aradpusztai gazdaságbólĽ 
valamint az árvaház kertjébQlĽ míg a saját pénzbeni bevételek nagyrészt a kollégiumi díjakból 
(tanoncotthonĽ internátus)Ľ kisebb részt az iratterjesztésbQl853 folytak be.854    

Az árvák évente több alkalommalĽ fQként vasárnaponként és az ünnepnapok 
alkalmával meglátogatták a környék falvainak református gyülekezeteitĽ hogy árvanapot 
tartsanak. Egy ilyen árvanap rendszerint 1ő-ő0 pengQ bevételt jelentett.855 

A nagyobb árvákat mint kislegátusokat856  húsvétkorĽ pünkösdkor elküldték 
kislegációbaĽ akik ezért pénzadományban részesültekĽ melyet átadtak az intézménynek.857 

Egyedi formája volt a Timótheus munka támogatásánakĽ hogy egy-egy árvaházi 
helyiség rendbetételének (vakolásĽ festés) és berendezésének a költségeit valamelyik 
református gyülekezet vagy bibliakör vállalta magára. Az ekképpen berendezett szobákat az 
illetQ gyülekezetekĽ ill. bibliakörök falvairól nevezték el. Az intézménynek így 19Ő1-re már 
volt somorjaiĽ izsai és kisújfalusi szobája is.858 

A támogatás további formája volt a falusi hívek között az ún. Timótheus malacok 
hizlalásaĽ melyek eladásából származó pénzt az árvaháznak ajándékozták.859 

                                                                                                                                                                                                           
847 Például 19Ő1-ben naponta-kétnaponta 30 kg kenyeret hoztak a péktQl. Tóth Kálmánné 19Ő2/Ő3. 19Ő2. január 
28. 
848 Kiskoszmály, 1940/11. 6. 
849 Tóth Kálmánné 19Ő2/Ő3. 19Ő2. január 1. 
850 Kiskoszmály, 1943/3. 6.  
851 Kiskoszmály, 1942/5. 2. 
852 Gaál Zoltán 19Ő0. 1939. szeptember 22. 
853 Ismertetését lásd A „Timotheus” Könyvesbolt c. alfejezetben. 
854 1941-ben 120 mázsa búzára volt szüksége az intézménynekĽ ebbQl az aradpusztai gazdaságban 30 mázsát 
tudtak megtermelniĽ a többit meg kellett vásárolniuk. Kiskoszmály, 1941/11. 5. 
855 Az árvanapokra lásd pl. Gaál Zoltán 19Ő0. 1939. október 1.Ľ december 17.Ľ 19Ő0. február Ő. Gaál minden 
árvanap kapcsán közli a bevétel pontos összegét is. Például 1939. december 26. és 19Ő0. január 2. között hét 
községet látogattak meg (MegyercsĽ KamocsaĽ NagyedĽ FarkasdĽ ZsigárdĽ DeákiĽ Sók). Az itt összegy_jtött 
adományokból 330 P tiszta bevétel származott. Gaál Zoltán 19Ő0. 19Ő0. január 2. 
856 A kislegátus alsóbb osztályos diákĽ aki egyházi ünnepekkor meglátogatja egy kiválasztott gyülekezet híveitĽ 
ünnepi verseket mondĽ cserébe pedig adományokat kap. 
857 Kiskoszmály, 1939/5. 9., 1939/6. 9. 
858 Kiskoszmály, 1941/9. 6. 
859 Hajnal, 1937/10. 16. 
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DöbrQssy József860 marcelházi tanító ingyen elvállalta az árvaház által vásárolt 
méhcsaládok gondozásátĽ így 19Ő2 nyarától az árvák már saját kaptáraikból származó mézet 
fogyaszthattak.861 

A Timótheusok még 1937-ben ún. bélyeggy_jtési akciót indítottak a kisebb iskolások 
számáraĽ hogy ezzel is segítsék az árvaház felépülését. Kezdeményezésük azonban – ekkor 
még – nem járt sikerrel; bár nagyszámú bélyeget sikerült összegy_jteniükĽ viszont 
értékesítésüket nem tudták megoldani. A változást e téren a „Timotheus” Könyvesbolt 
megnyitása jelentetteĽ mely immáron ideális helyszínt biztosított a bélyegkereskedelemnek.862 

 
8.7. A „Timotheus” Könyvesbolt 
 
Az ébredés egyik következménye voltĽ hogy egyre nagyobb igény mutatkozott a 

hitmélyítQ irodalom irántĽ ezért a Timótheusok 1938 végén könyv- és iratterjesztést nyitottak 
az árvaházban.863 VezetQje Keszegh Pál lettĽ aki nemcsak munkájánakĽ de hivatásának is 
tekintette a vállalkozás vezetését.864 Árujával minden rendezvényre elkísérte az árvákatĽ és 
alig volt olyan helyĽ ahol ne vettek volna tQle valamit.865 Ennek köszönhetQen már az elsQ 
hónapban 100 pengQ forgalmat tudott felmutatni.866 

A kereskedést szerették volna tovább fejleszteniĽ azonban komoly akadályt jelentettĽ 
hogy az árvaház üzleti szempontból félreesQ helyenĽ a város szélén állt.867 Ezért úgy 
döntöttekĽ hogy a belváros egyik forgalmas utcáján (Jókai utca) bérelnek egy helyiségetĽ 
melyben 1940. szeptember 19-én meg is nyitották a „Timotheus” Könyvesboltot.868 A 
vállalkozás tulajdonosa Gaál Zoltán árvaházi nevelQĽ üzletvezetQje pedig Keszegh Pál lett.869 

A belvárosba való átköltözés jelentQs forgalomnövekedéssel járt. Csupán 19Ő0 végéig 
Ő6Ő zsoltárt és 2Ő1 Bibliát sikerült értékesíteniĽ a könyvesbolt forgalma pedig ez idQ alatt 
meghaladta a havi 1000 pengQt. Csak a bélyegkereskedelembQl 100 pengQ folyt be.870 

A kereskedésben bibliákatĽ zsoltárokatĽ imádságos könyveketĽ traktátusokat és 
kalendáriumokat árultakĽ de kapható volt Karácsony Sándor összes munkája isĽ ill. olyan 
könyvekĽ melyek a Timótheusok szerint „a tiszta, egészséges tudományt terjesztik”. Ezek 
mellett tankönyveketĽ iskolai füzeteket és tanszereketĽ továbbá irodai felszereléseketĽ 
levelezQlapokatĽ falitáblákatĽ kottátĽ hangszereket és pecsétnyomókat is forgalmaztakĽ de 
vállaltak töltQtolljavítástĽ könyvkötést és képkeretezést is.871 

1943. szeptember 1-tQl 19Ő6-ig egy árvaházban nevelkedett TimótheustĽ Szenczi 
Lászlót alkalmazták az üzletben tanoncként.872 Amikor katonai kötelezettsége miatt Keszegh 

                                                                 
860 A bulgáriai törökök között tevékenykedett misszionáriusĽ DöbrQssy Lajos testvére. 
861 Tóth Kálmánné 19Ő2/Ő3. 19Ő2. július 9. 
862 19Ő1 elsQ hónapjaiban már heti 60 pengQ forgalmat bonyolítottak le bélyegek vételébQl és eladásból. 
Kiskoszmály, 1941/4. 6. 
863 Kiskoszmály, 1939/1. 16. 
864 Szenczi László 2011. 32. 
865 Kiskoszmály, 1940/1. 8. 
866 Kiskoszmály, 1939/4. 10. 
867 Kiskoszmály, 1940/11. 6. 
868 Kiskoszmály, 1941/3. 2.  
869 Szenczi László 201ő. 87. 
870 Kiskoszmály, 1941/3. 2. 
871 Kiskoszmály. 1942/12. 8. 
872 Szenczi László 201ő. 87. 
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és Gaál is távol voltĽ tulajdonosi felhatalmazással Szenczi vezette az üzletetĽ mely még 19ŐŐ-
ben is komoly forgalmat bonyolított le.873 Év végén azonban neki is be kellett vonulniaĽ a bolt 
fél évre bezártĽ és csak 19Őő nyarán nyílt meg újra. Bár az üzlet utcáját több bombatalálat is 
érteĽ az üzlethelység viszonylagos épségbenĽ az árukészlet pedig érintetlenül vészelte át a 
front átvonulását.874 

 
8.8. Evangelizáció 
 
A Timótheus Szövetség evangelizáló munkájában Tóth Kálmán Feketeardóra való 

távozását követQen törés következett be. Ehhez – Tóth távozása mellett – hozzájárult az isĽ 
hogy a Timótheusok legrégibbĽ legelkötelezettebb tagjai (Gaál ZoltánĽ Végh DánielĽ Csukás 
ZsigmondĽ Vörös BélaĽ Komjáthy AladárĽ Mézes ZsigmondĽ Nagy GyulaĽ Kossár András) 
1936–38 között távoztak a gimnáziumbólĽ875 és különbözQ csehszlovákiai vagy 
magyarországi egyetemeken folytatták tovább tanulmányaikatĽ továbbáĽ hogy Tóth 
visszatérése után a Timótheus palota felépítése lekötötte a Timótheusok csaknem minden 
energiájátĽ így az ifjúsági evangelizáció 1938-ra a mélypontra jutott.876 

A visszacsatolást övezQ izgalmak elmúltávalĽ 1939 elején került elQtérbe a megakadt 
ifjúsági evangelizáció problémája.877 A munka újraindítása a korábbi formában azonban már 
nem volt lehetséges. Ennek egyik okaĽ hogy az árvaház felépülése új irányt szabott a 
Timótheus munkánakĽ másik oka pedig maga a szövetség jellegének a megváltozása volt. 

A mozgalom eredetileg középiskolás korú ifjak evangelizáló társaságaként indult és 
sikerük jórészt abból fakadtĽ hogy fiatal diákokként maguk evangelizálták diáktársaikat. A 
szövetség magját egy 20–2ő fQs csoport képezteĽ mely még az elsQ években csatlakozott a 
mozgalomhoz. Közülük többen 1932–1938 között a komáromi bencés gimnáziumban 
tanultakĽ és a szövetségi és generációs kötelékek mellett szoros barátság is összef_zte Qket. 
Mozgalmuk 1938-ig terjedQ elsQ korszakának sikeres evangelizáló tevékenysége fQként az Q 
érdemük volt.  

A szövetség eredeti jellegének a fenntartását az elsQ generációs Timótheusokhoz 
hasonló kvalitású és elhivatottságú fiatalok folyamatos utánpótlása biztosíthatta volnaĽ ami 
azonban nem valósult meg. Az ennek érdekében életre hívott kis Timótheus mozgalom ugyan 
ígéretesen indultĽ de végül nem váltotta be a hozzá f_zött reményeket. A Timótheus 
cserkészet már komolyabb eredményeket tudott felmutatniĽ ezt azonban elsöpörte a háború. 

1939 után a korábbi Timótheus gárdából többen visszatértekĽ hogy immáron felnQtt 
dolgozóként segítsék az árvaház munkáját. Idejük nagy részét azonban lekötötte az 
árvagondozásĽ így evangelizációs tevékenységük is fQként az intézményen belül nevelt 
gyermekekre korlátozódott.878 

A régi Timótheus gárda 19Ő0. március 17-én megbeszélést tartott Komáromban az 
evangelizáció újraindításárólĽ879 mely azonban néhány erQtlen kezdeményezés után csak 19Ő2 
szeptemberétQl indult el nagyobb lendülettelĽ köszönhetQen a KárpátaljárólĽ a Keleti Baráti 

                                                                 
873 Uo. 89. 
874 Szenczi László 2010. 99. 
875 N. N. 2008. 159–160.  
876 Vö. Hajnal, 1938/5. 10.  
877 Vö. Kiskoszmály, 1939/1. 14–15. 
878 Vö. Szenczi László 2011. 31. 
879 Kiskoszmály, 1940/5. 7.   
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KörbQl az árvaházba érkezett Pató Lászlónak (Laci testvér)Ľ aki utazótitkárként hatalmas 
energiával vetette bele magát az evangelizáló munkába.880  

Pató a környezQ falvakban gyülekezeti ifjúsági napokat szervezett. Ezek során 
vasárnap délelQtti igehirdetéstĽ délutáni vallásos ünnepélyeketĽ majd az ifjakkal külön 
összejöveteleket tartott. Ezt folyamatos kapcsolattartásĽ majd lehetQség szerint az ifjúságnak a 
Timótheus közösségbe való bekapcsolása követte.881 

A fiú vasárnapi iskolai munkát Komáromban újra kézbe vették a Timótheusok.882 
Minden csütörtökön bibliaórát is tartottak fiataloknakĽ míg hétvégenként rendszeresen 
látogatták a környezQ falvak református ifjúsági csoportjait kapcsolattartás és lelki 
beszélgetések céljából.883 

19Ő2 végétQl havi rendszerességgelĽ minden hónap elsQ vasárnapján Timótheus 
összejöveteleketĽ884 míg 19Ő3 QszétQl ugyancsak havi rendszerességgel leánytalálkozókat 
tartották az árvaházban.885 

A Timótheus-palota felépülése megteremtette a lehetQségétĽ hogy népesebb nyári 
konferenciákat is rendezhessenek Komáromban. Az elsQ nagyobb találkozót 1939. augusztus 
28–31. között tartották közösen a Timótheusok és a Komárom környéki bibliakörösök részéreĽ 
mintegy 230 fQ részvételével.886 Ez volt az elsQ olyan konferenciaĽ melyen nagyobb számban 
vettek részt az anyaországból. EbbQl kifolyólag bizonyos kérdésekben nézeteltérések is 
felmerültek a résztvevQk közöttĽ de végül ezeket – legalábbis a konferenciáról szóló tudósítás 
szerint – „mindenki megnyugvására” sikerült elsimítani.887 

A következQ évben az idQk során életveszélyessé váltĽ de felújítani tervezett 
kiskoszmályi barakkban szerették volna megtartani a nyári konferenciát. EbbQl azonban nem 
lett semmi. A barakkot még ugyanezen évben szétszedtékĽ darabjait a komáromi árvaházba 
szállítottákĽ és ott újrahasznosították.888 Így az 1940-es Timótheus találkozót az aradpusztai 
gazdaságban tartották megĽ mely ugyan fekvése folytán romantikus konferenciázó helynek 
bizonyultĽ viszont a gazdasági épületek nem voltak alkalmasak 2ő–3ő résztvevQ kényelmes 
elszállásolásáraĽ ráadásul a konferenciázók jelenléte zavart okozott a gazdaság nyári 
munkamenetében is. A tanulságokat levonva a következQ évben már az aradi kultúrház 
épülete biztosította a szállást és az elQadások helyszínét is.889 Mindkét konferenciának fQ 
témája a Timótheus Szövetség megújítása voltĽ mellyel kapcsolatban számos elhatározás 
születettĽ ezekbQl azonban végül csak kevés valósult meg.890 

19Ő2 augusztusában újra közös „testvéri találkozót” szerveztek a Timótheus és 
bibliakörös fiúk részére. A kétnapos rendezvényen a komáromi és barsi egyházmegye fiataljai 
nagy számban vettek részt. Mivel a 200 fQs tömeg nem fért be az árvaház nagytermébeĽ így az 
udvaron folyt le a konferencia. Témája a „Jézus szerinti testvériség” voltĽ a beszélgetések 
                                                                 
880 Kiskoszmály, 1942/9. 7.   
881 Kiskoszmály, 1943/3. 6–7. 
882 Kiskoszmály, 1942/11. 8.   
883 Kiskoszmály, 1944/6. 8.   
884 Kiskoszmály, 1943/8. 5. 
885 Kiskoszmály, 1943/9. 6. 
886 Ecsedy Aladár hirdette az igétĽ elQadóként pedig Békefi BenQ is jelen volt. Gaál Zoltán 19Ő0. 19Ő0. február 
28.; Kiskoszmály, 1939/9. 5–7. 
887 Vö. Kiskoszmály, 1939/9. 5–7., 1942/10. 6. 
888 Kiskoszmály, 1940/10. 8. 
889 Kiskoszmály, 1941/10. 5–6. 
890 Kiskoszmály, 1940/9. 7–8., 1941/10. 6. 
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pedig fQként a keresztény lelki testvériség fogalmának a tisztázása és ennek Komárom 
környékén való megszervezése körül forogtak.891 

19Ő3 júniusában egynapos konferenciát tartottak ugyancsak a Timótheus palotában. A 
résztvevQk száma 23 községbQl megközelítette a százat.892 

Ugyanez év novemberében a Magyarsókon tartott elsQĽ 1933-as konferencia tízéves 
jubileuma alkalmából kétnapos Timótheus találkozó volt a komáromi árvaházban. A 
megbeszélések az elmúlt évek konferenciáihoz hasonlóan a Szövetség megújítását célozták: 
„Mivel […] a régi közösség felújítása általános óhaj volt minden Timótheusnál, elhatároztuk, 
hogy ismét összegy_jtjük a régi gárdát és megpróbáljuk az új, megváltozott 
életkörülményeknek megfelelQen felújítani a Timótheus közösséget, és újra felvenni 
erQteljesen a missziói munkát az ifjúság között.” A találkozó mintegy ötven résztvevQje 
megegyezett abbanĽ hogy elveik és céljaik az idQ folyamán mit sem változtakĽ és továbbra is 
szigorúan ragaszkodnak ahhozĽ hogy munkájukat a hivatalos egyházban, és nem egyesületi 
formában végzik.893 

A háborús viszonyok közepette azonban már egyre nehezebb volt megvalósítani 
elképzeléseiket. Az evangelizációs munkát különösen érzékenyen érintetteĽ hogy Pató László 
utazótitkárnak 19ŐŐ. március 1Ő-én be kellett vonulnia.894  Az ugyanezen év februárjában 
szervezett háromnapos téli táborukon mindössze hatan vettek részt.895 A vidéki látogatásokat 
a korlátozott vonatjáratok teljesen lehetetlenné tették. A havi találkozókat ugyan még 
látogattákĽ de a nyári konferenciájukat már nem tudták megrendezni. A front közeledtévelĽ 
19ŐŐ Qszére a konferenciákĽ összejövetelek végül teljesen megsz_ntek. A bevonultĽ 
szétszóródott Timótheusok és a velük kapcsolatot tartó lelki közösségek közti kapcsolattartás 
egyetlen módja a levelezés maradt.896 

 
8.9. Árvaház a háborúban  
 
A második világháború már nem sokkal a kitörése után éreztette negatív hatását az 

árvaház életébenĽ ugyanis 1939 Qszén katonákat szállásoltak be az árvaház emeleti 
szobáiba.897 Ez azonban csak a kezdet volt. 1940-tQl fQként a drágulásĽ leginkább a tej és a 
tüzelQ árának az emelkedése okozott egyre nagyobb nehézséget.898 1942-ben például a 
rendkívül hideg télnekĽ valamint a tüzelQ és meleg ruha hiányának köszönhetQen több 
gyermek fagyási sérüléseket szenvedett.899 Mivel több iskolát hadikórházzá alakítottak átĽ így 
a tanteremhiány miatt az 19Ő2/Ő3-as tanévtQl a gyermekek egy része délelQttĽ más része 
délután járt iskolába.900  

Komolyabb problémát jelentettĽ hogy az árvaházi dolgozók sorra kapták katonai 
behívójukat. A nevelQk közül csupán Csukás Zsigmond maradt az árvaházban. Segítségére 

                                                                 
891 Kiskoszmály, 1942/10. 6–7. 
892 Kiskoszmály, 1941/8. 3–4. 
893 Kiskoszmály, 1944/1. 6–7. 
894 Kiskoszmály, 1944/4. 6. 
895 Kiskoszmály, 1944/3. 6. 
896 Kiskoszmály, 1944/9. 5., 1944/11. 1–2. 
897 Gaál Zoltán 19Ő0. 1939. november 7. 
898 Kiskoszmály, 1940/11. 6. 
899 Kiskoszmály, 1942/3. 7. 
900 Kiskoszmály, 1942/11. 8. 



134 

 

három diakonisszaĽ Acsay IrmaĽ Szeghalmi Erzsébet és Kocsi Gizella érkezett.901 Mivel Tóth 
Kálmánt 19ŐŐ novemberétQl a komáromi egyházmegye missziói elQadójának nevezték kiĽ 
lemondott az árvaház vezetésérQl.902 Az árvaház „ügyes-bajos dolgait” innentQl kezdve Acsay 
Irma látta el.903 

19ŐŐ Qszén a front elérte Komáromot is. A légitámadások októbertQl március végéigĽ a 
város szovjetek általi elfoglalásáig tartottak. IdQközben az árvaház földszintjét német katonák 
szállták megĽ így az árvaház lakói elQször az emeletre költöztekĽ ahol menekültek voltak 
elszállásolvaĽ904 majd a Zámory utcai internátusi épület pincéjében találtak menedéket a 
bombázások elQl.905 FelvetQdöttĽ hogy ideiglenesen a környezQ falvakba költöztetik az 
árvákatĽ906 de végül csak a kisebb gyerekeket küldték ki vidékre Gizella testvér felügyelete 
alattĽ a többiek pedig helyben maradtak.907 

December 25-én hungarista falragaszok jelentek meg Komárom utcáinĽ melyek 
minden tizenhat évnél idQsebb fiút katonai szolgálatra utasítottakĽ908 19Őő január végén pedig 
a 14–16 év közti leventéket akarták elvinniĽ de Csukás Zsigmondnak végül ezt sikerült 
megakadályoznia.909 Csukás tiszteletes volt azĽ aki az elhurcolt és bevonult fiatalokkal 
folyamatosan tartotta a kapcsolatotĽ és bár Qt is több alkalommal árokásásra köteleztékĽ 
folyamatosan küldött leveleivel az embert próbáló idQkben is igyekezett összetartani a 
közösséget.910 „MindenkirQl akart tudni, azokról is, akiket elhurcoltak, de az otthon 
maradottakról is. Láthatatlan lelki közösséget hozott létre, amely oly csodálatos lelki erQvel 
segített mindenkit. Sorra írta a terjedelmes tanácsadó leveleket, de azonnal, késedelem nélkül. 
E levelek csaknem mindig pincékben, óvóhelyen íródtak […] E levelekben adott tájékoztatást 
a láthatatlan, egymástól sok száz kilométerre levQ lelki testvérekrQl.[…] Zsiga bácsi az itthon 
maradottakkal is foglalkozott, egyénileg is, de közösségben is. A pincében rendszeresen 
megtartották a bibliaórákat, rendszeres egyéni beszélgetéseket folytatott a vágyakozó árva 
fiúkkal. A városban családoknál imaórákat, házi istentiszteleteket tartott. Mentette az árvaház 
megmaradt bútorait, a Timótheus Könyvesbolt árukészletét.”911 – eleveníti fel Csukás front 
alatti tevékenységét visszaemlékezésében a leventeként Németországba elhurcolt Szenczi 
László. 

 Az árvaházi épületeket ugyan nem érte bombatalálatĽ a könyvesbolt viszont három 
alkalommal is légnyomást kapott. A Timótheus-palotát a német csapatok 19Őő januárjában 
ugyan elhagytákĽ de gyakorlatilag minden mozdítható tárgyat elvitték belQle.912 Csukás 
Zsigmond és a vele maradt árvaházi dolgozók és árvák próbálták menteniĽ amit lehetett. 
Egyik, 194ő. január 2Ő-én kelt levelében a következQkrQl tudósít: „Itthon folyik a munka. 
Hurcolkodás, rakodás, rendezkedés, szénhordás, kivágott gyümölcsfák aprítása, favágás. 
Vasárnap délelQtt a Timótheus bolt kirakatait mentettük, amit meghagyott belQle a légi akna, 

                                                                 
901 Kiskoszmály, 1944/11. 1. 
902 SzRKEZsLĽ Evidenčný listĽ Koloman TóthĽ Ő. 
903 Kiskoszmály, 1944/11. 2. 
904 Kiskoszmály, 1944/11. 1. 
905 Szenczi László 2010. Őő. 
906 Kiskoszmály, 1944/11. 1. 
907 Interjú Szeghalmi Erzsébettel (?-1999)Ľ 1999. január Ő. In: Hargita Árpád é. n. 30. 
908 Szenczi László 2010. Ő1–42. 
909 Csukás Zsigmond levele Szenczi LászlónakĽ 19Őő. február 2Ő. Uo. 2010. 62–63. 
910 Uo. 47. 
911 Uo. 92. 
912 Csukás Zsigmond levele Szenczi LászlónakĽ 19Őő. január 18. Szenczi László 2010. Ő8. 
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mely a templom elé esett és Czirják lelkész urat913 is agyoncsapta. Most, ma délután megyünk 
rendbe tenni az üzletet, mert a polcok is összedQltek. Van munka elég.”914 

A Malinovszkij marsall vezette II. ukrán front csapatai március 30-án foglalták el 
Komáromot és a városban május 1-vel újra bevezették a csehszlovák közigazgatást.915 Ezzel 
új korszak kezdQdött a Timótheus árvaház történetében is. 

 
8.10. Árvaház a „hontalanság éveiben” – rövid kitekintés 
 
A front elvonulását követQen az árvaház tovább folytatta m_ködésétĽ igazĽ a korábbi 

idQszaktól eltérQen már csak 12–1ő árvával és két-három nevelQvel (Csukás ZsigmondĽ 
Keszegh PálĽ Kocsi Gizella).916 A magyarságot a háborút követQen ért jogfosztó intézkedések 
részeként a Timótheus-palota 19Ő6. október 2Ő-én nemzeti gondnoksági felügyelet (národná 
správa) alá kerültĽ917 majd miután a Béthel Egyesületet feloszlattákĽ vagyonát pedig 
elkoboztákĽ az árvaház épülete is állami tulajdonba került.918 A református nevelQi munkát 
végül 19Ő8 tavaszán kellett beszüntetniĽ amikor az épület a Szociálisügyi Megbízotti Hivatal 
kezelésébe kerültĽ919 mely járási árva- és lelencotthont létesített benne.920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
913 Czirják János kézdimárkosfalvi menekült református lelkészĽ aki halála idején ideiglenesen Komáromban 
szolgált. Fazekas Zsuzsanna 201Ő. 1ő0. 
914 Csukás Zsigmond levele Szenczi LászlónakĽ 19Őő. január 2Ő. Uo. 2010. 62–63. 
915 Szénássy Zoltán: Rév-KomáromĽ KomáromĽ 200ő. 310. 
916 Priznanie majiteIa (trvalého užívatela) domu k vymeraniu obecných dávok a poplatkov na rok 19Ő7. Meno 
majiteIa: Spolok „Bethel“ Ref. Sirotinec.Ľ 19Ő7. dec. 31. Kalocsay Márta (Fót) tulajdonában  
917 Výmer. Majetok a nemovitosti býv. ma@. spolku „Bethel“ v Komárne – uvalenie národnej správy. Komisár 
pre mesto KomáromĽ č. 20.01Ő/19Ő6.Ľ 19Ő6. okt. 2Ő. Keszegh Pálné (KomáromĽ Szlovákia) tulajdonában. 
918 ŠOA KNĽ f. ONV KNĽ k. 366Ľ III. ref. 267/19Ő9/ő9 
919 ŠOA KNĽ f. ONV KNĽ k. 366Ľ III. ref. 267/19Ő9/1. 
920 Mikuláš Németh – uvoInenie z funkcie pre výkon dočasného správcu ODD Bethel v Komárne. Krajský 
národný výbor v NitreĽ č. V2-446. 0-1951/1.Ľ 19ő1. február 3. Keszegh Pálné (KomáromĽ Szlovákia) 
tulajdonában. Az épület 2006-ban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tulajdonába kerültĽ mely 23 fQ 
ellátására alkalmas öregotthonĽ egyúttal 1ő Alzheimer-kórbanĽ szklerózisban és demenciában szenvedQ betegek 
ellátását biztosító speciális otthon létesítését határozta el benne. Az elhúzódó felújítási munkálatok végül 2017-
ben fejezQdtek beĽ és ugyanezen év májusában megtörtént a megújult épület átadása is. 
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9. A Beretkei Református Árvaház 
 

9.1. ElQzmények 
 

1928. május 3-4-én Rimaszombat városa református leánykonferenciának adott 
otthont. A nagy érdeklQdés mellett megtartott rendezvénynek a presztízsét nagyban emelteĽ 
hogy elnökének a tiszáninneni egyházkerület püspökétĽ egyben az Egyetemes Egyház 
konventjének elnökétĽ Pálóczi-Czinke Istvánt választották. A mintegy 3ő0 résztvevQ, akik 
ellátogattak ebbe a kedélyes gömöri kivárosbaĽ Szlovákia és Kárpátalja olyan kiváló 
református lelkészek elQadásait hallgathattaĽ mint Bácsy GyulaĽ Galambos ZoltánĽ Zsemlye 
Lajos vagy SzQke István. A beszámolók szerint a kiváló hangulatban megtartott összejövetel 
messzemenQen elérte a szervezQk célját: a fiatal leányok hitbéli elmélyülését és lelki 
megújulását.921 Esetünkben azonban az összejövetel egy másik szempontból érdemel 
megkülönböztetett figyelmet. A rendezvényen megjelent nagyszámú lelkész és világi 
egyháztag részvételével megtartott közös értekezleten ugyanis Bácsy GyulaĽ a kárpátaljai 
kerület missziói lelkésze felvetette az akkor épp új gazdát keresQ rozsnyói gyógyfürdQ 
szállodaépületének egy árvaház és belmissziói központ céljaira való megvásárlását. A felvetés 
maradéktalanul elnyerte a résztvevQk tetszésétĽ és döntés született annak az egyetemes 
konventhez való felterjesztésérQl. MielQtt azonban ez megtörtént volnaĽ a Szlovenszkói és 
Kárpátaljai Református Egyház Egyetemes Konventjének Elnöki TanácsaĽ922 melynek tagjai 
teljes számban jelen voltak a konferenciánĽ május ő-én elutazott RozsnyóraĽ szemügyre vette 
a megvételre javasolt ingatlantĽ majd egy rögtönzött ülést tartava – a konvent utólagos 
beleegyezésére számítva – annak megvásárlása mellett döntött.923 

A vásárlásra vonatkozó adásvételi szerzQdés tervezetét a május 31-én Rozsnyón tartott 
rendkívüli ülésen terjesztették a konvent eléĽ melynek tagjai közül azonban többen 
fenntartásokkal fogadták az elnöki tanács vételi javaslatát: voltĽ aki az épületért kért összeget 
(Ő00 000 Kč) tartotta túl magasnakĽ más Rozsnyó városát nem tartotta megfelelQ helynek egy 
református magyar árvaház létesítéséreĽ LosoncotĽ Rimaszombatot vagy Beregszászt 
javasolva helyette. Tornallyay ZoltánĽ aki az elnöki tanács megbízásából az épület 
felbecsülését végezteĽ úgy vélteĽ a kért ár reálisĽ és inkább a fenntartási költségekkel 
kapcsolatban fogalmazta meg aggodalmait. Sörös Béla és Idrányi Barna is óvott az 
elhamarkodott lépésektQlĽ utóbbi egyúttal javasoltaĽ hogy a konvent mondja ki a vásárlás 
elhalasztását és a tervezet körültekintQbb elQkészítésére egy bizottság felállításátĽ mely magát 
esetleges további tagokkal kiegészítve a következQ ülésre újĽ körültekintQbb javaslatot készít. 
Idrányi javaslatát a konvent határozati erQre emelte.924 

A konvent döntése ellentétes reakciókat szültĽ mely kapcsán az egyház hivatalos lapjaĽ 
a Református Egyház és Iskola hasábjain éles vita bontakozott ki.  

