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Kovács KáLmán árpád

HóDMEzőVásárHEly rEforMátUsAi  
és A nAgy HáBorú

A lElkEsEDéstől A kiJózAnoDásig? (1914. JúniUs – 1916. JAnUár)

BEVEzEtés

Jelen tanulmány egy készülő sorozat része, mely a nagy Háború centenáriuma alkal-
mából a Hódmezővásárhely reformátusait ért lelki hatásokat vizsgálja az 1914 és 
1920 közötti időszakban.1 A sorozat kizárólag a háború hátországi recepcióját tár-
gyalja. gerincét alapvetően az akkori tipikus alföldi mezővárosi nagygyülekezet 
presbiteri jegyzőkönyvei adják. E forrásbázis feldolgozásának módszertani nehéz-
ségét a kb. 2600 jegyzőkönyvi szám és a több mint 800 oldalnyi tömör iratanyag 
jelenti, amely kisebb tanulmányokban kizárólag szakaszokra bontva tekinthető át.2 
A most közreadandó szakasz a háború kitörésétől az 1916. év beköszöntéig tárja fel 
az események menetét. A cím magyarázatául előre kell bocsátanom, hogy az újabb 
szakirodalom szerint a háborús lelkesedés térben, időben és társadalmilag is jóval 
korlátozottabb jelenségnek tekinthető, mint azt a korábbi vélekedés tartotta.3 A most 

1 szándékaim szerint vizsgálataim legkésőbb 2020 márciusára, egy újabb korszak kezdetének cente-
náriumára válnak teljessé. 1920. március 2-án vonult be ugyanis a nemzeti Hadsereg katonáinak 
egy százada és egy szakasz csendőr Hódmezővásárhelyre.

2 Várható megjelenésük sorrendjében, alcímek szerint: Kovács kálmán árpád: origó. református 
egyházi élet Hódmezővásárhelyen a háború kitörésekor. in: A Nagy Háború hatása a mindennapok 
kultúrájának változására. szerk. barna gábor – gLässer norbert. szeged (megjelenés alatt); Uő.: 
társadalmi mozgalmak és anyagi kimerülés (1914. Augusztus – 1916. május). in: A Szeremlei 
Társaság Évkönyve 2017. (készületben) Uő.: A reformációs jubileum és az 1848. évi XX. tc. árnyé-
kában (1916. április – 1918. augusztus). in: Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, 
szent évek  (készületben); Uő.: Visszatekintés. A nagy Háború az 1920–1943-as presbiteri bejegy-
zések tükrében. In: A Nagy Háború és az egyházak  (készületben); Uő.: Az összeomlás, a káosz és 
az átmenet kora (1918. szeptember–1920. március) (az anyaggyűjtés fázisában).

3 lásd pl. szabó Dániel: A magyar háborús lelkesedés az első világháború kitörésekor. in: 1918. Sfârşit 
şi început de epocă. Korszakvég – korszakkezdet. The End and the Beginning of an Era. szerk. grad, 
cornel – CiUBotă, Viorel. satu Mare–zalău, 1998. 75–84. – Hajdu tibor: krúdy a vi  lágháborús 
Budapestről. in: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. szerk. szoLeczKy Emese – závodi szilvia. 
Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 2011. 35–38. – ifj. bertényi iván: éljen a háború! in: Propaganda 
az I. világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2015. október 16. – 2016. április 9. 
szerk. ifj. bertényi iván – boKa lászló. Budapest, országos széchényi könyvtár, 2016. 121–127. 
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elvégzendő vizsgálatok hivatottak kideríteni, hogy volt-e (önáltató) háborús lelke-
sültség Hódmezővásárhely reformátusai között, bekövetkezett-e ehhez képest kijóza-
nodás, és ha igen, mikor? Józanság alatt értünk a későbbiekben reálisnak bizonyult 
borúlátó lelkiállapotot. Ez eleve nem hagyta számításon kívül az elhúzódó háború 
lehetőségét, illetve a későbbiekben nem áltatta magát azzal, hogy hamar el lehet majd 
temetni a háborúval együtt mindazt a bajt, csapást, nyomorúságot, fájdalmat is, amit 
a hadba szállt élet magával hozott.4 reményeim szerint a tanulmány hiánypótló sze-
repű lesz abból a szempontból is, hogy az egyházi források használhatóságának újabb 
adalékát adja a nagy Háború társadalom- és mentalitástörténetének vizsgálatában. 

Módszertanilag a tanulmány a politika-, a vallás-, a társadalom- és a mentalitás-
történet aspektusai köré épül, melynek összefüggéseit kiválóan fejezi ki a politikai 
protestantizmus terminus technikusa.5 A fogalommal azt a jelenséget kívánjuk meg-
ragadni, hogy a reformátusság a 19. század közepétől a közpolitika és a belegyházi 
élet színterén is politikai megnyilvánulások sorozatával kívánta elhívatásához méltó 
szerepét megtalálni a magyar nemzet szolgálatában. Ez a politikai jelleg akkor is 
szembetűnő, ha tudjuk, hogy a századforduló idején egyértelműen erősödött és rög-
zült annak gondolata, hogy a protestantizmus nem nemzeti, nem kulturális jelenség, 
hanem elsődlegesen mégiscsak a vallási élet megnyilvánulása.6 Jelen vizsgálataim 
során megpróbálom azt a kérdést is megválaszolni, hogy a háborús hangulat változá-
sai miként befolyásolták a korábban indult valláspolitikai és valláslélektani hatásokat 
a történeti Viharsarok a legnyugatibb szegletében.

A szArAJEVói MErénylEt és A HáBorú kitörésénEk 
HÍrE HóDMEzőVásárHEly rEforMátUsAi között 

A nagy Háború kitörése egy hosszú, negyvenéves békeperiódus lezárultát jelentette, 
melynek növekvő feszültségei a hódmezővásárhelyi egyházi életben is lecsapódtak. 
Így vállalta el az egyházközség még 1892-ben háború esetére tíz lábadozónak vagy 

4 Az időhatárok kijelölésére ld. alább a Hódmezővásárhelyi református Egyház Presbiteri jegyző-
könyvek. Hódmezővásárhely ótemplomi református Egyházközség irattára (továbbiakban: HrE 
Presb. jkv.) 344/1914. és 16/1916. számának részletes elemzését. 

5 A politikai protestantizmus fogalmi változatainak nem sokkal korábban szenteltem önálló nagyta-
nulmányt, ahol az 1861 és 1895 közötti hódmezővásárhelyi jellegzetességeket az anyagiasság, a hit-
beli jártasság és társadalmi állás hármas megfontolásrendszere szerint elemeztem. Kovács kálmán 
árpád: A politikai protestantizmus mint interakció a századfordulón. Egyháztörténeti Szemle, 
2016/4. 20–21. A 2. jegyzet első tanulmányában pedig immár részletesebben kibontva a nagy Há -
ború előestéjéig vittem tovább az események fonalát. 

