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Az önálló balmazújvárosi német egyházi gyülekezet létrejötte és 

jellemzői a 18-19. században 
 

 

Balmazújvároson a 18. század óta élnek német származású lakosok, akik 

magánföldesúri betelepítés valamint spontán betelepedés során kerültek ide a 

században lezajlott magyarországi német telepítések idején. A német 

nemzetiségen belül fontos összetartó szerepe volt a vallásnak, ám a 

balmazújvárosi német gyülekezet történetéről, működéséről, templomaik 

építéséről és a mindennapok hitéletéről hiányos források maradtak fenn. A II. 

világháború végén a faluba bevonuló orosz csapatok a németfalusi (azaz a 

németek lakta településrészhez tartozó) templomban található összes anyakönyvet, 

presbiteri jegyzőkönyvet, a német gyülekezet történetéről fennmaradt 

feljegyzéseket, iratokat feldúlták, egy részét megsemmisítették, az anyakönyvek 

eltűntek, illetve szétszóródtak. A presbiteri jegyzőkönyvek elégtek, néhány 

anyakönyv a balmazújvárosi német református templom gyülekezetének 

tulajdonában maradt, másodpéldányok a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 

Hajdúböszörményi fióklevéltárába kerültek.  

Értékes adatokat mentett meg a németfalusi gyülekezet életéről s az egyház 

működéséről Lengyel Imre. A Balmazújvárosba települt svájci lelkészről, 

Fäsiról írt életrajzához1 olvasta és elemezte a Németfaluban még fellelhető helyi 

forrásokat, s minthogy azok nagy része később megsemmisült, munkája 

felbecsülhetetlen értékkel bír, értesüléseit forrásértékűnek kell tekinteni. Lengyel 

művén kívül a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában fellelhető 

egyházlátogatási jegyzőkönyvek, hiányosan fennmaradt díjlevelek, az újvárosi 

német anyakönyvek valamint a helyi magyar eklézsia presbiteri jegyzőkönyvei, 

mint elsődleges források segítenek az eseményeket felidézni. (Az 1823-1843 

közötti magyar presbiteri jegyzőkönyvek eltűnése-megsemmisülése miatt 

alapvető adatok hiányoznak e húsz esztendő egyháztörténetéről.) Az 

egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1823 után tabella formában készültek, egyrészt 

                                                
1 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik élete és működése hazánkban. (1801-1807.) Debrecen, 1941.  
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a „A Helvétziai Vallástételt tartó Alsó Szabolcsi és hajdú Kerületi Egyházi és 

Oskolák állapotja”, másrészt „Esperesti Tudósítás – A Helvétziai Vallástételt 

taró Alsó Szabolcsi és Hajdú Kerületi Egyházi Vidékbeli Belső Személyekről” 

címmel.2 

Az újonnan érkezett német közösség református mivoltából következett, hogy 

szimpatizált az őslakos magyarok református gyülekezetével, tehát felekezeti 

ellentét nem nehezítette meg a két csoport társadalmi és vallási közeledését. Az 

őslakos magyarok 1552-ben lettek reformátussá, s ekkor vették át használatra az 

1411-ben épült helyi gótikus templomot, s ettől kezdve itt katolikus misék helyett 

istentiszteletek tartattak. Ez a templom a török dúlás idején, 1660-ban elpusztult, s 

helyette – pénz híján – csak egy fatemplomot építettek. Mária Terézia idején két 

beköltözött katolikus család részére át kellett adni a templomot, ami 1794-ben egy 

tűzvész során leégett. A török által elpusztított első templom 1714-ben felújult, 

tizennégy évvel később elkezdték építeni tornyát, de az épület teljes egészében csak 

1737-ben készült el.3 A németek érkezésekor ez a templom volt a magyar 

gyülekezet szíve, s a német reformátusok is itt hallgathatták az igét. Ez a templom 

adott helyet harminc éven át az első német nemzedék hitéletének. Az 

egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint az eklézsiának, melyet ekkor Matolcsi 

György tiszteletes vitt, a következő javai voltak: templom és toronykő, egy nagyobb 

és egy kisebb harang, az úrasztali felszerelés, egy ezüst pohár 1747-ből, melynek 

fedelén gombokkal megékesített korona volt látható, egy arannyal futtatott 

ezüstpohár 1710-ből, egy ezüst tányér 1712-ből, hat ónkanna, két abrosz, egy 1718-

ban készült sötét habos tafota abrosz, mely „körös-környül egy darabotska hijján 

arany csipkével megékesíttetett”, egy arannyal varrott, sűrű patyolat keszkenő, egy 

fehér patyolat, arannyal varrott és csipkézett keszkenő 1760-ból, egy arany csipkével 

körbevarrott fehér gyolcskeszkenő, egy arany csipkével és arany virágokkal ékesített 

fehér patyolat, egy karmazsin színű selyemmel és arannyal varrott fehér gyolcs 

keszkenő, arany virágokkal és sodrással varrott csalán patyolat keszkenő, valamint 

még nyolc viseltes selyem és gyolcs keszkenő. Minden egyes darabon ott szerepel 

annak neve, aki az egyháznak adományozta.4 Matolcsi után 1772-ig Tóth Mihály 

volt a magyar lelkipásztor,5 akinek jelentős szerepe lett a német hívek hitéletében is. 

1765-ben a kurátor Halász István volt, a templom vagyona összesen egy 

szárazmalomra rúgott, ezért adminisztrációja sem volt.6  

                                                
2 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. [a továbbiakban TtREL] I. 31. e. 2.  
3 Id. VARGA Antal: Balmazújváros egyházi élete. (A balmazújvárosi Semsey Andor Múzeum tulajdonában.) 
BUM 88. 43. 1., 27.  
4 TtREL I. 31. e. 1. 23-24.  
5 Uo. 
6 Uo. 
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A németek már rögtön megjelenésük után önálló gyülekezetet szerettek volna 

létrehozni, hogy anyanyelvükön végezzék az istentiszteletet és egyéb egyházi 

szertartást, s anyanyelvükön hallgassák a prédikációt. Az önálló egyház 

megteremtése nem ment könnyen, ugyanis Balmazújvároson a református 

magyarok voltak többségben, akikkel közös volt a németek hitbeli 

meggyőződése. Ez a kettősség nyomta rá a bélyegét a fiatal német lakosság 

életének első három évtizedére, ennyi idő szükségeltetett ahhoz, hogy 

megformálódjon az önálló balmazújvárosi német református egyház. Ez idő alatt 

a német gyülekezet a magyar református egyház filiájának számított. A három 

évtized alatt a németek folyamatosan részesei voltak a magyar református 

gyülekezet hitéletének, vasárnaponként a magyar templomba jártak, ahol a 

magyar lelkész prédikációit hallgatták, s aki itt nekik is kiszolgáltatta a 

sákramentumokat. 1765-ben megörökítették azoknak az újvárosi lakosoknak 

nevét, akik a magyar templom zsindelyezéséhez adakoztak, s közöttük német 

neveket is olvashatunk.7 Ebben az évben a templom északi részét zsindelyezték 

be, a következő esztendőben elkészült egészében. 1772-ben új prédikálószék 

építtetett a templom déli oldalára, ugyanabban az évben az asszonyok észak 

felőli elrongyolódott székei s néhány másutt levő rossz székek helyére erős, új 

székeket készíttetett az egyház, a többi ócska széket is megerősíttette, s még 

azon a tavaszon bedeszkáztatták a parochiális és az iskolaudvarok palánkjait. 

1773-ban a parochiális ház keleti végébe granariumot v. kamarát építettek, 1774-

ben a paplak nyugati végében lévő egykori kamara pedig tanuló ház lett.8 Mivel 

a németek ebbe a templomba jártak, nekik is jelentős esemény volt minden 

egyes építkezés, templomi munkálat. Fontosnak érezték az adakozást a német 

hívek akkor is, amikor 1776-ban a magyar gyülekezet templomtornyának órájára 

szántak pénzt.9  

Megfigyelhető ezekből a korai (a betelepedést követő egy-tíz évvel későbbi) 

feljegyzésekből, hogy a magyar egyházi feljegyzésekben igen hamar 

„magyarosan” kezdték emlegetni a németeket, s az említett adakozók között ott 

szerepelt egy Nyujtó Josef 102 dénárral, s egy Korsós György 120 dénárral. 