                                                                 
921 A leánykonferenciáról lásd Református Egyház és IskolaĽ 1928/20. 3. és 1928/21. ő–6. 
922 Ez idQ szerint a konvent elnöki tanácsának és a tiszáninneni egyházkerület elnökségének a tagjait ugyanazon 
személyek alkották.  
923 Református Egyház és Iskola, 1928/21. 1. Az ingatlanhoz tartozott: egy emeletes szálloda Ő2 szobávalĽ 7ő 
ággyal és egy 1Őx16 méteres teremmelĽ egy hidegvizes fürdQ (villában)Ľ egy gQzfürdQĽ egy mesterséges tó 
csónakázásra vagy fürdésreĽ egy teniszpályaĽ három hold hegyi sétány és egy legelQ. Református Egyház és 
Iskola, 1928/34. 1–3. 
924 Patay Károly 1929a. ő–7. 
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Az ingatlan megvételének az elhalasztása leginkább a Gömöri Református 
Egyházmegye lelkészi karának soraiban váltott ki komoly felháborodástĽ akik a rimaszombati 
leánykonferencián csaknem teljes számban képviseltették magukatĽ és a rozsnyói fürdQ 
megvásárlásának lelkes támogatói voltak. Pk úgy éreztékĽ a konvent egyes tagjai elgáncsolták 
az árvaház felállítására irányuló törekvésüketĽ és a szeretetház ügyét – sok korábbi építQ 
javaslathoz hasonlóan – oktalan halogatásukkal és túlzott óvatosságukkal lassú elhalásra 
ítélték. Kövér Árpád tornaljai lelkész Cselekedjünk! címmel elmarasztaló cikket jelentetett 
meg a Református Egyház és Iskola július 1-i számábanĽ cselekvésképtelenséggel és a 
cselekedni vágyók akadályozásával vádolva a konventet. Kövér szerint alapvetQ érdekük a 
szeretetintézmény felállításaĽ mely a sok sebbQl vérzQ egyházuk jövQbeni felemelkedésének 
egyik zálogát jelenthetiĽ de ezt a konvent egyes tagjaiĽ sajnosĽ nem tudatosítják.925  

A sajtóvitába többen bekapcsolódtakĽ köztük a lap fQszerkesztQjeĽ Magda Sándor isĽ 
akiknek esetünkben a vitát lezáró írása érdemel kiemelt figyelmet. Magda ebben ugyanis – 
minden bizonnyal helyesen – rámutat arraĽ hogy a szeretetintézmény körül fellángolt vita 
valós okát elsQsorban a három kerület feloldhatatlan szembenállásában kell keresnünk. Ez az 
„antagonizmus” a felelQs azértĽ hogy az elmúlt tíz évben számos ígéretes próbálkozás 
meghiúsult. EbbQl szerinte a tanulság azĽ hogy amit három kerület együtt nem tud 
megteremteniĽ azt meg kell próbálniuk a kerületeknek külön-külön létrehozni. JavasoltaĽ hogy 
a tiszáninneni kerület állítsa fel a szóban forgó szeretetintézménytĽ a dunáninneni karolja fel a 
losonci teológiátĽ a kárpátaljai pedig hívja életre az oly rég óta áhított tanítóképzQt. „Ha 
kiderül, hogy a kerületek külön-külön akcióképesek, […] akkor nincs semmi baj: jogunk és 
reményünk lehet az életre.” – zárta gondolatmenetét Magda.926 

A gömöri lelkészek a július Ő-én Rozsnyón megtartott egyházmegyei 
lelkészértekezleten végül önálló cselekvésre szánták el magukat: határozatilag mondták ki egy 
árvaház felállításának szükségességétĽ a helyszínre vonatkozóan azonban nem határoztakĽ 
„mert a fQ dolog az, hogy az eszme megvalósuljon”Ľ az „eszme” megvalósításának ügyében 
pedig cselekvésre kérték föl az egyházmegyei közgy_lést.927 A gömöri egyházmegye július 
30-án Szalócon tartott rendes közgy_lésén foglalkozott a gömöri lelkészek felterjesztésével. 
Tornallyay Zoltán egyházmegyei fQgondnok a gy_lést megnyitó beszédében szintén a 
szeretetház mielQbbi létrehozása mellett foglalt állást: „Meg kell szerezni egy objektumot, 
legyen az kicsi vagy nagy, és szerezze azt meg akár az egyetemes egyház, akár a kerület, akár 
egy egyházmegye vagy egy egyház, de cselekedni kell. Meg kell végre mutatnunk, hogy élünk 
és élni akarunk. [...] Nem tudjuk mi mindent rejthet méhében ennek a szeretetháznak a 
megalkotása. Én ettQl és az ezt életre keltQ lelki megmozdulástól várom egyházi életünk sok 
krónikus bajának meggyógyulását. Az alkotás vágyának öröme, a megnövekedett önbizalom 
tettekben fog megnyilvánulni ott is, ahol eddig csak szavakban tört elQ az akarat. FQleg ennek 
az intézetnek áldó hatásától várom az egyházi közszellem elQnyös megváltozását.”928 A 
jelenlévQk is egyöntet_en támogatták az árvaház felállításátĽ elhelyezésére pedig a rozsnyói 
fürdQ épületét javasolták. A közgy_lés mindazonáltal határozatilag kimondtaĽ hogy az 
egyházmegye lelkészei és tanítói az 1928-tól kezdQdQen tíz éven keresztül jövedelmük 2%-
ával kötelesek hozzájárulni e nemes cél megvalósításához (kivéve azon lelkészeketĽ akik nem 

                                                                 
925 Református Egyház és Iskola, 1928/27. 2–3. 
926 Református Egyház és Iskola, 1928/50. 1–2. 
927 Csabay Pál 1928. 23. 
928 Uo. 6. 
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rendelkeztek állampolgársággalĽ és így államsegélyben sem részesültek). Az egyházmegye a 
felállítandó árvaházat a sajátjaként szándékozik megalapítaniĽ de azt készségesen felajánlja a 
tiszáninneni egyházkerületnekĽ ezen keresztül pedig a konventnekĽ hogy egyetemes egyházi 
célokat szolgáljon. Mindaddig azonbanĽ míg a létesítendQ intézmény az egyházmegye 
tulajdonát képeziĽ a Gömöri Ref. Egyházmegye Árvaháza nevet viselje. Az ügy elQkészítésére 
és végrehajtására bizottságot jelöltek kiĽ melynek tagjai azonosak voltak a konvent árvaházi 
bizottságának a tagjaival. Ezen túl a közgy_lés résztvevQiĽ önzetlenségüket bizonyítandóĽ 
helyben 43 180 Kč adományt ajánlottak fel a létesítendQ árvaház javára.929 
 Az egyetemes konvent fentebb tárgyalt döntése azonban nemcsak a vitátĽ de az 
adakozást is elindította a tervezett szeretetintézmény javára. Pálóczi-Czinke István még május 
20-án a Református Egyház és Iskolában megjelent vezércikkében (KérQ szó a református 
árvaház érdekében) felajánlotta az énekeskönyvének és vallástani kézikönyveinek bevételébQl 
származó teljes jövedelmét az árvaház javáraĽ egyúttal másokat is felszólított az 
adakozásra.930 Ennek eredményeként augusztus közepéig több mint 10 000 Kč adományt 
juttattak el a konvent elnökéhez. A gömöri lelkészek és tanítók nagylelk_ felajánlásától 
felbuzdulva az ungi és az abaujtornai egyházmegye is kilátásba helyezte anyagi 
támogatását.931  

A tiszáninneni egyházkerület november 10–12-én Kassán tartotta soros közgy_lésétĽ 
melynek egyik központi témája a tervezett szeretetintézmény felállítása és az e körül kialakult 
helyzet volt. A gy_lésen nem volt jelen Lukács GézaĽ932 aki levélben értesítette a közgy_lés 
résztvevQit egyházkerületi fQgondnoki tisztségérQl való lemondásáról. Távozásának döntQ 
okaként a konvent májusi ülésének a rozsnyói vasas-fürdQ árvaház és diakonisszaképzQ 
céljaira való megvásárlását elhalasztó határozatát nevezte meg: „ErQs meggyQzQdésem – írta 
az egyházkerülethez intézett levelében –, hogy a konventi ülésen többségre emelkedett 
vélemény oly csapást jelent Egyetemes Egyházunkra, amelyet talán belátható idQn belül sem 
heverhet ki ,– és, hogy ez nem építQ munka, hanem destructiót képez, amivel személyemet nem 
azonosíthatom, – részesévé nem tehetem.”933 Véleménye szerint a konventi tagok többsége 
csupán azért nem támogatta a nevezett ingatlan szeretetotthon céljára való megvásárlásátĽ 

                                                                 
929 Csabay Pál 1928. 2Ő. 
930 Református Egyház és IskolaĽ 1928/21. 2. Végül az árvaház csak Pálóczi-Czinke vallásokatatási könyveinek a 
jövedelmét kapta meg. 
931 Református Egyház és IskolaĽ 1928/3Ő. 1.; KQmives Sándor 1929. 30–31. 
932 Lukács Géza (18ő6–1938) fQispánĽ egyházkerületi fQgondnok. Középiskoláit Rimaszombatban és RozsnyónĽ 
a jogot Eperjesen és Budapesten végezi; ügyvédi vizsgát 1881-ben tesz. 1910-ben Gömör megye alispánjáváĽ 
1917-ben fQispánjává nevezik ki. 1910-tQl a Gömöri Református Egyházmegye gondnokaĽ 1921-tQl pedig a 
Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület fQgondnoka.   
933 Péter Mihály 1929a. 9. Lemondásának másik okaként pedig azokat az alsópapság egyes tagjai által 
megfogalmazott és egyre szélesebb körben terjesztett vádakat nevezte megĽ melyek az elnökséget teszik 
felelQssé az állami segélyek elmaradásaĽ a lelkészek és tanítók állampolgárságának a rendezetlensége és az 
egyházi törvények állami jóváhagyásénak az elmaradása miatt: „…felemlítem még – olvashatjuk lemondása 
apropóján Pálóczi-Czinke István püspöknek írt levelében –, hogy lemondási szándékomban megerQsített azon 
hiedelem, – hogy ne mondjam: tapasztalatom – is, mely szerint Egyetemes Egyházunk kebelében egy olyan 
irányzat burjánzott fel, mely mindennel elégedetlen s mely minden bajainkért a vezetQséget okolja s teszi 
felelQssé, – nem gondolván meg, hogy ily irányzat a vezetQség elkedvetlenedését eredményezi és hogy ennek más 
vége, mint a komoly embereknek az egyházi ügyektQl való visszavonulása, nem lehet. Tévedhetek; én azonban 
akként vélekedem, hogy az én lemondásom ténye alkalmat fog szolgáltatni a mindennel elégedetlenek 
gondolkodására s a végsQ következményeknek lelki szemeik elé állítása megrendíti s jobb belátásra térítvén Qket, 
a jelenlegi áldatlan állapotoknak, a torzsalkodásnak, féltékenységnek és visszavonásnak véget vetnek. ” Uo. 10. 
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„mert az eszme mások agyában született meg.”934 Pálóczi-Czinke püspök évértékelQ 
beszédében szintén a felállítandó árvaház támogatását kérte a jelenlevQktQlĽ így egyáltalán 
nem meglepQ módon az egyházkerület képviselQi határozatilag kimondtákĽ hogy az árvaház 
létesítésének a gondolatát felkaroljákĽ és 1929. szept. 1-ig megvalósítják. Felállításának a 
helyéül azonban – bár sok tekintetben Rozsnyót ideálisnak tartották –Ľ „az egyetemességre 
való törekvés és a fekvés adta sok elQnyökre való tekintettel” Rimaszombatot jelölték meg. 
Felállítottak továbbá egy bizottságotĽ melyet felhatalmaztak az intézmény számára megfelelQ 
hely vásárlására. Az ingatlan megvételére és a szeretetház kiépítésére a kerület 36Ő 630 Kč-t 
ígért. Határozat született arról isĽ hogy a felállítandó és a jövQben a kerület által anyagilag 
fenntartott árvaház a Szlovenszkói Keleti Ref. Egyházkerület Árvaháza nevet fogja viselniĽ 
egyúttal az intézményt felajánlották az egyetemes konventnek.935 Tornallyay Zoltán 
javaslatára a közgy_lés továbbá kimondtaĽ hogy amennyiben a konvent a Pálóczi-féle 
énekeskönyvek eladásából befolyt és a jövQben befolyó összeget az egyházkerületek között – 
az eladott példányok számarányában – elosztja, akkor a tiszáninneni egyházkerület a rá esQ 
részt a tervezett árvaházra fordítja.936 

A konvent elutasító döntése ellenére az árvaház ügyeĽ ha lassan isĽ de biztosan haladt a 
megvalósulás felé. Az események további menetére azonban mégsem egy közgy_lési vita 
vagy határozatĽ hanem egy apró gömöri falucska lelkészlakában megejtett bensQséges esti 
beszélgetés volt döntQ hatással: „1928. december 4-én este hárman beszélgettek együtt a 
beretkei szegényes paplak ebédlQjében: a szegény lelkipásztor, a felesége és Torna llyay 
Margit,937 a birtokos úrnQ. 

Lelküket az Isten országa, különösen az árvák ügye és a református egyház nagy 
szegénysége foglalkoztatta. 

... hát én már mondtam - szólott Margit asszony – hogy odaadom a Beretky Qsi 
kastélyt és adok 100 000 koronát az árvaház céljaira.  

Meggondolta-e jól nagyságos asszony? – kérdezte komolyan a lelkész. 
Hát hogyne gondoltam volna meg! – volt a válasz. 
Akkor tessék leülni az asztalhoz és tessék megírni, amit gondolt, aztán majd meglátjuk, 

mit tehet vele Isten.... 
Amikor készen volt az okmány, a lelkész meghatottan, imára kulcsolt kezekkel mondta 

rá az áment. 
Ez az Isten lelke által elQkészített elhatározás szülte a beretkei árvaházat.”938  
A visszaemlékezést a beszélgetés egyik résztvevQjeĽ a beretkei „szegény lelkipásztor”Ľ 

Bácsy Gyula vetette papírra. BácsyĽ aki a rimaszombati konferencián az árvaház ötletét 
felvetetteĽ és akinek Czinke püspök már akkor felajánlotta annak vezetésétĽ még 1928 
augusztusában az intézmény gyors felállításának a reményében hagyta ott KárpátaljátĽ és 
fogadta el a beretkei gyülekezet meghívását.939 

                                                                 
934 Péter Mihály 1929a. 9. 
935 Péter Mihály 1929a. őő–57. 
936 Péter Mihály 1929a. 108–109. 
937 L. Tornallyay Margit (1879–19ő7) földbirtokos. Iskoláit Tornalján és Budapesten végzi. 1910-ben férjhez 
megy Laszkáry Gyula miniszteri fogalmazóhozĽ de hamarosan elválik. A fQvárosból hazatérve Beretkére 
költözik és élete végéi itt élt. 
938 Bácsy Gyula 1929b. 112–113. 
939 Szabadi István 2008. 33–34. 
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L. Tornallyay Margit felajánlása már másnap ott feküdt a Tornaljára összehívott 
rendkívüli egyházmegyei közgy_lés résztvevQinek asztalánĽ akik „hálás örömmel” fogadták a 
nagy érték_ adományt.940 

Egy hét múlvaĽ december 13-án a konvent Kassán tartott soros közgy_lésén az elQzQ 
rendkívüli ülésen felállított bizottság941 ismertette jelentését a felállítani tervezett szeretetház 
elhelyezésérQl. A bizottság úgy vélteĽ hogy kezdetnek egy kisebb méret_ árvaház és 
diakonisszaképzQ létrehozása volna ajánlottĽ majd idQvelĽ az egyház anyagi kondícióinak a 
javulásával kerülhetne sor egy nagyobb intézmény létesítésére. Öt épület megtekintése után a 
bizottság az általa meghatározott szempontok alapján az L. Tornallyay Margit jóvoltából 
felajánlott ingatlant találta a legmegfelelQbbnekĽ egyúttal javasolta a konventnek e „nagyszer_ 
alapítvány” elfogadásátĽ mivel nézete szerint „ez volna az a mustármag, amelybQl az 
egyetemes egyház szeretetintézményeinek terebélyes fája egykor kihajtana.”942 A tárgyban 
továbbá felolvasták a tiszáninneni egyházkerület fentebb már tárgyalt határozatát árvaház 
létesítésérQlĽ valamint Szabó Béla huszti lelkész levelétĽ melyben értesíti a konventetĽ hogy a 
huszti egyház szintén egy szeretetház felállítását határozta elĽ és ehhez kéri a konvent erkölcsi 
támogatását. Ugyanekkor Balogh ElemérĽ a Dunáninneni Református Egyházkerület püspöke 
jelentésben közölteĽ hogy saját kerülete is megmozdult egy szeretetintézmény felállítása 
érdekébenĽ és ehhez a konvent jóindulatát kéri.943 

A konvent köszönettel fogadta L. Tornallyay Margit felajánlásátĽ és a továbbiakban 
felhatalmazott egy bizottságot az adomány átvételéreĽ illetve a kastély átalakítási terveinek az 
elkészítésére azzal a kikötésselĽ hogy az intézet 1929. szept. 1-jén megnyitható legyen. Mivel 
az árvaház az egyetemes egyház tulajdonát fogja képezniĽ a konvent kimondtaĽ hogy a 
tiszáninneni egyházkerület árvaház felállítására vonatkozó határozatát tárgytalannak tekinti 
(azt egyébként is felajánlotta a konventnek)Ľ a fenntartására felajánlott pénzösszegre azonban 
igényt tartĽ egyúttal felszólított mindenkit az adakozásra. A tervezett további 
szeretetintézmények felállítása kapcsán örömét fejezte kiĽ és azokat erkölcsi támogatásáról 
biztosította.944 

A konvent által kiküldött bizottság 1929. jún. 10-én tartott ülésén az egyház nevében 
átvette L. Tonallyay Margit alapító oklevelétĽ ill. a felajánlott ingatlant és tartozékait.945 Az 
alapítólevélben az adományozó kikötötteĽ hogy az ajándékozott ingatlan csak Beretkéhez 
kötötten és csak árvaház vagy belmissziói központ céljaira használható felĽ el nem 
idegeníthetQ módon. A felajánlott 100 000 Kč pénzösszeg szintén kizárólag ezen intézmény 
fejlesztésére fordítható. Ha az árvaház a jövQben valamilyen oknál fogva megsz_nne az 
alapítólevélben lefektetett célt szolgálniĽ az visszaszáll az alapítóraĽ illetQleg annak református 
vallású jogutódaira. A bizottság a továbbiakban az árvaház számára megvásárolta a 
szomszédos telken álló Beretkei Református Egyház iskolaépületét 2ő 000 Kč-értĽ és 
utasításokat adott mind ennekĽ mind a Beretky-kastély épületének az átépítése ügyében.946 A 

                                                                 
940 Csabay Pál 1929. 12–13. 
941 A bizottság Bácsy Gyula missziói lelkésszel egészítette ki magát. Patay Károly 1929. 23. 
942 Uo. 
943 Patay Károly 1929. 27 
944 Uo. 28. 
945 Református Egyház és Iskola, 1929/33. 5. 
946 Uo. 4–5. 
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leendQ intézmény vezetését – a konvent utólagos jóváhagyásának a reményével – Bácsy 
Gyulára és feleségéreĽ szül. Kolozsváry Erzsébetre bízta. 947 

Hamarosan megkezdQdtek az építkezési munkálatokĽ és a megszabott határidQt 
némileg átlépve október végére a szükséges átalakításokat el is végezték.948 Az átépítéshez 
szükséges terveket díjtalanul Tornallyay Zoltán okleveles építészĽ a tiszáninneni 
egyházkerület fQgondnoka készítetteĽ és Q felügyelte a munkálatokat is.949 A berendezési 
tárgyak költségét szinte teljes mértékben fedezték az önkéntesen befolyt adományok. A 
pénzadományokon kívül az adományozók terménnyelĽ bútorokkalĽ ágynem_velĽ házi 
szQttesekkelĽ ruhanem_vel stb. segítették az induló árvaházat. Bácsy Gyula az év elejétQl 
kezdve számos adománygy_jtQ körutat tett; ezek alkalmával vallásos estélyeket tartott a 
református gyülekezetekbenĽ melyeken bemutatta a felállítani tervezett árvaházatĽ és 
adakozásra szólította fel a jelenlévQket.950 A nemes ügy többeket is cselekvésre ösztönzött. 
Szent-Iványi Józsefné szül. Wlassics Margit bárónQ Batta Sámuelné úrnQvel együtt öt 
községet látogatott megĽ házról házra járvaĽ hogy adományokat gy_jtsenekĽ és egy szekérnyi 
edényt és fehérnem_t szedtek össze az árvaház javára.951 A Gömöri Református 
Lelkészegyesület és a Gömöri Református Tanítóegyesület júl. 18-ánĽ ill. aug. 6-án Csízben 
tartott közgy_léseiken némi módosítással megerQsítették korábbi felajánlásaikat. Ezek alapján 
a gömöri egyházmegye közgy_lése október 16-án PelsQcön tartott ülésén határozatban 
mondta kiĽ hogy minden rendes gömöri egyházmegyei lelkész és tanító 120 Kč-val köteles 
hozzájárulni az árvaház fenntartásáhozĽ míg a gömöri gyülekezetek minden egyháztag után 20 
fillért kötelesek befizetni ugyanerre a célra. A közgy_lés továbbá a kerületen keresztül a 
konvent elé terjesztette azon óhajátĽ hogy „az árvaház külsQ és belsQ ügyeinek intézésében a 
gömöri egyhm.-nek megfelelQ jog biztosítassék.”952 

Végül 1929. okt. 31-énĽ másfél évvel azutánĽ hogy a rimaszombati leánykonferencián 
felvetQdött egy református szeretetintézmény felállításának a szükségességeĽ 12 árvával (10 
fiúĽ 2 lány) megnyitotta kapuit a Beretkei Református Árvaház.953 

                                                                 
947 Református Egyház és Iskola, 1930/19. 5.   
948 Megnyitáskor az árvaház rendelkezésére álló helyiségek (két épületben): 2 hálóteremĽ 1 irodaĽ 2 szoba a 
diakonisszák számáraĽ 1 fürdQszobaĽ 2 elQszobaĽ 1 ebédlQteremĽ 1 konyhaĽ 1 éléskamraĽ 2 cselédszobaĽ 1 
mosókonyhaĽ 2 pincehelyiségĽ 1 fáskamraĽ 2 padlástérĽ 1 disznóólĽ 1 tyúkól. Uo. Ő. 
949 Az átalakítási munkálatokért 1929 végéig 83 őŐ7 Kč-t fizettek. Uo. 
950 Református Egyház és Iskola, 1929/17. 9. 
951 Csabay Pál 1930. 16.   
952 Uo. 74.  
953 Uo. 16. Beretke az egykori Gömör-Kishont vármegyébenĽ a Sajó és a Murány patak találkozásánál terül el. 
Az elsQ világháború után Csehszlovákiához került községet a két világháború között mintegy félezren laktákĽ 
melybQl a reformátusok száma 1930-ban 182 volt.  

A falut korábban több nemesi család is laktaĽ akik közül idQvel az Qsi Beretky család emelkedett ki. A 
família utolsó férfitagjaĽ Beretky Károly 18Ő9-ben birtokait vejéreĽ Fialka Józsefre ruházta. A családi birtokért a 
leányági örökösök hosszú és elkeseredett pert folytattak („beretki háború”)Ľ melyben több száz család volt 
érdekelt. A birtok 1919-ben a Tornallyay családra szállt. Mivel a famíliának Tornalján is voltak földjeiĽ így a két 
örökösĽ Tornallyay Zoltán és nQvéreĽ Margit osztályegyezséget kötöttekĽ melynek értelmében a beretkei birtokot 
minden tartozékával együtt MargitĽ míg a tornaljait Zoltán örökölte.  

A beretkei birtokhoz két kúria is tartozott. Az ún. alsó kastélyt Beretky Zsigmond építtette 17ő7-ben, itt 
lakott Tornallyay Margit. A másik kúriát néhány évtizeddel korábbanĽ 1723-ban emelték a templomdomb 
tetején. Tornallyay Zoltán visszaemlékezése szerint ez utóbbi már a XIX. század végén eléggé elhanyagolt 
állapotban voltĽ és hol magtárkéntĽ hol cselédlakkéntĽ hol gazdatiszti lakásként szolgált. Ezt az épületet 
adományozta oda Tornallyay Margit a már említett  módon a református egyháznak árvaház felállítására. N. N. 
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9.2. Az árvák felvétele, létszáma 
 
Az elsQ árvák felvételi kérelmét954 augusztus 10-ig kellett eljuttatni az árvaház 

igazgatói tanácsáhozĽ míg a felvételt ugyanezen testület szeptember 30-án tartotta meg. ÁrvátĽ 
félárvát bárki javasolhatott az ország bármely területérQl felvételre a helyi református 
lelkészekenĽ tanítókon keresztülĽ vagy egyenesen az árvaház vezetQségét megkeresve.955 Az 
intézményben csak az öt és a tizennégy év közötti református vallású gyermekek kaphattak 
elhelyezést.956 A felvételi szabályzat értelmében elQször a teljesĽ majd a félárvák kerültek 
felvételreĽ nemre és társadalmi osztályra való tekintet nélkül. Azok az árvákĽ akiknek anyagi 
helyzetük megengedte vagy rendszeres neveltetési segélyben részesültekĽ évi járulékkal 
kellett hozzájárulniuk neveltetésük költségeihez.957 Lelencet vagy más vallású árvát nem 
vettek fel. ElQbbit azért nemĽ mivel az egyház nem szeretett volna segítQkezet nyújtani ahhozĽ 
hogy „fiatal anyák lerázhassák a nyakukról gyermekeiket és b_nös életüket így könnyebben 
élhessék tovább”958Ľ míg az utóbbiak kizárásával más felekezetek esetleges rosszallását 
próbálták elkerülniĽ nehogy a „lélekhalászat” gyanúja vetQdjön rájuk.959 Az elsQként felvett 
árvák kivétel nélkül szegény családokĽ földm_vesekĽ iparosokĽ napszámosok gyermekei 
voltak.960                              

Az árvaházi bizottságnak az árvák felvételével kapcsolatos politikáját Boross Kálmán 
bírálta a Református Egyház és Iskola hasábjain. A kamocsai lelkész szerint indokolatlan árva 
és félárva között különbséget tenniĽ mivel a félárvák esetenként rosszabb körülmények között 
élnekĽ mint a módosabb rokonokkal rendelkezQ teljes árvák. Más felekezetek esetleges 
neheztelésével pedig nem szabad törQdniĽ mivel ez esetben nem „lélekhalászat”Ľ hanem 
„lélekmentés” folyik. Boross szerint a beretkei árvaháznak ebben a kérdésben a marcelházi 
református árvaház mintáját kellene követnieĽ ahová teljes és félárvákatĽ református és más 
vallásúakat megkülönböztetés nélkül felvesznek.961 Dusza János gömöri esperes furcsánakĽ 
egyben jelzésérték_nek tartottaĽ hogy csak kétkezi munkások árvái kerültek a kapuit megnyitó 

                                                                                                                                                                                                           

1937. 90.; Tornallyay Zoltán: Följegyzések BeretkérQl. Kézirat. Ifj. Tornallyay Zoltán (Budapest) tulajdonában. 
1-2.; Mihályfalusi Forgon Mihály 2001. 111. 
954 A felvételi kérelemhez mellékelni kellett egy lehetQleg lelkész által írt életrajzotĽ szegénységi bizonyítványtĽ 
esetleges iskolai bizonyítványtĽ egészségi és oltási bizonyítványt és szülQi vagy gyámi nyilatkozatot arrólĽ hogy a 
gyermek árvaházi neveltetési ideje alatt a felette való rendelkezési jogáról lemond. Református Egyház és Iskola, 
1929/33. 5. 
955 Gérecz Lajos é. n.a. 39. 
956 N. N. 1940. 58.  
957 Református Egyház és Iskola, 1929/33. 5–6. 
958 Református Egyház és Iskola Ľ 1929/Ő3. 11. A lelenc gyermekek felvételének a kérdése 193ő-ben újra 
napirendre kerültĽ de az árvaházi bizottság újfent elutasítóan foglalt állast az ügyben: „Hosszas eszmecserék és 
tapogatózások után az árvaházi bizottság úgy döntött, hogy törvénytelen gyermeket nem vesz fel. […] Tény, hogy 
a lelenckérdés megoldása igen fontos problémája egyházunknak. A mai gyakorlat szerint a lelencek túlnyomó 
része elvesz egyházunkra és fajunkra. Ezen tehát segíteni kell haladéktalanul. Itt volna az ideje, hogy egyetemes 
alapon állítsunk fel egy lelencházat, vagy ha ez kivihetetlen, más utakon  igyekezzünk megmenteni a veszendQ 
lelkeket.” Soós Károly é. n.c. 113.       
959 Református Egyház és IskolaĽ 1930/31. Ő. A református és a katolikus egyház között a két világháború között 
még mindig megvolt a XIX. századból örökölt feszültségĽ mely az átkeresztelésekbQl és a vegyes házasságokból 
származó gyermekek vallási hovatartozásának a kérdésébQl eredt. Az árvaházi bizottság – indoklása szerint – a 
többi egyházzal való konfliktust akarta elkerülni azzalĽ hogy csak református árvákat vett fel. 
960 Csabay Pál 1930. 16. 
961 Református Egyház és Iskola, 1930/35. 6. 
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intézetbeĽ szerinte ez arról tanúskodikĽ hogy az értelmiségĽ fQként a lelkészek és tanítók 
egyelQre nem fordulnak kellQ bizalommal az árvaház felé.962  

Az árvaházi bizottság azonban nemcsak árvákat és félárvákat vett fel az intézetbe. 
1930-ban például két olyan lakója is volt az árvaháznakĽ akik ugyan nem voltak árvákĽ de 
nagyon rossz szociális körülmények között éltekĽ ezért nyertek felvételt.963 Amennyiben 
idQvel valamelyik félárva vagy rossz szociális helyzete miatt ide került gyermek családi 
körülményei jelentQsen javultakĽ akkor Qket visszaküldték hozzátartozóikhoz.964 

A beretkei árvaház lakói a közelebb fekvQ vidékekrQlĽ elsQsorban a tiszáninneni 
egyházkerületbQl kerültek ki. 193Ő-ben az itt nevelt gyermekekbQl 2ő a tiszáninneni, 8-8 
pedig a dunáninneniĽ ill. kárpátaljai kerületekbQl került az intézetbe.965 Mivel 1935-ben 
Munkácson és NagyszQlQsön a református egyháznak újabb árvaházai jött létreĽ a 
Kárpátaljáról származó gyerekeket ide helyezték át.966 

IdQvel gyakorlattá vált az árvák idegen családoknál való elhelyezése. Az árvak iránti 
érdeklQdés is egyre intenzívebbé vált: voltĽ aki nevelésreĽ voltĽ aki befogadásra kért gyermeket 
az árvaháztól. Az árvaházi bizottság minden alkalommal alapos vizsgálat alá vette a befogadó 
családotĽ hogy megbizonyosodjonĽ a kiadott árvak minden szempontból megfelelQ helyre 
kerülnek. 193ő-ben az intézet kötelékébe tartozó Ő1 árvából már 12 családoknál volt 
elhelyezve. Ugyanebben az évben egy árva nyelvtanulás céljából a liptószentmiklósi 
evangélikus árvaházban tartózkodott cseregyerekként.967 

 

 
10. táblázat 

Az árvaház gondozásában levQ árvák száma (1929–1938)968 
 
 
 

                                                                 
962 „De mégis gondolkodásra ad okot az, hogy egyetlen lelkészi, vagy tanítói árváért sem folyamodtak. Hiszen az 
nagyszer_, ha egyetlen ilyen árva sincs. De vajon nincs? És vajon nincs-e olyan árva, akinek intelligens szülei 
voltak? Kérem lelkésztársaimat és egyházmegyémnek minden faktorát, ne dobják el indolensen az áldást, melyet 
a beretkei árvaházzal Isten a legelsQ sorban nekünk, gömörieknek adott. Ez akármennyire egyetemes, mégis a mi 
gyermekünk. Benne a jövQnk, benne a boldogságunk ” – fogalmazta meg Dusza János. Csabay Pál 1930. 16–17. 
A késQbbiekben a helyzet némileg megváltozottĽ és értelmiségi szülQk árvái is kerültek az intézménybe: 1933-
ban 39 gyermek közül 1 tisztviselQĽ 2 tanítók árvája volt. Soós Károly 193ő. 167. Az árvák származása családjuk 
társadalmi hátterét tekintve 1938-ban: földm_ves 16Ľ napszámos 1ŐĽ iparos 9Ľ egyéb 3Ľ tanító 1. Gérecz Lajos é. 
n.a. 39.    
963 Dusza János 1932a. 62. 
964 1934-ben öt gyermek került így vissza a családjához. Soós Károly é. n.b. ő0.  
965 Uo. 
966 Soós Károly é. n.c. 109. 
967 Uo. 
968 Csabay Pál 1931b. 10ő.; Csabay Pál 1932. 96.; Dusza János 1932a. 62.; Soós Károly 193ő. 166.; Soós Károly 
é.n.b. Ő9.; Lenkey Lajos é. n.c. 31.; Lenkey Lajos é. n.d. 32.; Gérecz Lajos é. n.a . 39.; Szeretet, 1933/10. 5. 