6 Uo. 3–4., 34.
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bármely betegségben szenvedő katonának az ellátását.7 A templomtornyok hadi 
használatára vonatkozó 48811. számú hadügyminiszteri rendelet tudomásul vétel 
végett az 1914. február 23-i presbiteri gyűlés elé került.8 

Az élete 66. évében járó ótemplomi lelkész, a hódmezővásárhelyi elnöklelkészi 
posztot is betöltő Pap imre 1914 elején már huzamosabb kúrákkal kényszerült kezel-
tetni megromlott egészségét.9 A szarajevói merénylet híre is egy tátrai gyógykúrán 
érte. Azonnal rendelkezett a gyászkülsőségekről. Valószínűleg táviratától függetle-
nül is megtörtént volna a gyászlobogó kitétele és a lélekharangok megszólaltatása.  
A megfelelő tiszántúli püspöki körlevél a temetés napjáig minden nap délbeni ha -
rangozást rendelt el, a temetés órájában pedig templomi imás gyászistentiszteletet 
kellett tartani, melyre a hatóságok és az egyesületek prominens képviselőit is meg 
kellett hívni. Pap imre gyógykezelését megszakítva hazautazott, hogy a gyászisten-
tiszteletet maga végezhesse. A presbitérium jegyzőkönyvében örökítette meg az ural-
kodóházat, az agg ferenc Józsefet és az országot ért megrendítő és lesújtó gyászese-
tet, botrányos és keresztyénietlen tettként ítélte el a merényletet, és kárhoztatta, hogy 
faji és politikai gyűlölet vakította el a lelkeket. A Szózatra és a Himnuszra is bőven 
utaló fohász10 mélységes békevágyat tükrözött. Az igazi béke alapfeltétele ugyanak-
kor az isteni áldásból fakadó nemzeti egység, vagyis a nemzettagok, valamint a trón 
és a nemzet közötti teljes egyetértés.11 Egyúttal azt is megállapította, a hódmezővá-
sárhelyi reformátusok előzetesen odaállnak bármely döntés mellé, melyet alkotmá-
nyos felsőbbségük a kialakult válsághelyzetben meghoz.12 

A józanság és a lelkesedés sajátos vegyüléke volt Baltazár püspök első háborús 
körlevele és az azt tudomásul vevő hódmezővásárhelyi egyháztanácsi határozat is.  
A református egyházi nyilatkozatok ebből a szempontból a hadak megindulásához 
képest némi késéssel születtek. A tiszántúli püspök 1914. augusztus 9-éig igyekezett 
hárítani a megszólalást. Akkor is azon meggyőződésének adott hangot, hogy az ösz-
tönző szavak talán még sértőek is arra a szívbe írt törvényre nézve,13 amely a magyar 
református embereket a haza és a szent korona iránti hűségben, odaadásban és áldo-
zatosságban vezeti, csak a lelkipásztorok azon kérésének engedett, hogy az egységes 

7 HrE Presb. jkv. 351/1914. 
8 Uo. 5/61/1914. 
9 A február 23-i gyűlést már a rangban utána következő győrffy József tabáni és tereh gyula susáni 

lelkészek vezették, a presbiterek márciusban nem is gyűltek össze. 
10 „Buzgó imádság”, „a haza jövő sorsa”, „védő kar”.
11 HrE Presb. jkv. 304/1914. 
12 Az „igazi béke” későbbi értelmezésére lásd uo. 2/309/1915. szám elemzését A háborús emléke-

zetpolitika változásai Hódmezővásárhelyen című fejezetben.
13 összetett utalás a Jeremiás könyve 31. rész 33., a Korinthusbeliekhez írt II. levél, 3. rész 3. és 

a Zsidókhoz írt levél, 8. rész 10. és 10. rész 16. verseire. 



112

koVács kálMán árPáD

érzés egységes cselekvésben legyen nyilvánvaló. Baltazár Dezső a „szívemet egé-
szen égő áldozatul az úrnak szentelem” jelmondata14 és a Max Weber által „világi 
aszkézis”-nek nevezett kálvinista hivatástudat („a mindennapi élet istentisztelete”) 
elvei15 alapján szólította fel a gyülekezeteket a magyar és a szövetséges hatóságok 
segítésére, a faji és felekezeti korlátokat meghaladó nemzeti egységre.16 Bár a kálvi-
nista jelleget bőven átszínezi a magyar szabadelvűség nacionalizmusa, a tiszántúli 
püspök megszólalása mégis legalább annyira tekinthető vallási, mint politikai meg-
szólalásnak, hiszen a bátorság és áldozatkészség mellé egyenrangú tényezőként 
he  lyezi oda a lélek adományait is. Megjegyzendő, hogy Baltazár körlevelében egy -
értelműen utal a rómabeliekhez írt levél 16. része 20. versére, szóhasználatában 
azonban kerüli a háború gyors befejezésének ígéretét.17 tette ezt a Monarchia első 
szerb hadjáratának megindulása előtt, amikor még tannenberg, Marne és a galíciai 
visszavonulás is előreláthatatlan messzeségben volt.18 Ezt az utalást a hódmezővá -
sárhelyi presbitérium tökéletesen megértette. Az első bevonulások kapcsán ugyanis 
a megfelelő püspöki engedélyek alapján19 arra hatalmazta fel az iskolaszéket, hogy 
a háború elhúzódása esetén – „amit isten ne bocsásson ránk” – a hiányzásokat az V–
Vi. osztályosok rövidített tanévével és gazdasági munkákra való hazabocsátásuk-
kal,20 összevonásokkal, délelőtti–délutáni váltakozó tanrenddel oldja meg.21 

Hódmezővásárhelyen a szorgos munkaidő és a háborús mozgósítás nem tették 
alkalmassá augusztus hónapot a presbiteri gyűlés összehívására.22 Bár az össze-
gyűlt reformátusok hazafias és áldozatkész lélekkel csatlakoztak Baltazár püspök 
igazságos háborúról szóló kijelentéséhez, a bejegyzésből mégis elsősorban a küzde-
lem gigászi és végletes erőkifejtést igénylő voltának sejtése tükröződött. Ezt jelzi  

14 „lelkünk minden indulata azon legyen, gondolkodásunk és cselekvésünk annak a célnak oltárán 
égesse magát, hogy versenyezzen a hazának és trónnak minél nagyobb áldozatot hozni.” 

15 „[…] úgy járjunk […], hogy az igazság, szabadság és világosság [szent] ügyét mintegy istentiszte-
letként, isten előtt szolgáljuk.” 

16 „[…] segítsünk […] nemcsak a mi hitünk cselédein, hanem mindazokon, akiket közös édesanyánk, 
magyar hazánk szentséges szerelme testvéri egységbe szerzett mivelünk.” 

17 „A békességnek istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.” Vö. „istennek oltalmába ajánl-
lak titeket, bizonnyal elhívén és vallván, hogy a gonoszság és sötétség fejedelmét megszégyeníti az 
úr azzal a hatalommal, amellyel minket, az igazság és világosság fiait dicsőségesen felmagasztal.” 

18 HrE Presb. jkv. 344/1914. 
19 Uo. 344/1914, 381/1914. 
20 Ezt a lehetőséget a szülők kifejezetten kérték is, egy későbbi belügyminiszteri rendelet pedig egye-

nesen támogatandónak ítélte. Uo. 455/1914. 
21 Uo. 360/1914. 
22 Uo. 1914. szeptember 7-i presbiteri gyűlés bevezető szakasz. 
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a felsőfokok halmozása,23 és a „szomorúan mozgalmas napok” kifejezés használata 
is. Az egyháztanács megértette Baltazár püspöknek azt az apostoli utalását, hogy  
a háborús helyzetet a gyülekezetek használják ki a vallásosság, a hitélet és a refor -
mátus missziói öntudat erősítésére.24 Az ehhez a programhoz való csatlakozásukat 
a Korinthusbeliekhez írt II. levél 1. rész 3–4. versére utalva fejezték ki.25 

Ebben a felemás hangulatban vált ferenc József születésnapja az agg uralkodó 
személye és döntése melletti demonstratív kiállássá. Az augusztus 18-i ünnepsé-
gen az ótemplom zsúfolásig telt,26 a városi hatóságok testületileg képviseltették ma -
gukat. A minden rendű és rangú ember felekezeti különbség nélküli lelkesedése és 
fohásza a lélekemelő magasztosság benyomását tette a szemlélőkre. Ebben a nekike-
seredett felbuzdulásban az az attitűd is nagy szerepet játszhatott, hogy a református 
tudat azonosította egymással a haza és az egyház sorsát.27 Márpedig a református 
egyház helyzetét Hódmezővásárhelyen egyértelműen a rossz közérzet jellemezte. 