Mivel a németeket külön névsorban sorolták fel az adakozók között, s ez a két 

                                                
7 SCHILLING Konrád – SPEER Filep – PINCZÉS Jakab – PINCZÉS Mihály: A magyar református 
egyház presbiteri jegyzőkönyve. [a továbbiakban Presbiteri jegyzőkönyv] 1. kötet. 1792-1823. 
8 Uo. 
9 Prém János és Mayer Márton 14 dénárral, Khem Friedrich 22 dénárral, Schilling János 68 
dénárral, Buklyo Dávid 12 dénárral, Barna (=Born) Gergely 34 dénárral, Zabos (=Haberstich) 
Gergely 40 dénárral, Molnár (=Müller) Ádám 14 dénárral, Pinczés (=Keller) János 34 dénárral, 
Rosa (=Rosinger) Jakab 34 dénárral, Rosa (=Rosinger) János 14 dénárral, Szakáts (=Weber) 
Henrik 12 dénárral, Mayer Ferenc 12 dénárral, Speer Fülöp 34 dénárral, Reichert György 20 
dénárral, Zabos (=Haberstich) Miklós 12 dénárral járult hozzá az óra elkészítéséhez. Uo. 
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név köztük szerepel, így az említettek a legkorábbi beházasodott magyar 

családok képviselői lehettek. 

A német betelepülők ugyanakkor folyamatosan próbáltak elszakadni, hiszen 

mégis idegenek voltak itt, a templom nem az ő templomuk, a prédikáció nyelve 

nem az ő anyanyelvük volt. A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában 

található egyházlátogatási jegyzőkönyvekben először 1766-ban bukkannak fel, 

ekkor külön német preceptorról tettek említést.10 Ugyanebben az évben, 1766. 

augusztus 11-én fordultak először az újvárosi németek kérelemmel a tiszántúli 

egyházkerülethez,11 s írták le Vadkertről való elüldöztetésüket. Kérelmezték 

egyúttal, hogy a magyar lelkész németül is prédikáljon, s németül végezze az 

úrvacsoraosztás, az esketés és a temetés szertartásait. Az instanciában kérték, 

hogy iskolamesterük, aki Vadkertről jött utánuk Balmazújvárosra, német 

nyelven prédikálhasson számukra. Mindezek fejében külön juttatásokat ígértek a 

magyar lelkész és a magyar tanító számára. Az egyházkerület hozzájárult 

kéréseik teljesítéséhez, ezt az 1766. augusztus 12-13-i jegyzőkönyv bizonyítja.12 

Az esemény mérföldkő volt az egyház önállóvá válásához vezető úton, később 

azonban problémák jelentkeztek: az önként vállalt anyagi kötelezettségeket a 

német hívek nem tudták teljesíteni. Tóth Mihály lelkész 1771. január 22-én írt 

erről az egyházkerületnek: „Ami a németeket illeti, még eddig többnyire csak 

ingyen szolgáltam nékiek. Mert a Magyar Eklézsia még eddig sem nyugodott 

meg a felőlök való rendelésben és pro libitu [tetszés szerint] ad az ő bérekből.”13 

A magyar és a német hívek közti viszony tehát nem volt felhőtlen. A németek 

is nehezményezték, hogy a tőlük elvárt juttatásokért cserébe nem kaptak német 

nyelvű prédikációt Tóth Mihálytól. Ugyanakkor az önként vállalt anyagi 

kötelezettségeket a német gazdák mind nehezebben tudták teljesíteni: a magyar 

papnak, a tanítónak s a német tanítónak egyaránt fizettek járandóságokat, 

minden évben fejenként 1 véka nyári gabonát és 1 rhénes forintot. Ebből kapott 

a lelkész, a rektor és a preceptor, saját tanítójuknak évi 20 rhénes forintot és 20 

vödör nyári gabonát szolgáltattak be.14  

1771. március 3-án kelt az a német nyelvű kérvény, amelyben az új lakók 

felsorolták kívánságaikat. Pontokba szedve terjesztették sérelmeiket és 

kéréseiket az egyházkerület elé. Anyagi terheik csökkentését kérték, mivel „az 

itteni gyülekezet a törvény szerint évente 51 dénárt és 1 véka gabonát gyűjt be a 

magyaroktól – kik több mint 200-an vannak – éppúgy, mint tőlünk, akik 40-en 

                                                
10 TtREL I. 31. e. 1. 
11 Uo. 1. b. 6. 
12 Uo. 
13 Uo. 1. b. 9. 3. 
14 Uo. 1. b. 9. 2-3. 
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vagyunk [család száma!], ebből fizetik a lelkészt és a tanítót…nekünk ezért a 

pénzért kevés szolgálat jár, s épp olyan sokat kell fizetnünk, mint a 

magyaroknak, akik fizetségükért teljes szolgálatot vehetnek igénybe…” Azt is 

kérelmezték, hogy a temetéseiket saját iskolamesterük rendezze, s német nyelvű 

beszéd búcsúztassa a halottaikat, mert „halottaink feletti bánatunkban nem a 

saját nyelvünkön vigasztalódhatunk, …de a tizedből csak egy prédikáció telik, 

tehát sokan…vigasztaló beszéd nélkül távoznak és temettetnek el, …arra kérjük 

tehát a …Senior urat és a tekintetes Tractust, hogy…halottaink feletti 

magasztaló beszédet iskolamesterünkkel tartathassuk meg, magyar prédikáció 

nélkül, melyből keveset vagy semmit nem értünk.”15 

Nem történt azonnali intézkedés, s a német hívek 1783. augusztus 12-én újra 

kéréssel fordultak az egyházkerülethez. Másnap megjelent Balmazújvároson a 

Fráter István coadjuctor curator és Hunyadi Ferenc superintendens vicenotarius 

alkotta bizottság, s Hunyadi jelentése szerint a konfliktust sikerült elsimítani.16 

Már Hunyadiék látogatásakor felmerült a német gyülekezet részéről az igény saját 

prédikátor választására, 1792. február 21-én kelt, a superintendens vicenotariusnak 

címzett kérvényükben pedig engedélyt is kértek arra, hogy iskolamesterük 

prédikátori teendőket láthasson el, s hogy „magunk közt egy Imádságos Házat 

építsünk”.17 A válaszul kiküldött egyházkerületi tisztviselők: Domokos Lajos és 

Benedek Mihály szeptember 26-i jelentésében az áll, hogy a magyar református 

templom és iskola valóban messze esik a Németfalutól, vasárnaponként csak 

egyetlen istentiszteletet lehet hallgatni, ezért is várakozni és ácsorogni kell, s „a 

várakozás sok szenvedések és illetlenségek nélkül meg nem eshetik.”18 Az 1792. 

évi egyházkerületi jegyzőkönyv október 8-i feljegyzése szerint a „különös 

templomotska” építése ügyében „a Consistorium...nem ellenkezik...”19  

A németek vállalták a templomépítési költségét, de később – feltehetően 

készpénzfizetési nehézségek miatt – támogatást kértek az egyházkerülettől, 

amely viszont a jegyzőkönyv tanúsága szerint – ismeretlen okból – nem nyújtott 

segítséget.20 (Id. Varga Antal feljegyzései szerint a németek nem is akartak 

segélyt kérni az egyházkerülettől, a következő évben viszont elfogyott a pénzük, 

ezért 40 forintot kénytelenek voltak kölcsönkérni a magyaroktól, s így 

fejezhették be az építkezést.21) 

