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Jelen munka az egyházi és felekezeti kötődés vonatkozásában ismertet néhány 
olyan identitásőrző törekvést, amelyet a mezőpetri svábok, illetve tágabb érte-
lemben a szatmári svábok vallásos életében figyelhetünk meg. Az eddigi szaktu-
dományos vizsgálatok alapján elmondhatjuk,1 hogy a Mezőpetriben2 tapasztalha-
tó vallásos megnyilvánulások, a felekezeti kötődést kifejező eszközök és módok, 
valamint ezzel együtt az egyházhoz való viszonyulás kiemelt jelentőséggel bír-
nak a település lakossága körében. Éppen ezért jelen közösség felekezeti és etni-
kai hovatartozásának vizsgálata során érdemesnek tartottam olyan személyek 
lokális státuszát, a helyi társadalomban betöltött szerepét, funkcióját is értelmez-
ni, akik az egyház intézményéhez kapcsolódnak. Ennek következtében körvona-
                                                 
1 A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport már az 1950-es 
évektől fókuszál a szatmári térségre. Kutatásaik középpontjában álltak a szatmári sváb települések 
is. Az első időszakban elsősorban Mérken végeztek építészethez és halászathoz kötődő gyűjtő-
munkát. Az 1970-es évekből már találunk Mérkről és Vállajról is származó vegyes néprajzi adato-
kat, inkább folklór sajátosságokat a DENIA-ban. Ezt követően viszont sokáig más területre irá-
nyultak a vizsgálatok, a szatmári svábok néprajzi kutatását ismételten az ezredfordulót megelőzen-
dően kezdték el. Az elmúlt több mint 10 évben Csanáloson, Kálmándon, Kaplonyban, 
Kisdengelegen, Mezőfényen, Mezőteremen, Mezőpetriben, Mérken és Vállajon gyűjtöttek külön-
böző néprajzi anyagot, így a témák között szerepeltek a szatmári svábok szakrális szabadtéri kis-
emlékei, a társadalmi élet folklórja, a közösségi élet hálózata, nyelvhasználat, deportálás, 1956 
emlékezete, társadalmi kapcsolatok, női szereptudat és történelmi tudat változása, vallási élet, 
etnicitás… stb. 
A szerző ide vonatkozóan szintén az elmúlt 10 évben végzett kutatásokat, amelyet támogatott az 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, a freiburgi Johannes-Künzig-Intézet és az OTKA K 78207 
számú pályázata. Jelen munka egy bővebb változatban megjelent a következő címen: MARINKA  
Melinda: Identitásőrző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu viszonylatában. 
In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Notitiae Iuvenum II. Szerk. 
KAVECSÁNSZKI M.–SZÁSZFALVI M. Debrecen, 2012, 131–140. 
2 Mezőpetri (románul: Petreşti, németül: Petrifeld) a Romániában lévő szatmári sváb települések 
egyike. Nagykárolytól délnyugatra, 13 km-re fekszik. Történelme a középkorra nyúlik vissza, a 
történeti források először 1332-ben említik Mezeu-Petri néven. A török hódoltság és az időszakos 
járványok következtében 1692-re teljesen elnéptelenedik, majd csekély lélekszámú magyar betele-
pülők mellett 1742-től svábokkal népesül be. 
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lazódott az a fajta tevékenység az egyes kisközösségek, illetve egy-egy indivi-
duum részéről, amely az etnikai sajátosságok megőrzésére irányul, és amelyhez 
reprezentációs stratégiák egész sorát dolgozták ki. 

Az etnikai és felekezeti kötődés megismeréséhez előzményként röviden utal-
nom kell néhány történelmi, felekezeti és etnikai jellegzetességre. Az 
„Oberschwaben”-ből származó, és a 18. század folyamán betelepített római ka-
tolikus svábok egy már meglévő multietnikus közeget tettek etnikailag és fele-
kezetileg is még színesebbé a történeti Szatmár megyében.3 Az egyéb népcso-
portokkal (román, magyar) való együttélés hatására, az „életvilág” különböző 
szintjein keresztül lezajló asszimilációs részfolyamatoknak4 köszönhetően sváb 
származású magyarokká, illetve magyar nyelvű svábokká váltak. Korábbi szak-
tudományos kutatások szerint megállapítható, hogy a szatmári svábok körében 
az első betelepüléstől eltelt 300 év alatt kulturálisan és etnikailag is részleges, 
nyelvileg pedig majdhogynem teljes asszimiláció ment végbe.5 A jelenben is 
zajló vizsgálatok pedig azt igazolják, hogy erőteljesen, mondhatni tudatosan 
disszimilálják magukat a környező települések egyéb felekezeteitől. Természete-
sen mindez nem jelenti a teljes vallási endogámia fennállását, hiszen az, mint 
olyan, már a 20. század elején felbomlott. A második világháború idejéig még 
jelentős szerepet játszott a felekezeten belüli házasságkötés, majd ezt követően 
már egyre nőtt a felekezeti és az etnikai vegyes házasságok száma.6 Ettől függet-
lenül napjainkban még mindig igen magas az etnikailag homogén házasságköté-