A rEforMátUs EgyHáz HElyzEtE 
HóDMEzőVásárHElyEn A HáBorú kEzDEtén

Hódmezővásárhelyen már a háború kitörése előtt egyre kevésbé folytak be a refor-
mátus egyházi adók, melynek magyarázatául általában a gazdaságilag rossz évet 
jelölték meg.28 1914 áprilisában adóügyi intőcédulák kiviteléről született presbitéri-
umi határozat, amely megfelelt az addig szokványos gyakorlatnak.29 némi gondot 
jelentett ugyan, hogy a cédulák kivitelében ekkor már a városi hatóság nem segített. 

23 „[…] mindkét nemzeti csapásnál [tatárjárás, törökdúlás] rettenetesebb hadakozás […] igazabb 
ügyért fegyvereinket még soha ki nem húzták […] a legnemesebb harcot megharcolva […] a min-
dent elnyomni akaró zsarnoki hatalom ellen hazánk szabadságáért küzdő fiaink

24 A „lélek adományaival is [értsd: nemcsak bevonultak fizetéseinek maradéktalan kiszolgáltatásával 
családjaik részére] szolgálni nemcsak a mi hitünk cselédeinek, hanem mindeneknek” [értsd: min-
den nemzettestvérünknek] kifejezés összevont utalás a galatákhoz írt levél 6. rész 10. versére és 
Jakab apostol közönséges [értsd: az egyetemes egyháznak szóló] levele 2. rész 16. versére. 

25 „áldott az isten és a mi Urunk Jézus krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasz-
talásnak istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasz  tal -
hassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, a mellyel isten vigasztal minket.” 
Vö. „Az egyház[község] gondoskodik az övéikért aggódók lelki vigasztalásáról.” HrE Presb. jkv. 
344/1914. 

26 Ez a jelenség a három újabb templom megépítése utáni időben Hódmezővásárhelyen igencsak rit-
kaságszámba ment. 

27 A szeptember 7-i presbiteri határozatban ösztönösen vagy talán nagyon is tudatosan kétszer is sze-
repeltették az ezt kifejező fordulatot. Uo. 344/1914. 

28 Uo. 124/1914; 409/1914. 
29 Uo. 125/1914. 
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Ennek oka az volt, hogy 1913 végére rendeződtek az egyházi portómentesség utolsó 
részletkérdései is, így a hódmezővásárhelyi református gyülekezet (is) kiemelt állami 
segítséghez jutott a főhatóságaival, a más egyházközségekkel és a hívekkel (sic!) való 
kapcsolattartásban.30 fehérvári Bertalan városi adóügyi tanácsnok annyi enged-
ményt tett, hogy a városi adóügyi felhívásba bevette az egyházi adózás hirdetését is. 
Ezen túlmenően a saját nyomda a megállapított formaszöveg alapján egyen-levelező-
lapokat nyomtatott, melyeket bérmentesen lehetett szétküldeni.31 

Az adóbevételek elmaradása miatt ekkor már 15 000 korona folyószámlahitelt kel-
lett nyitnia az egyházközségnek a hódmezővásárhelyi takarékbanknál.32 1914. szep-
tember elején a pénztárban már csak 4000 korona volt. Mivel ez a helyzet a követ-
kező hónapra már egyenesen fizetésképtelenséget vetített előre, a számvevővel és  
a pénztárnokkal kibővített elnökség felhatalmazást kapott, hogy szükség esetén még 
a gimnáziumi pénztár számára is kölcsön felvételéről gondoskodjon a fizetések fede-
zésére. Az alapítványi pénztárból újabb rendelkezésig nem lehetett kifizetést eszkö-
zölni. újabb figyelmeztető levelet küldtek ki, ezúttal a kamatokat nem fizetőknek. 
Mivel ennek hatósági végrehajtással kellett fenyegetnie,33 a megfelelő jogi és egy -
házias forma megtalálása érdekében az elnökség az egyházi ügyésszel egyeztetett. 
Egyháztársadalmilag ugyanis mindenképpen kényes és kínos volt ezzel a jogilag 
rendelkezésre álló végső lehetőséggel élni.34 Az így begyűjteni remélt kamatokat az 
ingatlanvételi és tanyai iskolák árának tőkéjéhez kellett sorolni, hogy azután ebből 
lehessen teljesíteni a kifizetéseket.35 

A háborús idő beköszöntével azonban az egyház helyzete még nyomasztóbbá vált. 
Az egyházi adók ekkor már egyáltalán nem folytak be, az alapítványi kamatokat sem 
fizették. Az égető szükségletek fedezésére újabb 32 000 korona kölcsön felvételére 
volt szükség, melyhez már az egyházmegyei elnökség előzetes engedélyét is meg 
kellett nyerni.36 ráadásul az egyházi (Hódmezővásárhelyen főleg alapítványi) földek 
bérbeadását is újra kellett rendezni, ott, ahol a bevonult felesége vagy özvegy édes-
anyja nem tudta vállalni a további művelését.37 Ezen fejleményeknek megfelelően 

30 Uo. 1/3/1914. 
31 Uo. 125/1914. 
32 Uo. 124/1914. 
33 Az alapítványi tőkékből biztosított kölcsönök ingatlanfedezetes hitelek voltak. Megfelelő kihelye-

zésük fontosságát jelzi például az a tény, hogy az 1914. július 14-i presbiteri gyűlésen a kölcsön-
kérelmek tárgyalása megelőzte a trónörökös elleni merénylet ügyét. 

34 lásd például az 1883-ban elinduló és utána is újból és újból problémát jelentő kitérésekre az unitá-
riusok közé. 

35 HrE Presb. jkv. 381/1914. 
36 Uo. jkv. 409/1914. 
37 Pl. Uo. 374/1914, 376/1914. 
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már 1914 májusában döntés született arról, hogy a szegedi reformátusok példájára  
a városi adóhatóságnak kellene végrehajtani az egyházi adó beszedését.38 Az egy-
házi megkeresést elutasító határozat meglehetősen sokára, csak 1915 őszén érkezett 
meg. A kérés érdemi vizsgálatát kizárta az a tény, hogy a városi adóhivatalnál tizen-
két bevonult volt ekkor, a helyettes napidíjasok alkalmatlanok voltak az önálló mun-
kavégzésre, így a napi ügyek vitele is csak az erők teljes megfeszítésével volt telje -
síthető.39 