                                                
15 Uo. 
16 TtREL I. 1. b. 19. 
17 Uo. 1. b. 31. 
18 Uo. 1. b. 31. 
19 Uo. 1. a. 7. k. [közgyűlési jegyzőkönyv] 42-43.  
20 Uo. 1. a. 7. k. 151. (1793. aug. 14.) 
21 Id. VARGA A: i. m. 
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1793-ban készült el a saját imaház, amelyről a balmazújvárosi magyar 

eklézsia presbiteri jegyzőkönyvében a következőket olvashatjuk: „A B. ujvárosi 

Református Német Új Templom építtetett a német atyafiak tulajdon magok 

költségeken a 1793 dik évben...”22 A könyv szól az előzményekről is: „Építtetett 

pedig ezen Templom mind a két Felsőbségnek… megegyezésével s engedelmével, 

amint ezen következendő írásban meg tetszik.”23 Ezután a Szabolcs vármegye 

főjegyzője, Ibrányi Miklós által leírtak hiteles másolata következik, s ezekből 

tudjuk, hogy az 1793. január 29-én Nagykállóban tartott közgyűlésen Szenczi 

Lajos és Kállai János szolgabírák jelentették, hogy az újvárosi német lakosok 

esedezését megvizsgálván szükségesnek ítélik a németek saját templomának 

építését, „mivel fundusok is elegendő van, és a Törvény értelme szerint nékiek 

megengedtetik. Vélekedések helybe hagyattatik és a Templom építése 

megengedtetik.”24 

Sziklai Andrássy Zsigmond földesúr támogatásáról is értesülhetünk a 

presbiteri jegyzőkönyv 1793. április 4-én kelt feljegyzéséből (ez szintén hiteles 

másolat), mely szerint a gróf „megengedte… a templom és a parochiális 

hellyeket, és én [Simoni Mihály újvárosi tiszttartó] a mai napon a Templom 

hellyet és a Parochiális hellyet ki is mutattam nekiek”.25 

Amikor az imaház elkészült, a gyülekezetnek még nem volt saját, német 

anyanyelvű lelkésze. Így Jeney Ferenc, aki 1772 óta volt a magyar eklézsia 

református lelkipásztora,26 tartotta az első istentiszteletet az új imaházban. A 

német közösség életében mérföldkőnek számító esemény részleteit így örökítette 

meg a magyar lelkipásztor: (a templom) „fel is szenteltetett azon esztendőben két 

Prédikátziók és az Úri sz. vacsora kiszolgáltatása által. Az első Prédikátziót a 

Magyar gyülekezet kedvéért magyar nyelven magam tettem, ki ezeket írom …a 

német prédikációt mondotta a német egyházfiak kedvéért T. Koch István debreceni 

Professzor Uram…Az Úri vacsorát ketten szolgáltattuk ki német nyelven.”27  

Az új templomban az első keresztelést Friedrich Keller első önálló német 

gyülekezeti kurátor Katharina nevű leánykájának tartották ebben az esztendőben, 

az első itt tartott esküvő pedig Josef Keller és Magdalena Weber esküvője volt.28 

A magyar presbiteri jegyzőkönyvben feljegyezték azok neveit, akik a legtöbbet 

fáradoztak-adakoztak a templom felépítése érdekében: Valentin Haberman és 

                                                
22 Presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet. 58.  
23 Uo. 
24 Uo. 
25 Uo. 59. 
26 TtREL 31. e. 2. 
27 Presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet. 58.  
28 Magyar házassági anyakönyvek, II. kötet. 
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Frederik Keller kurátorok, Jakob Born, Ernest Müller esküdtek, Michael Keller, 

Josef Keller, Martin Arwa, Conrad Kehm, Henrich Lejter, Adam Hartman.29  

1794-ben az egyházlátogatási jegyzőkönyvek is megemlékeznek az új német 

templomról: „megnéztük templomjokat is… ahol a magok született nyelvén 

frissen producaltak.”30 

1796-től Szathmáry Dániel lett a magyar lelkipásztor, ő szolgált 1804-ig a 

magyar egyházban és a német híveknek. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

dicsérettel szólnak Szathmáry tiszteletes tevékenységéről, feljegyezték róla, 

hogy semmi panasz nem esett ellene, s a hívek „kívánták volna magok között 

való maradását”, de 1803-ban megromlott egészségi állapota miatt nyolc év 

után le kellett mondania hivataláról.31 (Prédikátorsága alatt sok teendője akadt a 

saját eklézsiájában, s a németeknek tett szolgálat gyakran csak az úrvacsora 

kiosztásánál valósult meg.32)  

A templomszentelő istentiszteleten nem Jeney Ferenc akkori lelkipásztor hirdette 

a német nyelvű igét, s ennek valószínűleg nem a nyelvi ismeretek hiánya lehetett 

az oka, hiszen az úrvacsoraosztás már az ő közreműködésével, németül zajlott. 

                                                
29 Presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet. Hosszú névsor mutatja, kik és mennyivel járultak hozzá a középső 
harang megvételéhez: Adam Hartman 1 rhénes forint, özvegy Streckné 1 rhénes forint, Valentin 
Haberman 1 r. ft 20 krajcár, Henrik Weber 1 r. ft, ifj. Friedrich Müller 1 r. ft. 20 kr, Georg Reichert 1 
r. ft. 20 kr, Joannes Koch 1 r. ft. 20 kr, Henrik Lejtert 2 r. ft, Michael Keller 2 rf, id. Philip Speer 

Mária lányával2 r. ft. 40 kr, Martin Lejtert 1 r. ft., Joannes Hirsch 1 rf. 30 kr, id. Friedrich Müller 1 
r.ft, Ernst Müller 1 rf. 34 dénár, Conrad Krau 1 rf, Heinrich Koch 1 rf, Conrad Keller 1 rf 17 kr, 
Conrad Kehm 1 rf. 20 kr, Jacob Rosinger 1 rf. 20 kr, Caspar Keller 1 rf.  20 kr, Friedrich Keller 1 rf. 
20 kr, Peter Müller 1 rf., Andreas Hinckl 1 rf., Jakob Schäfer 1 rf., …Keller 2 rf., Georg Krug 3 rf, 
Andreas Martin 1 rf. 30 kr, özv. Weberné 2 rf 30 kr, Jacob Schumacher 1 rf, 30 kr, Joan Keller 1 rf. 
20 kr, Arva Martin 2 rf. 30 kr, Georg Born 3 rf, Joan Schilling 1 rf. 20 kr, Henrik Kehm 1 rf., Henrik 
Hildebrand rector 2 rf., Henrik Friedman 1 rf. 20 kr., Joan Holb 1 rf. 720 kr., Conrad Konckl 1 rf. 20 
kr, Martin Majer 1 rf. 30 kr, Joan brem 2 rf. 7 kr, Nicol. Schilling 2 rf., Conrad Hirsch 1 rf. 30 kr., 

Henrich Hirsch 1 rf. 30 kr, Adam Haas 1 rf 42 kr., Kerekes János 1 rf, Samuel Lejtert 1 rf. 20 kr., 
Christian Sejfert 1 rf 30 kr., Michael Seifert 1 rf. 30 kr., Michael Sejfert 1 rf., 8 kr, Simon Buglyo 1 
rf., Friedrich Hirsch 1 rf., Josef Hirsch 1 rf. 20 kr, Jacob Born 3 rf. 20 kr, Michael Born 1 rf. 8 kr, 
Nicolaus Zinsmechter?? 1 rf. , özv. Buglyóné 1 rf., ifj. Filip Speer 1 rf. 20 kr, Árva György 1 rf. 20 
kr., Conrad Gutermuth 1 rf., Simon Müller 1 rf., Daniel Müller 1 rf. 8 kr., Daniel Teppich 1 rf., Joan 
Ticz 1 rf., Paul Haberstich 2 rf. , Joan Kehm 1 rf., Nicolaus Keller 1 rf. 40 kr., id. Heinrich Lejtert 
1 rf., 20 kr., Goerg Reichert 1 rf. 20 kr., Franz Buglyo 30 kr, Adam Lejtert 30 kr., Joan Guth 20 kr.  
(A neveket németes formában jegyezték fel, az özvegyeket is a német „Witwe” megjelöléssel 
nevezték meg. Mint fentebb már rámutattam, a magyar jegyzőkönyv eleinte magyarosan rögzítette a 

német hívek neveit, de mihelyst 1793-ban elkészült a német imaház, a feljegyzésekben a magyar 
lelkész mintha jobban odafigyelt volna a pontosabb, németes formára, mintegy érzékeltetve a német 
gyülekezet különválását: míg a németek a magyarok templomába jártak, s arra adakoztak, addig a 
magyarok inkább érezték őket gyülekezetük tagjainak, s hozzájuk közelebb állónak.) 
30 TtREL I. 31. e. 2.  
31 Uo. 11.  
32 Kirchenprotokoll, 2. kötet. l. Idézi: LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 21.  
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Fentebb szó esett arról, hogy a német hívek külön fizettek a magyar lelkésznek a 

szolgáltatásaiért, s ez kényes pont volt a kapcsolatukban, ugyanis sokszor 

kevesellték a lelkipásztor törődését, máskor ők maguk nem tudtak eleget fizetni 

cserében. A presbiteri jegyzőkönyv 1792. március 5-i feljegyzésében a magyar 

gyülekezet prédikátora, Jeney Ferenc kívánságára kurátori számadás készült 

arról, hogy a magyar papnak mekkora bért fizettek a németek 1783-tól. Eszerint 

a percipial a következőképpen alakult: 1783-ban kurator Silling Miklóstól 

befizettetett 26 rajnai forint, 1784-ben kurator Rósa (=Rosinger) Jakabtól 29 

rajnai forint 38 krajcár, Szarvas (=Hirsch) Imre kurátortól 31 rajnai forint, majd 

ugyanattól 24 rajnai forint 42 krajcár, 1788-ban kurátor Kém (=Kehm) 

