
Száz éve született Illyés Endre 
(1897-1962) 

1897. augusztus 25-én született a szatmári 
Tunyogon (ma: Tunyogmatolcs). Édesapja 
rektor-tanító hét gyermekét korán árvaságra 
hagyta. Édesanyja mindent megtett, hogy 
gyermekeit felnevelje és kenyeret adjon 
kezükbe. A Debreceni Református Gimná-
ziumban tanult és érettségizett; majd a 
debreceni református teológián folytatta 
tanulmányait, de oklevelet a kolozsvári 
teológián szerzett. Káplán (Zilah) és helyettes 
lelkész (Őraljaboldogfalva, Hunyad m.) 
Erdélyben, de az új uralom nyomására 
csakhamar távozni kényszerül és visszatér 
Magyarországra. Vallásoktató előbb Miskolcon 
(1921-1924), majd Szegeden (1924-1933). Itt 
ismerkedik meg a Szegedi Alföldkutató 
Bizottság tagjaként a néprajzzal, a helytörténeti 
kutatással, ezt hosszabb svájci és párizsi 
(1927-1928) tanulmányútja még csak ki-
szélesítette. Hazatérve kapcsolatot teremt 
földijével, akkor már jeles néprajzkutatóként 
ismert Luby Margittal, a kor kiváló nép-
rajztudósai közül G\jőrff\j Istvánnal, Szendrey 
Zsigmonddal és másokkal. Jelentős hatást 
gyakorolt rá Karácsony Sándor tanítása is. E nevek önmagukban is mutatják, hogy kutató 
munkájában a nemzeti irányt követte és mint lelkész és tudós a református egyház 
felfogásának alapján állott. 

Szegeden írta meg és saját költségén jelentette meg első könyvét: A magyar református 
földmívelőnép lelki élete, különös tekintettel vallásos világára (1931), melyet édesanyjának ajánlott. 
Bevezetőjében kutatási területének földrajzi határait így jelölte meg: „Én különösen Szatmár, 
Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Hajdú és Bihar megyék református népét ismerem." Később is 
elsősorban Tiszántúl északi és középső részén kutatott; járta az egyházközségeket, rajzolta a 
klenódiumokat (úrasztali edények, terítők stb.), a temetők fejfáit, a templomok bútorait, a 
tornyok harangjait. Ebben az első nagyszabású könyvében a magyar ősvallás nyomait kereste 
a hiedelmekben, szokásokban és ezek magyarázatára igyekezett minél több történeti és 
összehasonlító adatot összegyűjteni. Megállapításai ma már nem mindenben állják meg 
helyüket, de magagyűjtötte néprajzi és történeti adatait ma is jól lehet használni. 

Nagy változást jelentett életében, amikor Debrecenbe, a Dóczi Leánynevelő Intézet 
Gimnáziumába és Tanítóképzőjébe kerülhetett vallástanárnak (1933-1941), később pedig, 
mint a református teológia különböző színtű oktatója működött (tanár, professzor, 
kutatóprofesszor). Szegeden bölcsészettudományi, Debrecenben teológiai doktorátust, majd 
egyetemi magántanári fokozatot szerzett. 1936-ban Theológiai Tanulmányok 46. köteteként 
jelent meg: A magyar református ifjúság lelki gondozásának története (Debrecen) című könyve, 
melyben már fokozódó forráskritikával dolgozta fel a Tiszántúl református ifjúságának 
mindennapi és ünnepi életét a XVII-XX. században. Különösen gazdag a házasságról szóló 
fejezete, melyet a legújabb néprajzi irodalom (Magyar Néprajz VII/1990, 771.) is jól tudott 
hasznosítani. Hatalmas adatmennyiségének csak egy részét használta fel és sejteti, hogy a 
kérdéshez, különösen történeti vonatkozásban még szeretne visszatérni. 