A HóDMEzőVásárHElyi rEforMátUs EgyHázközség 
BEVonUlási tErHEi 

A bevonulások nemcsak a várost, hanem a kezdetektől fogva a református egyházat 
is érintették. Még Baltazár püspök 1914. augusztus 9-i felhívása előtt intézkedés tör-
tént, hogy az egyházi pénztárból a bevonultak segélyezésére 1000 koronát, a nő -
egyletéből 1550 koronát, a Jótét Egyletéből pedig 500 koronát különítsenek el. Az 
első bevonult egyházi alkalmazottak egy kertész, egy harangozó és egy főgimnázi-
umi szolga voltak.40 Hamarosan sor került a tanárokra és tanítókra is. A bevonult 
tanárok óráit az itthon maradottaknak maguk között kellett felosztaniuk. A görög 
nyelvi órák pótlására így is egy nyugalmazott tanárt kellett behívni 8 korona 80 fil-
lér óránkénti tiszteletdíjjal.41 Az első körben bevonult öt tanító helyettesítése eseté-
ben némi könnyebbséget jelentett, hogy hárman közülük magasabb évfolyamokat 
(V–Vi. osztályosokat) tanítottak.42 A hadiszolgálatra bevonultak fizetését továbbra is 
hiánytalanul ki kellett szolgáltatni, mely intézkedés elsősorban családvédelmi célo-
kat szolgált.43 némi könnyebbséget két dolog jelentett ebben a kérdésben. 1.) kisebb 
huzavona és állami közbelépés után létjogosultságot nyert az a jogértelmezés, hogy 
az amúgy is egyéves önkéntes katonai szolgálatukat töltők helyettesítése (ami meg-
felelt a póttartalékosi behívásoknak) saját fizetésük terhére történjék. Az egyháznak 
csak a helyettesítési költségen felüli részt kellett kiszolgáltatnia magának az alkal-
mazottnak.44 2.) Az állampénztár továbbra is vállalta az államsegély-szerződésekbe 
foglalt összegek kiutalását, így az államsegélyes állásokból bevonult tanítók fize-

38 Uo. 209/1914. 
39 Uo. 335/1915. 
40 Uo. 350/1914. 
41 Uo. 352/1914. 
42 Uo. 360/1914. 
43 Uo. 344/1914. lásd korábban. 
44 Uo. 1/61/1914, 360/1914, 4/411/1914, 452/1914. 
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tése esetében továbbra is csak szerződéses saját erő terhelte az egyházközösségi 
pénztárakat.45 

Az újabb sorozással kapcsolatban Baltazár püspök megrovó hangon utasította  
a gyülekezeteket a mentesítésekkel kapcsolatban: a haza fegyveres védelme minden 
más érdeknél előbbre való. Ezzel egyenértékű esetlegesen a közműveltség zavartalan 
terjedését biztosító közszolgálat lehet. A felsőbb hatóság előtti püspöki mentesítési 
felterjesztéshez az egyházközségeknek a legszigorúbb értelemben vett nélkülözhe-
tetlenséget kellett igazolniuk.46 Az eleve szigorú püspöki rendelkezést 1915 márciu-
sából egy vallási- és közoktatásügyi miniszteri rendelkezés egészítette ki. Ez a taní-
tói felmentési kérvényt eleve kizárta az A osztályú besorolás, a katonai kiképzésben 
való részesedés és a szolgálati hely 1915. január 1-je után történt betöltése esetében. 
Az 1873–1877-es korosztályok esetében is csak olyan B osztályú népfelkelők eseté-
ben lehetett beadni, akiknek munkája a népoktatás zavartalanságának biztosítása 
érdekében nélkülözhetetlen volt.47 

A hódmezővásárhelyi egyházközség az újabb sorozások egyikén sem tudott men-
tesítési kérelemmel élni, sőt 1914 őszén már két kántorát is katonai szolgálatra hívta 
be.48 A helyzet 1915 szeptemberére változott meg, amikor a 29–30 tanerős49 hódme-
zővásárhelyi református elemi népoktatásügy fiatalabb generációjából már nyolc ta -
nító volt hadszolgálaton, és három idősebb is besoroztatott B osztályú népfelkelőnek. 
A helyettesítés az egyházi pénztárra nézve tetemes költséget jelentett, kiélezte az 
egyházon belüli feszültségeket,50 és nem tett jót a tanügynek sem. újra kialakultak 
azok a nagy létszámú (90–100 fős) osztálylétszámok, melyek ellen az egyház 1913 
előtt annyit küzdött.51 különösen igaz volt ez a távol eső helyeken, ahová lehetetlen 
volt helyettest kapni. A presbitérium ennek megfelelően a legutóbb besorozottakat 
már nélkülözhetetlennek jelentette ki.52 

45 Uo. 2/61/1914, 360/1914, 358/1915. 
46 Uo. 473/1914.
47 Uo. 1/139/1915.
48 Uo. 501/1914, 53/1915. 
49 Uo. 207/1914, 149/1915. 
50 Jó példa erre láda sándorné esete, aki 1914 végén már azzal a panaszos beadvánnyal élt, hogy az 

iskolaszéki elnök vagy igazgatótanító személyes ellenszenvéből eredő, a panaszos erejét megha-
ladó, a rendes tanítói munkásságot meghaladó munkát várnak tőle. A presbitériumnak azzal kellett 
őt rendre utasítania, hogy mindez „mindössze” a közérdeknek megfelelő összevonás a háború idő-
tartamára. Uo. 482/1914. 

51 Uo. 3/3/1914, 32/1914.
52 Uo. 322/1915. 
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Mivel a pedagógiai okok emellett szóltak, az iskolaszék már az 1914/15-ös tanév 
végével javasolta az üresedésben lévő helyek feltöltését rendes tanerőkkel. A presbi-
térium beható tárgyalás alá vette a javaslatot, és megállapította, hogy a kérdés legin-
kább a tanítói lakáskérdés miatt kritikus. Egy 1200 koronás tanítói fizetésbe ugyanis 
300 koronával számították be azt a lakhatást, melyet az egyház a legtöbb esetben ter-
mészetben tudott teljesíteni. Mivel ezek a bérlemények nem voltak kiüríthetőek, és 
ezek a viszonyok emberi számítás szerint egy jó darab ideig még nem fognak vál-
tozni, a lakhatást készpénzes lakbérjuttatással kellett megoldani, mely újabb terhet 
jelentett az egyházi pénztárra nézve.53 

A helyettesítést a személyi állomány szempontjából sem volt egyszerű megoldani. 
Amikor zoltán gábor 1915 derekán bevonult, osztályát az év végéig átvette és ingyen 
tanította győrffy József. Az állami tanfelügyelőség nem emelt, nem is emelhetett 
ellene kifogást,54 a presbitérium pedig áldozatos magatartásáért köszönetét nyilvá -
nította.55 Amikor ugyanő iskolaszéki elnökként a debreceni tanítóképzőhöz fordult 
iV. éves végzős növendékért, azt az elkeserítő választ kapta, hogy a megfelelő évfo-
lyam egy hallgató kivételével mind katona lett. Az egyetlen, katonaságra alkalmat-
lan is elígérkezett máshová. A tanítóképző főigazgatója egyébiránt azt is megje-
gyezte, hogy a felajánlott havi 80 korona összegből egy fiatalember már nem tudja 
magát fenntartani.56 

Az állandó tanítói állások tartós helyettesítései ugyanakkor állam- és egyház igaz-
gatási szempontból is problematikusak voltak. nem véletlenül figyelmeztette futó 
zoltán esperes hódmezővásárhelyi hitsorsosait, hogy a református Egyházi törvények 
Vi. tc. 29. §-ában „imperative kimondatik”, hogy három hónapon túl választást kell 
tenni. Az illetékes állami tanfelügyelő pedig már figyelmeztette őt, hogy a közigaz-
gatási bizottság előterjesztése értelmében a tanítói állások betöltése tovább nem ha -
lasztható. Annál kevésbé, mert ellenkező esetben az egyház ezen állások államse-
gélyes fizetés-kiegészítéseit is kockáztatná. Így ideiglenes tanítók alkalmazására  
a továbbiakban csak alkalmas jelentkezők híján adhat engedélyt. 