Gergelytől 82 rajnai forint 5,5 krajcár, 1790-ben Silling Miklóstól 33 rajnai 

forint, összesen tehát 226 rajnai forint 34,5 krajcár.33 Ugyanekkor Jeney prédikátor 

kívánságára számadás készült a német publicatióból jött alamizsnáról is. 

Eszerint a percepció 1783. aug. 14-től 1792. március 4-ig 4902 dénár, ebből az 

erogatiója: 4708 dénár, így marad 194 dénár, ebből előadtak készpénzt 208, 

összesen tehát 14 dénár maradt.34 A német hívek által fizetett pénz összege 

változó volt, 1801-ben már csak 15 rhénes forintot tudtak adni a magyar lelkésznek,35 

s  a századfordulón egyre erősebb lett az igény, hogy saját lelkipásztor vegye 

kézbe a német egyház ügyeit: olyan lelkész, aki a német hívek biztosította 

fizetésből maradéktalanul ellátja a német lelkipásztori teendőket. Lengyel Imre 

értesülései szerint az évszázad utolsó éveiben már naponta, vasárnaponként pedig 

kétszer gyűltek össze áhítatra a hívek tanítójuk, Spielmann Konrád vezetésével.36  

1800. decemberében egy magyarországi adománygyűjtő körút során fordult meg 

először Balmazújvároson Johann Heinrich Fäsi svájci lelkész, aki a híres pedagógus, 

Johann Heinrich Pestalozzi unokatestvére volt. Fäsi 1775 óta volt kálvinista lelkész, 

Svájcban több helyen szolgált. 1800-ban az akkor negyvenöt esztendős pap a 

kelet-galíciai Josephsberg és Ugartsberg lelkipásztoraként működött. Nagy hatással 

volt rá a svájci felvilágosodás, és ez vallási szempontból azt jelentette, hogy 

lelkipásztorként és hívőként elutasította a csodákat, az irracionális és a természeti 

világ törvényeivel ellenkező jelenségeket, és élénken érdeklődött más tudományágak, 

főként a természettudományok iránt.37 Fäsi három alkalommal utazott el otthonról, 

hogy adományokat gyűjtsön egyházának: először 1799 májusában, majd 1800 áprilisában, 

végül ugyanezen év szeptemberében, s utóbbi két útján Magyarországra is eljutott.38 

                                                
33 Presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet. 10.  
34 Uo. 12.  
35 Díjlevelek, TtREL I. 1. u. 1. 
36 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 22.  
37 Uo. 11. 
38 Uo. 15.  
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Svájc és Magyarország között ekkoriban már mintegy kétszáz éve 

hagyományos kulturális-egyházi kapcsolat állt fenn, s ebben a kálvinista vallás 

volt az összekötő kapocs. Fäsit is szívesen látták a debreceni egyházi elöljárók, 

amikor 1800 szeptemberében megfordult a kálvinista Rómában. A lelkész már 

ekkoriban fontolgatta, hogy megválik galíciai hivatalától, mivel az ottani 

egyházközösség működését, így a lelkészi család megélhetését is anyagi gondok 

nehezítették, s Bécs katolikus egyházi körei állandó támadásokat intéztek ellene.39 

Fäsi 1800 decemberében járt először Balmazújvároson, de valószínűleg már 

tavaszi debreceni látogatásakor tárgyalt az újvárosi német egyház képviselőivel a 

lelkészi hivatalra való felkérés ügyében. Lengyel Imre értesülései szerint a 

német hívek ekkorra már anyagilag is előkészítették a gyülekezetté válást, 

mégpedig olyan módon, hogy meglévő pénzükön marhákat vettek, s azokat jó 

áron eladták: az ebből származó haszon lett a későbbi gyülekezet tőkéje.40 A 

svájci pap december 14-én két áhítatot is tartott Balmazújvároson, s ezek nagy 

hatást váltottak ki a hívekből. Véglegesen eldöntötték, hogy meghívják Fäsit a 

balmazújvárosi német lelkészi hivatal betöltésére.41 

1801-ben az egyházkerület konzisztóriuma megvizsgálta a németek kérését, 

amely saját lelkész és iskolamester alkalmazására vonatkozott. 1801 májusában 

a svájci lelkész újra Magyarországon járt, találkozott Újvároson leendő 

gyülekezetével, s közösen elkészítették a szerződését. Vecsei Sámuel püspök és 

Szikszai György esperes 15-én meghívólevelet írtak Fäsi-nek, aki október 4-én 

lemondott galíciai hivataláról és családostul elindult Magyarországra.42 Az újvárosi 

németek nevében a köztiszteletben álló Valentin Haberman ment elébük két 

fuvarossal Bártfára, s október 22-én Fäsi és családja megérkezett Balmazújvárosra, 

ahol frissen épített paplak várta: a hívek 115 forintért megvásárolták Frittman 

Henrik házát a templom mellett, s annak helyén építették fel ezt a házat. Aznap 

este örömünnepet ült a fiatal német gyülekezet: ismerkedő esttel köszöntötték 

első lelkipásztorukat.43 Megérkezése után Fäsi a következő vasárnap már meg is 

kezdte lelkipásztori tevékenységét, ekkor született első bejegyzése a balmazújvárosi 

német református egyház anyakönyvébe.44 Az 1804. évi egyházlátogatás során 

már külön jegyezték fel a magyar és az immár önállóvá lett német egyház 

adatait, s ez az elkülönítés a későbbiekben is megmaradt.45  

                                                
39 Uo. 
40 Uo. 22.  
41 Uo. 16.  
42 Uo. 
43 Uo. 17.  
44 A balmazújvárosi német református egyház anyakönyve. 1. kötet. 
45 TtREL I. 31. e. 2. 
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Fäsi hatéves lelkipásztorsága alatt épült ki a balmazújvárosi németek önálló 

egyházszervezete. A lelkész körültekintően látott munkához, a gyülekezet pedig bőséges 

erkölcsi és anyagi támogatással biztosította papi tevékenységének zavartalanságát.  

A Fäsivel kötött szerződés mutatja, hogy az újvárosiak rendezett anyagi 

körülményeket teremtettek első német ajkú lelkészüknek, s a következő évenkénti 

javadalmat nyújtották számára: 110 rhénes forint készpénzben, negyven köböl46 

tavaszi búza vagy helyette ugyanannyi búzával felérő rozs, egy konyhára való sertés 

vagy ehelyett tyúk vagy ezek pénzbeli megfelelője: 10 forint 12 krajcár. A 

gyülekezet tartozott a papnak 1 mázsa47 sóval, faggyúra adott 2 forint 33 krajcárt, 

négy icce48 olvasztott vajat, négy icce mézet, négy fehér vagy füstöletlen sajtot, hat 6 

négyfogatú szekér kemény tűzifát, nyolc szekér szénát, elegendő fűtenivaló szalmát, 

tíz köböl49 szántóföldet, melynek megszántására minden évben egy napra az 

eklézsia hat ekét bocsát a lelkész rendelkezésére, s az ezen termett gabonát az 

eklézsia köteles levágatni és behordatni, 12 köböl búzát pedig megőrölni. A stóla a 

következőképpen alakult: keresztelés után 12 krajcár, prédikációs temetés után 31 

krajcár, esketés után 51 krajcár illette meg a lelkipásztort.50 A Lengyel Imre által 

megmentett források arról is beszámolnak, hogy a lelkészi családot díjtalan kémény-

seprés illette meg, a paplakhoz szérűskert, udvar és istálló tartozott, a ház esedékes 

javítási költségeit a hívek – kötelességüket teljesítve – minden esetben állták.51 

Gondosságuk később is megmaradt: 1814-ben Fäsi utódja panaszkodott, hogy „a kerítése 

hijjános. Megígérték az elöljárók, hogy minél elébb elkészítik.”52 (Lengyel még 

olvashatta az egyházi leltárkönyvet, amiből kiderült, hogy a német hívek külön 

asztalt s hozzá négy széket készíttettek első lelkészüknek.53)  

Jó ideig Fäsi utódait is a fenti szerződésben felsoroltak szerint javadalmazták. 