Év 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
Árvák száma 19 30 30–36  38 39 41 38 43 33 43 
EbbQl családoknál, 
iparosoknál, 
kereskedQknél  
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9.3. Az árvaház irányítása 
 
A beretkei árvaház az Egyetemes Egyház tulajdonát képezteĽ és a konvent gyakorolt 

felette felügyeleti jogot. Az árvaházi ügyek intézésére árvaházi bizottságot hozott létreĽ ez 
nevezte ki az igazgatótĽ aki az intézmény vezetQje volt. Az árvaház élén 1929. október 31-tQl 
1935. augusztus 15-igĽ Kárpátaljára való távozásáigĽ Bácsy Gyula állt. Bácsy viszonylag 
szabad mozgásteret kapott az árvaházi ügyek intézésébenĽ ami azonban utódainak már nem 
adatott meg; távozása után a konvent ugyanis kimondtaĽ hogy a jövQben „minden külsQ és 
belsQ árvaházi munka egyedül és kizárólag az árvaházi bizottság utasításai és jóváhagyása 
alapján végezhetQ.”969 Pontosan szabályozták az igazgatóĽ a tanító és a háziasszony 
munkakörét isĽ munkájukért eztuán személyes felelQsséggel tartoztak. Az intézmény 
pénzügyeinek a kezelését kivették az igazgató kezébQl, és egy banktisztviselQre bízták. A 
bizottság bízott abbanĽ hogy a változtatások után az új igazgatónak immáron több ideje marad 
a propagandamunkára.970 A Bácsy távozásával megüresedett beretkei lelkészi állásra 1936 
januárjában Borza Barnabás Zoltán dunaradványi lelkészt választották megĽ akit az árvaházi 
bizottság egyúttal megbízott a szeretetintézmény vezetésével is.971 Borza másfél évigĽ 1937. 
augusztus 31-ig állt az árvaház élénĽ ekkor lemondott igazgatói posztjárólĽ972 helyi lelkészi 
állását azonban továbbra is megtartotta. 1937. szeptember 1. és 19Ő7. szeptember 30. között – 
kezdetben helyettesĽ majd rendes igazgatóként – Gérecz Lajos973 beretkei iskolaigazgatóĽ 
majd távozását követQen megbízott helyettes igazgatóként 19Ő9-ig újra Borza Zoltán állt az 
intézmény élén.974  

Az árvaházi bizottságĽ mely kezdetben 6–7 férfitagból álltĽ975 a konvent döntésének 
értelmében 193ő-ben további férfitagokkal, valamint egy sz_kebb nQbizottsággal egészítette 
ki magát.976 A bizottság évente egy-két alkalommal ülésezett általában BeretkénĽ tagjai pedig 
csaknem kizárólag a gömöri egyházmegyébQl kerültek ki.  

A konvent egy másikĽ korábbi határozata minden egyházmegyében árvaházi 
segítQbizottságok létrehozását rendelte el.977 Ennek értelmében a gömöri egyházmegye 1930-
ban állította fel a maga bizottságátĽ melynek feladata az árvaház munkájának a református 
hívekkel való megismertetése és adományok gy_jtése volt.978 A gömöri lelkészi kar mindig 
kiemelt figyelemmel követte az árvaház sorsát. 193ő-ben az egyházmegyei 
                                                                 
969 Soós Károly é. n.c. 81. 
970 Uo. 109. 
971 Református Egyház és Iskola, 1936/5. 7. 
972 SRKTGyL, TiszáninnenĽ FelvidékĽ Püspöki irattárĽ 1938. PF 26. 1. 1Ő3. Jelentés a beretkei református 
árvaház 1937. évi m_ködésérQl. 1. 
973 Gérecz Lajos (1902–1990) iskolai és árvaházi igazgató. Iskoláit Bejében és SajógömörönĽ a tanítóképzQt 
Sárospatakon végzi. BarkánĽ AlmágybanĽ SzkárosonĽ majd 1930-tól Beretkén tanítóĽ utóbbi helyen 
iskolaigazgatóĽ árvaházi helyettesĽ majd rendes igazgató. 1950–őŐ között a tornaljai nyolcosztályos magyar 
tannyelv_ középiskolát vezeti. 19ő2-ben súlyos infarktuson esik átĽ ezért 19őŐ-ben nyugdíjazzák. 
974 KQmives Sándor 1939. 78.; JegyzQkönyv. Felvétetett Beretkén 19Ő7. szeptember 30-ánĽ a beretkei ref. 
árvaház átadása és átvétele ügyében. A szerzQ tulajdonában. 1.; Borza Zoltán 2007. Ő. 
975 Az Árvaházi Bizottság tagjai 1930-ban: Barna BélaĽ a gömöri egyházmegyei gondnokaĽ a bizottság elnöke; 
Tornallyay ZoltánĽ a tiszáninneni egyházkerület fQgondnoka; Dr. Kovács László konventi ügyészĽ Dusza János 
esperes; Dr. Kathona LászlóĽ a gömöri egyházmegyei tanácsbírójaĽ Boza Lajos tanítóĽ egyesületi elnök; Bácsy 
Gyula árvaházi igazgató. Református Egyház és Iskola. 1930/19. 6. 
976 Soós Károly é. n.c. 110. 
977 Dusza János 1932b. 87. A határozatot a megyék többsége nem teljesítette. 
978 Csabay Pál 1931a. 28. 
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lelkészértekezleten egy bizottság kiküldését határozta el azzal a feladattalĽ hogy dolgozzon ki 
egy tervezetet az intézmény rendszeres és kielégítQ pénzügyi ellátásának a biztosítására.979 A 
bizottság jelentését az egyházkerület elé terjesztetteĽ melyben javasolta a lelkészekĽ tanárok és 
gyülekezetek kötelezQ megadóztatását az árvaház javáraĽ de ezt azonban a kerület nem 
fogadta el.980 

Az Országos Hivatal 1937-ben felszólította az árvaházatĽ hogy a törvény értelmében 
kérje állami elismertetésétĽ melynek az intézmény eleget is tett. Ezzel az árvaházban folyó 
munka immáron állami ellenQrzés alá került.981 
 

9.4. Az árvaház pénzügyi helyzete  
 
 Az árvaház vezetQségének az intézmény fennállása során mindvégig komoly 
erQfeszítéseket kellett tennie a m_ködéshez szükséges anyagiak elQteremtéséhez. Mivel a 
református egyház a csehszlovák államtól csak minimális anyagi támogatásban részesültĽ így 
oktatási és karitatív céllal létrejött intézményei csaknem teljes mértékben a református hívek 
áldozatkészségére voltak utalva. 

A beretkei árvaház fenntartásában különösen nagy anyagi áldozatot vállalt a Gömöri 
Református Egyházmegye. Az intézmény felállításának az ötletét is a gömöri református 
lelkészek és világiak karolták felĽ és az azt irányító bizottságban is gömöriek foglaltak helyet. 
Az árvaház ugyan az egyetemes egyház tulajdonát képezteĽ azonban a gömöriek mindvégig 
megkülönböztetett figyelemmel kísérték annak sorsátĽ mintegy saját gyermeküknek tekintve 
azt. 

Amint fentebb már írtukĽ a gömöri református lelkészek és tanítók elsQként ajánlották 
fel önkéntes adójukat az árvaház javára. Példájuk követésre találtĽ és az elkövetkezQ években 
több egyházmegye is éves „árvaházi adót” vetett ki lelkészeireĽ tanítóira és gyülekezeteire.982 
Ezen járulékok rendszeres fizetése stabil anyagi hátteret biztosíthatott volna az árvaház 
számáraĽ de a lelkészek gyakran kétségbeejtQ gazdasági helyzeteĽ továbbá a térségbe 
begy_r_zQ gazdasági válság következtében az erre irányuló határozatok sokszor papíron 
maradtak. Dusza János gömöri egyházmegyei esperes 1930-ban már arról panaszkodottĽ hogy 
a kezdeti adakozókedv gyorsan elapadt; az egyházmegyéje tagjai által megajánlott egyszeri ő0 
000 koronás alapítványi tQkébQl 1ő 000 Kč még mindig hiányzott.983 Hasonló volt a helyzet 
az évi rendszeres járulékokkal is. Bácsy Gyula az 1930-as évre vonatkozóĽ a gömöri 
egyházmegye közgy_lése számára készített jelentésében nehezményezteĽ hogy az egyes 
egyházmegyék által megszavazott évi hozzájárulást sem a lelkészekĽ sem a tanítókĽ sem a 
gyülekezetek nem fizetik be idQreĽ így már tetemes hátralékot halmoztak fel.984 A gömöri 
egyházmegye hiába próbált saját hatáskörében szankciókat alkalmazni az adósságot 

                                                                 
979 Lenkey Lajos é. n.b. ő9. 
980 SzQke István 193ő. 13Ő. 
981 SRKTGyL, TiszáninnenĽ FelvidékĽ Püspöki irattárĽ 1938Ľ PF 26. 1. 1Ő3. Jelentés a beretkei református 
árvaház 1937. évi m_ködésérQl. 1. 
982 Abaúji egyházmegye: évi 120-120 Kč/lelkészĽ tanító; ungi egyházmegye: évi 60-60 Kč/lelkészĽ tanító és 10 
fillér/gyülekezet/fQ; felsQzempléni egyházmegye: évi ő0 Kč/lelkész és 20 fillér/gyülekezet/fQ; kárpátaljai ungi 
egyházmegye: évi 60–60 Kč/lelkészĽ tanítóĽ gyülekezet; ugocsai egyházmegye évi 30-30 Kč/lelkészĽ tanító és 10 
fillér/gyülekezet/fQ. Dusza János 1932b. 86. 
983 Csabay Pál 1931. 11. 
984 Csabay Pál 1931b 3. 107. 
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felhalmozókkal szembenĽ985 az éves árvaházi járulékok befizetése továbbra is akadozott. 
Kudarcba fulladtak azok a próbálkozások isĽ melyek az árvaházi járulékok fizetésének 
kötelezQvé tételét szerették volna elérni összegyházi vagy legalább egyházkerületi szinten. E 
kezdeményezések hátterében minden esetben gömöri lelkészekĽ egyháztagok álltak. A gömöri 
lelkészértekezlet 1932 májusában Rimaszécsen tartott ülésén felkérte a konventetĽ hogy az 
egyházi tisztviselQk és egyháztagok beretkei árvaház céljaira történQ megadóztatását tegye 
egységessé és kötelezQvé minden egyházmegye számára.986 A konvent elutasította a 
javaslatotĽ mint ahogy a tiszáninneni egyházkerület is elvetette a Gömöri Árvaházi Ellátási 
Bizottság azon javaslatátĽ mely értelmében a kerület lelkészeit és tanítóit évi 30 KčĽ a 
gyülekezeteket pedig 10 fillér/fQ befizetésére kötelezzék az árvaház javára.987 Az egyre 
szaporodó hátralékok idQvel arra kényszerítették a gömöri egyházmegyétĽ hogy felülvizsgálja 
eddigiĽ árvaházi célokat szolgáló adóztatási politikáját és 1935. jan. 1-tQl 60 Kč-ra szállította 
le a lelkészek-tanárok éves árvaházi járulékátĽ míg a hátralékot felhalmozók számára annak 
kifizetésére kölcsönt ajánlott fel évi 6%-os kamatra.988 Ez sem hozta meg a várt eredménytĽ 
úgyhogy két év elteltével ismételten felére csökkentették a befizetendQ járulék összegét.989 

Fontos bevételi forrást jelentettek az intézmény számára az önkéntes adományokĽ 
melyek egy részét alapítványi formábanĽ990 másik részét pedig egyszer felhasználható 
adományként jegyezték. Az utóbbiból származó bevételek a gazdasági válság 
elhatalmasodásával párhuzamosan csökkentekĽ majd a harmincas évek közepétQl újra 
növekedést mutattak. Az alapítványtevQk közül ki kell emelni az 1929-ben leköszönt 
tiszáninneni püspökötĽ Pálóczi-Czinke IstvántĽ aki az általa írt és roppant népszer_ 
vallásoktatási könyveinek teljes jövedelmét ajánlotta fel az árvaház céljaira.991 Kezdetben a 
konventen keresztül történt a könyvek terjesztéseĽ a bevételt pedig a konventi pénztár az 
árvaház számlájára utaltaĽ992 majd 1935-tQl maga az árvaház vette át a terjesztéssel járó 
feladatokat is.993 Az alapítványokban felhalmozott tQkét nem kizárólag betétkönyveken 
kamatoztatta az árvaház. 1933-ban az alapítványi pénzek egy részébQl 87 868Ľő0 Kč értékben 
szántóföldet vásárolt Gömörpanyit és Csoltó határábanĽ melyet bérbe adott.994      

Nem magasĽ de rendszeres bevételt eredményeztek a mindenkori árvaházi igazgatók 
személyes gy_jtQútjai. Kezdetben Bácsy Gyula egyedül járta a református gyülekezeteket 
adományokértĽ késQbb viszont már a közelebbiĽ fQként gömöri gyülekezetekbe az árvákat is 
magával vitteĽ akik m_sorral örvendeztették meg a jelenlevQket. Ezeken az árvaesteken az 

                                                                 
985 A gömöri egyházmegye a korábban önként jegyzettĽ de be nem fizetett adományok befizetésére két év 
haladékot adottĽ míg a rendszeres évi járulék utáni hátralékra évi 6%-os kamatot vetett ki. Csabay Pál 1931b. 13. 
986 Csabay Pál 1932. 3Ő–35. 
987 SzQke István 193ő. 13Ő. 
988 Lenkey Lajos é. n.a. Ő2. 
989 Lenkey Lajos é. n.d. ő1–52. 
990 1936. dec. 31-én az árvaház fenntartását szolgáló 12 alapítvány (Barka-Lucskai Alap.Ľ Bácsy Palkó Alap.Ľ P. 
Czinke István Alap.Ľ Fejlesztési Alap.Ľ Gömöri Alap.Ľ Királyhelmeczi Alap.Ľ KisgejQczi Alap.Ľ Koós István 
Alap.Ľ Minaji Egyházi Alap.Ľ Mórocz Hagyatéki Alap.Ľ Patay Károly Alap.Ľ Dr.Rothman Alap.)  tQkéjének 
összege 76 ő28Ľ60 Kč volt. Ezek éves kamatai ugyanebben az évben 29őőĽ70 Kč-t tettek ki. Czeglédy Pál 1937b. 
30–32. 
991 1938-ban az ún. Czinke-alap mintegy 6Ő 000 KčĽ vagyis 10 000 pengQ értéket képviselt. Konkoly-Th. István 
é. n.a. 12Ő. 
992 Ez az összeg 1930-ban 12 000 Kč volt. Református Egyház és Iskola, 1930/15. 5. 
993 Soós Károly é. n.b. 110. 
994 Soós Károly 193ő. 172. 
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árvaház vezetQje rövid prédikációt tartottĽ diavetítéssel egybekötve bemutatta az árvaház 
történetét és az ott végzett munkátĽ majd a kis árvák versekkelĽ énekekkelĽ rövid 
színdarabokkal szórakoztatták a publikumot. A megható m_sorszámok után nem volt olyan 
résztvevQje az estnekĽ akinek ne nyílt volna meg a pénztárcája az árvák javára.995  

A konvent – lehetQségeihez mérten – anyagilag is igyekezett segítséget nyújtani az 
intézménynek. 1930-ban 30 000 Kč kamatmentes kölcsönt (késQbb adománnyá lett 
átminQsítve)996 és 20 000 Kč pénzsegélyt szavazott meg az árvaháznakĽ997 majd 1936-ig 
évente változó (Ő000–20 000 Kč) összeg_ támogatást folyósított.998 1932-ben saját költségen 
kiadott 50 000 darab iskolai füzetet juttatott az árvaháznak terjesztésre. Az ebbQl származó 
jövedelmet az intézet megtarthatta.999 A gömöri egyházmegye ugyan kötelezQvé tette 
iskoláinakĽ hogy ezen a téren szükségleteiket az árvaházból rendelt füzetekkel fedezzékĽ1000 
ennek ellenére a füzetakció végül kudarcot vallott: a szétküldött füzeteket sok református 
iskola bontatlanul visszaküldteĽ ezzel érzékeny veszteséget okozva az árvaháznak.1001  

Nagyobb sikerrel járt az árvaházi perselyek szétküldése. 193Ő-ben a konventi árvaházi 
bizottság templomokĽ iskolák számára perselyek készítését határozta elĽ melyek bevétele a 
tervek szerint a beretkei árvaházat illették volna. A perselyekĽ bár elQállításuk jelentQs 
kiadással jártĽ végül elkészültekĽ és jó befektetésnek bizonyultak: az intézetnek rendszeresĽ 
biztos bevételt jelentettek.1002 

 Nem nagy érték_ekĽ de rendszeresek voltak a természetbeni juttatásokĽ valamint 
gyakoriak voltak például a ruhanem_ és egyéb tárgyi adományok is. Itt megemlíthetjük 
Andrássy Manó gróf nevétĽ aki vaságyakkal látta el az árvaházatĽ 1003 illetve a Csehszlovák 
Vöröskereszt EgyletetĽ amely Mikuláš Huba tornaljai járásfQnök és felesége közbenjárására 
1934-ben karácsonyi ajándékként 32 öltözet új ruhát juttatott el a beretkei árváknak.1004 

A tornaljai járás – minden bizonnyal ugyancsak Mikuláš Hubának köszönhetQen – a 
kezdetektQl fogva havi 1000 koronát juttatott az intézménynekĽ de idQvel a királyhelmeciĽ a 
felediĽ a losonci és a galgóci járások is megjelentek a támogatók között. A késQbbiekben 
komoly segítséget jelentett az Országos Hivatal anyagi támogatásaĽ amely 1936-tól az I. bécsi 
döntésig évente 10 000 Kč-val segítette az árvaházat.1005 

                                                                 
995 Református Egyház és Iskola, 1938/12.4–ő. Fennmaradt BácsyrólĽ hogy adománygy_jtQ útjai során 
meglehetQsen rövid prédikációkat tartottĽ és ha ezt szóvá tették nekiĽ akkor azt felelte: „Magyar ember 
kolbászból hosszút szeret, prédikációból rövidet.” Református Újság. 2008/Ő. Ő. A beretkei lakosok emlékezete 
megQrzött egy másik érdekességet is Bácsyval kapcsolatban. Eszerint az egykori árvaházi igazgató nagyon 
szeretett vadászniĽ de korosodva a hallása egyre rosszabb lett. Kedves szórakozásáról azonban sehogy sem akart 
lemondaniĽ ezért mikor vadászni ment a Beretke környéki erdQkbeĽ mindig magával vitt két árva gyermeketĽ akik 
idQben figyelmeztettékĽ ha valahol zajt csapott a vad. Horváth Ilona (Beretke) közlése.         
996 KQmives Sándor 1938. 79. 
997 Dusza János 1932a.133–134. 
998 Soós Károly 193ő. 173.; Soós Károly é. n.b.: őŐ.; Soós Károly é. n.c. 11Ő.Ľ Czeglédy Pál 1937b. 30. 
999 Csabay Pál 1932. 98–99. 
1000 Uo. 
1001 Soós Károly 193ő. 171. 
1002 Soós Károly 193ő. 170. Az árvaháznak 1936-ban 2 206Ľőő Kč bevétele származott a perselypénzbQl. 
Czeglédy Pál 1937b. 30.   
1003 Dusza János 1932a. 63. 
1004 Soós Károly é. n.b. ő2. Mikuláš Huba 1928–193ő között állt a Tornaljai Járási Hivatal élén. Gaál Imre 2001. 
130. 
1005 Czeglédy Pál 1937b. 30.; KQmives Sándor 1939. 78. 
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EgyházmegyeiĽ egyházkerületi és konventi szinten is számos határozat született a 
beretkei árvaház rendezett gazdasági hátterének a megteremtése érdekében. A problémát az 
jelentetteĽ mint ahogy erre az árvaházi bizottság 1931-es jelentésében is rámutatottĽ hogy 
ezeket nem hajtották végre.1006 Ennek oka csak kisebb részben kereshetQ a lelkészekĽ tanítók 
árvaházzal szembeni indifferens magatartásábanĽ inkább magyarázható a gyülekezetek és 
lelkészeik rossz gazdasági helyzetével és a további egyházi intézmények létrejöttévelĽ melyek 
fenntartási költségeit szintén a gyülekezetek viselték. Mindehhez járultĽ hogy az árvaház 
csaknem az New York-i tQzsdekrachhal egy idQben nyitotta meg kapuit. A világgazdaság 
összeomlásának negatív hatásai hamarosan érezhetQvé váltak Csehszlovákiában isĽ erQsen 
rányomva bélyegét a református hívQk adakozókedvére. Minden pénzügyi nehézség ellenére a 
beretkei árvaház éves bevétele 1930 és 1938 között átlagosan 80 000 Kč körül mozgottĽ 
melybQl 30-3ő árvát tartottak el. Amennyiben ezt összevetjük a kiskoszmályi árvaház 
bevételévelĽ ahol például 1936-ban 65 000 Kč-bQl alkalmazottakkal együtt 63 személyt látták 
el,1007 akkor megállapíthatjukĽ hogy a beretkei árvaház financiális állapota kielégítQ volt. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
11. táblázat 

A beretkei árvaház költségvetése 1929–1938 között (Kč-ben)1008 
 

*  az összegben nem szerepel L. Tornallyay Margit adománya 
**  az elQzQ évrQl fennmaradt összeggel együtt 
***  ebbQl több mint 23 000 Kč saját alapokra való átírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1006 Dusza János 1932a. 66. 
1007 N. N. 1937. 9. 
1008 Református Egyház és Iskola, 1930/19. 5.; Dusza János 1932a: 17Ő–177; Csabay Pál 1932. 97.; Soós Károly 
193ő. 171.; Soós Károly é. n.b. őŐ–őő.; Soós é. n.c. 11Ő–11ő.; Czeglédy 1937b. 29.; Konkoly-Th. István é.n.a. 
125.; SRKTGyL, TiszáninnenĽ FelvidékĽ Püspöki irattárĽ 1938. PF 26.; Tornlallyay Zoltán – Gérecz Lajos: A 
beretkei ref. árvaház számadása az 1937. évrQl. 1. 

Év 1929 1930 1931 1932 1933 
Bevétel  215 930* 115 090 136 780** ? 77 446 
Kiadás  125 460 110 799 86 208 ? 71585 

Év 1934 1935 1936 1937 1938 
Bevétel  88 055 55 447 76 372 80 353 114 336** 
Kiadás  72 219 73 864 51 514 68 139 73 125*** 
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 Dunai e.k. Tiszai e.k. (ebbQl a gömöri e.m.) Kárpátaljai e.k. Összesen 
1929 33 869 195 781 (74 147) 36 858 266 508 
1930 16 311 44 831 (29 806) 19 595 80 737 
1931 8 213 20 820 (12 560) 18 946 47 979 
1932 6 591 24 334  21 093 52 018 
1933 6 153 19 536 (10 847) 18 116 43 805 
1934 5 739  20 753  15 218 41 710 
1935 5 273 34 173 (15 000) 4 508 43 954 

Összesen   82 149 360 228 134 334 576 711 
% 14,2 62,5 23,3 100,0 

 
12. táblázat 

Adományok a beretkei árvaház javára 1929–193ő között (Kč-ben)1009 
 
 
9.5. Élet az árvaházban 

 
 „Az elsQ árva a máramarosi hegyek közül, Husztról került Beretkére. A szegénység 
testi és lelki nyomorából a Szabó Béla lelkész meleg szíve emelte ki, azzal a gondolattal, hogy 
Q lesz a huszti árvaház elsQ árvája. De mert az egyetemes református egyház a beretkei 
árvaházat megszerveztette, és jónak látszott minden erQt ide összpontosítani, Huszt kedves 
gondolatáról, az árvaház ottani alapításáról lemondott, és így lett a Huszt elsQ árvája, a 
beretkei árvaház elsQ gyermeke”1010 – olvashatjuk Bácsynak a Szeretet Naptárban megjelentĽ 
az árvaház történetét bemutató írásában az elsQ árvaĽ a huszti Percsi Sándor Beretkére 
kerülésének a történetét. A kis Percsit hamarosan követték a többiekĽ az intézmény lakóinak 
száma pedig hamarosan harminc fölé emelkedett.    

A Beretkére került árvákat minden tekintetben kifogástalan körülmények fogadták. A 
fiúk és lányok külön hálószobában aludtak. Az árvaház mindenkori irányítói igyekeztek 
figyelmet fordítani a gyermekek testiĽ lelki és szellemi fejlQdésére is.  