A presbitériumi határozat négy kisebb fizetésű állásra hirdetett pályázatot, míg 
bevonultatott tanítói közül négyet előléptetett, három nyugalomba vonulás és egy 
haláleset miatt megürült állásra. E mögött az eljárás mögött semmilyen hátsó anyagi 

53 Uo. 210/1915. 
54 Az újvárosi lelkipásztor beleesett az 1880–90-es évek azon teológusnemzedékébe, melynek a lel-

készi nyomor problémája miatt az i. kongruatörvény előtt a lelkészi diploma mellé a tanítóit is meg 
kellett szereznie.

55 Uo. 113/1915. 
56 Uo. 244, 324/1915.
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megfontolás nem húzódott, a szokásnak megfelelően történt,57 és az tette lehetővé, 
hogy a hódmezővásárhelyi református tanítói díjlevelek éppen a személyre szóló 
államsegélyek miatt nem állásra, hanem személyre szólóaknak voltak tekintendők.58 

A hódmezővásárhelyi bel- és külterületi állami iskolák kinevezési gyakorlata kap-
csán már a háború előtt nevezetes vita bontakozott ki a református egyházközség és 
a Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium (VkM) között. A VkM szerint ugyan  
a tanítói kinevezések megfeleltek a város felekezeti arányainak, ami azzal a meg-
jegyzéssel volt igaz, hogy a VkM a város egészére alkalmazta arányosítási számítá-
sait. Az 1898-as iskolaátvételekben és az azt követő iskolafenntartásban is tükrö -
ződött ugyanakkor a református egyház kiemelt intézményfenntartó szerepe, amit 
ilyen körülmények között úgy is lehetett értelmezni, hogy az állam – „hálából”  
a reformátusok kiemelt oktatásügyi áldozataiért – a reformátusok pénzén a katoli-
kusok javára „arányosít”.59 

újabb sérelmet jelentett a tandíjpótló államsegély kérdése. Az egyház 1912-ben  
– méltányosságból – a megítéltnél magasabb összeget igényelt azzal az indoklással, 
hogy az így megnyerendő többletet teljes egészében a tanítói személyi pótlékra for-
dítaná. A probléma gyökerét az adta, hogy az egyház a református vallású népiskolai 
tanulók tandíját már az 1900. évben eltörölte, így a megállapítás alapjául bekért sta-
tisztikák csak a református elemi iskolákba járó, más vallású tanulók tandíjait tartal-
mazhatták. Mivel az egyházat saját korábbi határozata értelmében ezen túlmenő, 
közvetlen anyagi kár nem érte, a VkM a fellebbezés után is fenntartotta a nevetsége-
sen alacsony 145 koronás összeget, melynek jó egynegyede (35 korona 34 fillér) így 
Püspöklelére esett. Ez azt az üzenetet közvetítette, hogy a református egyháznak 
csak más vallású és nemzetiségű tanulók számára lett volna érdemes elemi nép -
iskolát fenntartania, a sajátjai számára nem.60 Az egyház így magyar közösségként, 
előremutató oktatásügyi lépéséért, „hálából” elesett attól a kedvezménytől is, mely 

57 Uo. 272/1915.
58 Uo. 163/1914.
59 Uo. 233, 384/1914.
60 Az összefoglalóan csak lex Apponyinak nevezett 1907. évi XXVi. és XXVii. törvénycikkek elleni 

nemzetiségi védekezés két fő eszköze az egyházi (kultusz)adó és a tandíj radikális megemelése vol-
tak. Mivel ezekhez – mint komoly oktatásügyi reformintézkedésekhez – szervesen kapcsolódott az 
ingyenes elemi iskolai népoktatást kimondó 1908. évi XlVi. tc. (melyet maga Apponyi Albert is 
pályája csúcspontjának tartott), a törvény végrehajtásának idején, a statisztikai átlagidőszakokat 
figyelembe vevő számításokban ezek a radikális emelések észrevehető súllyal mutatkoztak meg. 
nem véletlen, hogy ennek a visszaélésnek – az egyébként a nemzetiségekkel kiegyezésre törekvő 
és ezért az Apponyi-féle intézkedéseket sokban finomító és hatályon kívül helyező – második 
tisza-éra is véget kívánt vetni.
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az 1908. évi XlVi. tc. alapján járó teljes összeg és az ennek felső határát korlátozó 
1913. évi XVi. tc. között kiskapuként még meghagyatott.61 

ráadásul az állami állásokból hadba vonult református tanítók helyettesei között 
alig akadt református, helyükbe túlnyomórészt római katolikus tanítónők kerültek.62 
A bevonultatásokkal megbolygatott személyi viszonyok az anyagi és pedagógiai 
érdekek mellett ekkor már kifejezetten egyháziakat is sértettek. A megfelelő színvo-
nalú református vallásoktatás fenntartása érdekében újra felmerült egy külterületi 
hitoktatói állás fenntartásának kérdése. A presbitérium saját belterületi tanítóit is 
kiküldte volna a megfelelő időpontokra összeszervezett református növendékek hit-
oktatásának teljesítésére, és a kimenetel végett bizonyos időpontokban az egyház 
kocsiját rendelkezésükre bocsátotta volna,63 de ez az összevonások és délelőtti–dél-
utáni tanrendben tanítások mellett már valószínűleg a tanítók elviselhetetlen mér-
tékű túlterhelését jelentette volna. ráadásul az egyházközség éppen ekkor maradt 
kocsi nélkül. sándor istván kocsis lovai állapotára hivatkozva már huzamosabb ideje 
megtagadta a szolgálatteljesítést, amikor 1915 őszén hivatalosan is kezdeményezte 
szerződése felmondását. A hódmezővásárhelyi reformátusok hiába nyertek ellene 
pert, hiába állapították meg bíróságilag teljesítési és (teljes) kártérítési kötelezettsé-
gét, hiába szólították fel ezek teljesítésére. A bérkocsi nagyon megdrágult (különösen 
külterületre), így a presbitériumnak még a külterületi istentiszteletek megtartása 
érdekében is az egyházi körökhöz kellett fordulnia, hogy álljanak össze, és istentisz-
telet tartásakor adjanak oda-vissza fuvart.64 

Hiába feküdt számos külterületi tanyaközpont és ott található iskolaépület a vasút 
mellett, a kocsifuvar vált az egyetlen közlekedési lehetőséggé, mivel a háború kitö-
rése óta a vonatközlekedés bizonytalanná vált.65 Ebben a szükséghelyzetben nem volt 
más lehetőség, a helyben lévő római katolikus vallású állami elemi népiskolai tanító-
nőket kellett megbízni a református vallásoktatás végzésével, de ez természetesen 
egy gyorstalpaló elvégzése mellett sem hozhatott kielégítő eredményt.66 

A nők fokozottabb társadalmi és munkahelyi szerepvállalása érdekes módon csa-
pódott le a hódmezővásárhelyi református életben. Bár a gimnáziumi tanári kar – az 
akkor divatba jövő neveléstudományi nézetek és egy ezt taglaló miniszteri rendelke-
zés alapján – már 1914 elején javasolta, hogy a „rendes és a magán leánytanulók ala-
posabb oktatásügyi bevonása” (azaz létszámuk gyors emelése) érdekében megfelelő 