Díjlevelek mutatják, hogy a német egyházgyülekezet mindig nagy gondot 

fordított lelkipásztorai ellátására: a mindenkori szabad lakás mellett fűtőanyag és 

pénzbeli juttatás egyaránt járt a mindenkori papnak.54 1833-ban például így alakult a 

fizetség: 100 forint készpénz, 44 köböl tiszta búza, 28 jugerum55 szántóföld, 1/3 

része ugar marad, ezt az eklézsia mag alá megszántatja és hazahordatja a 

                                                
46 1 köböl = 64 liter. (Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon.) 
47 1 bécsi mázsa = 56,006 kg. (Uo.) 
48 1 magyar icce = 0,8484 liter (Uo.) 
49 A köböl közvetve földnagyság mérésére is szolgált. Egyköblös vagy teljesebb alakjában egyköblös föld 

egy köböl vetőmagot megbíró földterületet jelentett. (Uo.) 
50 Díjlevelek, TtREL. I. 1. u. 1. 
51 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 18.  
52 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. 
53 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 18.  
54 Díjlevelek - TtREL I. 1. u. 1.  
55 1 jugerum = 1 hold (Magyar Néprajzi Lexikon) 
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termést, és 12 jugerum kaszáló. 4 szekér széna, 3 öl56 tűzifa, és elegendő fűteni 

való szalma, 3 zsákos krumpliföld, egy mázsa só, egy közepes hízott sertés, icce 

faggyú, vagy ehelyett 3 forint, négy icce méz, négy icce vaj, négy sajt, őrlés 24 

köböl, stóla a felsőbbek határozata szerint.57 Érdemes összehasonlítani a magyar 

lelkész átlagfizetését a német juttatásokkal. Eszerint a magyar gyülekezet a 

következő évenkénti fizetséget adta prédikátorának: 102 rajnai forint készpénz, 

ötven köböl tiszta búza, egy közepes hízott sertés, egy mázsa só, négy icce méz, 

négy icce vaj, négy gomolya, négy sajt, faggyúra hat forint, nyolc csijje58 széna, 

négy klaszter fa, őrlés 26 köböl, egy telek (28 jugerum) szántóföld, melynek 2/3 

része használtatott esztendőnként, 1/3 része ugarnak maradt, ezt az eklézsia 

megszántotta és megugarolta. Ezenkívül 12 jugerum kaszáló, melyet a tiszteletes 

maga művelt. Fűteni valóra adatott 65 forint, a stóla mennyiségét az egyházi 

felettesek határozták meg.59  

Fäsi először megszervezte az egyházi elöljáróságot, az egyháztanácsot, amely 

svájci mintára havonta összeülő testület volt (tagjait „Gemeinsmann”-nak hívták); 

első ülését 1801. október 26-án tartották. Az elöljáróságnak kellett a gyülekezet 

javát szolgáló ügyeket megtárgyalnia, iskolai, népjóléti ügyeket intéznie, 

erkölcsi vétségeket megállapítania és azokat büntetnie. A havonkénti alkalmakat 

a lelkipásztor joga volt összehívni, minden ülésen jelentést kellett tenni az iskola 

és a templom ügyéről, itt döntöttek egyházi- és alamizsnakérdésekben, fel kellett 

olvasni és a jegyzőkönyvhöz kellett csatolni a fontosabb leveleket. A testület 

minden tagja egyenlően szavazhatott, s közös beleegyezésük nélkül a lelkipásztor 

nem változtathatott az istentisztelet külső rendjén. A testület legtekintélyesebb 

tagja a kurátor, a „Kirchenvater”, aki az egyháztanács második embere volt a 

lelkész után, s ő segített kiosztani az úrvacsorát is. Ez mind a mai napig így 

működik az újvárosi német gyülekezetben. Úrvacsorás istentiszteletek után a 

kurátor a tanítóval és a harangozóval együtt a lelkipásztor vendége volt ebédre. 

A kurátor után a két legtekintélyesebb tagot esküdtnek hívták, az első 

egyháztanácsban ezt a tisztséget Arwa Márton és Leydert Henrik töltötték be.  

A leendő első német egyháztanács tagjai már évek óta részt vettek 

Balmazújváros akkor még egyetlen gyülekezete hitéletének gondozásában, a 

magyar lelkipásztor mellett a magyar presbitérium tagjaiként. 1783-ból maradt 

fenn az első német név, kurator Schilling Miklós, 1784-ben Rósa Jakab, majd 

Szarvas Imre viselte a hivatalt (évszám nincs megadva), 1788-ban Kém Gergely, 

1790-ben Schilling Miklós, 1792-ben Habermann Bálint volt kurátor. Tagok voltak 

                                                
56 1 bécsi öl = 1,8965 méter (Uo.) 
57 Díjlevelek, TtREL I. 1. u. 1.  
58 1 csijje = 1 szénarakásnyi, illetve kis szekérnyi  (Magyar Néprajzi Lexikon) 
59 Díjlevelek, TtREL I. 1. u. 1.  
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még Barna Jakab, Molnár (=Müller) Ernesto. A magyar presbiterek közül a 

következőket ismerjük ebből az időből: 1792-ben magyar kurátor Hűse János, 

Tar Márton, 1795-ben hites személyek Vezendi István, Györfi István, Szabó István, 

Harangi István.60 A magyar gyülekezetben is az ottani kurátor, azaz főgondnok 

volt a lelkész jobb keze. A vonatkozó feljegyzések nem olyan töredékesek, mint a 

német egyház esetében, 1766-tól egészen 1848-ig végigkövethető nemcsak a 

lelkészek, de a magyar kurátorok és hites személyek névsora is.61 

Mikor az önállósodás folyamata elindult, a magyar gyülekezet német 

tisztviselői is erőteljesen erre kezdtek összpontosítani. 1793 után megteremtették 

a leendő gyülekezet anyagi fundamentumát, s amint 1801-ben eldőlt, hogy saját 

lelkipásztoruk lesz, annak őszi megérkezéséig tíztagú testületet hoztak létre. 62 

Tették ezt Domokos Lajos és Benedek Mihály traktuális emberek javaslatára, 

akik 1801-ben a balmazújvárosi jegyző Győri Mihály és Csobán Péter esküdt 

kíséretében megvizsgálták a német egyház helyzetét, s szorgalmazták, hogy a 

németek a prédikátor megérkezéséig válasszanak maguk közül tíz elöljárót, 

„akik előtt a számadások megvizsgáltassanak és az egyéb eklézsiai dolgok is 

ezek által folytatódjanak”63 1794 és 1799 között Friedrich Keller és 1803 között 

Johann Keller viselte ezt a címet,64 majd Müller Frigyes lett az utóda, aki 1807-ig, 

Fäsi lemondásáig maradt kurátor.65 (Más forrás szerint Molnár – Müller – 

Ferencnek hívták. A Lengyel által ismert eredeti Kirchenprotokoll és az 1804. évi 

egyházlátogatási jegyzőkönyv adatai különböznek, ezért a helyzet tisztázásához 

anyakönyvi bejegyzésekre van szükség: a kérdéses időben Friedrich Müller, 

azaz Müller Frigyes nevű személy élt a településen, Franz, vagyis Ferenc nem. 