Maga az árvaház két épületbQl állt. Az egyik a Tornallyay Margit által 
odaajándékozott kastélyĽ míg a másik a mellette megvásárolt egykori református elemi iskola 
épülete volt.1011 
 A kastélyban a felújítás után hét helyiség állt az árvaház rendelkezésére. Az épület 
északi oldalán egy fatornác húzódott végigĽ innen nyílt a bejárat (a tornác keleti végén volt 
felfüggesztve az Egry Ferenc1012 által készített harangĽ a „KisgejQc”). A bejárati ajtón 

                                                                 
1009 Református Egyház és Iskola. 1930/19. ő.; Dusza János 1932a: 17Ő.; Csabay Pál 1932. 97.; Soós Károly 
1935. 176–177.; Soós Károly é.n.c. 117. 
1010 Bácsy Gyula 1931. 79 
1011 Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ 
tulajdonában. 
1012 Egry Ferenc (1864–19Őő) harangöntQ mesterĽ földbirtokosĽ politikus. A Monarchia idQszakában a 
függetlenségi párt tagja. Az államfordulat után részt vesz a  kisgazdapárt szervezésébenĽ majd az 1926-ban 
létrejött Magyar Nemzeti Párt egyik alelnöke. 192Ő–193ő között a párt szenátora PrágábanĽ 1939–19ŐŐ között 
mint meghívott kárpátaljai képviselQ a magyar képviselQház tagja. 1890-tQl KisgejQcönĽ majd a 20. sz. elejétQl 
Budapesten is nemzetközi hír_ harangöntQ m_helyt m_ködtet. Mindezek mellett a református egyházban is aktív 
szerepet vállal. 
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keresztül az elQszobába jutottunkĽ melybQl három helyiség nyílt. A bal oldali ajtó a lányok 
szobájába vezetettĽ mely az épület legszebb terme volt boltozatos mennyezetének 
köszönhetQen. A teremben rendezetten egymás mellett mintegy tizenöt vaságyat helyeztek elĽ 
középen két mosdót. A két vasrácsos ablak között a falon az alapító arcképe volt elhelyezve. 
A mennyezet közepérQl petróleumlámpa lógott (villanyvilágítást csak a visszacsatolás után 
kapott az árvaház). EbbQl a helyiségbQl nyílt a gondozónQ(k) szobája. Az elQszobától jobbra a 
fiúk hálóterme helyezkedett elĽ hasonló berendezésselĽ mint a lányokéĽ míg a fQbejárattal 
szemközti ajtó az igazgató irodájába nyílt.1013 Itt „ropog a t_z a téglakályhában, a beretkei 
mesterek specialitásában. A falakon kedves jó barátainknak arcképei. Egyik asztalon a 
vendégkönyv és az aranykönyv. A polcon néhai Mórocz Mihály ezüstserlege. Minden tele 
iratokkal, propagandanyomtatványokkal, könyvekkel, füzetekkel. Van írógép is, sQt, van a 
szobában egy kényelmes dívány is. Nem tudom, hogy a vendégek használják -e inkább vagy 
Gérecz. Egy nagy láda tele Czinke-féle vallástani könyvekkel: az árvaház felbecsülhetetlen 
vagyonával. És van egy helyes kis Wertheim-szekrény is…”1014 – örökített meg számunkra egy 
pillanatképet az irodahelyiségrQl egy gyakori látogatóĽ Tornallyay Zoltán. A szobához kis 
erkély is tartozottĽ melyrQl szép kilátás nyílt a falura és a közeli Sajó-völgyi falvakra. Az 
irodából egy nagyobb terembe lehetett jutniĽ ahol a ruhák és egyéb adományok voltak 
raktározvaĽ illetve itt tartották a karácsonyi ünnepélyeket is. Innen egy további szoba nyíltĽ az 
ún. betegszobaĽ ahol szükség esetén a fertQzQ betegségben szenvedQ árvákat helyezték el. Az 
egész épület kQkerítéssel volt körbekerítve. 

Az árvaház lakói azonban jóformán csak aludni jártak a kastély épületébeĽ idejük 
nagyobb részét a szabadban vagy a szomszédos egykori iskolaépületben töltöttékĽ ahol az 
ebédlQ egyfajta közösségi teremként is szolgált. Az étkezQ mellett itt kapott helyet a konyhaĽ a 
spájz és a szakácsnQ szobája is. NyáronĽ jó idQben azonban nem volt ritkaĽ hogy ebédhez az 
udvaron terítettek meg.1015 

Az árvák taníttatása a község református elemi iskolájában folyt a helyi diákokkal 
együtt. Mivel az árvaház saját célra megvásárolta az iskola épületétĽ ezért az egyházközség 
Bácsy javaslatára 1929-ben új iskolaépületet emelt.1016 Az egytanerQsĽ egy helyiséggel 
rendelkezQ iskola azonban kicsinek bizonyultĽ ezért a következQ évben újabb tantermet 
építettek hozzáĽ és az intézményt két tanerQssé fejlesztették.1017 Az iskola igazgatójaĽ Gérecz 
Lajos nagy gonddal látta el nevelQi-oktatói feladatátĽ az árvákkal délutánonként külön 
foglalkozottĽ ennek keretén belül hetente kétszer szlovák nyelvórákat tartott a számukra.1018  

Az árvaház vezetQsége igyekezett mindenkit a képességei szerint taníttatni. A 
felcseperedQ fiúárvák többségét iparossegédnek vagy tanoncnakĽ a lányokat pedig fQként 
cselédnek adták.1019 A jobb elQmenetelt felmutató árvák tandíjmentesen a sajógömöri 
evangélikus polgári iskolában folytathatták tanulmányaikatĽ ahol ingyen tankönyveket is 
                                                                 
1013 Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ 
tulajdonában. 
1014 Tornallyay Zoltán é. n. 3ő. 
1015 Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ 
tulajdonában. 
1016 Szabadi István 2008. 36.      
1017 Csabay Pál 1931a: 20. A beretkei református iskola tanárairól nincsenek pontos adataink. Gérecz mellett 
1933-ban Bodzássy IstvánĽ míg 1936/37-tQl Bartal Lenke volt az intézmény másik oktatója. Szerényi Ferdinánd 
é. n. 280.Ľ  N. N. 1937. 90. 
1018 Soós Károly 193ő. 168.Ľ Soós Károly é. n.b. ő1. 
1019 Gérecz Lajos é. n.e. 38.  
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kaptak.1020 A Beretke és Sajógömör közti mintegy ő km hosszú utat naponta kétszer 
gyalogszerrel tették meg a diákok.1021 Az elsQ bécsi döntésig mindössze egyetlen diákról 
tudunkĽ aki a polgáriból továbblépve középiskolai tanulmányokat folytatott.1022 Az intézmény 
lakóit a mindennapi élethez szükséges gyakorlati tudással is igyekeztek felvértezni: a lányok 
stoppolni, foltozni, varrniĽ kézimunkázniĽ dagasztaniĽ sütniĽ fQzni tanultakĽ míg a fiúk 
kosárfonásban és kertészkedésben szereztek jártasságot.1023 Hogy miként telt az árvák egy 
átlagos napjaĽ azt érzékletesen mutatja be Gérecz Lajos árvaházi igazgatóhelyettes egy írásaĽ 
mely a Beretkei Árvaház Kis Naptárában látott napvilágot 1938-ban. Érdemes hosszabban 
idézni belQle: „Reggel van. Hatot mutat az óra. Megcsendül az árvaház kis harangja, Egry 
Ferenc ajándéka.1024 Hangja messze elhallatszik a Sajó völgyében. Az este pihenésre tért ház 
megéled. A kis ágyacskákból talpra ugranak a gyerekek. Azonnal öltözéshez fognak. Nincs idQ 
a tétlenkedésre. A nagyobbak már fel is öltöztek. Testvéri szeretettel segítenek a kicsinyeknek. 
A kis ágyacskákat még csak a nagyobbak tudják szépen megvetni. A két „hetes” a betonnal 
borított padlót és folyosót is felmossa hét órára. Ekkor újra megszólal a harang. A 
gyereksereg már katonás sorban állva vár vezényszóra a tornagyakorlathoz […] Tizenöt 
percig tart a reggeli torna. Ekkor reggelizünk. Kenyér és tej a reggeli. Templomba megyünk 
ezután, hogy Isten áldását kérjük napi munkánkra. Nyolctól tizenkettQig iskolai tanítás van. 
Délben ebéd. Minden étkezés elQtt énekelünk és imádkozunk. Az ebéd levesbQl, fQzelékbQl és 
kenyérbQl áll. Kétszer van hetenként tészta és hús. EgytQl háromig ismét tanítás. Háromtól 
négyig szabadfoglalkozás. Négykor uzsonna. Azután hatig tanulás, közben tizenöt perc szünet. 
A délutáni órákban és csütörtökön szoktuk elvégezni a kerti munkát, mert az árvaháznak 
nagyon jó kertje van. Különösen nagy hasznát vesszük a kertnek Qsszel, míg adományok nem 
érkeznek...  Fél hét. Este van. Messzehangzóan csendül az árvaház kis harangja. 
Énekeskönyvvel és Bibliával gyülekezünk az ebédlQben. »Egyedüli reményem...« száll 
reménykedve a gyermeki ártatlan ajakról. »UramĽ kihez mennénk máshozĽ örök életnek 
beszéde van Tenálad« – olvassuk a Biblia biztató szavait. Munkában kifáradt testünk megújul. 
Lelkünk felfrissül, „mint a plántaĽ mikor arra harmatcseppet szülsz hajnalra”. Hálát adunk az 
imádság szavával a mindenhatónak, hogy a mai napot is védQszárnyai alatt tölthettük el.”1025 
Az idézetbQl is kit_nikĽ hogy az árvaház irányítói komoly hangsúlyt fektettek a vallásos 
nevelésre. A felsoroltak mellett az árvák még vasárnaponként bibliakörön vettek részt a falusi 
gyermekekkel együttĽ1026 illetve egyéni pasztorációban is részesültek.1027 
 Az elsQ évtQl kezdve jelentkezhettek olyan családok az árvákértĽ akik hajlandóak 
voltak gondoskodni a nyári ellátásukról.1028 A nyaraltatási program idQvel olyan sikeressé 

                                                                 
1020 Csabay Pál 1932. 96. A beretkei és a gömöri iskoláról és tanárairól a vonatkozó idQszakra lásd Heged_s 
András visszaemlékezését: Heged_s András 1973. 131–146. 
1021 Soós Károly 193ő. 168. 
1022 Végh Mária 1936-tól a pozsonyi állami tanárképzQ középiskolát látogatta. A fQvárosban m_ködQ református 
diákinternátus ingyen biztosított szállást a számára. Czeglédy Pál 1937b. 28.   
1023 Soós Károly é. n.b. ő0. 
1024 A harang jelenleg a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma állandó kiállításán 
tekinthetQ meg. 
1025 Gérecz Lajos é.n.a. Ő0–41.  
1026 Csabay Pál 1932. 96. 
1027 Soós Károly 193ő. 169. 
1028 Csabay Pál 1931a. 11. 
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váltĽ hogy pl. 1933-ban 39 árvából 3ő-öt tudtak elhelyezni családoknál a nyári idQszakra. Ez 
jelentQs anyagi megtakarítást is eredményezett az árvaháznak.1029              
 
 9.6. Az árvaház mint diakonisszaképzQ 
 

A beretkei szeretetintézmény eredeti elképzelések szerint nemcsak mint árvaházĽ 
hanem mint diakonisszaképzQ központ is funkcionált volna. Az ezzel kapcsolatos 
várakozások azonban nem valósultak meg. Az épületet úgy alakították kiĽ hogy egyidej_leg 
négy önkéntes diakonissza-gondozó számára biztosítson elhelyezést.1030 Az árvaház 
kezdetben valóban négy diakonissza-jelölttel indultĽ akik nevelQi feladatokat láttak elĽ1031 de 
számuk idQvel egyre apadtĽ míg a harmincas évek végén már csak egyetlen nevelQnQ 
vigyázott az árvákraĽ az „áldott lelk_ derék”1032 Major AnnaĽ aki végzett óvónQ és kit_nQ 
varrónQ is volt.1033 Bácsy Gyula lelkész-igazgató az 193Ő. évrQl szóló jelentésében arról 
számol beĽ hogy a diakonisszajelöltek gyorsan belefáradnak az árvaházi teendQkbeĽ és még 
azelQtt hátat fordítanak az intézménynekĽ hogy alaposan beletanulnának a munkájukba.1034 
Ráadásul 1930 Qszén kétĽ a nevelQi munkára alkalmatlannak bizonyult diakonisszanövendék 
az árvaházból való távozásuk után panaszt emeltek Bácsy ellen. A konventi árvaházi bizottság 
vizsgálatának eredményeként az árvaházi igazgatót ugyan felmentették a vádak alólĽ de a 
számukra kedvezQtlen döntés után a két felperes a konventi elnökséghez fordultĽ amely 
fegyelmi eljárást indított az igazgató ellen. Végül a két egykori diakonisszajelölt még a 
konventi bírósági ítélet megszületése elQtt visszavonta a vádakat.1035  

1937 végén az árvaházi bizottság egy utazótitkárt állított munkábaĽ akinek feladata a 
kapcsolat tartása és erQsítése volt a gyülekezetek és az árvaház között. A feladatot Megyeri 
Zsuzsanna látta elĽ aki a debreceni diakonisszaképzQ végzett diakonisszája volt.1036 
 

9.7. Az árvák egészségügyi ellátása 
 
Az árvák egészségi állapota mindvégig kielégítQ volt az árvaház fennállása idejénĽ 

haláleset egyszer sem fordult elQ. Az árvaházi bizottság egyik jelentése szerint ez a kiváló 
orvosi ellátás mellett a falu kedvezQ fekvésének is köszönhetQ: „Az árvaház egészségi 
viszonyai megfelelQek. Beretke maga egy igen egészséges falu, déli fekvéssel, sok erdQvel, 
folyóvizekkel. Az árvaház fekvése is elsQrangú. Napsugárban, jó levegQben igazán nincs 
hiány.”1037 Az árvák egészségi állapotáért a harmincas években Dr. Rothmann Sándor zsidó 
származású tornaljai orvos feleltĽ aki a munkájáért kapott honoráriumát több esetben az 

                                                                 
1029 Soós Károly 193ő. 170. 
1030 Református Egyház és Iskola, 1930/19. 4. 
1031 Uo. 4–5. 
1032 Tornallyay Zoltán é. n. 3Ő. 
1033 Czeglédy Pál 1937b. 29. 
1034 Soós Károly é. n.b. ő0. 
1035 Szabadi István 2008. 36–37. 
1036 SRKTGyL, TiszáninnenĽ FelvidékĽ Püspöki irattárĽ 1938. PF 26. 1. 1Ő3. Jelentés a beretkei református 
árvaház 1937. évi m_ködésérQl. 1. 
1037 Dusza János 1932a. 62.   
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intézet megsegítésére általa létesített Rothman-alapítvány számlájára utalta.1038 Árvaházi 
teendQit nagy odaadással végezteĽ fQként a preventív intézkedésekre helyezett hangsúlyt. 1039 
Ha valamelyik árva gyermek megbetegedettĽ biciklijén azonnal az árvaházba sietettĽ hogy 
minél gyorsabban kezelésbe vegye.1040  

Az árvaházban higiéniai szempontból példás viszonyok uralkodtak: az árvák minden 
nap többször kezet mostakĽ este derékig megmosakodtakĽ minden szombaton pedig fürödtek. 
Táplálkozásuk is megfelelQ volt. Reggelire tejet vagy kávét és kenyeretĽ ebédre hetente 
kétszer hústĽ kétszer tésztátĽ három alkalommal pedig fQzeléket kaptak. Vacsorájuk a déli 
maradék voltĽ míg nyáron uzsonnára egy szelet kenyér is jutott.1041 A betegségek azonban így 
sem kerülték el az árvaház lakóit. Különösen súlyos volt ilyen szempontból az 193Ő-es év. „A 
községben járványok léptek fel – olvashatjuk az árvaházi bizottság jelentésében – és minden 
járvány bejött az árvaházba, ami a gyermekeknek a községi iskolásokkal együtt tanulása 
mellett természetes. SzeptembertQl kezdve alig volt olyan nap, amelyben betegünk ne lett 
volna. Tifusz, tifoid, gyomorpenész, mandula-, torok-, tüdQgyulladás, influenza, sarlach, 
skabies egymásután fektették ágyba gyermekeinket, sokszor tömegesen gondozóikkal együtt. 
Hogy halálozás nem történt, Isten csodája annyival inkább, mert betegszoba hiányában a 
megbetegedQket nem tudtuk kellQen elkülöníteni…”1042 Az 1930-as évek közepétQl a 
megbetegedések száma jelentQsen csökkent. Az intézet irányítói szerint ez összefüggésben 
volt azzal, hogy bevezették a reggeli tizenöt perces tornátĽ mely nagyban növelte a gyermekek 
betegségekkel szembeni ellenállóképességét.1043  Az 1936-os évrQl szóló jelentésben már azt 
olvashatjukĽ hogy egész évben „orvosra alig volt szükség.”1044 

Rothmann munkájával ugyan meg volt elégedve az árvaházi bizottságĽ zsidó 
származásából azonban adódtak problémák. Bácsy Gyula Bertók Béla kárpátaljai püspökhöz 
193ő. június 22-én intézett levelébQl tudjukĽ hogy az egyik bizottsági ülésen felvetQdött a 
kérdésĽ hogy ha Rothmann doktor honoráriumát immár harmadik alkalommal is az általa 
alapított árvaházi alapítvány számlájára utalnáĽ akkor azt az intézet vezetQsége elfogadhatja-e. 
EgyáltalánĽ elfogadhat-e az árvaház zsidó embertQl ilyen komoly összeget? Tornallyay 
ZoltánĽ Király Kálmán és a tornaljai lelkészĽ Kövér Árpád a kérdésben elutasítóan foglalt 
állást. Utóbbi indoklása szerintĽ ha a bizottság elfogadná az adománytĽ akkor a doktor nem 
láthatná el lelkiismeretesen orvosi teendQit. Bácsy a felajánlás elfogadása mellett érvelt. 
Rothmann végül éves honoráriumának a felét Bácsyn keresztül a felállítani tervezett munkácsi 
árvaháznak juttatta elĽ „míg a másik felét zsebre tette, így nem kellett egyáltalában beszélni 
arról, hogy a bizottság nem fogadhatja el” – írja Bácsy fentebb említett levelében.1045 Az 
árvaházi bizottság ezzel kapcsolatos további állásfoglalásairól nincs tudomásunk.1046            

                                                                 
1038 Ez az összeg 1933-ban 1000 koronának felelt meg. Soós Károly é. n.b. ő0. Az árvaházi bizottság 1931. évi 
jelentése szerint ugyancsak díjtalanul kezelte az árvákat Schédelbauer Ödön tornaljai fogorvos is. Dusza János 
1932a. 62. 
1039 Soós Károly 193ő. 168. 
1040 Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ 
tulajdonában.. 
1041 Soós Károly é. n.b. ő0–51. 
1042 Uo. 50. 
1043 Gérecz Lajos é.n.a. Ő0. 
1044 Czeglédy Pál 1937b. 28. 
1045 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. 1ő. Bácsy Gyula levele Bertók Bélához. 193ő. július. ő.  
1046 Nem kizártĽ hogy a probléma a késQbbiekben is felmerült. Ennek nyomát elsQsorban az árvaházi bizottság 
jegyzQkönyveiben találhatnánk megĽ melyek azonban elvesztek.      
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9.8. Az árvaházat ért támadások 
 
A beretkei árvaháznakĽ fQként az elsQ évekbenĽ voltak ellenzQi isĽ nemcsak támogatói. 

Dusza János gömöri esperes már az intézmény megnyitását követQ elsQ egyházmegyei 
közgy_lésen javasoltaĽ hogy a jelenlévQk tiltakozzanak „minden olyan törekvés ellen, amely 
akár nyílt, akár rejtett formában” az árvaház megszüntetését célozza.1047 Ugyanebben az 
évben Bácsy Gyula a tiszáninneni egyházkerület közgy_lésére felterjesztett árvaházi 
jelentésében írja: „..amit sohase mertünk volna hinni, ellenségei is vannak az árvaháznak, 
akik, ha lehetne, már ma megsemmisítenék, és nem segíteni, hanem ártani igyekeznek.”1048 Az 
árvaházzal szemben leggyakrabban felhozott vád annak túl magas fenntartási költsége volt. 
Az intézet irányítói szerint azonban ennyi pénzre szüksége van az árvaháznakĽ hogy az árvák 
kulturált környezetben nQjenek fel: „Tény az – fogalmazta meg Tornallyay Zoltán a konvent 
állandó bizottságának 1930 szeptemberében tartott ülésén –, hogy a beretkei árvaház nem 
akarja utánozni a marcelházai árvaházban uralkodó állapotokat, ahol a gyermekek földes 
házban és ketten egy ágyban vannak elhelyezve. De urakat sem akar nevelni, és egyedüli 
luxus benne a tisztaság.”1049 Ugyanezen az ülésen Tornallyay immáron nevesítve kért 
magyarázatot az árvaház m_ködését ért támadásokra: „…mint az árvaházi bizottság egyik 
szerény tagja, kénytelen vagyok egyetlenegy fájó momentumot leszegezni és szóvá tenni… 
Nehezemre esik a szó, de kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ez a fájó momentum Balogh 
Elemér konventi lelkész elnök úrnak az árvaház iránti viselkedése. Az árvaházi bizottság 
szerény véleménye szerint a püspök úr mentalitása nem szolgálja az árvaház ügyét, nem, sQt 
alkalmas arra, hogy az árvaház iránti bizalmat és jövQjébe vetett hitet meggyöngítse és az 
árvaházi bizottság nehéz munkáját megbénítsa. Balogh Elemér konventi lelkészi elnök úr nem 
rokonszenvez a beretkei árvaházzal és ennek következetesen kifejezést ad.1050 A fQgondnok a 
püspök három megnyilvánulásra kért magyarázatotĽ melyek szerinte az árvaház ellen 
irányultak. Az egyikĽ hogy a püspök az árvaház számára adományokat gy_jtQ Bácsyt 
felszólította a kerületébQl való távozásraĽ a másikĽ hogy a komáromi egyházmegye 
közgy_lésén az árvaház éves anyagi támogatásának a javaslata ellen foglalt állástĽ a harmadik 
pedigĽ hogy a vágfarkasdi leánykonferencián elhangzott beszédében áttételesen arról beszéltĽ 
hogy az árvaház túl nagy terhet jelent az egyháznak: a beretkei árvákat inkább befogadó 
családoknál kellene elhelyezniĽ az intézményt pedig fel kellene számolni. Balogh püspök nem 
volt jelen Tornallyay beszédének az elhangzásakorĽ mivel a tanácskozásról idQ elQtt távozottĽ 
így reakciója sem ismert.1051 A következQ hónapban azonban épp a Balogh irányítása alatt 
lévQ dunáninneni egyházkerületi javasolta egy kötelezQ árvanap bevezetésétĽ mely során 
minden gyülekezetbQl a beretkei árvaház számára küldenék el az összegy_lt perselypénzt.1052 
Ez akár értelmezhetQ a Tornallyay számonkérésére adott válaszként is.  

                                                                 
1047 Csabay Pál 1931a. 13. 
1048 Magda Sándor 1930. 8Ő. 
1049 Dusza János 1932a. 1ő9. 
1050 Dusza János 1932a. 1ő8–1ő9. Bácsy Gyula önéletírásában ugyancsak Balogh püspök nevét emeli ki a 
rozsnyói szállodaépület megvásárlásának elutasítása kapcsán. Bácsy szerint Balogh a rozsnyói konventi ülésen 
azzal érvelt az árvaház és diakonisszaintézet felállítása ellenĽ hogy jobbĽ ha az árvák egy intézet helyett szeretQ 
szív_ családokhoz kerülnekĽ diakonisszaképzésre pedig „nincs szükség, mert a belmisszió éppen arra való, hogy 
a diakonisszát szükségtelenné tegye.” Szabadi István 2008. 3ő.      
1051 Uo. 
1052 Dusza János 1932a. 67. 
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1931 után az árvaházzal szembeniĽ a dunáninneni kerületbQl származó kritikus hangok 
elcsendesedtekĽ melynek okát abban kereshetjükĽ hogy ettQl az évtQl kezdte meg m_ködését a 
kiskoszmályi árvaházĽ melyet elQdjétQlĽ a marcelházi árvaháztól eltérQen a dunáninneni 
kerület már a sajátjának tekintett.       

A két világháború közötti idQszakban a három református egyházkerület között 
kényszer_ együttm_ködés alakult kiĽ de igazi szolidaritás nem. Ennek okát a nagy földrajzi 
távolság mellett a kerületek eltérQ történelmi fejlQdésében kereshetjük. Úgy t_nikĽ a 
dunáninneni püspök nehezményezteĽ hogy saját kerülete egyházközségeinek anyagi 
hozzájárulásával az egyetemes egyház a tiszáninneni egyházkerülethez tartozó Beretkén tart 
fenn árvaházat és diakonisszaképzQtĽ ezért foglalt több esetben negatívan állást az árvaházzal 
kapcsolatban.  

 
9.9. Az árvaház története 1938-1947 között 
 
„Árvaházunk életében fordulópontot jelent az 1938-ik esztendQ. Mert a 20 éves 

csehszlovák uralom alól való boldog felszabadulás áldásokban gazdag jövQt ígér árvaházunk 
számára is. Bekapcsolódunk egy nagy református magyar egyházba, szabad magyar hazánk 
vérkeringésébe. Boldogan és fölemelt fQvel bocsájtjuk 10 esztendQs nemzetvédQ munkánkat az 
anyaország bírálata alá. Úgy hisszük, hogy h_ségesen sáfárkodtunk a reánk bízott javakkal, 
mert az elnemzetlenítésre ítélt elhagyott árvák százait mentettük meg egyházunknak és 
nemzetünknek.” 1053 – olvashatjuk az árvaházi bizottság 1939 februárjában tartott kerületi 
közgy_lésen elhangzott jelentésébenĽ melyben immáron az intézmény nemzeti érdekeket 
szolgáló funkciója került elQtérbe. A jelentés szerint 1939-ben a legfontosabb teendQik az 
árvaház anyaországi református szeretetmunkába való bekapcsolásaĽ valamint az 
adománygy_jtQ munkának az átszervezéseĽ intenzívebbé tétele lesz. Ugyanezen a közgy_lésen 
Tornallyay Zoltán fQgondnok félelmének is hangot adott az intézmény esetleges 
megszüntetésétQl tartva: „Ezt az intézményt nem szabad megszüntetni – hangsúlyozta 
fQgondnoki nyitóbeszédében –, mert bizony van árva elég és egy szeretetotthon sohasem 
válhat feleslegessé.”1054 

Az árvaházzal kapcsolatban felmerült legfontosabb kérdés az voltĽ hogy az a 
szlovákiai és kárpátaljai református egyház megsz_nése után melyik egyházkormányzati szerv 
ellenQrzése alá kerüljön. A szeptemberben tartott gömöri egyházmegyei közgy_lésen az 
árvaházi bizottság tagjai az árvaház egyházmegyei intézménnyé való átalakítását 
kezdeményezték. Javaslatukat azzal indokoltákĽ hogy az árvaház alapítása Gömörhöz f_zQdikĽ 
és a fenntartási költségek nagy részét ugyancsak a gömöri reformátusok biztosítják. A javaslat 
hátterében fQként az a félelem húzódott megĽ hogy az árvaház esetleg beolvad az Országos 
Református SzeretetszövetségbeĽ1055 és ezzel kiesik az irányítása azok kezébQlĽ akik a 
felállításáért és fenntartásáért a múltban oly sok áldozatot hoztakĽ és érzelmileg is erQsen 
kötQdtek hozzá.1056 Az egyházmegye azonban túl korainak tartottaĽ hogy foglalkozzon a 
kérdéssel; nem úgy a szlovenszkói tiszáninneni egyházkerületĽ1057 amely októberi 
                                                                 
1053 Konkoly-Th. István é. n.a. 123.   
1054 KQmives 1939. 9. 
1055 Történetére lásd Géra Eleonóra 2012. 
1056 Konkoly-Th. István é. n.a. 116. 
1057 Az elsQ bécsi döntést követQen a két szlovákiai és a kárpátaljai egyházkerület még 1939 novemberéigĽ az 
anyaországi egyházszervezetbe való betagozódásig fennállt és m_ködött. 
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közgy_lésén az árvaházi bizottság álláspontja mellett foglalt állástĽ és határozatban állt ki az 
árvaház változatlan formában való fenntartása mellettĽ lehetQleg a gömöri egyházmegye 
joghatósága alatt.1058 A határozatot a magyarországi Tiszáninneni Református Egyházkerület 
is tudomásul vetteĽ megerQsítveĽ hogy a „beretkei árvaházat a gömöri egyházmegye kebelében 
és felügyelete alatt, mint a próbáltatások drága gyümölcsét, továbbra is fenntartani 
kívánja”.1059 A végsQ szót azonban a konventnek kellett kimondania; ez meg is történt az 
19Ő0 áprilisában tartott ülésenĽ melyen hozzájárult a jelenlegi árvaházi bizottság további 
megbízatásáhozĽ egyúttal ahhoz isĽ hogy az intézmény a gömöri egyházmegye „felügyelete, 
pártfogása és védelme” alá helyezze magát.1060 

A konventi határozatot követQen a gömöri egyházmegye tehát sajátjának ismerte el a 
beretkei árvaházatĽ és kimondtaĽ hogy fenntartásáról gondoskodikĽ mindazonáltal az 
intézmény jogilag a Magyarországi Református Egyház tulajdona marad.1061 Ezzel az 
egyházmegye jelentQs terhet vett a válláraĽ s ez rövidesen az Országos Református 
Szeretetszövetséggel való konfliktushoz vezetett. Utóbbi ugyanis a konvent egy korábbi 
határozatának köszönhetQen gy_jtést tarthatottĽ illetve szeretetszövetségi tagsági díjat 
szedhetett minden református gyülekezetben. Ilyen céllal kereste meg a szövetség a gömöri 
egyházmegyét isĽ mely azonban nem engedélyezte a területén a gy_jtést a beretkei árvaház 
fenntartásával járó terhek nagyságára hivatkozva.1062 Az egyházmegye a saját álláspontjának a 
helyességét igazolandó a kerülethezĽ majd a konventhez fordultĽ kérveĽ hogy a gömöri 
egyházmegye mint a beretkei árvaház fenntartója – az árvaestek tartását kivéve – kapjon 
mentességet a Szeretetszövetség országos gy_jtései alól.1063 A konvent nem reagált a 
felvetésreĽ majd az ismételt felterjesztés után az ügyet a karitatív és szociális munka 
albizottsághoz utalta.1064 Az albizottság állásfoglalásáról nincs tudomásunkĽ de minden 
bizonnyal a megye számára kedvezQtlen döntés születhetettĽ mert az végül meghajolt a 
szeretetszövetségi gy_jtést engedélyezQ korábbi zsinati határozat elQtt.1065 

A gömöri egyházmegye az elQállt helyzetre az árvaházi estek és gy_jtQutak 
hatékonyabb megszervezésével reagált. Lenkey Lajos esperes Rimaszécsen kibocsátott 
körlevelében megújította az egyházmegyének az árvanapok tartásáról szóló korábbi 
határozatátĽ egyben elrendelteĽ hogy minden gyülekezetben december–január folyamán 
kötelezQ érvénnyel árvanapot kell tartani. A könnyebb lebonyolítás érdekében a megye 
gyülekezeteit három csoportra osztottaĽ melyekben az árvanapok lebonyolítására három 
segédlelkészt nevezett ki.1066 A körlevél egy-egy helyre legalább két árva kiküldésérQl 
határozottĽ akik a szereplésükkel segítik az árvaestek minél sikeresebb lebonyolításátĽ illetve 

                                                                 
1058 KQmives Sándor 19Ő0. 29. 
1059 Enyed Andor 1939. 97. 
1060 N. N. 1940. 59. 
1061 N. N. 1942. 405. 
1062 Konkoly-Th. István 19Ő1. 109. 
1063 N. N. 1941. 78. 
1064 N. N. 1942. 392. 
1065 Konkoly-Th. István é.n./b. 80. 
1066 A Rozsnyó-vidéki gyülekezetek Simon Bálint bánréveiĽ a száraz-völgyiek Lehotay János szkárosiĽ a 
rimaszécsiek pedig Szakáll István tornaljai segédlelkész felügyelete alá tartozott. Esperesi körlevél. Közzéteszi: 
Kis Lucia. Kálvinista Szemle. 2010/12. 7. 