61 A bekezdés adataira lásd: HrE Presb. jkv. 235a, 339, 349/1914; 112/1915.
62 Uo. 458/1914, 202/1915.
63 Uo. 458/1914. 
64 Uo. 329, 344/1915. 
65 Uo. 4/348/1914, 92/1915. 
66 Uo. 202/1915. 
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intézkedéseket kellene foganatosítani: óraközi tartózkodási helyül ki kellene szá-
mukra jelölni a diák olvasószoba helyiségét, a második emeleti illemhelyet pedig 
ketté kellene osztani. A presbitérium azonban ekkor még 29 szavazattal 23 ellenében 
olyan határozatot fogadott el, miszerint aggodalommal tekint az újítás elé, és a gim-
názium anyagi helyzetét sem látja olyan kedvezőnek, hogy a kívánt átalakítást elvé-
geztethesse, így a kérdést [egyelőre] a napirendről leveszi.67 Bő egy és negyed évre rá, 
amikor Dr. nagy Dezső felelevenítette a kérdést – azzal a kérelmével, hogy a magán-
tanulóként beiratkozott főgimnáziumi leánytanulók a következő ismétlések alatt az 
osztályokba bejárhassanak, ez által alaposabban készülhessenek arra a hivatásra, 
amely esetleg a most folyó világháborúban eleső férfiak helyére állítja majd őket –, 
az egyháztanács jóval megértőbbnek bizonyult. kiadta a kérdést a főgimnáziumi 
igazgatótanácsnak az egyházkerület vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő intézke-
dés végett.68 

Az első háborús betakarítás idején fontos püspöki körlevél látott napvilágot Bal-
tazár Dezső tollából. A tiszántúli püspök kijelentette, hogy a nagy munkaerőhiányra 
tekintettel, a sürgős munkák miatt, és hogy a hazatérők földjeiket ne pusztán találják 
majd, nem vét református hite iránti kötelessége ellen, aki az úr napján [értsd: va -
sárnap] részt vesz az istentisztelet csendjét nem zavaró munkákban.69 ilyen körül-
mények között, a bevonultatottak távollétét is számba véve egyértelműen a hitélet 
megélénkülése jelének tekinthetők nemcsak azok a megjegyzések, miszerint az 
istentiszteletek látogatottsága az újabb templomok felépítése előtti szinttel össze-
vethető, hanem azok is, melyek arról szóltak, hogy az istentiszteleti részvétel nem 
csökkent.70 császár Péter igazgatótanító, az 1913. november 9-én alakult városi 
református ifjúsági Egyesület elnöke71 1915 elején arról jelentett, hogy bár a háború 
többeket elszólított a harctérre, az itthon maradottak azonban lankadatlan buzgó-
sággal folytatták az önképzés nemes munkáját. Annak ellenére, hogy a saját állandó 
helyiségről szóló reményeiket fel kellett adniuk, mivel a presbitérium majd a háború 
utáni „jobb időkben” teljesíti majd ebbéli határozatát.72 

67 Uo. 70/1914. 
68 Uo. 181/1915. 
69 Uo. 2/308/1915. 
70 Uo. 135/1916, 1917. január 3-i presbiteri gyűlés Pap imre elnöklelkész újévi köszöntője. 
71 A gimnáziumi rkiE az ottani vallástanár vezetése alatt működött. 
72 HrE Presb. jkv. 84/1915. 
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A HáBorús EMlékEzEtPolitikA VáltozásAi 
HóDMEzőVásárHElyEn

A nagy Háború kezdetén az egyház legfontosabb társadalmi szereplői tudatosan 
törekedtek a „nagy idők” emlékezetének megőrzésére. tették ezt olyan erkölcsi tes-
tület képviselőjeként, mely példaadásával döntő szerepet játszhat a győzelmes béke 
kivívásához szükséges társadalmi összefogás létrejöttében.73 tanúkul kívánták hívni 
a történeti adatokat, melyeknek megfelelő módon való rögzítéséről is gondoskodni 
kívántak. 

A 7365/1914. számú tiszántúli püspöki körlevél fontos kultúrtörténeti célként je -
lölte meg, hogy a lelkészek a folyó háborúra vonatkozó ügyiratokat a későbbi kutat-
hatóságra való tekintettel őrizzék meg. A békés-bánáti egyházmegye 185/1914. szá -
mú határozata pedig előírta, hogy a háború alatt a református egyház életére, mun-
kálkodására, áldozatkészségére világot vető fontosabb események örökíttessenek 
meg. Az erre vonatkozó adatokat külön íven kellett csatolni az egyházlátogatások 
alkalmával beterjesztett általános esperesi jelentéshez. Ezen túlmenően a lelkészek-
nek úgy kellett nyomon követniük egyházközségeik életét, hogy abból a háború alatti 
belső történet megírható legyen.74 A belső történet kifejezés megértéséhez tudnunk 
kell, hogy belegyházi élet alatt értették a korban a tisztán konfesszionális, lelki, 
szakramentális és autonomikus vonatkozású ügyeket. 

A szeretteikért aggódók lelki támaszául szolgálni, ezt a szándékot hamar átvette  
a gyászolók és a terheket hordozók mellé való vigasztaló odaállás. A presbitérium 
egyik 1915. április 26-i határozatában kimondta, hogy a hősi halált halt katonák 
feletti utólagos szolgálatok díjtalanok. Mivel azonban nem akarja a lelkészek szerzett 
jogait csorbítani, az ilyen szolgálatokért járó kétszeres díjat a lelkészi díjlevelekbe 
bevett stóladíj alapján tartja nyilván, de a lelkészi kart – ilyen igényeivel kapcsolat-
ban – csak a háború után kárpótolja. természetesen ez a szegényebb hitsorsosok szá-
mára jelentett könnyebbséget.75 A vonatkozó egyházkerületi határozat szerint ugyan-
akkor idegenben elhunytak után a közvetlen hozzátartozók kérésére is csak a hiteles 
halotti anyakönyvi kivonat esetében szabadott utólagos halotti szertartást végezni.76 

Az 1916 márciusában a hódmezővásárhelyi református egyházközségből kilépő és 
új szolgálati helyre távozó Bagoly Bertalan újtemplomi állandó segédlelkész nyolc 
olyan temetési funkciójáról mutatta be a stólát nem fizető hozzátartozók elismer-
vényeit, amelyet a háborúban elesett katonák felett tartott. ilyen irányú jogait az 

73 Ezt az attitűdöt 1915. október 1-jén még bevezették a presbiteri jegyzőkönyvekbe. Uo. 2/309/1915. 
74 Uo. 3/1/1915. 
75 Uo. 135, 149/1916, 1917. január 3-i presbiteri gyűlés Pap imre elnöklelkész újévi köszöntője. 
76 A tiszántúli egyházkerületi közgyűlés 24/1915-ös határozata. Uo. 100, 216/1915.
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egyháztanács úgy méltányolta, hogy temetési szolgálatonként 6-6, összesen 48 
korona stólát utalt ki.77 A szertartások ilyen bürokratikus nyilvántartása a kor refor-
mátus egyházkormányzatában teljesen szokványos dolognak tekinthető. Ellenben a 
gyászban való tényleges osztozás azt eredményezte, hogy az egyház a szenvedések 
mélységeivel jóval inkább tisztában volt, mint a megfelelő állami és községi [értsd: 
önkormányzati] tényezők, és ezen tapasztalatainak és az ebből levont következteté-
seknek belegyházi fórumokon – esetenként – az általános közbeszédben megszokott-
nál jóval nagyobb nyíltsággal tudott hangot adni.78 