Valószínű, hogy az egyházlátogatás során elírták a kurátor keresztnevét.66) 

                                                
60 Magyar presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet. 
61 Magyar lelkészek: 1764-1771 Tóth Mihály, 1771-1794 Jeney Ferenc, 1794-1802 Szatmáry 

Dániel, 1802-1808 Kutassy László, 1808-1828 Gál András, 1828-1851 Sólyom Balázs. Id. VARGA 
Antal: i. m. 17. Magyar gyülekezetbeli kurátorok voltak: 1766 Madai István, 1767-68 Juhász 
Mihály, 1771-72 Juhász István, 1772-73 Madai István, 1774 Tar Márton, 1776 Halász István 
1785-91 Hűse János, 1791-96 Tar Márton, 1804-1808 Fodor János alkurátor, 1808-09 Tar Márton, 
1809-10 Juhász Kiss István János, 1810-11 Dobi Mihály, 1811 Nagy István, 1811 Posta János, 
1812-14 Posta János, 1815 Tóth Ferenc János, 1815-16 Tokaji Kiss János, 1817-22 Tar János, 
1823-25 D. Tar István, 1825-28 Harangi István, 1828-31 Győri István, 1831 Dobi István, 1831-33 
Lós István, 1832 Bordás István alkurátor, 1833-34 Király Sámuel alkurátor, 1833-37 Király 
Ferenc Mihály, 1834  Szabó István János alkurátor, 1835 Harangi Mihály alkurátor, 1837-38 Lós 

István, 1838-40 Posta János, 1840-42 Hajdú János, 1842-48 Uj András. Uo. 20.  
62 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 22.  
63 Kirchenprotokoll, 6. kötet. Idézi: LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 22.  
64 A balmazújvárosi német református egyház anyakönyve. 1. kötet. 
65 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 24.  
66 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. Vö. A balmazújvárosi német református egyház 
anyakönyve. 1. kötet. 
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Feljegyeztetett az a német nyelvű esküszöveg, ami az egyháztanács 

megalakulásának első éveiből származik (pontos évszám nincs feljegyezve), 

ezekkel a sorokkal tettek fogadalmat a német kurátorok.67 1805-ben dícsérő 

szavakkal illették a Müller Frigyes által vezetett kurátori számadásokat, mind a 

matricula protocollum ügyének intézését.68 Az első egyháztanács tagjai voltak még 

Habermann Bálint (aki már 1792-ben német esküdt volt Schilling Miklóssal együtt),69 

id. Arwa Márton, id. Leydert Henrik, Kehm Konrád, id. Hirsch Henrik, Müller 

Frigyes, Müller Ernő, Hirsch Péter, Hartmann Henrik Konrád.70 Ez a testület 

1807. február 26-án tartotta utolsó (28.) ülését, majd májusban, amikor már 

Drabek József volt a német gyülekezet lelkipásztora, Kirchensammlung néven 

újjáalakult és kisebb-nagyobb zökkenőkkel egészen 1815-ig működött. 

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek nem említik, ki volt ebben az időszakban a 

kurátor, de a Lengyel Imre által még feldolgozott forrásokból kiderül, hogy a 

testület nagyrészt új emberekből állt, az 1807. május 19-i gyűlésen csak Keller 

József kurátor (mint régi-új tag), Hartmann Henrik Konrád, és Hirsch Henrik 

voltak ott a régiek közül, rajtuk kívül friss tagokként Hirsch Frigyes, Holb János, 

Koch János, Schumacher Jakab, Reichert Henrik, Leydert Péter, Keller Henrik 

és Árva György vettek részt a munkában.71 (Keller József kurátorságáról egyetlen 

rövid utalás maradt fenn 1814-ből: „a curátor számadása jól megy”.72) 

1815-től nincs forrás a testület működésére vonatkozólag, az akkori 

kurátorról is csak annyit olvashatunk, hogy 1819. február 22-én „a kurátor 

Meyer Jánosra az a panasz hogy a múló esztendei Számadását még be sem 

adta. A Parochiális épületekre nints gondja. A prédikátor szénáskertje 

pusztában, minden potsékban van, és ez egyedül az ő gondatlansága miatt. 

Mind ezekről megintődött, s fogadta, hogy mihely az idő kinyílik, a szükséges 

Reparatiokat megtéteti.”73 1822-ben egyházkerületi rendeletre újra összeült a 

testület, tagjai a következők voltak: Müller Jakab, Hirsch Frigyes, Leyder 

Péter, Reichert Henrik, Arwa Henrik, Hartmann Ádám, Koch János, Keller 

Henrik, id. Hirsch Henrik, Teppich Péter, Holb Fülöp, Schilling Fülöp. Ebben 

az évben említik először „presbitérium”-ként a testületet, s máig így hívják, 

jóllehet 1848-tól némi változással működik, de alapjai azok maradtak, 

amelyeket még Fäsi rakott le.74 

                                                
67 Magyar presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet.  
68 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2 
69 Presbiteri jegyzőkönyv, 1. kötet.  
70 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 23.  
71 Uo. 25.  
72 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. 
73 Uo. 
74 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 25.  
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Fäsi megállapította az istentiszteleti rendtartást, a gyermekek kátéoktatásának 

s a hétköznapi istentiszteleteknek a rendjét is, valamint az úrvacsoraosztás 

menetét is. Rögtön megérkezésekor összeírta a konfirmálandók listáját, s az 

esketésekről is külön anyakönyvet kezdett vezetni. A halálozások szintén 

anyakönyvezve voltak, csakúgy, mint a keresztelések.75 A lelkipásztor gondoskodott 

a bibliák, imakönyvek beszerzéséről, s a templom megfelelő felszereltségéről. 

Az 1793-ban épült imaház helyére már érkezése előtt, 1799-ben templomot 

építettek, a harangláb már két évvel korábban elkészült, így alkalma nyílt 

megteremteni azt az egyszerű, puritán, svájci mintájú környezetet, ami a német 

közösség számára nemcsak a hit áhítattal teli, sok-sok energiát és békességet adó 

légkörét jelentette, hanem az összetartozás érzését is. Egy 1809. évi feljegyzés76 

szerint a templom vályogfalú, zsindelytetejű épület volt. Belső terének hossza 9 

öl és hat coll, szélessége 4 öl, 1 láb és hat coll, magassága 2 öl és négy láb. Volt 

benne egy karzat, amelyet Hartmann Ádám készíttetett 1797-ben, egy 

téglakatedra és egy úrasztal, ez utóbbit néhai „jó Born Jakab” felesége, Krug 

Gertrud ajándékozta az egyháznak. A templomban állt elegendő szék és két 

persely. Az épületen kívül egy porticus (előszoba) volt, mellette négy oszlopon 

álló zsindelytetejű harangláb. Ebben egy 156 fontos harangocska állt, melynek 

felirata a következő volt: „Fusa sub Rosalia Justh. Ahrie…Anné 1794. Gott zu 

ehren und Verrherlichung seines heiligen Nahmens und Gebrauch seines 

Dienstes bei der reformierten Kirchen lassen giessen diese Glocken die deutsche 

reformierte Gemeinde in Újváros 1794. Jakob Born, Martin Arva, Johan Koch.”77  

A lelkész figyelmet fordított a németség erkölcsi, szociális és egészségügyi 

helyzetére is. Az egyház az alamizsna- és árvaügyek legfőbb intézője lett, 

segélyeket utalt ki árváknak, szegényeknek, adományokat gyűjtött. Az 1802. 

június 11-i nagy tűzvész után 50 rhénes forintot küldött az egyház a debreceni 

Nagytemplomnak, amely a tűz áldozatává vált. A Református Kollégium új 

épületének költségeihez is hozzájárult.78 

Johann Heinrich Fäsi 1807 tavaszáig maradt hivatalában. Egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek tanúsága szerint az első újvárosi német lelkipásztor gyakran 

elégedetlenkedett az itteni körülmények miatt. Először 1804-ben bukkan fel a 

neve a Canonica Visitatio lapjain, a következő megjegyzéssel: „Fäsi József uram 

…nincs panasz ellene, maga panaszkodott az ollyanokról, amelyekről panaszkodni 

se kellett volna, ű magok is könnyen eligazíthatják.”79 E rejtélyes megállapítás 

                                                
75 A balmazújvárosi német református egyház anyakönyve. 1. kötet. 
76 Id. VARGA Antal: i. m. 28-29.  
77 Uo. 
78 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 40.  
79 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. 
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nem fedi fel, mi lehetett a lelkész problémája, a következő évi látogatáskor viszont 

már egyértelműbb konfliktus jelentkezett: a gyülekezet elöljárói maguk 

panaszkodtak a papra, hogy más helyen akar földet adatni, nem ott, ahol eddig. 