157 

 

részt vesznek a házaló gy_jtésekben is.1067 Ez utóbbiak során házról házra jártak az árvákĽ és 
egy rövid vers elszavalása után adományt kértek az árvaház javára.1068    

A hatalomváltás egyes következményei negatívan érintették az árvaházat is. A 
csehszlovák korona pengQre való átváltása például érzékeny veszteséget okozott az árvaház 
vagyonábanĽ1069 ráadásul elesett az 1936-tól élvezett állami támogatástólĽ és közvetlenül a 
határváltozás utáni idQszakban megcsappant az önkéntes adományok mértéke is. Ezek a 
kiesések azonban együttesen sem veszélyeztették az intézmény megfelelQ m_ködését. 19Ő0-
ben a tiszáninneni egyházkerület Ő000 pengQ támogatást szavazott meg az árvaház javáraĽ 
maga a püspökĽ Farkas István pedig ugyanezen évben 2 q búzát küldöttĽ hogy az árváknak 
friss kalács jusson a karácsonyi asztalra.1070 A gömöri egyházmegye is igyekezett minden 
segítséget megadni: 19Ő1-ben több mint 6000 pengQ támogatásban részesítette az intézményt. 
Az árvaház ekkori kedvezQ anyagi helyzetét mutatjaĽ hogy ugyanebben az évben 20 000 
pengQjét ingatlanba fektette.1071  

 
 

 
 
 

 
13. táblázat 

A beretkei árvaház költségvetése 19Ő0-19Ő7 között (pengQben) 1072 
 

A határmódosítás után valósult meg az árvaház épületének a modernizálása isĽ mely az 
elektromos áramĽ valamint a vezetékes ivóvíz bevezetését jelentette – utóbbi a Magyar a 
Magyarért Mozgalom segítségévelĽ mely 2000 pengQs támogatást folyósított a munka 
kivitelezéshez. 1073  

Az intézmény sikeresen folytatta a korábbi iratterjesztQ tevékenységét is. FélQ volt 
ugyanĽ hogy a református hittan oktatására használt Pálóczi-Czinke-féle tankönyvek iránt meg 
fog sz_nni a keresletĽ mivel ezek korábbi széleskör_ használatának egyik oka az volt, hogy 
Csehszlovákiában lettek kiadva; ugyanis az elsQ Csehszlovák Köztársaság iskoláiban – 
beleértve a kisebbségi oktatási nyelv_eket is – csak hazai kiadású könyvekbQl lehetett 
tanítani. Az ebbQl származó bevétel viszont fontos részét képezte az árvaház 
költségvetésének. Ugyan javasolták a református tankönyvszerkesztQ bizottságnak a könyvek 
általánossá tételét az egész országbanĽ ezt azonban a bizottság nem támogatta.1074 Az 

                                                                 
1067 Uo. 
1068 Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ 
tulajdonában. 
1069 A csehszlovák koronát 7:1 arányban váltották át pengQreĽ mely az utóbbinak kedvezett. Konkoly-Th. István 
é. n.a. 126. 
1070 N. N. 1941. 78. 
1071 N. N. 1942. 405. 
1072 N. N. 19Ő1. 78.; N. N.19Ő2. Ő0ő.; N. N. 19Ő3. Ő32.; N. N. 19ŐŐ. 96.; JegyzQkönyv. Felvétetett Beretkén 
1947. szeptember 30-ánĽ a beretkei ref. árvaház átadása és átvétele ügyében. A szerzQ tulajdonában. 1. 
1073 N. N. 19Ő1. ő6.; Gérecz é.n.b. 31. Az elektromos áramot Tornallyay Margit turbinás vízimalma szolgáltattaĽ 
míg a vizet egy villanymotorral felszerelt turbinaszivattyú nyomta fel az árvaház kertjébQl a mintegy harminc 
méterrel magasabban fekvQ épületbe. Konkoly-Th. István é. n.a. 12ő. 
1074 Gérecz Lajos é.n.c. 3ő. 

Év 1940 1941 1942 1943 1947 ( Kč-ban) 
Bevétel  18 811 10 510 20 726 37 688 28 465 
Kiadás  17 363 8 393 15 644 31 372 8496  
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aggodalom végül feleslegesnek bizonyultĽ ugyanis a Pálóczi-Czinke-féle tankönyvek továbbra 
is nagy népszer_ségnek örvendtek a visszacsatolt területek református iskoláiban.1075  

Az árvaháztól bibliátĽ énekeskönyvetĽ konfirmációs emléklapot is lehetett rendelniĽ 
továbbá Csomár Zoltán Csendes órák cím_ ifjúsági imakönyvétĽ a Szeretetszövetség 
kiadványaitĽ valamint színdarabokatĽ verseket és énekeket árvaestek tartásához.1076 A könyv- 
és iratterjesztés sikerein felbuzdulva felmerült az intézmény hivatalos könyvterjesztQvé 
fejlesztéseĽ de ezt az árvaházi bizottság 19Ő1-ben a nehéz viszonyokra hivatkozva 
elvetette.1077  

1938-tól kezdQdQen az árvaház kétĽ rendszeres idQközönként napvilágot látó kiadványt 
is megjelentetettĽ mindkettQt Gérecz Lajos szerkesztésében. Az év elején indult útjára az 
árvaház kis lapjaĽ a Beretkei Árvaház. 1078 A kiadvány az árvaház életével kapcsolatos híreketĽ 
rövid írásokat közöltĽ valamint az adakozók hosszú névsorát. Mivel 19Ő1-tQl az árvaház már 
nem kapott lapkiadási engedélyétĽ így azt a továbbiakban körlevél formájában juttatták el az 
olvasókhoz.1079 Ugyancsak 1938-benĽ az év végén látott napvilágot az elsQ árvaházi naptár isĽ 
a Beretkei Árvaház Kis Naptára címmelĽ mely éves rendszerességgel 19Ő3-ig jelent meg. A 
naptárat 19Ő0-ben 1ő00Ľ míg 19Ő2-ben már 3000-es példányszámban adták kiĽ de ez a 
mennyiség is kevésnek bizonyult.1080 

A hatalomváltás az árvaház belsQ életét tekintve nem jelentett változást. Az árvákra 
éjjel-nappal egyĽ esetenként két gondozónQ felügyeltĽ személyük azonban gyakran 
változott.1081 Orvosi ellátásukat ekkor már Kotsis Béla gömörpanyiti orvos végezte 
ellenszolgáltatás nélkül.1082 Gérecz Lajos igazgatósága alatt nagyrészt ugyanazok a nevelési 
elvek érvényesültekĽ melyeket még Bácsy honosított meg az árvaházban. Eszerint a 
gyermekek mindennapjait a tanulás – munka – játék tevékenységi formák hármasa határozta 
meg. Számos munkát Qk végeztek az árvaház körül: takarításĽ mosásĽ favágásĽ kertészkedés 
stb.1083  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
1075 Gérecz Lajos é.n.d. 37. 
1076 Gérecz Lajos é.n.b. 32. 
1077 Gérecz Lajos é.n.d. 37. 
1078 Református Egyház és Iskola, 1938/5. 7. 
1079 Gérecz Lajos 19Ő1. 1. 
1080 N. N. 1943. 320. 
1081 1939-ben Cs. Kovács Margit diakonissza és nQvére; 19Ő0-ben Csabay NelliĽ aki maga is árva volt; 19Ő1-ben 
egy végzett ápolónQĽ a papi családból származó Gecse Sára; 19Ő3-ban pedig a pelsQci Hunyák Ilonka látta ezt a 
munkát. Gérecz Lajos é.n.b. 31; Gérecz Lajos é. n.c. 3Ő.; Gérecz Lajos é. n.d. 39; Gérecz Lajos 19Ő3. Ő1. Több 
esetben hosszabb-rövidebb idQre nevelQnQ nélkül maradt az árvaházĽ ilyen esetekben a beretkei Schilling Gizella 
látta el a gyerekek felügyeletét. Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: 
Galo Vilmos. A szerzQ tulajdonában. 
1082 Gérecz Lajos é.n.e. 39. KotsisĽ elQdjéhezĽ Rothmannhoz hasonlóan nagy odaadással végezte munkáját. 
Szokása voltĽ hogy vasárnaponként árvákat hívott meg a házába ebédre. Interjú Borsos Lászlóval (szül. 1931). 
ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ tulajdonában. 
1083 Gérecz Lajos é. n.e.: 38–39. 
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14. táblázat 

Az árvák száma éves lebontásban (1939–1944)1084 
 

Továbbra is sikeresen folyt a nyaraltatási program. Az árvákat a szünidQbenĽ a nyári 
munkák idején családok fogadták beĽ ahol a segítségükért cserébe ruhátĽ cipQtĽ1085 esetenként 
némi zsebpénzt kaptak.1086 1943-ben a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökeĽ 
Enyedy Andor tett látogatást az árvaházbanĽ mely során a legmesszebbmenQkig való 
támogatásáról biztosította az intézményt.1087  
 Az árvaház életében a második világháború sokáig nem éreztette hatásátĽ de annak 
elhúzódásával ez fokozatosan megváltozott.  

1943-ban érkezett a hír az elsQ beretkei árvaházban nevelkedett árvaĽ György Árpád 
haláláról.1088 Ugyanebben az évben az árvaház 10 hadiárva gondozását vállalta magáraĽ a 
hadiárvák azonban nem érkeztek meg az intézménybe.1089 

Az árvaházi bizottság a háború alatti utolsó ülését 19ŐŐ. január 17-én tartotta 
Tornalján. A gyerekek még ez évben is a szokásos módon befogadó családoknálĽ rokonoknál 
töltötték a nyári szünidQtĽ míg a tanév kezdetére annak rendje és módja szerint visszatértek 
Beretkére. Az árvaház élete azonban ekkor már nem folyhatott tovább a megszokott módon. 
A háborús front közeledtével GéreczĽ az árvaházi bizottság elnökévelĽ Tornallyay Zoltánnal 
való egyeztetés után október 12-én értesítette a gyermekek hozzátartozóitĽ hogy tekintettel a 
várható negatív háborús fejleményekre „óhajuk szerint az árvákat magukhoz vehetik.” 
Szerették volna elérniĽ hogy a harcoló csapatok megérkezésekor már egyetlen árva se 
tartózkodjon az árvaházbanĽ de minden igyekezetük ellenére novemberben a huszonkét 
árvából még mindig öten tartózkodtak az intézményben.1090 Hármat közülük végül sikerült a 
rokonaiknál elhelyezniĽ két árvaĽ Szabó Béla és Kovács Sándor azonban így is Beretkén 
maradtĽ Qket Gérecz Lajos vette magához. Az igazgató megpróbálta biztonságba helyezni az 
intézmény ingóságaitĽ értékeit isĽ ezek nagy részét az árvaház épületének a pincéjébe helyezte 
el.1091  

A front mögötti német és magyar csapatok hamarosan megérkeztek a faluba. Gérecz 
igyekezett a katonákat távol tartani az árvaház épületétQl. Az elQrenyomuló szovjet csapatok 
december 17-én elfoglalták a közeli TornaljátĽ majd a következQ napokban elkezdték lQni 
                                                                 
1084 N. N. 19Ő1. ő6.; N. N. 19Ő1. 78.; N. N. 19Ő2. Ő0ő.; Gérecz Lajos é. n.e. 38.; N. N. 19ŐŐ. 96.; Gérecz Lajos: 
Jelentés a beretkei ref. árvaház helyzetérQl 19ŐŐ januárjától. 19Ő7. augusztus 20. Kézirat. A szerzQ tulajdonában.  
1085 Gérecz Lajos é. n.e. 31. 
1086 Gérecz é. n.d. 39. Nem minden esetben kerültek az árvák megfelelQ helyre. A befogadó családok egy része 
ugyanis a munkaereje miatt fogadott be egy-egy árvátĽ akikkel nem bántak mindig jól. Interjú Borsos Lászlóval 
(szül. 1931). ZselízĽ 2011. szeptember 1. Készítette: Galo Vilmos. A szerzQ tulajdonában. 
1087 Az árvaház emlékkönyvébe a következQ sorokat írta: „Az Urtól lett és csodálatos a mi szemeink elQtt.” 
Gérecz Lajos 19Ő3. 37. 
1088 Munkácson töltötte katonai szolgálatátĽ mikor megbetegedett. Tuberkulózissal szállították a budakalászi 
szanatóriumbaĽ ahol azonban már nem tudtak rajta segíteni. Gérecz 19Ő3. 42. 
1089 N. N. 1943. 432. 
1090 Gérecz Lajos: Jelentés a beretkei ref. árvaház helyzetérQl 19ŐŐ januárjától. 19Ő7. augusztus. 20. Kézirat. A 
szerzQ tulajdonában. 1. 
1091 Uo. 1-2. 

Év 1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Árvák száma 32 29 24 35 32 22 
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Beretkét. Gérecz ebben az idQben családjával és a két árvával az iskola udvarán található 
szivattyúházban húzta meg magát. Mikor a falu a közvetlen harcok színterévé váltĽ elhagyták 
menedékhelyüketĽ és mintegy hatvan falusi lakossal együtt egy közeli erdei sziklabarlangban 
találtak menedéket. Ekkor már megkezdQdött a pusztítás az árvaház épületében is. A katonák 
feltörték a pince bejáratátĽ és elvitték az ott elraktározott értékeket. Öthetes ágyúzás után 
január 12-én végül a szovjet csapatok elfoglalták Beretkét. „Azonnal hazatértünk – idézi fel 
késQbb ezt az idQszakot az egykori igazgató. - Mindenütt csak romokat találtam. Sírva láttam 
életem minden munkájának vesztét.”1092       

Gérecz azonnal hozzálátott a romok eltakarításához. Ugyan egy gránát az árvaházi 
fQépület tetQzetében robbant felĽ ennek ellenére az épület viszonylag épségben megúszta a 
front átvonulását.1093 Ez kizárólag annak volt köszönhetQĽ hogy az árvaház közvetlen 
közelében található két templomĽ a katolikus és a református felfogták a lövedékek nagy 
részét. IgazĽ belQlük jóformán csak négy fal maradtĽ de legalább megvédték a mögötte 
található árvaházatĽ mely így csak néhány találatot kapott. Egy 19Ő7-ben írt jelentése szerint a 
háború folyamán az épületben 62 210 pengQĽ azaz 12Ő Ő20 Kčs érték_ kár keletkezett. Ezt 
jóval meghaladta a belsQ berendezésben elszenvedett veszteségĽ mely 3ő8 2ő3 Kčs-t tett 
ki.1094   

Az árvák a háború befejeztével ugyan már nem tértek vissza az árvaházbaĽ de Gérecz 
igyekezett továbbra is figyelemmel kísérni a szétszéledt árvák sorsátĽ és lehetQség szerint 
segíteni nekik. Az árvaház kézpénzben levQ vagyonából több árvát vagy más rászoruló 
személyt is segélyben részesített.1095 

Gérecz Lajost 19Ő7-ben Málnapatakra nevezték ki tanítónakĽ ezért az egyházmegye 
Lenkey Lajos esperes vezetésével szeptember 30-án egy bizottságot küldött ki az árvaház 
ingó és ingatlan vagyonának az átvételére. Az átvételi jegyzQkönyv szerint a régi igazgató 
lemondását követQen ideiglenesen Borza Zoltánra bízták az intézmény vezetését mindaddigĽ 
míg nem történik meg egy rendes igazgató kinevezése.1096 A helyi lelkész utasítást kapott az 
épületen keletkezett háborús károk kijavítására is.1097 Az egyházmegye tehát ekkor még bízott 
az árvaház újraindításábanĽ melyet azonban a bekövetkezQ politikai változások már nem tettek 
lehetQvé.  

Gérecz még 19Ő6-ban kijavíttatta az árvaház tetQzetében keletkezett károkat1098, mely 
további kisebb javítások után lakhatóvá váltĽ így a lelkészĽ Borza Zoltán a családjával a 
lelkészlakbólĽ mely szintén találatot kapottĽ ide költöztek át. Pk 19ŐŐ-ben a front közeledtére 

                                                                 
1092 Uo. 2. 
1093 Uo. 
1094 Uo. 3.  
1095 Tornallyay Zoltán megbízásából például az agg Bertháler Eliznek 1ő00 Kč-tĽ Szenczi Júlia árvának orvosi 
költségekre 200 Kčs-t utalt ki. 19Ő7. április 12-én 1000 Kčs adomány érkezett a kassai lelkészi hivatalból a 
legjobban rászoruló árvák részére. Az adományt Gérecz Szabó Béla (Ő00 Kčs)Ľ Ambrus Péter (300 Kčs) és  
Zsófia (300 Kčs) között osztotta szét.  Gérecz Lajos: Jelentés a beretkei ref. árvaház helyzetérQl 19ŐŐ januárjától. 
19Ő7. augusztus. 20. Kézirat. A szerzQ tulajdonában. 3. Az árvaház fennállásának másfél évtizede alatt mintegy 
120 árvaĽ félárva és rossz szociális helyzetben lévQ gyermeknek adott otthont. Gérecz Lajos 19Ő3. Ő2.  
1096 JegyzQkönyv. Felvétetett Beretkén 19Ő7. szeptember 30-ánĽ a beretkei ref. árvaház átadása és átvétele 
ügyében. A szerzQ tulajdonában. 1.  
1097 Uo. 2. 
1098 Gérecz Lajos: Jelentés a beretkei ref. árvaház helyzetérQl 19ŐŐ januárjától. 19Ő7. augusztus. 20. Kézirat. A 
szerzQ tulajdonában. 2. 
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elhagyták a falutĽ és csak 19Ő7-ben tértek vissza. 19Ő9 novemberéig laktak az árvaház 
épületébenĽ majd Géreczhez hasonlóan Qk is távoztak BeretkérQl.1099 

Az árvaház kastélyépületét a kommunista hatalomátvételt követQen államosították. Az 
ötvenes évek elején bányászati igazgatóság székelt benneĽ késQbb a helyi óvodánakĽ majd egy 
üzletnek adott otthont. A református egyház a rendszerváltás után visszakapta az épületetĽ 
melynek falain még láthatóak a második világháború nyomai. Jelenleg egy roma család lakik 
benneĽ de a megfelelQ karbantartás hiányában állaga évrQl-évre romlik. Ugyan idQnként 
születnek elképzelések az egykori kastélyépület felújítására és hasznosítására – legújabban 
turistaházzá való átalakítása merült fel –, de ezek megvalósítása egyelQre még várat magára.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1099 Borza Zoltán 2007. Ő.  
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10. Református árvaházak Kárpátalján 
 
10.1. ElQzmények:a huszti árvaház terve 
 
Ahogy korábban már írtukĽ a három csehszlovákiai egyházkerület közül a kárpátaljai 

volt az, ahol a belmisszió elsQként vert gyökeretĽ és – talán ennek köszönhetQen – itt vetQdött 
fel elQször egy református árvaház létrehozásának az ötlete is. 

A kerület már 1923-ban kinevezett egy missziói bizottságotĽ mely Dancsházy Sándor 
vezetésével belmissziói tervezetet készített.1100 Bár a tervezet jellemzQjeĽ hogy csaknem 
teljesen hiányzik belQle a belmisszió szociális vonatkozásaĽ egy mondat erejéig így is szerepel 
benne – különféle karitatív intézmények mellett – egy árvaház létrehozásának az ötlete.1101 
Legközelebb két év elteltévelĽ a Szeretet 192ő. január 2ő-i vezércikkében találkozhatunk újra 
egy árvaotthon létesítésének tervével. A cikkben maga Bertók püspök tudósított arrólĽ hogy a 
lapon keresztül befolyt adományoknak köszönhetQen letehették egy leendQ szeretetház 
alapjait.1102 E rövid tudósításon kívül a tervezett intézményre vonatkozóan semmilyen további 
információval nem rendelkezünkĽ így csak feltételezhetjükĽ hogy felállítása a sz_kös anyagi 
viszonyok miatt hiúsult meg. A cselekvésre végül – újabb három év elteltével – a Szabó Béla 
lelki vezetése alatt álló huszti gyülekezet szánta rá magátĽ mikor úgy döntöttĽ hogy részben 
saját költségenĽ részben pedig kölcsönbQl épületet emelĽ s benne árvaházat létesít. 

A huszti kálvinista gyülekezetet korszakunkban mindvégig intenzív lelki élet 
jellemezteĽ melyben nagy szerepet játszott az 192ő és 1939 között itt lelkészi szolgálatot 
teljesítQ Szabó Béla.1103 A gyülekezet a német belmisszió atyjának tartott Johann Hinrich 
Wichern által 1833-ban létrehozott hamburgi árvagondozó intézetben is megfordult helyi 
lelkész ösztönzésére határozta el 1928 nyarán egy árvaház felállítását.1104  

Az ötlet az egyházmegyénél kedvezQ fogadtatásra találtĽ így július 22-re annak 
megvitatására egy tanácskozást hívtak össze Husztra. Az ünnepi közgy_lésre meghívást 
kaptak az egyházkerület vezetQ tisztviselQi isĽ akik azonban nem jelentek meg.1105 Ott voltak 
viszont – csaknem teljes létszámban – a helyi gyülekezet tagjaiĽ akik egyhangúlag határoztak 
egy szeretetintézmény helyben való felállításáról. Az intézmény vezetésére Bácsy Gyulát 
szerették volna megnyerniĽ aki elképzelésük szerint a családjával és egy házvezetQnQvel 
Husztra költözött volnaĽ de csak akkorĽ amikor az árvaház épülete elkészülĽ ez pedig a 
következQ év tavaszára volt várható.1106 A gyülekezeti tagok árvaügy iránti elkötelezettségét 
jól mutattaĽ hogy úgy döntöttekĽ nem várnak a következQ évigĽ és azonnal befogadtak egy 
árvát a huszti Percsi Sándor személyébenĽ aki magyar létére alig beszélte anyanyelvétĽ mivel 
ruszinok között hánykolódott évek óta. Árvaházi épület hiányában egyelQre egy „vallásos, 
derék” öregasszonynál helyezték el.  

Ekkorra már egyre nyilvánvalóbbá váltĽ hogy Bácsy el fogja hagyni KárpátaljátĽ és 
Gömörbe költözikĽ így immáron Szabó arról értesítette BertókotĽ hogy akár maga is elvállalná 
az árvaház irányításátĽ mint ahogy szívesen átvenné Bácsytól az egyházkerületi missziói 

                                                                 
1100 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 182. 
1101 TtREL I. 22. a. 1. d. 1923/1őő. Missziói tervezet a Kárpátaljai Református Egyházkerületre. 
1102 Szeretet, 1925/2. 1. 
1103 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. Ő32. 
1104 Horkay Barna 1998. 9.  
1105 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Szabó Béla levele Bertók Bélához. 1928. július 1Ő.  
1106 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Szabó Béla levele Bertók Bélához. 1928. július 27.  
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lelkészi feladatok végzését is: „Nem is volna rossz – írja a püspöknek –, ha mondjuk [Bácsy] 
Gyula abban [ti. a tiszáninneni kerületben], én pedig ebben a kerületbe végeznQk ugyanazt a 
munkát testvéri egyetértéssel.”1107 Szabó azt is felvetetteĽ hogy évente esetleg egy-egy 
teológus hallgató is dolgozhatna az árvaotthonbaĽ fQként olyanĽ aki érdeklQdik a belmissziói 
munka irántĽ mint ahogy Németországban is eljárnak a lelkészjelöltek a Béthel árvaházakba 
szociális munkát végezni.1108 

Hamarosan elkészült az árvaház tervezete isĽ melyet eljuttattak a püspökhöz. Eszerint 
az intézmény neve Magyar Református SzeretetházĽ tulajdonosa pedig a huszti gyülekezet. 
FelépítQjeĽ fenntartója és haszonélvezQje a kárpátaljai református magyarság (a helyi 
gyülekezet felépítésére telket és 10 000 Kč-t adományozĽ a további költségek fedezésére 
kölcsönt vennének felĽ melynek törlesztése a beérkezQ adományokból történne). „A 
szeretetház hívatása: Befogadni Isten, nemzetünk, egyházunk számára és önmaga 
boldogulására felnevelni a magukra maradt magyar református árvákat, félárvákat és esetleg 
azokat, akik az intézeti nevelést fizetés ellenben igénybe óhajtják venni.”1109 Az intézet élén 
a szeretetház lelkésze állĽ széles döntési jogkörrel. Feladata a gy_jtések megszervezéseĽ az 
árvák testi-lelki neveléseĽ az alkalmazottak felfogadásaĽ elbocsátása. Családjával együtt az 
árvaházban teljes ellátásban részesül. Emellett Q látja el a máramaros-ugocsai missziói 
lelkésziĽ valamint a kerületi missziói lelkészi feladatokat isĽ melyekért a megye és a kerület 
részérQl külön javadalmazásban részesül. Az árvaotthon igazgatósága a kerületĽ az 
egyházmegye és az egyházközség vezetQibQl áll. Elnöke a püspökĽ titkára a gyülekezeti 
lelkész. Az igazgatóság felügyeli az árvaházi munkátĽ meghatározza a fQ direktívákatĽ 
felvesziĽ kihelyeziĽ elbocsátja az árvákatĽ megvizsgálja a számadásokatĽ és jelentést tesz az 
egyházi hatóságoknak. Utóbbiak csak tanácsokat adhatnakĽ kérelmeket terjeszthetnek az 
igazgatóság eléĽ és mindvégig joguk van jóindulatú kritikát gyakorolni az intézmény 
vezetQivel szemben.1110 

Bertók a tervezetet reálisnak és megvalósíthatónak vélteĽ azonban az építkezéstĽ 
melyet Szabó már az évben el akart kezdeniĽ a következQ évre szerette volna halasztani.1111 
Ennek hétterében a beretkei árvaház felállításával kapcsolatosĽ az elQzQ fejezetben részletesen 
kifejtettĽ konventi szinten lezajlott események álltak, melyek komoly indulatokat 
gerjesztettekĽ és hónapokig mérgezték a kerületek közöttiĽ ideálisnak eddig sem mondható 
viszonyt. Ebben a feszült helyzetben kezdett hozzá Szabó Béla a huszti árvaház felállításáhozĽ 
melyhez szerette volna megnyerni az egyházmegye és a kerület vezetQit is.  

Bertóknak semmilyen elvi kifogása nem volt az árvaház létrehozása ellenĽ és bár az 
idQpont megválasztását az említett események miatt nem tartotta ugyan ideálisnakĽ úgy vélteĽ 
hogy ha a szervezkedés gyülekezeti szinten maradĽ és nem vonják bele a felsQbb egyházi 
vezetQketĽ valamint a széleskör_ nyilvánosságotĽ akkor a maga részérQl üdvözlendQnek tartja 
a kezdeményezést. Mindezekben – állítása szerint – megegyezett Szabóval isĽ aki azonban 
nem tartotta magát a megállapodáshoz. A huszti lelkész értesítette a kezdeményezésrQl az 
egyház hivatalos lapjátĽ a Református Egyház és IskolátĽ valamint Pálóczi-Czinke István 
konventi elnököt és tiszáninneni püspököt isĽ kérve az árvaház konventi elismerését. Ráadásul 

                                                                 
1107 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Szabó Béla levele Bertók Bélához. 1928. július 27.  
1108 Uo.  
1109 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Biki Ferenc levele Bertók Bélához. 1928. júl. 27. 1. sz. melléklet.  
1110 Uo.  
1111 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Bertók Béla levele Szabó Bélához. 1928. júl. 28.  
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a Szabó által NagyszQlQsre augusztus 6-ra összehívott újabb árvaházi értekezletre1112 
a kárpátaljai püspök tudta nélkül meghívást kapott máramaros-ugocsai egyházmegye teljes 
lelkészi kara is. Bertók mindezek tudatában úgy határozottĽ hogy nem vesz részt a nagyszQlQsi 
gy_lésen. Döntését világosan megindokolta Polchy IstvánnakĽ az egyházkerület 
fQgondnokának írt levelébenĽ melyben megvilágította a huszti árvaház felállításával 
kapcsolatos eddigi magatartásának a hátterét: „Már pedig annyira kötelezve érzem magam 
a konventi határozattal szemben, mely két bizottságot is kiküldött a [rozsnyói] árvaház 
ügyében, hogy e határozatot respektáljam s ilyen széleskör_ és a konventi határozatot 
nyilvánvalóan keresztezQ mozgalomban [t.i. a huszti árvaház felállítása] részt vegyek. Ez 
nyilván magán hordana azt a bélyeget, melyet a tiszaiak régtQl fogva szeretnének ránkütni, 
hogy t. i. mi renitensek vagyunk a konventtel szemben mindig. Pedig nyilván van mindnyájunk 
elQtt, hogy mi tárgyilagos okok miatt nem mentünk bele a rozsnyói fürdQ megvételébe és 
semmi esetre sem azért, mert az árvaházat nem akarjuk, mert a tiszai e. kerületbQl indult ki. 
Ha részt vennék a gy_lésen, akkor ezt a megállapítást senki le nem moshatná rólunk. Éppen 
ezért el kell maradnom. [...] Az idQ azonban oly rövid, hogy ezt nem tudom megfelelQ 
formában velük közölni. Úgy gondoltam hát a dolgot, hogy ha te is jónak látod, hogy te 
elmennél s ennek a felfogásomnak ott kifejezést adnál, felvilágosítanád Qket, különösen Szabó 
Béla barátunkat, hogy megállapodásunk ellenére tett intézkedéseikkel a legkellemetlenebb 
helyzetbe sodortak engem is, de egyházkerületünk konventi tagjait is, sQt e. kerületünket is. 
Nehogy tehát ott elhamarkodott határozatokat s megállapodásokat létesítsenek, melyeket 
aztán nagyon nehéz lesz létesíteni [sic!] s elvégre is kellemetlen és káros ellentétbe állítanák 
a hivatalos e. kerületet és társadalmat.”1113 

Hogy mi történt az augusztus 6-i nagyszQlQsi gy_lésenĽ arról nincs tudomásunk. A 
források arra engednek következtetniĽ hogy Bertók a fentiekben eltervezett módonĽ Polchy 
útján tudatta véleményét és távolmaradásának okát a tanácskozás szervezQivelĽ Szabó pedig –
kerülni akarván a püspökkel való bárminem_ konfliktust – elállt az árvaház azonnali 
felállításának ötletétQl. A Szabó és Bertók közötti jó viszonyon a történések semmit sem 
változtattak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a Bácsy távozásával hamarosan 
megüresedett egyházkerületi missziói lelkészi állás betöltésére – a következQ kerületi 
közgy_lés összehívásáig – a püspök javaslatára Szabót kérték felĽ aki örömmel vállalta azt.1114 
Ezt követQen Szabó leveleiben már ritkán került elQ önálló témaként a huszti árvaház ügyeĽ 
viszont a kerületi belmissziói munka egyik fontosĽ erQsíteni kívánt területévelĽ a 
szeretetmunkával kapcsolatban továbbra is napirenden maradt. 