Még egy könyvét feltétlenül meg kell említenem: Egyházfegyelem a magyar református 
egyházban (Debrecen 1941.), melyben nemcsak négyszázra tehető könyvet, tanulmányt dolgoz 
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fel, hanem több száz egyházközség irattárát is kijegyzetelte. Ennek kapcsán állapította meg: 
„Mennyire hiányzik a magyar református életből a könyvtár, múzeum, értékes iratok letevő 
helye, ahol a kutató ember megkaphatná a múltra nézve értékes adatokat, vagy legalábbis 
azoknak az iratoknak birtokába juthatna, melyeknek ma már közvetlen szüksége nincs meg a 
gyülekezet számára." Mára ez a kívánsága jórészt megvalósult, mert Budapesten a 
Ráday-könyvtár, Sárospatakon a sok vonatkozásban példát mutató Tiszáninneni Református 
Tudományos Gyűjtemények, továbbá Debrecen, Pápa, Kecskemét rendelkezik olyan, a 
református egyház tulajdonában lévő könyvtárakkal, múzeumokkal, levéltárakkal, melyek 
magas szinten és jó szívvel szolgálják a kutatókat. Megalakult a Magyar Református Egyluíz 
Teológiai Doktorainak Kollégiuma, mely a tudományos munkát összehangolja. Ennek Néprajzi 
Szekciója Molnár Ambrus vezetésével konferenciákat rendez (legutóbb 1997. augusztus 
26-29-én Budapesten) és kiadja a Vallási Néprajz című könyvsorozatot. A Szekcióban a nagy 
tudású szakemberek negyedik éve végzik Kárpátalja (Ukrajna) százat meghaladó református 
egyházközségei templomainak, klenódiumainak, irattárának és könyvtárának felmérését, 
mely már a végéhez közeledik és reméljük, hogy nagyszerű eredményeit képekben és 
leírásokban is minél hamarabb megismerhetjük. 

Illyés Endre kisebb-nagyobb tanulmányainak, cikkeinek, adatközléseinek számát több 
százra lehet becsülni, de néhány könyvnagyságú kézirata napjainkig kiadatlan maradt . 
Többek között: Születés, virtus, házasság és halál a beregi néphitben-, egy alkalommal említette: 
Rozmaring a magyar néphagyományban című munkáját, de sajnos ezek holléte nem ismeretes, 
talán a Debreceni Református Kollégium Anyakönyvtárában lehet majd megtalálni. 
Közvetlenül halála előtt maga állította össze megjelent munkáinak jegyzékét, de ez 
nyomtatásban nem jelent meg és sajnos eddig a kézirata sem került elő. 

Több száz református egyházközséget keresett fel elsősorban a Tiszántúl és szerbe-számba 
szedte annak klenódiumait, áttekintette az irattárát, az anyakönyveket, temetőjét. Az 
összegyűjtött és falvanként csoportosított adatait lakásán őrizte és használta munkáiban 
annak egy kisebb részét. Soha nem házasodott meg; egyedül élt. Nagyon sokat utazott, tűző 
napsütésben, hófúvásban, térdig érő sárban; hol gyalog, hol szekéren, ha lehetett vonaton, 
autóbuszon. Egy útjáról tért haza a kora tavaszi széltől átfázva, ágynak esett és 1962. április 
18-án meghalt. A szomszédok nem vették észre, hiszen olyan sokat volt távol, s mikor halála 
kitudódott a rendőrség lezárta a lakást, ahonnan addigra sok minden irat, feljegyzés, rajz 
eltűnt. Mindenét a Debreceni Református Kollégiumra kívánta hagyni, de csak rendezetlen 
töredék került oda. Molnár Ambrus ezekkel a szavakkal zárta Illyés Endréről szóló 
megemlékezését: „Munkálkodását sokszor kísérte megnemértés, félreértés és nemegyszer 
méltatlan lekicsinylés is. Mi viszont, akik közelebbről ismertük, hálásan emlékszünk meleg 
szívére, nagy emberségére. Példájához, szellemi örökségéhez, akkor lehetünk igazán méltók, 
ha meglevő forrásanyagát a jelen követelményeihez igazodva feldolgozzuk és közkinccsé 
tesszük. E feladat elvégzése a Református Teológiai Doktorok Kollégiumának Vallási Néprajzi 
Szekciójára vár" (Vallási néprajz 2/1985/226-227.) 

Most, halálának száz éves fordulóján, a Vallási Néprajzi Szekcióban hangzott el az első 
megemlékezés. Tervezzük, hogy a Szekció, a Győrffy István Néprajzi Egyesület, a mátészalkai 
Szatmári Múzeum tudományos konferenciát szervez és azon értékeli munkásságát. Majd 
szülőfalujában Tunyogon, emléktáblával örökíti meg emlékét. Tervezzük sírjának felkeresését 
Debrecenben és azt olyan fejfával jelöljük meg, amilyen szülőföldjén Szatmárban, szokásos. Jó 
lenne meg nem jelent munkáiból és a róla szóló értékelésekből egy kötetet kiadni, esetleg a 
Vallási Néprajz sorozatban. Mindezzel próbálnánk enyhíteni azt a sok méltánytalanságot, 
mely életében érte; igaz, régi magyar szokás szerint, akkor, amikor már régen eltávozott az 
élők sorából. 

Balassa Iván 
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