(Sajnos nincs adat arra, hol volt ez helyileg.) Fäsi abban az évben igen beteges 

volt, talán ennek is köszönhető, hogy a látogatást végző senior Gál András 

tiszteletes nem őt marasztalta el, hanem az elöljárók „intődtek, hogy tekintsék 

mostani betegeskedését, és csendesen intézzék el magok közt.”80 1806-ban a 

látogatás során nem volt panasza a lelkésznek, „hanem kijelentette, hogy jövő 

György napkor el szándékozik menni Helvétziába végképpen.”81 Látható, hogy 

az egyháztanácsi testületben kezdettől fogva akadtak súrlódások, s a lelkész 

tevékenységével nem mindig értettek egyet a hívek, de hatéves munkája során 

végig tisztelték és tekintélye volt, hiszen még az 1806. évi látogatás idején is azt 

jegyezték fel, hogy az eklézsia kedveli.82 Igaz, ugyanekkor esett meg az is, hogy 

a papnak „valami ízetlensége volt, a miatt, hogy nevezett Tiszt. Úr a templomban 

a Cathedráról parantsolta, mit énekeljen (az iskolamester), amelyből három ízben 

zűrzavar lett. Most T. Fäsi Uram a Visitatio által megintődött, s ígérte magát, 

hogy ezután egy héttel elöre meg fogja mondani a materiát, amelyről 

predikállani akar, hogy legyen ideje a Rektornak az ahoz való éneket ki keresni.”83 

Úgy tűnik tehát, a lelkésznek nem mindig volt egyértelmű feladat az, amit a 

hívek elvártak tőle, tekintve, hogy ez az eset már újvárosi lelkészi szolgálata 

vége felé esett meg, s a szöveg egyértelművé teszi, hogy nem egyetlen 

alkalomról van szó, feltételezhető, hogy időnként kissé hanyagul végezte dolgát, 

legalábbis az elvárásokhoz képest. A pap és az eklézsia közötti ellentéteknek 

Lengyel Imre szerint az volt az oka, hogy „a szakadatlan munka, a lázas 

tevékenység, s a családját ért gyakori gyász (négy gyermeke halt meg nem 

sokkal születésük után) annyira igénybe vehették lelki és testi erejét, hogy az 

idők folyamán a mindennapi élet és a hétköznapi érintkezés során nem tudta 

mindig a papi hivatás magasabb szempontjait érvényesíteni.”84 Szintén Lengyel 

Imre örökítette meg azokat a mozzanatokat, amelyek közelebb vihetnek a kérdés 

megoldásához: mi volt az oka a lelkész és a gyülekezet ellentétének? Már 1802-

ben nézeteltérések voltak az egyháztanács tagjai között, mivel ez év májusában 

néhányan lemondtak, augusztusban pedig minden ok nélkül eltávoztak a tagok 

közül Habermann, Kehm, Schilling nevű esküdtek. Novemberben a tanács teljes 

részvétlenség mellett tartott ülést, sokan írásban lemondtak. 1807-ig mégis 

                                                
80 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. 
81 Uo. 
82 Uo. 
83 Uo. 
84 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 19.  
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sikerült fenntartani az intézményt, de a lelkész április 29-én született feljegyzése 

szerint Born, Habermann és Müller Frigyes kurátor az esperesnél írásban leszólta 

az egyháztanács intézményét, aki ezt, „mivel nem volt magyar”, helytelenítette, s a 

kelet-galíciai katolikusok közé utalta. A lelkész feljegyzésében „megbélyegző” 

jelzővel illette munkatársait.85  

Lengyel Imre szerint az egyháztanács és Fäsi sorsában szerepet játszottak az 

intézmény felépítésében rejtőző gyenge pontok, és emellett a személyi 

problémák. A rendszeres és pontos munkát megkövetelő intézmény, amely sok 

elfoglaltságot adott, s amelynek üléseire gyakran és időben el kellett járni, nem 

igazán volt összeegyeztethető a nehéz mezei munka szintén teljes embert kívánó 

rendjével. Ráadásul „idegen” is volt mind a rendszer, mind annak életre hívója s 

annak intézkedései, s hiába értek el vele sok jó és maradandó eredményt, ebben 

az időszakban a negatívumok kerültek előtérbe.86 Fäsi 1807-ben végleg 

meghasonlott az újvárosi gyülekezettel, s április 27-i utolsó anyakönyvi 

bejegyzésében már mint abgehender Prediger (távozó prédikátor) szerepelt. A 

„Register Buch der deutschen Gemeinde in Balmaz-újváros MDCCXCIV”, azaz 

a balmazújvárosi német gyülekezet lajstromkönyvének feljegyzése szerint: 

„Abgezogen ist Pastor Fäsi von Újváros den 29-sten April nach freywillinger 

Resignation” A pap nyáron már Svájcban szolgált, s helyén 1807-től Drabek József 

viselte gondját az újvárosi német gyülekezetnek.87 Fäsi lelkészi szolgálata mégis 

gyümölcsöző volt, ezt az mutatja, hogy a mai napig az általa létrehozott keretek 

között működik az egyháztanács és a gyülekezeti élet. A svájci pap 

tevékenységének idején jött létre az újvárosi németek önálló egyháza és 

alakultak ki kulturális, gazdasági és szociális életük keretei. 

Fäsi szolgálata alatt 1804-től Kutasi László volt a magyar gyülekezet lelkésze 

1808 februárjáig,88 már prédikátorsága első évében „kedves ő kegyelme az 

Eklézsiának és ő kegyelmének sincs panasza. A matricula és a protocollum jól 

vivődnek.” 89 Ekkor a magyar eklézsiának volt marhája és malma, s a publicatio-

ból is tudott valamennyit vásárolni.90 1804-ben Tar Márton curátorról 

feljegyeztetett, hogy előző évről elmaradt a számadása, de már készülőben van.91 

A következő években is dícséretes volt a lelkész és az eklézsia működése, 1807-

ben viszont már valami gond lehetett Kutasi lelkésszel, mivel „az elöljárók most 

                                                
85 LENGYEL Imre: Fäsi János Henrik…, i. m. 24.  
86 Uo. 
87 A balmazújvárosi német református egyház anyakönyve. 1. kötet. Keresztelési anyakönyv, 22.  
88 A balmazújvárosi magyar református egyház keresztelési anyakönyvei.  
89 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. 40.  
90 Uo. 
91 Uo. 
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semmit sem akartak jelenteni Ő kelme felől, hanem azt mondották, hogy magok 

között bővebben értekezvén rövid nap be fognak Debretzenbe járni, és ha valami 

előadni való nehézségek lészen, Tiszteletes Senior uramnak be fogják 

jelenteni.”92  Rá egy évre már az szerepel a jegyzőkönyvben, hogy „most is 

szolgál, Suspenzio alatt van, a jövő gyűlésen válik el a dolga.”93 A balmaz-

újvárosi magyar gyülekezet anyakönyveiből tudjuk, hogy a lelkész 1808 

februárjáig szolgált, s alig egy esztendeig Vas Sámuel volt az utódja, 

novembertől már Gál András lett a magyar lelkipásztor.94 Az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek is hallgatnak Kutasi távozásának okáról, s az 1811. évi Gál 

tiszteletesről tett első bejegyzés szerint az új lelkész „kedvességben vagyon, 

maga is örömest szolgál.”95 A magyar prédikátor 1828-ig maradt hivatalában, s a 

feljegyzések szerint mind a hívek, mind az egyházi elöljárók mindvégig meg 

voltak elégedve munkájával. 

1807-ben Fäsi távozása után a Németfaluban Drabek József lett a 

lelkipásztor, s 1831-ig, csaknem negyedszázadig szolgált Balmazújvároson. Az 

egyház-látogatási jegyzőkönyvek szerint ez idő alatt a tiszteletes „kedves az 

eklézsiának… hivatalára nincs semmi panasz.”96 Egyetlen alkalommal jegyeztek 

fel róla rosszat, 1828-ban erkölcsét hibásnak minősítették, de semmi indoklás 

nem szerepel a minősítés mellett,97 s más forrás sem tudósít részletekről. 