SzabóĽ aki kezdetben ideiglenesĽ majd állandó jelleggel látta el a kerületi missziói 
lelkészi feladatokatĽ nagyon sajnáltaĽ hogy a huszti árvaház felállításának ügye a jövQbe 
tolódottĽ de úgy vélteĽ hogy amint rendezQdik a rozsnyói szeretetház körüli vita és elcsitulnak 
a felkorbácsolt indulatokĽ újra elQtérbe kerülhet annak ügye. Kerületi missziói lelkésszé való 
megválasztása után benyújtott missziói tervezetében javasolta a kerületi missziói 
bizottságnakĽ hogy fogadja el a szeretetmunka alapjául a huszti kezdeményezéstĽ vállalja 
magára a gyermekek eltartásátĽ és a jövQben akár HusztonĽ akár egy erre alkalmasabb helyen 
egy árvaház létesítését.1115 

                                                                 
1112 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Szabó Béla levele Bertók Bélához. 1928. júl. 23. 
1113 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/103. Bertók Béla levele Polchy Istvánhoz. 1928. augusztus ő.  
1114 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/119. Bertók Béla levele Szabó Bélának. 1928. szeptember 20.  
1115 TtREL I. 22. a. ő. d. 1928/1Ő3. Missziói tervezet. 
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A huszti árvaház felállítása végül nem valósult megĽ mivel 1929 októberében a gömöri 
Beretkén Bácsy Gyula vezetésével megkezdte m_ködését a református egyház egyetemes 
fenntartású árvaháza. Szabó úgy vélteĽ hogy ebben a helyzetben ésszer_bbĽ ha egyetlen 
befogadott árvájukatĽ Percsi Sándort itt helyezik elĽ maguk pedig feladják az árvaház 
felállításának tervét.1116 Ezt követQen a kárpátaljai református árvákat Beretkére küldtékĽ 
számuk 193Ő-ben elérte a nyolcat.1117 Ez a gyakorlat azonban csak 1935-ig állt fennĽ amikor 
Munkácson és NagyszQlQsön megnyitotta kapuit egy-egy református árvaház. Az 
egyházkerület árváit ezt követQen már itt helyezték el. 

 
10.2. A munkácsi árvaház felállítása 
 
Amint korábban már többször is utaltunk ráĽ a Szlovákia és Kárpátalja területén 

létrejött három református egyházkerület együttm_ködése a két világháború között mindvégig 
problémáktól és feszültségektQl volt terhes. Egyfajta kényszer_ kooperáció ugyan kialakult 
közöttükĽ de igazi szolidaritás nem. Bár a hosszú viták után a gömöri Beretkén felállított 
árvaház összegyházi intézményként jött létreĽ a dunai és a kárpátaljai egyházkerületek sosem 
érezték azt teljesen a magukénak. A kárpátaljai reformátusok 193ő-ig éves szinten ugyan 
jelentQs összeggel támogatták a beretkei árvaotthontĽ1118 melyben minden bizonnyal 
közrejátszott Bácsy Gyula személye és Bertók belmisszió iránti elkötelezettsége isĽ 
mindazonáltal sosem mondtak le egy saját árvaház felállításáról. Ennek megvalósításához 
végül a püspök 193ő-ben látta elérkezettnek az idQt. Úgy gondoltaĽ hogy a kerületek 
különtagozódása – legalábbis szociális téren – elkerülhetetlenĽ és miután a másik két kerület 
területén ekkor már m_ködött egy-egy árvaházĽ szükségesnek tartottaĽ hogy ebben Kárpátalja 
is felzárkózzon hozzájuk: „Kell, hogy nekünk is legyen valamilyen látható intézményünk, 
melyet saját erQnkbQl tartunk fenn s fejlesztünk Isten segítségével”1119 – olvashatjuk 1935. 
április 29-én keltezett levelében. Elgondolása szerint a püspöki székhelyenĽ Munkácson nyílt 
volna meg az intézményĽ indulásként – jobb híján – egy bérházbanĽ hat-tíz árvával. Az intézet 
vezetésére Bácsy Gyulát és feleségét kérte fel.1120 Bertók tisztában volt azzalĽ hogy Bácsy 
nem érzi jól magát BeretkénĽ mivel komoly nézeteltérése támadt a konventi árvaházi bizottság 
elnökévelĽ Tornallyay ZoltánnalĽ és elvágyódik onnan.1121 Az árvaházi munkáért egyelQre fix 
fizetést nem tudott felajánlaniĽ csak a kis jövedelemmel járó ujdávidházi gyülekezetetĽ1122 
mely Munkácsnak volt a fíliája. Bertók számítása beváltĽ Bácsy így is örömmel fogadta a 
felkéréstĽ és azonnal hozzá is látott távozása elQkészítéséhez.1123 A püspök idQközben 
elfogadható áron talált egy alkalmasabbnak t_nQ ingatlant a Zrínyi utcábanĽ melyben a 
kiszolgáló helyiségeken kívül hat szoba volt található. A bankĽ mely az épületet árultaĽ azt 
javasolta a püspöknekĽ hogy a bérlés helyett inkább vásárolja meg a házatĽ mivel a bérleti 
díjból 10–1ő év alatt ki lehet fizetni az ingatlan teljes árát. Bertók így végül a vásárlás mellett 
döntöttĽ mivel úgy vélteĽ hogy a vételár törlesztéséhez szükséges évi 13–14 000 korona a 

                                                                 
1116 Bácsy Gyula 1931. 79. 
1117 Soós Károly é. n.b. ő0. 
1118 A beretkei árvaháznak küldött pénzadományok 1929 és 193ő közötti összegére lásd a 11. táblázatot.  
1119 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Bertók Béla levele Bácsy Gyulához. 193ő. április 29. 
1120 Uo. 
1121 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Szabó Béla levele Bertók Bélához. 193ő. március 20.  
1122 A gyülekezetnek mindössze ő2 tagja volt. N. N. 1937. 131. 
1123 TtREL I. 22. a. 15. d. 1935/30. Bácsy Gyula levele Bertók Bélához. 193ő. május Ő.  
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befolyó adományokból fedezhetQ lesz.1124 Június 12-én kifizette az ingatlanért kért 1Ő0 000 
Kč-t. A vásárlással kapcsolatban azonban jogi problémák merültek felĽ a kerület nevére 
ugyanis nem lehetett íratni az épületetĽ mivel az nem volt jogi személyĽ amennyiben pedig egy 
magánszemély vette volna megĽ magas vételi illetéket kellett volna utána fizetni. A probléma 
kiküszöbölésére a püspök létrehozta a Kárpátaljai Református SegítQ Egyesületet (KRSE)Ľ 
melynek a nevében végül a vársárlást lebonyolította.1125 

Bertók szerette volnaĽ ha az intézmény már szeptember elsejétQl felújítva és 
berendezve az árva gyermekek szolgálatára állĽ ez azonban különbözQ okokból kifolyólag 
nem valósult meg.1126 A munkácsi árvaház megnyitására végül egy bensQséges kis ünnepség 
keretén belül december 8-án került sor. Tíz órától a helyi templomban Bertók püspök hirdette 
az igétĽ prédikációjában rámutatottĽ hogy egy árvaház létrehozása nem másĽ mint a keresztény 
elvek gyakorlati életbe való átültetése.1127 Az intézmény m_ködése hét árva gyermekkel 
indultĽ akiket már szeptemberben felvettekĽ de mivel az épület tatarozása elhúzódottĽ a 
munkálatok befejezéséig helyi családoknál biztosítottak számukra elhelyezést.1128  

  
10.3. Az Atzél-Perényi Református Szeretet-Árvaház megalakulása 
 
Bár a munkácsi árvaház megszervezése korábban indultĽ mégsem ez volt az elsQ 

református szeretetintézményĽ mely megkezdte m_ködését Kárpátalján. Történt ugyanis, hogy 
Bertók püspökötĽ aki épp a munkácsi árvaházi ingatlan átíratásának ügyével volt elfoglalvaĽ 
Szabó Sándor nagyszQlQsi tanító értesítetteĽ hogy a helyi földbirtokosnQĽ özvegy Atzél 
Lászlóné Perényi Lujza bárónQ az egyik tanyáját tartozékaival együtt a református egyháznak 
kívánja ajándékozni árvaotthon létesítésére.1129 193ő. július ő-én megérkezett a püspökhöz a 
bárónQ levele isĽ aki ebben megerQsítette adományozási szándékátĽ egyben annak részleteit is 
kifejtette. Döntése értelmében a kárpátaljai kerületnek adományozza az ún. Fekete tanyátĽ 
annak minden tartozékával együtt; itt azonnali hatállyal átenged annyi épületetĽ amelyben az 
egyház 8–10 árvával minél elQbb meg tudja kezdeni az árvagondozástĽ ugyanis óhajaĽ hogy az 
árvaház még az Q életében kezdje meg m_ködését. A tanyához tartozó istállóĽ szántóĽ 
gyümölcsös és legelQ (összesen 29 kat. hold) tulajdonjoga szintén az egyházra szállĽ de a 
használati jogot az adományozó továbbra is megtartja. A katolikus vallású bárónQ további 
kívánságaĽ hogy a felállítandó árvaházba a gyermekeket felekezeti megkülönböztetés nélkül 
vegyék felĽ illetve „megQrzendQ minden körülmények közt az intézet magyar nemzeti jellege és 
benne a tántoríthatatlan magyar szellemben való nevelés. Mert az alapító Nagyasszony ez 
által nagynev_ Qseinek (Perényi Péter és Gábor, a sárospataki fQiskola alapítóinak) és boldog 
emlékezet_ férjének – a magyar református anyaszentegyház iránt megnyilvánult bQkez_ 
pártfogását és örök idQkre emlékezetes tradícióit kívánja ápolni és fenntartani.”1130 Szabó 
Sándor július 6-án kelt levelében javasolta BertóknakĽ hogy minél elQbb látogassa meg az 
adományozót a részletek tisztázása érdekébenĽ mivel az egyébként nagyon jóindulatúĽ de idQs 

                                                                 
1124 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Bertók Béla levele Bácsy Gyulához. 193ő. május 9.  
1125 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Bertók Béla levele Bácsy Gyulához. 193ő. június 12.  
1126 TtREL I. 22. a. 15. d. 1935/30. Bertók Béla levele Bácsy Gyulához. 193ő. július 2ő.  
1127 Szeretet, 1935/23. 5. 
1128 Szeretet, 1935/7. 5. 
1129 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Bertók Béla levele özv. Atzél Lászlóné Perényi Lujzának. 193ő. június 17.  
1130 TtREL I. 22. a. 15. d. 1935/30. 17. Szabó Sándor és özv. Atzél Lászlóné Perényi Lujza levele Bertók 
Bélának. 193ő. július ő.  
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bárónQ a leveleket esetleg másoknak is megmutatjaĽ mint ahogy a püspök egy korábbi levelét 
is megmutatta a „pápista kurátornak”, márpedig a tanító szerint az árvaház ügyét „az ellenség 
tanácsa […] nem segíti elQ.”1131 A következQ héten a püspök látogatása immáron 
visszavonhatatlanul megerQsítette a bárónQt korábbi elhatározásában. Ennek eredményeként 
július 18-án sor került az ajándékozási szerzQdésĽ 23-án pedig az alapító oklevél aláírására is. 
Utóbbi szerint az árvaház elnevezése „Atzél-Perényi Református Szeretet-Árvaház”Ľ feladata 
pedig a kárpátaljai református egyházkerület területén található árva vagy szegény magyar 
gyermekek befogadásaĽ gondozásaĽ nevelése és „tisztes kenyérkeresethez juttatása, hogy 
hasznos polgáraivá legyenek a társadalomnak, egyháznak és nemzetnek.”1132 Az 
egyházkerület ígéretet tett arraĽ „hogy néhai Atzél László boldog emlékezetét hálásan megQrzi, 
munkás életének példáját a Szeretet-Árvaházban nevelendQ gyermekek elQtt ébren tartja, 
valamint a kegyes ajándékozó úrnQ példás életét is örök emlékezetében tartja s a gondozásba 
vett gyermekeket arra az elmúlhatatlan szeretetre fogja nevelni, mely boldoggá és áldottá tette 
néhai Atzél László és báró Perényi Lujza közösen futott földi pályáját s melyen a koporsó 
hatalma sem vesz diadalmat.”1133 Az okirat tartalmazta továbbá mindazokat az 
adományozással kapcsolatos feltételeketĽ melyeket a bárónQ fentebb idézett levelében 
korábban már tudatott a püspökkel.1134 

Bertók szerette volnaĽ ha az árvaház már szeptemberben megnyitja kapuit, erre 
azonban csak október 6-án került sor. Mivel a munkácsi intézményhez hasonlóan a 
gyermekeket itt is még szeptemberben felvették (öt árvát hoztak át BeretkérQl)Ľ1135 így a 
megnyitásig nagyszQlQsi családoknál helyezték el Qket. Az avatóünnepséget délelQttĽ az 
árvaház lankás udvarán tartották. A gyülekezeti énekek után a püspök mondott imádságotĽ 
majd a helyi dalárda éneke hangzott el. Ezután Isaák Imre esperes mondott alkalmi beszédetĽ 
majd osztott áldást. Bertók ezt követQen átadta az intézmény vezetését Bácsy Gyula árvaházi 
igazgatónak és özv. Kovács Jánosné gondozónQnek. A tömeg ezután megtekintette a két 
épületbQl és nyolc helyiségbQl álló árvaházatĽ mely 12 gyermek befogadására volt alkalmas. 
Mivel Atzélné Perényi Lujza idQs kora miatt nem tudott részt venni az avatásonĽ az 
egyházkerület elnöksége és a Református NQszövetség megbízottai a délelQtt folyamán 
tisztelgQ látogatást tettek a bárónQnélĽ míg a szervezet egy másik csoportja virágot helyezett el 
Atzél Lászlónak az árvaház közelében fekvQ mauzóleumánál.1136  

 
10.4. A Kárpátaljai Református SegítQ Egyesület 
 
Peyer-Müller szerint a Kárpátaljai Református SegítQ Egyesület létrejöttét külsQ és 

belsQ okok segítették elQ. KülsQ ok volt – amint azt már fentebb említettük – a munkácsi 
árvaház épületének megvásárlása után fizetendQ adó megtakarításaĽ míg a belsQ ok a 
Kárpátalján egyre terjedQ szegénységĽ mely arra késztette az egyházatĽ hogy hatékonyabban 
vegye fel a harcot a nyomor ellen.1137 Véleményünk szerint egy harmadik ok is közrejátszott 
az egyesület létrehozásábanĽ mégpedig azĽ hogy Bertók szerette volna teljesen függetleníteni a 

                                                                 
1131 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. 17. Szabó Sándor levele Bertók Bélának. 193ő. július 6.  
1132 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. 17. Alapítólevél. 
1133 Uo. 
1134 Uo. 
1135 Református Egyház és Iskola, 1935/38. 4. 
1136 Szeretet, 1935/19. 1. 
1137 Peyer-MüllerĽ Fritz 199Ő. 331. 
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felállítandó intézményt az Egyetemes Egyház vezetQinek a befolyásátólĽ melynek nagyobb 
részével nem ápolt jó viszonyt. 

Az egyesület célja a kerületben végzett református szociális munka továbbvitele és az 
ehhez nélkülözhetetlen anyagiak biztosítása volt: „a segítQegylet lesz az a milliomos amerikai 
nagybácsi – fogalmazta meg Szabó Béla –, aki, ha kell, csak belenyúl a zsebébe s a 
kárpátaljai reformátusok nem panaszkodhatnak többé, hogy semmire se telik nekik.”1138 
Bertók úgy vélteĽ a KRSE létrehozása komoly elQnyökkel járhatĽ mivel nagyobb mozgástérrel 
fog rendelkezni a belmisszió és a szeretetmunka terénĽ mint „a lomhán és nehezen mozgó” 
egyházkerület. Mindazonáltal tevékenységét a kezdetektQl fogva a kerülettel való szoros 
együttm_ködésben képzelte le.1139 

Az alapító közgy_lést június 17-én tartották meg Munkácson. Itt fogadták el az 
egyesület alapszabályátĽ választották meg tisztikarát és választmányát. Elnöke maga a püspök 
lettĽ ügyvezetQ igazgatójává pedig a Kárpátaljára augusztus közepén visszatérQ Bácsy Gyulát 
választották.1140 Az alapszabály értelmében a választmányban helyet kapott a három 
egyházmegye esperese és gondnoka is.1141 Utóbbi lépéssel az volt a céljukĽ hogy mindenki 
számára egyértelm_vé tegyékĽ hogy az egyesület a hivatalos egyház ellenQrzése alatt 
m_ködik. TevékenységérQl évente jelentést tett az egyházkerületnek. A szervezet háromféle 
tagsággal rendelkezett: alapító taggá az válhatottĽ aki egyszeriĽ legalább ő00 koronás 
adományt tettĽ a rendes tagokĽ akik szavazati joggal rendelkeztekĽ évi 12 koronaĽ míg a 
szavazati joggal nem rendelkezQ pártoló tagok évi 6 korona befizetését vállalták.1142 A 
taglétszám folyamatosan emelkedett: 193ő végén 6Őő (7Ő alapítóĽ Ő6ő rendes és 106 pártoló)Ľ 
míg 1937 decemberében már 126ő tagja volt az egyesületnek.1143 A kárpátaljai egyházkerület 
1935. december 12-én tartott ülésén hivatalosan is a KRSE-re bízta a két árvaház vezetését 
Bácsy felügyelete alatt.1144 

 
10.5. A KRSE és az árvagondozás 1938-ig 
 
A két intézmény férQhelyei az indulást követQen gyorsan beteltek. A munkácsi 

árvaházba 1936 folyamán áthoztak két árvát NagyszQlQsrQlĽ hogy tanulmányaikat polgári 
iskolában folytathassák. Rajtuk kívül öt új árvát is felvettekĽ így az év végén már 13 gyermekĽ 

egy idQs nQĽ egy alkalmazottĽ az igazgató és két családtagjaĽ összesen tehát 17 személy 
részesült itt állandó ellátásban.1145 A következQ évben további három árvával emelkedett az 
árvaház lakóinak a száma.1146 A gondozói és nevelQi feladatokat Bácsy Gyula és felesége látta 
el.1147 

                                                                 
1138 Szeretet, 1935/13. 2. 
1139 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Bertók Béla levele Bácsy Gyulához. 193ő. június. 12. 
1140 TtREL I. 22. a. 1ő. d. 193ő/30. Bertók Béla levele Bácsy Gyulához. 193ő. július 1.  
1141 Bácsy Gyula 193ő. 5. 
1142 Szeretet, 1935/8. 2. 
1143 Szeretet, 1935/6. 5.; Szeretet, 1938/9. 4. 
1144 TtREL I. 22. a. 1Ő. d. 193ő/ő1. A Kárpátaljai Ref. Egyházkerület köz- és bírósági gy_lési jegyzQkönyv. 
193ő. Püspöki jelentés. 193ő. december 12.  
1145 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. KRSE REF. Szeretet-Árvaház lakói 193őĽ 1936Ľ 1937 évben Munkácson.  
1146 Szeretet, 1938/9. 5. 
1147 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. 9. Jelentés a KRSE és árvaházai I. teljes évi m_ködésérQl.  
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A nagyszQlQsi intézménybe 1936 folyamán további kilenc gyermek nyert felvételtĽ így 
az árvák létszáma itt már 16 volt.1148 Az árvaházban helyet kapott még a gondozóĽ annak 
édesanyja és egy fizetett házi alkalmazott is.1149 

A megalapításától számított egy éven belül tehát a KRSE két árvaházában 29 árvának 
és egy idQs nQnek tudott otthont és kenyeret biztosítaniĽ kizárólag a kárpátaljai reformátusok 
erejére támaszkodvaĽ ugyanis sem az államtólĽ sem a konventtQl nem kapott semmilyen 
anyagi támogatást. 

Bácsy az intézmények vezetése és a gyermekek nevelés terén ugyanazokat a 
módszereket alkalmaztaĽ mint amit korábbi szolgálati helyénĽ Beretkén már meghonosított. 
„Az Otthon falain belül az árvák ideje tanulással, lelki életük fejlesztésével, apróbb házi 
munkák végzésével, és játszással telik – írja az általa követett pedagógiai elvekrQl a KRSE 
egyik jelentésében. – Katonai fegyelmet nem gyakorolunk, a gyermek kedélyvilágát nem öljük 
meg, de minden igyekezetünk oda irányul, hogy rendszeres, fegyelmezett munkára, 
engedelmességre, testi és lelki tisztaságra, Qszinteségre és szeretetre neveljük a 
gyermeket.”1150 A munkácsi árvák a nyári vakációt az elsQ évtQl kezdQdQen befogadó 
családoknál vagy rokonoknál töltöttékĽ ahonnan legtöbbször kedves emlékekkel tértek vissza. 
NagyszQlQsön azonban özv. Kovács Jánosné a nyári idQszakra sem vált meg neveltjeitQlĽ 
mivel a fegyelem szempontjából fontosnak tartottaĽ hogy együtt maradjanak. 

Munkácson 1936-ban öt árva polgári iskolábanĽ nyolc pedig az állami elemi iskolában 
tanultĽ míg SzQlQsön mind a 16 gondozott a helyi református elemi iskola padjait koptatta.1151 
Utóbbi helyen az árvaház és az iskola közötti mintegy négy kilométert naponta kétszer 
gyalogszerrel tették meg a gyermekek. Mivel ide az alapító akarata szerint a felekezeti 
hovatartozás figyelembe vétele nélkül vették fel a rászorulókatĽ a különbözQ vallású 
gyermekek hittanórára a saját felekezetük iskolájába jártak.1152      

Utóbbi helyen a gyermekek orvosi felügyeletét Dr. Magyar László látta el díjtalanul, 
míg Munkácson – megfelelQ tiszteletdíj mellett – Dr. Katz EmilĽ itt viszont Szántó József 
gyógyszerész ingyen biztosította a szükséges gyógyszereket. 

A KRSE igyekezett az árvák mellett más rászorulókat is támogatásban részesíteni. 
1936-ban egy teológushallgatót (még ez évben meghalt)Ľ egy orvostanhallgatótĽ egy missziós 
testvért támogatott nagyobb összeggelĽ két középiskolásnak pedig a Munkácson való tanulást 
tették lehetQvé. Emellett tervbe vették a két árvaház kapacitásának a bQvítését isĽ amire nagy 
szükség volt a felvételre váró árvák nagy száma miatt.1153 

Az egyesület kiadásai 1936-ban 103 ő92 Kč-t tettek ki 104 827 Kč bevétellel 
szemben,1154 ez az összeg 1937-ben 69 010 KčĽ illetve 73 Ő61 Kč volt.1155 Adakozás terén 
a munkácsi és a nagyszQlQsi gyülekezet messze túlszárnyalta a többi egyházközséget.1156 

 

                                                                 
1148 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. 9. A n[agy]szQllQsi árvaházban levQ árvák 1936. dec. 31-ig.  
1149 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. Jelentés a KRSE és árvaházai I. teljes évi m_ködésérQl  
1150 Uo. 
1151 Uo. 
1152 Horkay Barna 1998. 13. 
1153 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. Jelentés a KRSE és árvaházai I. teljes évi m_ködésérQl. 
1154 A KRSE tagdíjaiból mintegy 2ő 000 Kč folyt be. TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. KRSE ref. Szeretet-
Árvaházai zárszámadása 1936. december 31-én.  
1155 Szeretet 1938/9. 5. 
1156 TtREL I. 22. a. 17. d. 1937/370. Jelentés a KRSE és árvaházai I. teljes évi m_ködésérQl. 
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10.6. A KRSE és a kárpátaljai árvaházak 1938–1945 között 
 
Az elsQ bécsi döntéstĽ majd Kárpátalja katonai megszállását követQen az itt élQ 

reformátusok többsége újra a tiszántúli egyházkerület igazgatása alá került. A magyarországi 
egyházszervezetbe való beolvadás azonban felvetette a kárpátaljai árvaházak további 
megmaradásának a kérdését is.  

Az intézmények fenntartásáról és vezetésérQl ugyan a KRSE gondoskodott, jogi 
szempontból viszont csak a munkácsi tartozott hozzáĽ mivel a nagyszQlQsinek a kerület volt a 
tulajdonosa. A kárpátaljai egyházkerület megsz_nésével ez utóbbi intézmény átkerült a 
tiszántúli egyházkerület tulajdonába. A máramaros-ugocsai egyházmegye minden bizonnyal 
félt az árvaház esetleges bezárásától vagy az Országos Református Szeretetszövetségnek való 
átadásátólĽ ezért kérvényezte a kerületnél az intézmény tulajdonjogának átruházását az 
egyházmegyéreĽ vagy ha ez „elvi okokból” nem volna lehetségesĽ akkor fenntartásánakĽ 
irányításának és lelki vezetésének a jogát. Kérte továbbáĽ hogy a kerület az intézmény teljes 
jogkör_ vezetését bízza az esperes elnöklete alatt álló négytagú intézQbizottságra.1157 

A kerület az intézmény tulajdonjogával és pénzügyeivel kapcsolatos problémákat a 
pénzügyi bizottsághoz utalta véleményezésreĽ és ígéretet tettĽ hogy az ezzel kapcsolatos 
jövQbeni határozatukról értesítik az egyházmegyét.1158 Arról azonbanĽ hogy ez a 
késQbbiekben megtörtént volnaĽ nincs tudomásunk. Az árvaház irányítását és „lelki vezetését” 
viszont teljes jogkörrel – az egyházkerület legfQbb felügyeleti és ellenQrzési jogának 
fenntartása mellett – a javaslatban szereplQ intézQbizottság kezébe adta a kerületĽ melyet 
kiegészített az egyházkerületi missziói elQadóval.1159     

A visszacsatolást követQen egy további probléma is felmerült az árvaházakkal 
kapcsolatban. A Kiss Ferenc által alapított és vezetett Országos Református Szeretetszövetség 
ugyanis felkérte az anyaországhoz visszatért egyházmegyéketĽ hogy az 1447/1937-es 
konventi határozat értelmében intézményei támogatására vessen ki az egyháztagokra 3–4 
filléres járulékotĽ melyet minden év végén juttassanak el a szövetség pénztárába. A beregi 
egyházmegye jelezteĽ hogy a „kérést” csak abban az esetben tudja teljesíteniĽ ha a munkácsi 
árvaházat a szövetség felveszi kötelékébeĽ1160 míg a máramaros-ugocsai egyházmegye 
megállapodást kötött a SzeretetszövetséggelĽ mely szerint utóbbi a beszedett tagdíjak 33%-át 
átengedi a nagyszQlQsi árvaház javára.1161   

Az anyaországhoz való visszatéréssel kérdésessé vált a KRSE további sorsa. Bertók 
Béla elnök indítványozta az egyesület közgy_lésén annak önmaga általi feloszlatásátĽ azzal az 
indokkalĽ hogy léte elválaszthatatlanul összefonódott az immáron megsz_nt kárpátaljai 
egyházkerülettelĽ alapszabálya pedig az új viszonyoknak megfelelQen nem dolgozható át. 
Bácsy Gyula igazgató viszont az egyesület további fenntartása mellett foglalt állástĽ amit azzal 
indokoltĽ hogy sajnálatos lenne – állítása szerint – egy közel ötezer (!) fQs tagsággal 
rendelkezQ szervezetet feloszlatniĽ illetveĽ hogy nehéz volna a fizetQĽ fQként alsóbb társadalmi 
rétegekhez tartozó tagokkal megértetniĽ hogy az árvák gyámolítására juttatott adományaik 
miért kerültek át az egyházkerület pénztárába. A közgy_lés Bácsy álláspontját fogadta el. 
Válaszul Bertók és az alelnökĽ Bary Gyula esperes azonnal lemondtak a szervezetben betöltött 
                                                                 
1157 Uray Sándor é. n. 202. 
1158 Uo. 244. 
1159 Uo. 202–203. 
1160 Györkei é. n. Ő8. 
1161 MREZsL 33. 3. d. Igazg. választmányi és közgy_lési jegyzQkönyv. 19Ő1. december 16.   
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tisztségükrQlĽ és nem is vettek részt a KRSE következQ közgy_lésénĽ ahol az alapszabály 
módosítását és az ezzel kapcsolatos teendQket vitatták meg.1162 Ekkor azonban egy váratlan 
esemény következtében a történések új irányt vettekĽ ugyanis Nagy Béla nyugalmazott 
szolgabíró 19Ő1. március 28-án a beregi és máramaros-ugocsai egyházmegyének 
adományozta a munkácsi árvaházzal szemben állóĽ mintegy 20 000 pengQ érték_ épületeit – 
többek között – azzal a feltétellelĽ hogy az utcai épületben református árvaházĽ az udvariban 
„intelligens nQk otthona” létesítendQ „Merényiné Nagy Piroska Református Árvaház és NQi 
Otthon” név alatt.1163 „A KRSE sorsa ezzel új fordulatot vett. Határozatilag kimondta, hogy 
miután az a cél, amelyre elhívatást nyert, a Nagy Béla nagyszer_ ajándékával, a beregi és 
máramaros-ugocsa [egyházmegyék] gondjai mellett, az egész volt kárpátaljai egyházkerület 
területére biztosítva van, a KRSE 19Ő1. június 30. terminussal feloszlik és minden 
pénzvagyonát és berendezését, amely a tagok tagdíjából és adományaiból keletkezett, a 
megszervezendQ munkácsi új árvaháznak ajándékozza. Az árvaház épülete örökáron 
eladatván, minden adósság kifizettetvén, kiderült, hogy a néhány ezer pengQ érték_ 
berendezési tárgyakon kívül a KRSE több mint 7.000 pengQ ajándékot juttathat a leendQ 
munkácsi új árvaháznak” – írja visszaemlékezésében az események egyik közvetlen 
résztvevQjeĽ Bácsy Gyula.1164 Az új árvaház azonban – feltehetQen a háborús viszonyok 
következtében – sosem kezdte meg m_ködését.1165 

A munkácsi árvaotthon így 19Ő1 nyarán bezárta kapuitĽ a gyermekek egy részét a 
nagyszQlQsi árvaházba vitték átĽ másokat befogadó családoknál helyeztek el.1166 A beregi 
egyházmegye 19Ő1 októberében tartott közgy_lése felkérte az esperestĽ hogy körlevélben 
hívja fel a beregi gyülekezeteket a nagyszQlQsi árvaház támogatásáraĽ mivel az befogadta a 
munkácsi árvákatĽ és a jövQben is be fogja fogadni egyházmegyéjük területérQl a rászoruló 
gyermekeket.1167 

A nagyszQlQsi árvaház épületei már kicsinek bizonyultak a megnövekedett létszámú 
gondozott gyermek befogadásáraĽ ezért új szárnnyal bQvítették az épületetĽ melyben két 
szobaĽ konyha és éléskamra kapott helyet. Ennek köszönhetQen az intézményben hamarosan 
már harminc árva nevelkedett. A magyar állam tervbe vette egy egytanerQs szórványiskola 
megépítését az árvaház közelébenĽ mely a nagyszQlQsi református iskola részeként m_ködött 
volnaĽ de ez végül a világháború miatt nem valósult meg. 