A kultuszhelyek megteremtésére irányuló törekvésekben egyértelműek voltak az 
1848–49-es minták. A hódmezővásárhelyi egyháztanács már 1914. november 9-én 
határozott arról, hogy a háborúban elhalt idegen illetőségű, református vallású kato-
nák részére az Aranyos temetőben díszsírhelyet létesít közös márványoszloppal, 
ahová hozzátartozóik kérése esetén a helybeliek is hazahozathatóak lesznek.79 no -
vember 3-ától kezdve tudni lehetett, hogy a városban eltemetendő katonaáldozatok 
száma tetemes számot ér majd el.80 A déli (szerbiai) harctérről megindultak ugyanis 
azok a szállítóvonatok, melyek sebesültjeiből Hódmezővásárhely a nyomasztó szük-
séghelyzet hatására 1200 fő ellátását vállalta magára.81 Hogy a saját és a látott vesz-
teségek mekkora stresszt okoztak, arra jellemző példa az alábbi két eset. Amikor 
Bencze zsigmond gimnáziumi tanár fia elesett az északi hadszíntéren, több pihe-
nésre és többheti gyógykezelésre lett szüksége, mely huzamosabb időre képtelenné 
tette őt órái megtartására.82 A Vásárhelyi Reggeli Újság a várható látványra és tapasz-
talatokra november 16-i számában már azzal a hírrel igyekezett olvasóit felkészíteni, 
hogy szentpéterváron ugyanilyen vagy talán még az itteninél is sokkal rosszabb  
a helyzet. Beszámolója ugyanakkor a cenzúra miatt kódolva közölt helyi híradás-
ként is értelmezhető.83 

Az első évforduló kapcsán a hódmezővásárhelyi reformátusok még istentiszteleti 
keretek között emlékeztek meg a szarajevói merényletről mint az ellenség zászlóbon-
tásáról.84 Amikor azonban futó zoltán szentesi lelkész békés-bánáti esperes 1915 

77 Uo. 91/1916.
78 lásd alább futó zoltán esperes 1916-os újévi köszöntőjének elemzését A háborús tapasztalatok 

hatása a dél-alföldi reformátusok lelki-pszichikai állapotára című fejezetben. 
79 Uo. 448/1914. 
80 Ekkor adta ki a helyi Vöröskereszt Egylet másnapra szóló választmányi meghívóját, melynek tár-

gya egy második vöröskeresztes kórház felállítása volt. Vásárhelyi Reggeli Újság (a továbbiakban 
VRÚ) 367/1914 (november 3.) 6. 

81 HrE Presb. jkv. 77/1915. 
82 Uo. 459/1914. 
83 Vrú 380/1914 (november 16.) 2–3. 
84 HrE Presb. jkv. 237/1915. 
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őszén, a frontnak az országhatároktól való messze kerülése kapcsán a kárpátokban 
meghalt hősök sírjának kegyeletes ápolására szólított fel, ahhoz a hódmezővásárhe-
lyi egyházközség saját erejéhez mérten csatlakozni kívánt ugyan, de ezt a kötelessé-
gét elsősorban az elpusztult kárpátokbeli tűzhelyek helyén felépítendő Hódmező -
vásárhely-falva támogatásával85 és a városban elhalt református hitű sebesültek méltó 
eltemetésével86 kívánta teljesíteni.87 Ez a határozat már mindenképpen a folytono-
san újabb és újabb áldozathozatallal egybekötött emlékállítások kötelezettsége alóli 
óvatos kitérésként értelmezhető.88 

A HáBorús tAPAsztAlAtok HAtásA A Dél-AlfölDi 
rEforMátUsok lElki-PszicHikAi állAPotárA

A lelki mozgatók fentebb vázolt jellemzői érthetővé teszik, miért tartalmazott futó 
zoltán esperes XXXiX. (1916. január 11-i) körlevele a fennálló helyzettel való olyan 
reális számvetést, melynek hangvétele a napi sajtóban megengedhetetlen lett volna: 
„Eltemettük a világháború ezer rémsége közt született 1915-ik esztendőt. Bárcsak 
vele együtt eltemettük volna mindazt a bajt, csapást, nyomorúságot, fájdalmat, amit 
reánk hozott! sok aggodalom közt, de szent reménységgel köszöntjük a reánk virradt 
1916. évet.” A szentesi lelkész ezután az ézsaiási ősevangélium szavaival fohászko-
dott, és szavait salamon templomszentelési imájának záróáldása bűnbánati és hitval-
lástételi részével keretezte.89 Hogy a kettő sorrendjét megfordította, annak egyér-
telmű értelmet kell tulajdonítanunk: felépülése helyett leromlása következett be  
a [lelki] templomnak [értsd: az egyháznak], és elkövetkezett az idő, melyre a bölcs 
király három háborús próféciája vonatkozik, mely vereségről, betörésről és foglyok 
hazahozataláról is szól.90 A Szózatra és a Himnuszra91 is bőven utaló áldáskívánás 

85 Uo. 288/1914. 
86 Uo. 448/1914. 
87 Uo. 1/308/1915. 
88 A kórházügynek, a társadalmi szerepvállalás és anyagi áldozathozatal egyéb ügyeivel együtt külön 

tanulmányt szeretnék szentelni. lásd a 2. számú jegyzet második tanulmányát. 
89 „Az úr a mi istenünk legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal. ne hagyjon el minket, el ne 

távozzék tőlünk, hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden ő útaiban” (királyok 
i. könyve 8. rész 57– 58. vers), és így legyen rajtunk az úr jó kedvének esztendeje. (Ézsaiás próféta 
könyve, 61. rész 1–2. vers) „[…] áldott legyen az úr, aki nyugodalmat ád az ő népének!” (Királyok 
I. könyve, 8. rész 56. vers). 

90 Királyok I. könyve, 8. rész 33–34. vers; 44 – 45. vers; 46–49. vers. 
91 „Vér és könny”, „múltat s jövendőt megbűnhődött magyar nemzet”, „jobb kor, mely után buzgó 

imádság epedez százezrek ajakán”.
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bibliai hivatkozásai rendkívül érdekesek. Megjelenik ugyanis a megpróbáltatás 
pusztájának képe, mely a Zsidókhoz írt levél 3. része 8. verse által kibontott igebo-
korra utal,92 ahol az elkeseredés okozta megkeményedés ellentéte az evangéliumnak 
való engedelmesség. Az imádkozó egyértelmű reménye a diadalmas fegyverek által 
kivívott béke, de az igazi béke az, amikor isten népe leborul a békességet hozó krisz-
 tus előtt,93 az igazi győzelem pedig boldog dicsekvés hangja: „Az istennek legyen 
hála, aki adott nekünk diadalmat a mi Urunk Jézus krisztus által!”94 Ebben a hitben 
és reményben kell a reformátusságnak és a magyar nemzetnek is eggyé válnia, és 
ezért (vagyis a halál feletti igazi győzelemért) kell imádkoznia és munkálkodnia. 

Mindamellett, hogy az eredetileg a bencés regula lényegét összefoglaló „ora et 
labora!” jelmondat a debreceni református kollégium alapításától kezdve az intéz-
mény és a vonzáskörzetébe tartozó tiszántúli reformátusság jelmondatául is szolgál, 
az egész gondolatfűzés az úgynevezett feltámadás himnusz95 egyértelmű parafrá-
zisa. Bár futó zoltán újévi üdvözletében egyértelműen szó van a bűnbánatról és  
a kegyelemből, hit által való személyes üdvösségről, a hangsúly mégsem a túlvilá-
gon, hanem a nemzeti újjászületésen és új életen van. Ez a gondolkodásmód a refor-
mátusságra a 16. századtól rendkívül erőteljesen élő, úgynevezett „magyar–zsidó 
sorsközösség” eszméje.96 Így fogalmazódik meg a későbbi leventeköszönés magja is: 
„Hozzon [az úr] szebb jövendőt, boldogabb időket!”97 

92 Mózes II. könyve (a kivonulásról), 17. rész, Mózes IV. könyve (a számokról), 13. rész, 95. zsoltár.
93 Ennek a képnek nagyon erős az áthallása a Jelenések könyve 19. rész „diadalmas krisztus”-képe 

felé. 
94 idézet a Korinthusbeliekhez írt I. levél, 15. rész 57. verséből. 
95 Korinthusbeliekhez írt I. levél, 15. rész. 
96 A kérdésre részletesebben lásd: Kovács kálmán árpád: A magyarok istene a reformációtól kossuth 

lajosig. in: Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. 
szerk. anKa lászló – Kovács kálmán árpád – Ligeti Dávid – maKKai Béla – scHwarczwöLder 
ádám. Budapest, károli gáspár református Egyetem – l’Harmattan, 2016. 142–155. 