Drabek prédikátorsága (1807-1831) alatt került a régi harangláb helyére a 

torony, „mely 1817-ben épült, a régi 1793 évben az ős atyák által vályogfallal 

épített templom elébe.”98 

Már 1810-ben téglatornyot kezdtek építeni a régi zsindelytetejű harangláb 

helyére, majd amikor hét évvel később elkészült, bádog gombot helyeztek fel 

rá.99 Még ebben az évben elhatározták, hogy új templomot is építenek, de erre 

majd csak 1892-ben került sor. A gyűjtés azonban már ekkor elindult az új 

templom felállítására.100 1824-ben új harangot is hozattak a régi mellé 

Zemplénből.101 1860-1861-ben az egész tornyot bádoggal borították be, majd 

1892-ben a tornyot összeépítették az akkor felújított templommal.102 

                                                
92 Uo. 84.  
93 Uo. 102.  
94 A balmazújvárosi magyar református egyház keresztelési anyakönyvei. 
95 Egyházlátogatási jegyzőkönyv, TtREL I. 31. e. 2. 132.  
96 Uo. 31. e. 2. 
97 Uo. – Esperesi Tudósítás.  
98 A balmazújvárosi német református egyház tanácsgyűlési jegyzőkönyve, 1892. 
99 Id. VARGA Antal: i. m. 28.  
100 A balmazújvárosi német református egyház tanácsgyűlési jegyzőkönyve, 1892. 
101 Id. VARGA Antal: i. m. 28.  
102 Uo. 
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Mint korábban már szó volt róla, 1815-től nem funkcionált a korábbi német 

egyháztanács, 1822-ben újra működni kezdett a testület immár presbitériumként. 

Ilyen minőségben 1848-ig állt fenn, amikor az események hatására az összes 

egyháztanácsi tag lemondott s a testületet újraválasztották. Az alapok azonban 

mindvégig azok maradtak, amelyeket még Fäsi rakott le.103 

Drabek József magyar lelkésztársa, a már emlegetett Gál András csaknem 

olyan sokáig szolgált a magyar gyülekezetben, mint német kollégája: húsz 

esztendeig volt itt lelkész, s az egyházlátogatási jegyzőkönyvek mindig dicsérő 

szavakkal illették, egészen 1819-ig, amikor a következő sorokat olvashatjuk a 

neve mellett: „Az ellene beadott vádak felolvastattak, az iránta való békesség 

indulásának helyreállítása megpróbáltatott. Arra ment ki a dolog, hogy az eklézsia 

kész tovább is megtartani ezen tiszteletes prédikátort illyen feltételek alatt: hogy 

távoztassa azokat, amellyekkel vádoltatik, nevezetesen az elöljárók és mások ellen 

való sértegető szókat, a városházához való szükségtelen járást kerülje, a 

temetésért való stólának megkívánásában az illendőségre vigyázzon, a szokott 

hétköznapi magyarázatokat szorgalmatosan és valamikor csak halotti 

prédikálások által nem akadályoztatik teljesítse, az eklézsiára tartozó dolgokban 

presbiteriális gyűléseket tartson a parochián, és az elöljárókkal egyetértvén 

igazítson mindeneket. Az eklézsia pedig arra kötelezi magát, hogy az eddig adatni 

szokott és már ez után nem teljesíthető szekér szénát in aequivalenti kipótolják.”104 

1819 decemberében már újra jól viseli hivatalát a lelkész, de a szénabeli fizetését  

még nem adták meg, az elöljárók megígérték, hogy vagy természetben, vagy 

pénzben megadják neki.105 Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek ezentúl pozitívan 

értékelik Gál András munkáját, 1828. évi távozásának okát tőle magától 

tudhatjuk meg a helyi keresztelési anyakönyv 1828 május 2-i bejegyzéséből: 

„Húsz esztendei hűséges szolgálatomnak két-három irigyek miatt a megkeseríttetés 

lévén jutalma, örömmel költöztem a földesi Szt. Eklézsia kebelébe.”106 Utóda 

Sólyom Balázs lett, aki 1851-ig maradt hivatalában. A feljegyzések szerint 

semmi kivetnivaló nem volt munkájában.107 

1831-1832-ben Anton Keck látta el a német lelkészi teendőket, aki korábban 

Pósalakon szolgált.108 Demjén János szolgálata idején (1833-1852) kezdték el 

építeni a paplakot.109 Fäsi szolgálata idejétől 1832-ig az istentiszteletek nyelve a 
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német volt, a reformkorban azonban minden harmadik vasárnap magyarul zajlott 

az istentisztelet. Jele ez a magyarosodásnak, ami a század második felétől mind 

jobban felgyorsult.110 1841. március 18-tól egyházmegyei rendeletre minden 

második vasárnap tartottak magyar nyelvű istentiszteletet.111 Az 1852-1874 

között a német lelkészi hivatalt vivő Rostomili József 1871-ben Dicsőfire 

változtatta nevét.112 Az 1892. november 27-i egyháztanácsgyűlés többször 

idézett jegyzőkönyve pedig arról tudósít, hogy – a századvégen tovább erősödő 

magyarosodás jelenként – az „istentisztelet 1891-től az ezen évben hozott 

egyházmegyei végzés szerint felváltva egyik vasárnap németül, másik vasárnap 

magyarul tartatott.”113 

A jegyzőkönyv azt is leírja, hogy 1892. április 25-én reggel ünnepélyes 

istentisztelet közben letették az új templom alapkövét, az épületet november 13-

án szentelték fel, s 17-én ünnepi istentiszteletet tartottak. Az új németfalusi 

templom mai napig áll és önálló gyülekezetnek ad otthont, ugyanakkor már a 19. 

század végén elmagyarosodott. A német gyülekezet lelkipásztora 1874-1902 

között Hoffman Dávid volt, az ő milleniumi ünnepélyes presbiteri gyűlésen 

tartott beszéde jól mutatja az újvárosi németek és gyülekezetük „kétlelkűségét”. 

„Ezer esztendeje annak, hogy a magyar nemzet dicső ősei hazánkat elfoglalták, s 

ezer esztendő viszontagságai, sőt felette sokszor vészterhes harcai közt 

megtartották, hogy 145 esztendővel bevándorlott atyáink hazát itt találhattak a 

lovagias és vendégszerető magyar nép kebelén, ahol mi már ötödik nemzedék és 

magyar föld szülöttei békességben élünk. E 145 esztendő lefolyása alatt a 

magyar nemzet fiaival eggyé lettünk nyelvben, szokásokban és erkölcsökben.”114 
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The Establishment and Characteristics of the Separate German 

Congregation of Balmazújváros in the 18-19
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Balmazújváros has homed its inhabitants of German descent since the 18th 

century. Their ancestors all participated in the great German settlement of 
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Hungary in the 18th century; some were invited here by local landholders, others 

settled spontaneously. Religion served as an important unifying factor within the 

German community and since the newly arrived German immigrants were 

Calvinists they sympathized with the congregation of the local Hungarian 

Calvinist inhabitants. Therefore there was not any religious obstacle which could 

hinder the two communities from coming closer to each other. Right after their 

arrival the Germans wished to establish a separate congregation of their own to 

conduct the church service and other church ceremonies on their native language 

and of course to be able to listen to the sermon in German. However, separation 

was not easy to achieve and it took them three decades to establish the German 

Calvinist Church of Balmazújváros. Johann Heinrich Fäsi, a Swiss minister and 

a cousin of the well-known pedagogue Johann Heinrich Pestalozzi, played a 

crucial role in this process. Fäsi started his ministerial service in October 1801 

and stayed in this office until the spring of 1807. The separate church of the 

Germans in Balmazújváros came to existence during this period. From the 

beginning of his ministry until 1832 the services were held in German, but in the 

Reform Era every third sermon was preached in Hungarian. This was a clear 

sign of assimilation which sped up in the town from the second half of the 19th 

century. The local German community consecrated a new church in 1892 which 

stands even today and provides a place for the separate congregation. 