A szovjet csapatok 19ŐŐ októberében foglalták el a települést. A háborút követQen 
NagyszQlQs és egész Kárpátalja a Szovjetunió része lett. Az árvaház épületét a megszállás 
után néhány hónappal elvették a református egyháztólĽ az árvákat szélnek eresztették; 
néhányuk befogadó családokhozĽ míg többségük állami menhelyre került.1168 
 
 
 
 

                                                                 
1162 Szabadi István 2008: 42–43. 
1163 Györkei István 19Ő2. 100.   
1164 Szabadi István 2008: 43. 
1165 1997-tQl Munkácson újra m_ködik református gyermekotthonĽ ahol 18–20 kilátástalan szociális helyzetben 
élQĽ kallódó vagy árva gyereknek keresztényĽ családias jelleg_ nevelést biztosítanak. 
1166 Szabadi István 2008: 43. 
1167 Györkei István 19Ő2. 119.   
1168 Horkay Barna 1998. 13. 
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11. A nagydobronyi Református Szeretetház 
 

A Nagydobronyi Református Egyház a maga közel 3300 fQs lélekszámával 
Kárpátalján a másodikĽ csehszlovákiai viszonylatban pedig a harmadik legnépesebb kálvinista 
gyülekezet volt a korszakban.1169 LelkipásztoránakĽ az 1933-tól itt szolgáló Gönczy Pálnak is 
köszönhetQen az egyházközségben élénk lelki élet folyt.1170 A harmincas évek közepén a 
gyülekezetben volt vasárnapi iskolaĽ férfi és nQi bibliakörĽ ifjúsági egyesületĽ leánykörĽ 
árvaegylet és diakonátus is. A lelkész belmissziói munkáját a kerület elsQ hivatalos 
diakonisszájaĽ Etelka testvér segítette.1171 

A nagydobronyi szeretetház megalapításának elQzményeihez tartozikĽ hogy a helyi 
lelkész 193Ő szeptemberében „az öntudatos ref. hívek tömörítése s az egyház szociális 
feladatainak végzése céljából” létrehozta a Református Szeretetszövetséget. A presbitérium 
támogatta a kezdeményezéstĽ és testületileg belépett a tagjai közé.1172  

Gönczy az 193ő. november 14-i presbitériumi gy_lésen számolt be újabb tervérQlĽ 
hogy a használatában lévQ egyházi telken szeretetházat tervez létesíteniĽ melynek célja 
„otthont biztosítani elaggott öregeinknek s helyet a templomon kívüli gyülekezeti 
összejövetelek számára.”1173 Az intézményt a Szeretetszövetség tagjainak évi egynapos 
munkájávalĽ de azok pénzbeli támogatása nélkül szándékozott felépíteni. Tervei szerint a 
Szeretetszövetség gondoskodott volna annak fenntartásáról isĽ így az egyházközséget sem az 
építésĽ sem a m_ködtetés költségei nem terhelték volna. A presbitérium ugyan örömmel 
fogadta és erkölcsi támogatásáról biztosította a kezdeményezéstĽ de elkerülendQĽ hogy a telek 
révén az építkezés terhe valamilyen oknál fogva mégis a komoly adóssággal küzdQ 
egyházközség nyakán maradjonĽ úgy döntöttĽ hogy az építkezési telket odaajándékozza a 
Szeretetszövetségnek. Egyúttal azonban azt is kikötötteĽ hogy a szövetség elnöki tisztjét a 
mindenkori lelkész töltse beĽ valamint hogy a Szeretetházban „csak olyan szellemi és irányú 
munka folyhat, melyek református egyházunk életére nemesítQ, támogató erQvel bírnak s a 
legteljesebb mértékben elQsegítik református egyházunk valláserkölcsi munkáját”Ľ1174 és ha 
netán a szövetség munkája a „református valláserkölcsi és társadalmi célkit_zésektQl eltérne, 
jelenlegi adományát semmisnek tekinti, s úgy a telek, mint az épület tulajdonjoga 
tehermentesen visszaszáll a nagydobronyi ref. egyházra.”1175 

Az építkezés költségeit a községĽ a helyi hitelszövetkezet és az egyház kebelén belül 
m_ködQ Árvaegylet biztosította. Utóbbi 1936. szeptember 20-án feloszlatta magátĽ tQkéjét 
pedig a Szeretetszövetségnek adta át a kiadások részbeni fedezésére. Az építési és szállítási 
munkálatokat az egyháztagok ingyen végezték.1176 

                                                                 
1169 N. N. 1937. 1Ő9.  A legnépesebb gyülekezet az egyházi adatok szerint 1937-ben Beregszász volt Ő987 fQvelĽ 
utána Komárom következett Ő022 fQvel.  Uo. 37., 125. 
1170 Peyer-Müller Fritz 199Ő. Ő26. 
1171 Szeretet, 1936/13. 1.; Református Egyház és Iskola 1934/36. 4. 
1172 A nagydobronyi ref. egyház presbiteri gy_léseinek jegyzQkönyve. Kezdve 1928. április 1-én. A 
Nagydobronyi Református Egyházközség tulajdonában. 193Ő. szeptember 26-i ülés. 
1173 Uo. 1935. november 14-i ülés. 
1174 Uo. 
1175 Uo. 
1176 Uo. 1936. szeptember 27. 
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Az intézmény építése 193ő Qszén kezdQdöttĽ és a gyülekezet mintegy tízhónapos 
kemény munkájának eredményeként 1936 júniusára készült el. Az átadásra július ő-én került 
sor.1177 

A Szeretetház Ő00 m2 területen tizenkét helyiséget foglalt magába. Értéke százezer 
korona körül mozgott. Az épületben helyet kapott egy 100 m2 alapterület_ nagyobb terem isĽ 
mely többek között az egyesületi összejöveteleket volt hivatott szolgálniĽ mivel azok olyan 
nagyszámú taggal m_ködtekĽ hogy a korábban használt iskolai terem sz_knek bizonyult. Az 
intézmény egyúttal diakonissza-elQképzQ intézetként is m_ködött volna: „Tervünk az – írja 
ezzel kapcsolatban Gönczy a Szeretetben –, hogy 14-ik életévüket betöltött leányokat veszünk 
fel, kik a nagydobronyi Szeretetházban eltöltött három év után a debreceni diakonisszaképzQ 
intézetben fognak hivatásukra véglegesen elQkészíttetni. Célunk az, hogy a diakonisszaképzQ 
intézet csak e hivatásra feltétlenül alkalmas, csaknem kész anyagot  kapjon. Az a körülmény, 
hogy a Szeretetházban eltöltendQ három év alatt a gyülekezeti munka csaknem minden 
ágában – egyesületi munka, szegénygondozás, betegápolás – részt vehetnek, elegendQ 
biztosítéknak látszik elQttünk erre.”1178 

Az épületben hat szoba állt az aggok otthona és a diakonissza-elQképzQ 
rendelkezéséreĽ így a vezetQ diakonissza lakásán kívül hét diakonisszajelölt és tizenhét idQs 
rászoruló elhelyezésére volt lehetQség az intézményen belül. A tervek szerint a felvett öregek 
halálukig teljes ellátásban és gondozásban részesülnekĽ kötelesek viszont erejükhöz mérten 
munkát végezni. Esetleges aggkori segélyük vagy az örökösök nélkül elhalálozottak vagyona 
is a Szeretetházat illeti. ElsQsorban a támasz nélküliĽ vallásosĽ békés természet_ – és az 
intézményi munka kezdeti nehézségeire való tekintettel –Ľ munkaképes jelentkezQket 
szándékoztak felvenni. Ezen utóbbitól abban az esetben eltekintettekĽ ha az illetQ saját 
eltartási költségeit fedezni tudta. A Szeretetház „nemcsak a gyülekezetnek, hanem az 
Egyetemes Egyház odavágyódó elaggott […] szegényeinek is hajlékot kívánt nyújtani.”1179 
1936 július elejéig négy diakonisszajelöltĽ három idQs férfi és egy nQ jelentkezett. Az 
intézmény megnyitását szeptember 1-re terveztékĽ és minden bizonnyal ez meg is történt az 
adott idQpontbanĽ bár forrásokkal ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk. 

Valamivel több mint egy év elteltével a lelkész már arról tett jelentést a presbiteri 
gy_lésnekĽ hogy a Szeretetszövetség képtelen önerQbQl fenntartani az intézménytĽ és kéri a 
presbitériumotĽ hogy abban az esetbenĽ ha a Szeretetház esetleg a község tulajdonába kerülĽ 
járuljon hozzá az egyházi vagyont képezQ telek átadásához is. A presbitérium ehhez 
hozzájárultĽ azzal a feltétellelĽ hogy meghatározott helyen a községtQl azonos érték_ földet 
kap cserébe.1180 

Az intézmény azonban úgy t_nikĽ maradt a Szeretetszövetség tulajdonábanĽ mivel az 
1938. május 1-én tartott presbiteri értekezlet jegyzQkönyve szerint a lelkész kezelésében lévQ 
ún. lucernás föld eladásából származó 70 000 Kč egy részétĽ 20 000 Kč-t a Szeretetház 
adósságának a törlesztésére szántákĽ azzal a kikötésselĽ hogy az intézmény vezetése a kölcsön 
kamatait a mindenkori lelkésznek köteles folyósítani.1181 

                                                                 
1177 Szeretet, 1936/13. 1  
1178 Uo. 
1179 Soós Károly é. n.c. 9. 
1180 A nagydobronyi ref. egyház persbiteri gy_léseinek jegyzQkönyve. Kezdve 1928. április 1-én. A 
Nagydobronyi Református Egyházközség tulajdonában. 1937. október 31. 
1181 A nagydobronyi ref. egyház persbiteri gy_léseinek jegyzQkönyve. Kezdve 1928. április 1-én. A 
Nagydobronyi Református Egyházközség tulajdonában. 1938. május 1-i ülés.  
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Ezt követQen azonban már csak szórványos információkkal rendelkezünk a 
Szeretetházról. Az ungi egyházmegye belmissziói jelentései közül csak egy alkalommal 
bukkan fel az intézmény: „Tudtommal egyházmegyénkben egy gyülekezetben van Szeretetház, 
mégpedig Nagydobronyban”1182 – írja az 1939-es évrQl szóló jelentésében Gencsy Béla 
belmissziói elQadóĽ azonban annak m_ködésérQl nem rendelkezett semmilyen részletesebb 
információval; 19Ő2-re vonatkozó jelentésében pedig már arról számol beĽ hogy a 
„szeretetmunka a megyében csak esetleges, legtöbb helyen a politikai községgel együtt 
dolgozik az egyház”.1183 Ez arra utalĽ hogy a nagydobronyi Református Szeretetház ekkor már 
nem m_ködöttĽ vagy esetleg átkerült a község tulajdonába – ugyanis nem valószín_Ľ hogy az 
egyházmegye belmissziói elQadójának ne lett volna tudomása egy református szociális 
intézmény létezésérQl egyházmegyéje területén. Ha esetleg mégis m_ködött Szeretetház a 
háborús évek alattĽ a szovjet csapatok bevonulása után minden bizonnyal beszüntette 
m_ködését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1182 KQmives Sándor 19Ő0b. 78. 
1183 KQmives Sándor 19Ő3. 31. 
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12. A komáromi református szegényház története 1918–1945 között 
 

Az eddig tárgyalt szociális intézmények mindegyike a két világháború közötti 
idQszakban jött létreĽ többségük felállításában pedig komoly szerepet játszott a belmisszió 
nyomán egyre szélesebb teret kapó ébredés. EzektQl eltérQen az alábbi fejezetben tárgyalt 
szegényház keletkezése évtizedekkel korábbra tehetQĽ és felállításának a mozgatórugóit sem 
sikerült még mindeddig feltárni. 

A komáromi református szegényház létrejöttérQl kevés információval rendelkezünk. 
Ezzel kapcsolatban Galambos ZoltánĽ aki 192ő–1971 között volt a helyi gyülekezet lelkészeĽ 
a létesítémény XX. századi történetérQl írt rövid munkájában1184 maga is csak annyit közölĽ 
hogy a XIX. század közepe táján egy hívQ református hagyta az egyházra a Tolnai (ma 
Komenský) utca 18. szám alatti házát és kertjét azzal a kikötésselĽ hogy „abba saját hibáikon 
kívül olyan öregségre jutott férfiak és nQk helyeztessenek el, akik még valahogyan tudnak 
magukról gondoskodni, azonban nincs szegényeknek fejüket hová lehajtani.”1185 EttQl többet a 
kezdetekrQl nekünk sem sikerült kideríteni. 

A húszas évek közepén a szegényház két épületbQl állt: a Tolnai utcáról a telekre 
belépve balról egy egyszobás kQépületben a férfiakĽ míg a jobb oldalon az „ún. derekas 
épületben” az asszonyok laktak; az utóbbi épület két utca felQli szobájában lakott az egyházfi 
(egyben harangozó) is. A házakhoz tágas udvar és kert is tartozott kúttalĽ gyümölcsfákkal és 
díszbokrokkalĽ illetve az egyházfi veteményesével.1186 

A szegényházba kezdetben a presbitériumĽ késQbb a gondnok engedélyével vették fel a 
rászorulókatĽ akik kizárólag református vallásúak lehettek.1187 Húszas évekbeli 
visszaemlékezQk szerint a századforduló elQtt az intézményben élQk viselkedésévelĽ 
fegyelmével nem volt problémaĽ akkor még „rendesebb öregek, otthontalanná vált 
özvegyasszonyok, özvegy férfiak laktak a szegényházban”Ľ akik még „afféle tisztességes 
öregek” voltak. Rendszeresen jártak a templombaĽ a délelQtti és délutáni istentiszteleten is 
részt vettekĽ és hálábólĽ az ingyen lakhatásért cserébe kisebb-nagyobb szolgálatokat is 
végeztek az egyháznak.1188 

A szekeresgazdák feleségeiĽ a „nagyasszonyok” fölváltva hordták nekik az ebédetĽ az 
egyházközség pedig gyertyávalĽ késQbb petróleummal látta el QketĽ de rendszeresen nyújtott 
számukra pénzsegélyt is a „szegények kasszájából”. Ekkor még a református szegényháznak 
„becsülete és tisztessége” volt a gyülekezetben és a városban is. A változás a 
századfordulóval állt be. Ezt követQen egyre több összeférhetetlen lakó került az elhunyt 
„tisztes öregek” helyére; közülük néhányan „lezüllött életükkel sokszor mindenbQl kivetkQzött 
öregek, afféle koldus sorsra jutottak” voltakĽ akiket „nem t_rt meg otthon a gyermek, a testvér 
és így valami csekély ajándékot vetve az Egyháznak a rokonság: bejuttatták a mindenkitQl 
megvetett koldus rokont a református szegényházba.”1189 Így egyre nagyobb lett a „házsártos, 
gonosz indulatú, a vénség minden átkát magukon viselQ öregek” számaĽ akik közt kéregetQk 
és alkoholisták is voltak. Az új lakók lezüllesztették a szegényházatĽ mely gyakori dáridókĽ 
hajnali italozásokĽ veszekedések és verekedések színhelye lett. Nem egyszer éjjelente Farkas 
                                                                 
1184 Galambos Zoltán 196Ő. 
1185 Uo. 1. 
1186 Uo. 
1187 Uo. 2.; Kis Tükör, 1928/2. 2. 
1188 Galambos Zoltán 196Ő. 2. 
1189 Uo. 2. 
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Károly egyházfinak kellett rendet teremtenie az egymás életét fenyegetQ részeg 
öregasszonyok között. Az ilyen esetek miatt a szegényház korábbi jó hírnevét fokozatosan 
elvesztette.1190 

Galambos lelkész komáromi szolgálatának elsQ éveiben házilátogatásokkal próbált 
segíteni a problémánĽ melyek során lelki beszélgetéseket kezdeményezett az itt lakókkalĽ 
valamint közösen énekelt velükĽ de igyekezete még azoknál sem talált semmilyen 
fogadókészségreĽ akik valamilyen oknál fogva nem oldottak kereket a látogatásai elQl. 

A változás akkor kezdQdöttĽ amikor az 1930-ben felállított diakonátus vette kezébe a 
szegényház lakóinak a sorsát. EttQl kezdve hetente egy-két alkalommal diakónusok látogattak 
el az intézménybe – ezzel megindult a rendszeres lelki munka. Ennek eredményeként a 
renitens lakók távoztakĽ helyükre pedig már csak megfelelQ magaviselet_ aggokat vettek fel. 
IdQvel a szegényház lelki és anyagi viszonyaira is egy-egy kinevezett diakónus felügyelt. Az 
intézmény férfi lakói a húszas években fokozatosan elhaláloztakĽ és mivel a szabad helyekre 
nem volt megfelelQ jelentkezQĽ így ettQl kezdQdQen csak nQket vettek fel.1191 1928 végén a 
szegényháznak hét agg nQ lakója volt.1192 

A létesítményben lakó idQsek segélyezésében és lelki támogatásában a diakonátus 
mellett a Komáromi Protestáns Jótékony NQegyletet1193 kell kiemelnünkĽ mely 189ő-tQl 
rendszeresítette az elaggott szegények segélyezését.1194 Az egylet fQként Pap-Kovách 
Elemérné elnöksége alatt juttatott számos alkalommal a szegényháznak tüzelQtĽ élelmetĽ 
valamint 1–2 szegénynek lábbelitĽ „de legértékesebb szolgálatai ezen egyesületnek abban 
állottak, amikor karácsony és húsvét elQtt néhány tekintélyes hölgy elment a szegényházba, 
leült a már lelki gondozás alá jutott öreg asszonyok közé, és velük együtt Bibliát olvasva és 
énekelgetve testvéri közösséget gyakorolt”.1195 Karácsony elQtt kis karácsonyfát is vittek a 
szegényeknekĽ valamint cukrotĽ süteménytĽ néhány szál gyertyátĽ és mindenkinek jutott 
valamilyen ajándék is.1196  

Az egyház már a korszak kezdeténĽ az elsQ világháború befejezésekor is elégedetlen 
volt az intézmény nagyobbĽ nQk lakta épületének az állagávalĽ mely alapos felújításra szorult. 
Konkoly-Thege Béla gondnok költségvetést készített az épület renoválásáraĽ melyet 1918. 
november 23-án mutatott be a presbitériumnakĽ és mely szerint a felújítás összege meghaladta 
volna az ő000 koronát. Az egyházközség azonban siralmas anyagi helyzete miatt (az egyháziĽ 
köztük a szegényház javára tette alapítványokat az elsQ világháború alatt 
hadikölcsönkötvényekbe fektettékĽ melyek elvesztek) ilyen tételt nem tudott az épület 
rendbehozatalára fordítani.1197 Az ügynek újabb lendületet Németh Sándor püspöknekĽ  
komáromi lelkésznek az 1919 februárjában tartott presbiteri gy_lésen elmondott felszólalása 
adottĽ melyben nehezményezteĽ hogy „az egyházat s annak vezetQségét folyton támadások érik 
a szegényház siralmas állapota; az ott lévQk elaggott szegények elhagyatottsága miatt a 

                                                                 
1190 Uo. 3. 
1191 Uo. 4. 
1192 Kis Tükör, 1928/1. 4. 
1193 Történetére bQvebben lásd: Tömösközi Ferenc 2015. 200–214. 
1194 Komáromi Lapok , 1896/10. 5. 
1195 Galambos Zoltán 196Ő. 8. 
1196 Uo. 
1197 A rév-komáromi ev. ref. egyház presbiteri és közgy_lési jegyzQkönyvei az 1896-ik évtQl 1923-ig. A KRE 
tulajdonában. 1919. november 23. 
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felelQsséget emlegetik, ha a rozoga épület össze talál dülni…”1198 Az ülésen döntés született a 
szegényház eladásárólĽ az ebbQl származó bevételbQl pedig egyúttal egy másikĽ jobb 
állapotban lévQ épület vásárlásáról isĽ melyben tovább m_ködhet az intézmény. A szegényház 
megvételére azonban nem érkezett megfelelQ ajánlatĽ így az egyház a városi tanácshoz 
fordultĽ hogy agg szegényeiket vegye át a városi szegényház.1199 A város azonban vonakodott 
ettQl; egy bizottságot küldött ki az épület megvizsgálásáraĽ mely azt csekély javításokkal 
lakhatónak találtaĽ így annak lakóit nem vette át.1200 Mivel az egyház a szociális létesítményt 
megszüntetni nem akartaĽ ezért nem maradt más választásaĽ mint annak felújítása. Gy_jtést 
hirdetettĽ mely eredményeként néhány hónap alatt közel Ő000 korona gy_lt összeĽ ezen felül a 
városi közgy_lés is megszavazott 1600 korona segélytĽ míg a katonai építészeti fiókosztály 
térítésmentesen 1ő00 db téglát biztosított a célra.1201 A város által javasolt felújításokat végül 
októberre sikerült elvégezni. Mindez azonban csak elodázta a probléma megnyugtató 
megoldásátĽ melyet egy új épület megépítése jelentette volna.1202  

A ’20-asĽ ’30-as években több apró felújítást is végeztek az objektumonĽ majd belátva 
a folytonos javítgatások hiábavalóságátĽ 1936-ban gy_jtést indítottak egy új épület 
emelésére.1203 A presbitérium 1938. augusztus 16-i ülésén immáron konkrét tervekkel állt elQ 
az építkezés költségeinek a fedezésére. A gy_jtésbQl származó bevételek mellett ő0 000 
korona kölcsönt kívánt felvenni az egyházi alapítványok vagyonábólĽ melyet évi ő000 
koronás részletekben törlesztett volna. A teljes építkezés költsége az elQzetes számítások 
szerint mintegy 70 000 koronát tett volna ki.1204 Az elkészített tervek szerint az új épületĽ 
mely a meglévQ szegényház helyén épült volna felĽ húsz rászoruló elhelyezésére lett volna 
alkalmas. Az emeletes épület földszintjére tervezett tágas elQcsarnokból nyíltak volna a 
lakószobákĽ valamint a nagy nappaliĽ mely étkezQként is szolgált volna. Az emeleten kapott 
volna helyet a létesítményt vezetQ diakonissza elQszobával és konyhával ellátott szobájaĽ 
továbbá 2–3 vendégszobaĽ melyekben „az egyház vendégei vagy átutazó egyházi férfiak, nQk 
testvéri szeretettel bibliás szellem_ otthont találtak volna a diakonissza testvér gondviselése 
mellett”.1205  

A nagyszer_ elképzelések azonban nem váltak valóra. A visszacsatolást követQen új 
problémák foglalták le az egyház vezetésétĽ majd pedig hamarosan kitört a második 
világháborúĽ mely nemcsak a terveketĽ de a meglévQ szegényházat is elsodorta.  

A bombázások alatt az intézményben lakó agg asszonyok a rokonaik pincéjében 
találtak menedéket. A veszély elmúltával azonban már nem költöztek visszaĽ mivel az 
épületet bombatalálat érteĽ aminek következtében annak egy része teljesen hasznavehetetlenné 
vált. Ezzel a komáromi református szegényház mintegy százéves története le is zárult. Az 
egyház az épület megrongálódott részét a háborút követQen lebontottaĽ míg az egyházfi 
egykori lakrészét felújíttatta és bérbe adta. A telken állt másik épületĽ az agg férfiak volt 
otthona szintén elpusztult.1206 

                                                                 
1198 Uo. 1919. február ő. 
1199 Uo.  
1200 Uo. 1919. június 28. 
1201 Uo. 1919. szeptember 21. 
1202 Uo. 1919. október 23. 
1203 Vö. Kis TükörĽ 1929/8. Ő.Ľ 193Ő/9. 6.   
1204 Csekes Béla é. n.a. Ő7. 
1205 Galambos Zoltán 196Ő. ő. 
1206 Uo. 6–7. 
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13. Összegzés 
 

A történelmi Magyarország Csehszlovákiához csatolt területein 1918 elQtt református 
intézményes karitatív munkáról nem beszélhetünk (mindössze két gyülekezetbenĽ 
Magyarsókon és Komáromban volt gyülekezeti szegényház). Változás e téren a húszas évek 
végétQl következett be: 1928-tól az elsQ bécsi döntésig eltelt tíz év alatt Szlovákiában és 
Kárpátalján összesen nyolc református szociális intézménytĽ hat árvaházatĽ két szegényházat 
és egy idQsotthont hívtak életre. E létesítmények létrehozásának a hátterében a belmisszióĽ 
majd az e nyomán kibontakozó ébredés állt. 

A Csehszlovákiához került Felvidék (SzlovákiaĽ Kárpátalja) református szempontból 
jórészt peremterületnek számított. A történelmi Magyarország összrefortmátusságának nem 
egész 10%-a élt ezen a területenĽ hosszú sávbanĽ Pozsonytól TécsQigĽ nagyrészt falusi 
környezetben. ElsQsorban utóbbi volt az okaĽ hogy a Magyarországon az 1880-as évektQl 
lendületet kapott belmisszióĽ mely alapvetQen városi jelenség voltĽ 1918 elQtt alig terjed el a 
felvidéki gyülekezetekben. Ugyan elszórtan itt is létrejöttek belmissziói csoportokĽ ezek 
azonban elsQsorban a fQvárosi belmissziói központokkal tartottak fenn szorosabb kapcsolatot. 
A fentiekbQl adódóan a Csehszlovákiához került reformátusok kezdetben sem egységes 
belmissziói szervezettelĽ sem komoly belmissziói intézményrendszerrel nem rendelkeztek. 

A belmisszió intézményes megszervezésére elsQként a kárpátaljai egyházkerületben 
tettek próbálkozást a húszas évek elején 1918 elQtti minták alapjánĽ egyesületi formában (Új 
Reformáció Szövetség). A független egyesületi forma azonban az egyház erQs ellenállását 
váltotta kiĽ mivel a vizsgált korszakban – a magyarországihoz hasonlóan – a szlovákiai és 
kárpátaljai református egyház a belmissziói munkát már saját hatáskörébe kívánta vonniĽ és 
lehetQség szerint gyülekezeti keretek között tartani. Az egyháznak ezen törekvése és az Új 
Reformáció Szövetség vezetQinek az anyaországba való kényszer_ vagy önkéntes távozása 
miatt ez a kezdeti belmissziói munka elakadĽ és újabb lendületet csak a húszas évek második 
felében kapott. Ekkora már az anyaországhoz hasonlóan itt is világosan kirajzolódott a 
belmissziót gyülekezeti alapon végezni kívánó egyházias-hitvallásosĽ valamint a kegyes hívek 
által követettĽ felekezetközi jelleg_ és rendszerint egyesületi-mozgalmi formában szervezQdQ 
evangéliumi irányzata. ElQbbinek a kereteit a szlovákiai és kárpátaljai reformátusok által 
1926-ban – a kárpát-medencei református egyházak között elsQként – életbe léptetett missziói 
szabályrendelet képezte. Bár Sörös BélaĽ a konvent belmissziói elQadója igyekezett az 
egyházias belmissziói munkát egységes irányelvek mentén megszervezniĽ kísérlete a sikeres 
kezdeteket követQen megakadtĽ majd a harmincas évek elejétQl a kerületekben és a 
megyékben a helyi viszonyokhoz igazodva fejlQdött tovább. A megakadás okát a belmissziói 
munkaágak többségénél elsQsorban a kerületek között a korszakban mindvégig meglévQ és az 
egyházi élet csaknem minden terén megnyilvánuló nagyfokú elkülönülésében kereshetjükĽ 
míg az ifjúsági munka területén a kudarchoz leginkább a református fiatalság egy részének és 
az egyháznak a szociális és munkáskérdésen elfoglalt eltérQ álláspontja vezetett. 

 A harmincas évek második felére kiépültek az egyháznak a gyülekezeti missziói 
munkát irányító és ellenQrzQ szerveiĽ a belmisszió pedig egyre több gyülekezetben vert 
gyökeretĽ de tömeges jelenséggé csak a kárpátaljai kerületben vált. Utóbbi területen sokrét_ és 
gazdag missziói munka bontakozott kiĽ mely jórészt Bertók Béla püspök belmisszió iránti 
elkötelezettségének volt köszönhetQ. Bertóknak Kárpátalján 1936-ig sikerült egy táborban 
tartania a különbözQ kegyességi irányzatokhoz tartozó belmissziói irányultságú lelkészeket és 
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világiakatĽ de a kiskoszmályi mozgalom itteni megjelenésével (Baráti Kör) ez az egység 
felbomlott. 