97 HrE Presb. jkv. 16/1916. 
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tHE ProtEstAnts of HóDMEzőVásárHEly  
AnD tHE grEAt WAr

froM EntHUsiAsM to rEAlity? (JUnE 1914 – JAnUAry 1916)

the centennial of the great War has provided an opportunity for the author to ana-
lyze its psychological impact on the Protestants of the city of Hódmezővásárhely 
from 1914 to 1920. for these Protestants the most characteristic arrangement was that 
of a typical Hungarian mezőváros (agricultural city) large congregation. the parish 
boasted of a large flock and adequate finances (at least on paper). the jobs of the 
individuals in the leadership (pastors and elders) and the roles of notable individuals 
responsible for the upkeep of the institution secured their prominence in the social 
and cultural life of the city. the basic sources for the author’s analysis are the minutes 
of the elders, which for the period number approximately 2,600 registries and more 
than 800 pages of condensed documentary material; these represent such a large 
body of public administration that proper analysis is possible only if it is split into 
several smaller studies. that is how the current study has become but one chapter of 
an ongoing series, which because of the specifics of the source materials must be 
limited to what the reception of the war was on the home front, and even that from  
a narrower religious viewpoint. this study, the second of the series, covers the events 
from the onset of the war to the beginning of 1916.           

According to the latest literature, enthusiasm for the war in space, time and society 
was a much more limited phenomenon than had been earlier believed. in the wake 
of these findings, the study attempts to answer the following questions: Were the 
Protestants of Hódmezővásárhely deluding themselves about the war? Did they even-
tually face reality? And if yes, when? Post hoc, we may consider a more sober stance 
to be that which considered the possibility of a protracted war and accepted that even 
upon its conclusion, miserable consequences would endure.     

the conducted analysis shows that the Protestants of Hódmezővásárhely, instead 
of enthusiasm, were much more likely to suffer from a type of wartime despondency, 
for they had negatively perceived the intertwined fates of the homeland and the 
church even before the first firefight. from the beginning the Hódmezővásárhely 
parish made every effort to provide superlative financial support for its fighting men 
and their families, as well as emotional support for their loved ones. Although the 
Protestant leadership of the period engaged in bureaucracy that today would seem 
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excessive, the church also spoke with much greater candidness about the ongoing 
deep suffering than to which the public had been accustomed.       

the desire for redemption and spiritual renewal was on the upsurge in the Hód -
mezővásárhely Protestant parish. locally this process strengthened the psychologi-
cal view that Protestantism was neither a national nor cultural phenomenon, but 
rather primarily a religious one; by spreading the gospel the church could play its 
noble role in the service of the Hungarian nation. this demonstrates that church 
sources on the great War are valuable not only for their religious insight; they also 
provide important political, social and psychological aspects for consideration by the 
researcher.
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DiE rEforMiErtEn Von HóDMEzőVásárHEly 
UnD DEr grossE kriEg

Von DEr BEgEistErUng Bis zUr ErnücHtErUng?  
(JUni 1914 – JAnUAr 1916)

Das  zentenarium des großen krieges bot  dem Autor die gelegenheit,  dessen see-
lische Auswirkungen auf die reformierten der stadt Hódmezővásárhely im zeit-
raum zwischen 1914 und 1920 zu untersuchen. für die hiesigen reformierten gläubi-
gen war die organisation in großgemeinden wie in typischen Marktflecken der 
tiefebene charakteristisch. Die kirchengemeinde konnte sich (zumindest auf dem 
Papier) einer hohen zahl von seelen und eines entsprechenden materiellen Potentials 
rühmen. Die stellungen und die besondere rolle ihrer führenden kirchenpersönlich-
keiten (ihrer geistlichen und Presbyter) als Wahrer der institution garantierten ihr 
gewicht im gesellschaftlichen und kulturellen leben der stadt. grundquellen der 
Untersuchungen waren die Presbyterialprotokolle, die für die analysierte Periode 
etwa 2.600 Protokollnummern und ein Dokumentenmaterial von mehr als 800 sei-
ten ergaben und damit eine Menge an gemeindeverwaltungskorpus bedeuten, der im 
rahmen kleinerer studien ausschließlich nach Abschnitten  dargelegt werden kann. 
Auf diese Weise ist auch die gegenständliche studie teil einer in Vorbereitung 
befindlichen reihe geworden, die durch die gegebenheiten der Quellen ausschließ-
lich die rezeption des krieges im Hinterland behandeln kann und auch dies aus einer 
spezifisch kirchlichen sicht. Der jetzt zu veröffentlichende zweite teil erschließt den 
gang der Ereignisse vom Ausbruch des krieges bis 1916.

laut der jüngeren fachliteratur kann die kriegsbegeisterung räumlich, zeitlich 
und auch gesellschaftlich als eine weit mehr eingeschränkte Erscheinung betrachtet 
werden, als man das früher gedacht hatte. Vor diesem Hintergrund analysiert die 
studie, ob es eine kriegerische selbstverblendung unter den reformierten von Hód -
mezővásárhely gab, ob  eine Ernüchterung eintrat und wenn ja, wann? nachträglich 
können wir nämlich eine nüchternere Auffassung finden, die von vornherein die 
Möglichkeit eines sich hinziehenden krieges in Betracht zog beziehungsweise sich 
auch später nicht damit täuschte, dass am Ende des krieges bald alle kümmerlichen 
folgen des lebens im krieg begraben werden können.

Die vorgenommenen Untersuchungen weisen darauf hin, dass statt heller Begeis-
terung vielmehr eine Art kriegerische Verbitterung  die reformierten gläubigen der 
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stadt Hódmezővásárhely charakterisierte, denn sie fanden die situation des ungari-
schen Vaterlandes und der reformierten kirche,  deren schicksal mit ihm eng ver-
bunden war, bereits vor Ausbruch des Unheils ungünstig. Die kirchengemeinde der 
stadt war von Anfang an darum bemüht, einwandfreie materielle Verhältnisse für 
ihre ins feld gerückten Angestellten und deren familien zu garantieren, und diente 
denen, die um ihre lieben besorgt waren, als seelische stütze. obwohl die refor-
mierte kirchenregierung der Epoche die heute zwiespältig wirkenden Erscheinun-
gen der bürokratischen Vorgänge produzieren konnte, konnte die kirche den tiefen 
der leiden mit weit größerer offenheit als im allgemeinen öffentlichen gespräch 
gewohnt Ausdruck verleihen.

Auch im kirchlichen leben von Hódmezővásárhely erwachte die sehnsucht nach 
einer reumütigen und seelischen Erneuerung zum leben. Dieser Vorgang verstärkte 
auch örtlich das psychologische Element, dass der Protestantismus seine der Beru-
fung würdige politische rolle nicht als nationale oder kulturelle, sondern primär 
dennoch als Erscheinung der religion, durch Verbreitung des Evangeliums im Dienst 
an der ungarischen nation finden kann. All das zeugte auch davon, dass nicht nur die 
die religion betreffenden, sondern auch die wichtigen politischen, gesellschaftlichen 
und mentalitätshistorischen Aspekte des großen krieges anhand der kirchlichen 
Quellen einer Untersuchung unterzogen werden können.