A ’20-as évek végén a belmisszió hiányaĽ illetve a kegyes híveknek intenzívebb és 
bensQségesebb lelki élet iránti igénye hívta életre a szlovákiai reformátusság legjelentQsebb 
ébredési/belmisszói mozgalmátĽ a kiskoszmályi mozgalmat. A Bethánia Egylet felvidéki helyi 
szervezeteibQl kinövQ mozgalomĽ bár magán viselte az egyesületi kereszténység jellemzQit is 
(rétegszervezQdésĽ egyesületi formaĽ interkonfesszionalizmus stb.)Ľ sosem zárkózott el az 
intézményes egyház elQl. Bázisát a Komárom–Léva–Párkány háromszög által bezárt terület 
falvainakĽ kisvárosainak kegyes hívei adták. Szembesülve a magyar falu súlyos szociális 
problémáivalĽ a mozgalom tevékenységében a diakóniaĽ ezen belül az intézményes 
árvagondozás került az elQtérbe. VezetQi a szlovákiai reformátusok hiányzó belmissziói 
intézményrendszerének a teljes kiépítésére törekedtekĽ és komoly erQfeszítéseket tettek a 
külmisszió megszervezésére is. Evangelizáló tevékenysége a teljes egyházi élet megújulását 
célozta.  

A mozgalom sajátos karakterét fQként vidékiesĽ népies jellegeĽ az árvagondozás iránti 
fokozott elkötelezettsége és dolgozóinak az Qskeresztényekre jellemzQ vagyonközösségeĽ 
keresztény fundamentalizmusa adta. Lelkiségét fQként annak nagyhatású vezetQjeĽ Nehézy 
Károly formálta. Ennek hátterében leginkább a kései pietizmus és puritán kegyesség tradíciói 
körvonalazódnak keveredve a kálvini teológia örökségével. Ezt a lelkiséget és a mozgalomra 
jellemzQ belmissziói módszereket a harmincas évek második felében sikerül meghonosítani a 
kárpátaljai egyházkerületben isĽ ahol azonban ez a misszió terén egységes lelkészi kar 
megosztásához és az egyházi vezetéssel való éles konfrontációhoz vezetett. 

Míg a kiskoszmályi mozgalom diakóniai munkája minden esetben elismeréstĽ addig 
interkonfesszionális jellegeĽ a csatlakozó kegyes hívQk vallásgyakorlata és az 1930-tól 
fennálló egyesületi forma az egyház vezetQinek egy részében komoly ellenérzést váltott ki. 
Ezt tudatosítva Nehézy a kezdetektQl fogva az intézményes egyházzal szoros 
együttm_ködésre és mozgalma egyházi elismertetésére törekedett. A Béthel Egylet 
„egyháziasítása” egy hosszabb folyamat eredménye voltĽ mely csak az elsQ bécsi döntést 
követQen zárult le. Ennek egyik fontos mozzanata volt Sörösnek és Nehézynek mint az 
egyházias–hitvallásos és az evangéliumi irány két legfontosabb alakjának losonci kézfogása 
1937-benĽ mellyel jelképesen is megtörtént az evangelizáló mozgalmak egyházi befogadása.  
A kibékülés hátterében elsQsorban a felvidéki magyarságĽ ezen belül a kálvinizmus közéleti 
súlyát növelni akaróĽ Szilassy Béla által kezdeményezett Református Összefogás mozgalmát 
kell látnunkĽ melynek létrejötte beleillik le a ’30-as évek második felének nemzeti 
összezárkózásához vezetQ folyamatába. 

Általánosságban a szlovákiai és kárpátaljai református belmisszió mindkét irányzata (az 
egyházias-hitvallásos és az evangéliumi is) a bensQséges vallásosság elmélyítését célozta; ezt 
azonban az ébredési mozgalmak kizárólag a – sokszor túlzásoktól sem mentes – 
pietista/kegyes lelkületnek és vallási gyakorlatnak a hívQk között való meggyökereztetésével 
véltek megvalósíthatónak. A belmisszió Szlovákiában és Kárpátalján – már csak az itt élQ 
magyarság társadalmi rétegzQdésébQl és földrajzi elhelyezkedésébQl kifolyólag is – döntQen 
falusi és kisvárosi keretek közöttĽ és leginkább a nQk körében bontakozott ki. További 
jellemzQje volt az árvagondozás nagyfokú felkarolásaĽ mely elsQsorban az árvaházi 
intézmények létrehozásában nyilvánult meg. A felekezeti szociális és egészségügyi 
intézményi hálózat (kórházĽ lelencotthonĽ öregotthonok stb.) szélesebb kör_ kiépítése azonban 
az 1938-ban bekövetkezett határváltozásnak köszönhetQen már nem történt meg a korszakban. 
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A belmisszió nyomán a református gyülekezetek lelki életének intenzívebbé válása a hívQk 
vallásosságának gyors erQsödéséhezĽ vagyis ébredéshez vezetettĽ mely helyenként (pl. Huszt, 
MarcelházaĽ Komárom) már a ’20-as évek végén/’30-as évek elején megmutatkozott. 

Az elsQ bécsi döntés a belmisszió fejlQdését a vizsgált területen különbözQ módon 
befolyásolta. Az intézményes egyházi belmisszió lassú erQsödése tovább folytatódott a 
második világháború végéig. A mindeddig viszonylag gyorsan terjeszkedQ kiskoszmályi 
mozgalom lendületét viszont megtörte a határváltozás; nehezebben tudott alkalmazkodni a 
megváltozott viszonyokhoz. Ezzel szemben a Keleti Baráti Kör számára a határváltozás 
pozitív változásokkal járt. A tevékenységét korlátozó kárpátaljai egyházkerület megsz_ntĽ a 
tiszántúli egyházkerületbe való betagozódás lehetQséget adott számára az anyaországiĽ majd a 
visszacsatolt erdélyi területek felé való terjeszkedésre. Utóbbi dinamizmusát jól mutatjaĽ hogy 
a háború végére a Baráti Kör tagjai között tudhatta a kárpátaljai lelkészek mintegy felét. 

Külön ki kell térnünk a kiskoszmályi mozgalom keretén belül m_ködQ Timótheus 
Szövetség értékeléséreĽ mivel történetük nemcsak a szlovákiai református belmissziónakĽ de a 
csehszlovákiai ifjúsági mozgalmaknak is egyik érdekesĽ de kevésbé ismert fejezetét képezi. 
Az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában ideológiai és felekezeti 
síkon egyaránt szervezQdtek. A legismertebbek közülük az 1928–193Ő között m_ködQ népi-
baloldali irányultságú SarlóĽ valamint a katolikus fiatalokat nemzeti-keresztény értékek 
alapján szervezkedQ Prohászka Körök voltak. A református fiatalságot egy táborba tömöríteni 
akaróĽ a Sörös Béla által a losonci teológián 1926-ban indított ifjúsági mozgalom 1931 után 
végleg megakadt. KésQbb ugyan történtek még kezdeményezések a református ifjúsági munka 
újraindításáraĽ de ezek a Timótheus Szövetség kivételével jelentQsebb eredményeket nem 
tudtak felmutatni. A Timótheusok a társadalom problémáira a kegyesség (pietizmus) 
gyakorlásában és a protestáns fundamentalizmusban találták meg a megfelelQ válaszokat. A 
szövetség tagjainak kis száma ellenére az általuk felépített és fenntartott Timótheus árvaház 
országos viszonylatban is kiemelkedQ teljesítménynek számított. 

 
Az ébredés a keresztény szolidaritás/szociális felelQsségtudat megerQsödésével párosult. 

Ez pozitívan hatott a református hívek adakozókedvéreĽ lehetQvé téve a belmisszió egyik fQ 
céljának tekintett diakóniai munka intézményi hátterének önerQbQl való kiépítését és 
fenntartását. Annak a hátterében viszontĽ hogy ez a munka döntQen az árvagondozást 
tekintette legfontosabb feladatának – a belmisszió árvaügy iránti hagyományos 
elkötelezettsége mellett – egyéb tényezQknek is fontos szerep jutott.     

Magyarországon a XX. század elejétQl kezdték kiépíteni az állami árvagondozás 
gerincét képezQ központi gyermekotthonok hálózatátĽ melynek fQ feladata a rászoruló 
gyermekek nevelQcsaládoknál való elhelyezése volt. A mai Szlovákia és Kárpátalja területén 
létrehozott ilyen intézmények 1918 után Csehszlovákiához kerültekĽ ahol lényegesebb 
változtatások nélkül m_ködtek tovább. Ez a központi intézményi hálózat azonban már korán 
sz_kösnek bizonyultĽ továbbfejlesztésére viszont a két világháború közötti idQszakban nem 
került sor. Ami változás történtĽ az az intézmények nemzeti jellegét érintette: míg 1918 elQtt 
az állami árvagondozást magyarosító tendenciák jellemeztékĽ addig az államfordulatot 
követQen az a szlovákosítás eszközévé vált. A foghíjas állami intézményrendszert egyházi 
fenntartású árvaházak sora egészítette kiĽ melynek köszönhetQen az egyes egyházak 
biztosítani tudták az kormányzat szekularizációs törekvéseivel szemben saját felekezet_ 
árváik egyházi szellem_ neveltetését és oktatását. 
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Ez a rendszer a vizsgált korszak elsQ évtizedében a nemzeti és felekezeti kisebbséget 
alkotó a szlovákiai és kárpátaljai magyar református közösséget rendkívül hátrányosan 
érintette. Ennek legfQbb oka az voltĽ hogy az államfordulatot követQen Csehszlovákiához 
csatolt területeken – az evangélikus és katolikus egyházzal ellentétben – nem m_ködött 
egyetlen református árvaház sem. Az állami árvagondozói rendszerbe került magyar 
református gyermekek jó eséllyel elvesztették nemzeti és felekezeti identitásukat is. A 
helyzetet csak súlyosbítottaĽ hogy az árvagondozás problémája a magyarok lakosság körében 
nagyobb hangsúllyal volt jelenĽ mivel a szlovákiai és kárpátaljai magyarságĽ különösen a 
nemzetrész többségét kitevQ szegényebb falusi földm_vesek szociális állapota az országos 
átlag alatt volt. 

Ezek a külsQ tényezQk véleményünk szerint fontos szerepet játszottak a református 
árvaházak felállításában. Mindazonáltal nem gondoljukĽ hogy ezek lettek volna az árvaházi 
intézmények létrehozásának legfQbb okaiĽ azt ugyanis fQként a kálvinista kegyesség 
erQsödésében (ébredés) látjukĽ de hogy az ébredés elsQsorban az árvagondozást felé fordultĽ és 
ezen a téren fejtette ki legértékesebb tevékenységétĽ abban ezek a külsQ okok döntQ szerepet 
játszhattak. 

A disszertációmban vizsgált szociális intézmények közül három árvaházat a 
kiskoszmályi ébredési mozgalom hozott létre és tartott fenn. Ezek jellemzQjeĽ hogy egyesületi 
alapításúak voltakĽ és szabályozásukban és m_ködtetésükben megfogható a mozgalomban 
uralkodó lelkiség. Az interkonfesszionalizmus megnyilvánulása voltĽ hogy az elsQ években 
vallási hovatartozástól függetlenül vették fel a rászoruló gyermekeket és az árvaházi 
dolgozókat is. Az intézményes egyházzal kialakuló szorosabb kapcsolatok kiépítése után ez 
valamelyest megváltozott. Habár a kiskoszmályi mozgalom árvaházai a többi szociális 
intézménnyel ellentétben saját gazdasággal is rendelkeztekĽ mindvégig pénzügyi 
problémákkal küzdöttekĽ mivel a bevételeikhez mérten túl nagy számú gyermeket gondoztak. 

A beretkei árvaház m_ködése esetében is tetten érhetQ az alapítók vallásos lelki 
beállítottsága. Az intézményes egyház által preferált szigorúan hitvallásos iránynak 
megfelelQen ide kizárólag református gyermekek nyerhetek felvételt. Az intézmény 
mindvégig jó anyagi körülmények között m_ködöttĽ melyhez hozzájárult az egyház kiemelt 
támogatása. Pénzügyi helyzete még azt is lehetQvé tetteĽ hogy a felhalmozódott többletet 
földvásárlásba fektesse. Úgy véljükĽ az árvaház létrehozásában keveredtek az ébredés által 
kiváltott lelki ösztönzQk a régebbi korok patrónusi hagyományával. M_ködése során viszont 
feszültség érezhetQ az árvaházat irányító árvaházi bizottság és az elsQ két igazgató között. Az 
utóbbiak által képviselt kegyes lelkiségét az árvaházi bizottságĽ és fQként annak vezetQjeĽ 
Tornallyay Zoltán ugyanis következetesen elutasította. Valószín_síthetjükĽ hogy ez a 
szembenállás döntQ szerepet játszott Bácsy Gyula távozásában és Borza Zoltán igazgatói 
posztról való lemondásában is. 

A kárpátaljai szociális intézmények közül a munkácsi árvaház és a nagydobronyi 
idQsotthon megalapításának a hátterében ugyancsak a belmisszió/ébredés álltĽ míg a 
nagyszQlQsi árvaház életre hívása mögött fQként a korábbi korokra jellemzQĽ szociális 
felelQsséggel párosuló patrónusi hagyományt fedezhetjük fel. Bár a munkácsi árvaházat 
jogilag a KRSE állította felĽ és ugyanez az egyesület volt felelQs a nagyszQlQsi árvaház 
fenntartásáért és igazgatásáért isĽ valójában az egyesületi háttér itt csak látszólagos volt. A 
KRSE a kárpátaljai egyházkerület egyházi belmissziói munkáját végzQ egyesületként 
m_ködöttĽ vezetése gyakorlatilag megegyezett az egyházkerület vezetésével. 
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Az elsQ bécsi döntést követQen kérdésessé vált a szlovákiai és kárpátaljai református 
magyarság sajátos kisebbségi léthelyzetben megteremetett szociális intézményrendszerének a 
további sorsa. Egy ideig úgy t_ntĽ hogy több intézmény is megsz_nikĽ de végül csak a 
munkácsi zárta be kapuitĽ míg a kiskoszmályi árvaház az új viszonyokhoz igazodva Lévára 
költözött (a nagydobronyi árvaház sorsáról nem rendelkezünk hiteles információkkal). A 
megmaradt intézményekre sem várt azonban hosszú jövQ: a szovjet hadsereg megszállása és a 
háború utáni események következtében kénytelenek voltak beszüntetni m_ködésüket. 
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Forrás- és irodalomjegyzék 
 

Levéltári források 
 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Levéltára (SzRKEZsL)  
Evidenčné listy farárov 

 
Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára (MREZsL) 

2. e. fond. Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 188ő–1950 (1953) 
V. Missziói munkákĽ egyesületekĽ intézmények 

33. fond. Országos Szeretetszövetség iratai (1930–19ő0). A Szeretetszövetséggel 
kapcsolatos és azon kívüli karitatív munkák szervezési iratai. 

91. fond.  Nagy Zoltán lelkipásztor hagyatéka 
 

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gy_jteményeinek Levéltára (SRKTGyL) 
FelvidékĽ Püspöki irattárĽ 1938. (Fondjegyzéken kívül) 

 
Štátny archív v NitreĽ pobočka Komárno (ŠOA KN)  

Fond Okresný národný výbor v Komárne (ONV KN)  
 
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár (TtREL) 

I. 22. a. fond. Kárpátaljai egyházkerület iratai 1897–19Ő2. Igazgatási iratok 1921–1939. 
 
 

Korabeli újságok, naptárak, periodikák 
 

Beretkei Árvaház Kis Naptára, 1939–1944 
Baráti SzóĽ 1929 
Hajnal (1939-tQl Kiskoszmály), 1931–1944 
Kis Tükör, 1928–1934 
Komáromi Lapok, 1896 
Körlevél a Beretkei Árvaház JótevQihez, 1941 
MustármagĽ 1926 
ÖsszefogásĽ 1937 
Református Egyház és Iskola 1921–1938 
Református IfjúĽ 1933 
Sbírka zákon] a naUízení státu československého, 1926 
Szeretet, 1925–1938 
Szeretet NaptáraĽ 1930-1938 

 
Kéziratos presbitériumi jegyzQkönyvek 

 
A nagydobronyi ref. egyház persbiteri gy_léseinek jegyzQkönyve.  Kezdve 1928. április 1-én. 

A Nagydobronyi Református Egyházközség tulajdonában. 
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A rév-komáromi ev. ref. egyház presbiteri és közgy_lési jegyzQkönyvei az 1896-ik évtQl 
1923-ig. Komáromi Református Egyházközség (SzlovákiaĽ KRE) tulajdonában.  

 
Marcelházai ref. egyház presbitériumának jegyzQkönyve 1917. évtQl.  

Marcelházi Református Egyházközség tulajdonában. 
  
 

Kiadatlan kéziratok, naplók 
 

Farkas János é. n. 
Farkas János önéletírása. KéziratĽ é. n. Róth Jánosné (Réde) tulajdonában. 

 
Galambos Zoltán 1963 

Galambos Zoltán: A vasárnapi iskola a révkomáromi ref. ker. egyházban. 1963. In: UQ 
(szerk.): Komáromi Kálvinista Krónika. KéziratĽ 19ő7–196Ő. A Komáromi Református 
Egyházközség (Szlovákia) tulajdonában. É. n. 

 
Galambos Zoltán 196Ő 

Galambos Zoltán: A „református szegényház” /története/ a rév-komáromi református 
keresztyén egyházban. In: UQ (szerk.): Komáromi Kálvinista Krónika. KéziratĽ 19ő7–
196Ő. A Komáromi Református Egyházközség (Szlovákia) tulajdonában. 

 
Galambos Zoltán é. n.a. 

Galambos Zoltán: Városi evangelizációĽ házi istentiszteletekĽ bérelt helyiségek a rév-
komáromi református keresztyén egyházban. É.n. In: UQ (szerk.): Komáromi Kálvinista 
Krónika. KéziratĽ 19ő7–196Ő. A Komáromi Református Egyházközség (Szlovákia) 
tulajdonában. É. n. 

 
Gaál Zoltán 1939 

Gaál Zoltán: Napló 1939. január – szeptember. Gaál DezsQ (Szilas) tulajdonában 
 
Gaál Zoltán 19Ő0 

Gaál Zoltán Napló 1939. szeptember – 19Ő0. november. Gaál DezsQ (Szilas) 
tulajdonában 
 

Hargita Árpád é. n. 
Hargita Árpád: Nehézy Károly. Felvidéki ébredés. Kiskoszmályi mozgalom és 
kisugárzásai. VázlatĽ gy_jtött anyag és gondolatok. KéziratĽ é. n. Másolata a szerzQ 
tulajdonában. 
 

Kalocsay Ferencné 1962. 
Özvegy Kalocsay Ferencné lévai lakos emlékiratai az 1962. évbQl. KéziratĽ 1962. 
Kalocsay Márta (Fót) tulajdonában. 
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Kosár Károly 199Ő 
Kosár Károly: Tóth Károly és a reformációs ébredés egyházunkban. Írásbeli dolgozat a 
második lelkészképesítQ vizsgához. H. n.Ľ 199Ő. augusztus 10. Jelöletlen másolata a 
SzRKEZsL gy_jteményében. 
 

Tóth István 1980 
Tóth István (szerk.): Krónika a volt Komáromi Református Koedukációs TanítóképzQ 
Intézet 19Ő0-ben végzett növendékeinek életútjáról 1980-ig. KéziratĽ 1980. A 
Komáromi Református Egyházközség (Szlovákia) tulajdonában. 6. 
 

Tóth Kálmán é.n.c 
Tóth Kálmán jelöletlen kézirata a szlovákiai református ifjúsági munka kezdeteirQl. 
Kalocsay Márta (Fót) tulajdonában. 
 

Tóth Kálmánné 19Ő2/Ő3 
Tóth Kálmánné naplója 19Ő2/Ő3-ból. KéziratĽ Sz_cs Ferenc tulajdonában. 

 
 

Korabeli nyomtatott jegyzQkönyvek, évkönyvek, névtárak  
 
Agyagási Sándor 193Ő 

Dr. Agyagási Sándor (szerk.): A Barsi Református Egyházmegye 193Ő. évi közgy_lési 
és bírósági jegyzQkönyve. H. n.Ľ 193Ő. 

 
Agyagási Sándor 1936 

Dr. Agyagási Sándor (szerk.): A Barsi Református Egyházmegye 1936. évi közgy_lési 
és bírósági jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1936. 
 

Agyagási Sándor 1937 
Dr. Agyagási Sándor (szerk.): A Barsi Református Egyházmegye 1937. évi közgy_lési 
és bírósági jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1937. 
 

Agyagási Sándor é. n. 
Dr. Agyagási Sándor (szerk.): A Barsi Református Egyházmegye 193ő. évi közgy_lési- 
és bírósági jegyzQkönyve. H. n.Ľ é. n. 
 

Akúcs Lajos 1931 
Akúcs Lajos: A Barsi Ref. Egyházmegye 1931. évi közgy_lési és bírósági 
jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1931. 
 

Akúcs Lajos 1932 
Akúcs Lajos: A Barsi Református Egyházmegye 1932. évi közgy_lési és bírósági 
jegyzQkönyvei. H. nĽ 1932. 
 

Borza Zoltán 2007 
Borza Zoltán: Volt egyszer egy árvaház. Kálvinista Szemle. 2007/1. 3–4.  
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Czeglédy Pál é. n. 
Czeglédy Pál: Esperesi jelentés a barsi református egyházmegye 19Ő3. évi július hó ő-
én tartandó közgy_lése elé. H. n.Ľ é. n. 
 

Czeglédy Pál 1933 
Czeglédy Pál (szerk.): A Barsi Ref. Egyházmegye 1933. évi közgy_lési és bírósági 
jegyzQkönyvei. H. n.Ľ 1933. 

 
Czeglédy Pál 1937a 

Czeglédy Pál (szerk.): A Dunáninneni Református Egyházkerület 1936. dec. hó 3-án 
tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1937. 
 

Czeglédy Pál 1937b 
Czeglédy Pál (szerk.): A Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyház Egyetemes 
Konventje KomárombanĽ 1937. évi április hó 1Ő-én tartott rendes ülésének 
jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1937. 
 

Czeglédy Pál 1938  
Czeglédy Pál (szerk.): A Dunáninneni Református Egyházkerület 1937. november hó 
13. és 1Ő. napjain Pozsonyban tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1938. 
 

Czeglédy Pál 1939 
Czeglédy Pál (szerk): Esperesi jelentés a barsi református egyházmegye 1939. évi július 
hó Ő-én tartandó közgy_lése elé. H. n. 1939. 

 
Czeglédy Pál 19Ő0 

Czeglédy Pál (szerk.): Esperesi jelentés a barsi református egyházmegye 19Ő0. évi 
július hó 2-án tartandó közgy_lés elé. In: Pap József 19Ő0. 1–18. 
 

Csabay Pál 1928 
Csabay Pál (szerk.): A Gömöri Református Egyházmegye 1928. évi július hó 30-án 
Szalócon tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1928. 
  

Csabay Pál 1929 
Csabay Pál (szerk.): A Gömöri Református Egyházmegye 1928. évi december hó ő-én 
Tornalján és 1929. évi január hó 1ő-én PelsQczön tartott rendkívüli közgy_léseinek 
jegyzQkönyve. H. n. 
 

Csabay Pál 1930 
Csabay Pál (szerk.): A Gömöri Református Egyházmegye PelsQczön 1929. évi október 
hó 16-án tartott rendes és Tornalján 1929. évi december hó 19-én tartott rendkívüli 
közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1930. 
 

Csabay Pál 1931a 
Csabay Pál: A Gömöri Református Egyházmegye Rozsnyón 1930. évi szeptember hó 
12-én tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1931. 
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Csabay Pál 1931b 

Csabay Pál: A Gömöri Református Egyházmegye Tornalján 1931. évi október hó 9-én 
tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1931. 
 

Csabay Pál 1932 
Csabay Pál: A Gömöri Református Egyházmegye RozsnyónĽ 1932. évi augusztus hó 31-
én tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 1932. 
 

Csekes Béla é. n.a 
Csekes Béla (szerk.): A Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1938. 
évi december hó 21-én tartott közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ é. n. 
 

Csekes Béla é. n.b 
Csekes Béla (szerk.): A komáromi református egyházmegye RévkomárombanĽ 19Ő0. 
október hó 17-én tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ é. n. 
 

Csekes Béla é. n.c 
Csekes Béla (szerk.): A komáromi református egyházmegye RévkomárombanĽ 19Ő1. 
szeptember hó Ő-én tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ é. n. 
 

Csekes Béla é. n.d 
Csekes Béla (szerk.): A komáromi református egyházmegye RévkomárombaĽ 19Ő0. 
október hó 17-én tartott rendes közgy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ é. n. 
 

Dusza János 1932a 
Dusza János (szerk.): A Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyetemes Konvent 
KassánĽ 1931. évi március hó 18-án tartott rendes ülésének jegyzQkönyve. H. n.  
 

Dusza János 1932b 
Dusza János (szerk.): A Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyetemes Konvent 
1932. évi március hó 17-énĽ Ungvárott tartott rendes gy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 
1932. 
 

Dorovich Ágoston é. n. 
Dr. Dobrovich Ágoston (szerk): A Komáromi Szentbenedekrendi Kat. Gimnázium 
évkönyve az 19Ő2–Ő3. iskolai évrQl. H. n.Ľ é. n. 
 

Enyed Andor 1939 
Enyed Andor (szerk.): A Tiszáninneni Református Egyházkerület MiskolconĽ 1939. 
február 18-ik napján tartott rendkívüli közgy_lésénekĽ az Egyházkerületi Tanács 
Miskolcon 1939. október 10-ik napján tartott ülésénekĽ a MiskolconĽ 1939. december 
12. napján tartott egyházkerületi rendes közgy_lésnek és az egyházkerületi tanács 
MiskolconĽ 1939. december 13. napján tartott ülésének jegyzQkönyvei. SárospatakĽ 
1939.  
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Gyalókay László é. n.a 

Gyalókay László (szerk.): JegyzQkönyv a Dunáninneni Református Keresztyén 
Egyházkerület Pozsonyban 1932. évi december hó 8-án tartott rendes évi közgy_lésérQl. 
H. n.Ľ é. n.   
 

Gyalókay László é. n.b 
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közgy_lésérQl. H. n.Ľ é. n. 
 

Gyalókay László é. n.c 
Gyalókay László (szerk.): JegyzQkönyv a Dunáninneni Református Keresztyén 
Egyházkerület Pozsonyban 193ő. évi november hó 27-én tartott rendes évi 
közgy_lésérQl. H. n.Ľ é. n. 
 

Gyalókay László 1930 
Gyalókay László (szerk.): JegyzQkönyvek a Dunáninneni Ref. Ker. Egyházkerület  
Léván 1928. év november hó 1Ő-én és Pozsonyban 1929. év november hó 28-án tartott 
rendes évi közgy_léseirQl. H. n.Ľ 1930. 
 

Györke István é. n. 
Györke István (szerk.): A Beregi Református Egyházmegye 19Ő0. évi április hó 2ő. 
Napján Beregszászban tartott köz- és bírósági gy_lésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ é. n. 
 

Györke István 19Ő2 
Györke István (szerk.) 19Ő2: A Beregi Református Egyházmegye 19Ő1. évi június 6. 
napján Beregszászban tartott tanácsülésének jegyzQkönyve. H. n.Ľ 19Ő2. 

 
Konkoly-Th. István é.n.a 

Konkoly-Th. István (szerk.): A Gömöri Református Egyházmegye 1939. szeptember hó 
21. napján Tornalján tartott évi rendes közgy_lésének s bírósági üléseinek 
jegyzQkönyve. H. n.  
 

Konkoly-Th. István é. n. 
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Helységnevek jegyzéke  

A disszertációban elQfordulóĽ nem Magyarország területén fekvQ városok mai hivatalos neve (latin 
bet_s írásmóddal).

Almágy Gemerský Jablonec Liptószentmiklós Liptovský Mikuláš 
Alsószecse Dolná Seč Losonc Lučenec 
Aradpuszta Aradpredium LQcse Levoča 
Asztély Asztej Madar Modrany 
Bánóc Bánovce nad Ondavou Magyarsók Šok 
Barka Bôrka Málnapatak Málinec 
Beckó Beckov Marcelháza Marcelová 
Beregszász Berehove Megyercs Čalovec 
Beretke Bretka MezQgecse Gecsa 
Bogya Bodza Modor Modra 
Csallóközaranyos Zlatná na Ostrove Munkács Mukacsevo 
Csap  Csop Nagydobrony Velika Dobrony 
Csepe Csepa Nagyida VeIká Ida 
Csíz Číž Nagykálna Kalná nad Hronom 
Csoltó Čoltovo Nagysalló Tekovské Lužany 
Deáki Diakovce Nagyszombat Trnava 
Dunaradvány RadvaO nad Dunajom NagyszQlQs Venohradiv 
Ekecs Okoč  Negyed Neded 
Eperjes Prešov Nyitra Nitra 
Érsekújvár Nové Zámky Ógyalla Hurbanovo 
Feketeardó Csornotisziv Ótura Stará Turá 
Feketepatak Csornij Potyik Ördögkút Treznea 
FelsQszeli Horné Saliby PelsQc Plešivec 
Galánta Galanta Poprád Poprad 
Garamlök Lok Pozsony Bratislava 
Garammikola Mikula Rahó Rahiv 
Gölnicbánya Gelnica Rimaszécs Rimavská Seč 
Gömörpanyit Gemerská Panica Rimaszombat Rimavská Sobota 
Hanva Chanava Rozsnyó RožOava 
Hontfüzesgyarmat Hontianska Vrbica Sajógömör Gemer 
Huszt Huszt Sárosoroszi Oroszijeve 
Igló Spišská Nová Ves Somorja Šamorín 
Ipolypásztó Pastovce Szalóc Slavec 
Izsa Iža Szepesolaszi Spišské Vlachy 
Jóka Jelka Szkáros Skerešovo 
Kamocsa Komoča Szolyva Szvaljava 
Kassa Košice Tallós Tomášikovo 
Késmárk Kežmarok Tekeháza Tekovo 
Királyháza Koroleve Tornalja TornaIa 
Kisbári Malá Bara Túrócszentmárton Martin 
KisgejQc Mali Heivtsi Ungvár Uzshorod 
Kismoszály Malé Kozmálovce Vágfarkasd Vlčany 
Kispalugya Palúdzka Vaján Vojany 
Kisújfalu  Nová Vieska Verebély Vráble 
Komárom Komárno Zólyomlipcse Slovenská Hupča 
Lasztomér Lasztomír Zombor Sombor 
Léva Levice Zselíz  Želiezovce  
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