                                                 
3 A telepítéstörténetről lásd bővebben VONHÁZ István: A szatmármegyei német telepítés. Pécs, 
1931; MERLI Rudolf: Mezőpetri története. Mezőpetri–Bubesheim, 1999., MERLI Rudolf: 
Donauschwäbische Ortschaften in Nordwest Siebenbürgen. Bubesheim, 2007., KOHÚT Sára: For-
rások és feldolgozások a szatmári svábok telepítéstörténetének vizsgálatához. In: Tanulmányok 
Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Notitiae Iuvenum II. Szerk. KAVECSÁNSZKI M. – 

SZÁSZFALVI M. Debrecen, 2012, 89-101. 
4 BODÓ Barna: Szórvány – asszimiláció – szórványosodás. In: Nemzetiségi–nemzeti–európai iden-
titás. (A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében tartott konferencia előadásai.) SZIRMAI  Éva–
ÚJVÁRI Edit (szerk.): Szeged, 2009. 182–207., 194. 
5 Az asszimiláció mértéke településenként, térségenként eltérő, lásd erről: BAUMGARTNER Berna-
dett: Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között 1918-1940. 
Doktori értekezés. 2010, 4, 14-15, 19, 25–27. [http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/-
disszertaciok/baumgartnerbernadettephd.pdf (Letöltve: 2011. augusztus 20.)], továbbá az asszimi-
láció kérdésköréhez kapcsolódóan, a teljesség igénye nélkül, Vö.: DEMETER Gábor–BAGDI Róbert: 
Asszimiláció és migráció Északkelet- Magyarországon és a Partiumban. 1715–1992. Debrecen, 
2009. 
6 A felekezeti és etnikai endogámia felbomlásának korábbra feltételezett datálását sem zárhatjuk 
ki, mint ahogy azt az egyéb magyarországi német nemzetiségű területeken végzett kutatások is 
bizonyítják. Lásd erről bővebben: SZILÁGYI  Miklós: Mezővárosi társadalom–Paraszti műveltség. 
Történeti-néprajzi adatok és elemzési kísérletek. Folklór és Etnográfia. 87. Debrecen, 1995, 138–
139. 
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sek aránya a térségben. Ez azzal magyarázható, hogy az itt tapasztalt felekezeti 
különbségek egyben etnikai különbségeket is jelentenek.7 Az egyéb nemzetiség-
hez és etnikumhoz tartozók beházasodásával viszont számos esetben egyfajta 
nemtől független felekezeti pluralizmus valósul meg, amely kapcsán azt láthat-
tuk, hogy a római katolikus svábság ilyen értelemben többséget alkot. Ennek 
számos megnyilvánulási formája ismert, amelyből pedig egyértelműen kirajzo-
lódik a nem sváb származásúak nagyobb fokú hajlandósága más felekezetnél 
ismert vallásgyakorlási formák átvételére a beházasodás után. 

A mezőpetri svábok asszimilációjának részleges mivolta viszont napjainkban 
lehetővé teszi, hogy a már modernizálódott és korábban individuálissá vált loká-
lis közösség újjászervezze önmagát és újraalkossa kollektív etnikus tudatát. Mi-
vel az etnikus specifikumok nagy része vallásos életükben konzerválódott, így 
ezt alapul véve az elsők között vallási dimenzióban kezdték el közösségük újjá-
építését. Tudatosan törekedtek a felekezeti hovatartozás többszintű reprezentálá-
sára, amely egyúttal számos egyéb sajátosság érzékeltetésére is szolgál, így pél-
dául lehetővé teszi a lokális kötődés kifejezését. Ezzel összefüggésben pedig 
több olyan társas rendezvény, társadalmi esemény megszervezésének lehetünk 
tanúi, amelyben egyfajta szakrális és etnikus térfoglalás is manifesztálódik. A 
következőkben ennek a többszintű önreprezentálásra törekvő közösségnek a 
társas kapcsolatain keresztül, egyfajta társadalmi kontextusban szeretném láttatni 
azt a vallásos öntudatot, amely adott esetben árnyaltabban meghatározza a ki-
sebbségi identitásőrzés mikéntjét, valamint az egyházi és felekezeti kötődést is. 

A vallásos öntudatnak ugyanis számos társadalmi megnyilvánulása van, 
amely több dimenzióban ragadható meg. Ilyen például a templomba járás, a 
konfirmálás, az egyházadó fizetése, vagy akár a templombúcsú megünneplése. 
Ezáltal a vallásgyakorlás olyan minőségi szintjéről kapunk helyzetképet, amely a 
felekezeti és az egyházi kötődés mélységének a mérésére is szolgál. Ennek 
eredményeképpen Mezőpetri lakossága körében különbözően aktív társadalmi 
csoportok elkülönítését állapíthattuk meg. A kötődés tudatos vállalásának mérté-
ke alapján csoportosítani lehetett egyrészt a csak templomba járókat, az aktív 
segítőket és a szokás-revitalizálókat8, amely utóbbi két csoport esetében átfedés-
ről is beszélhetünk. Ez az osztályozás csak a helyiekre vonatkozik. 

A helyiek mellett továbbá számolnunk kellett a közösségnek azzal a részleges 
csoportjával is, akik időszakosan tagjai a lokális társadalomnak. Őket a szülőhe-
lyen eltöltött idő alapján kétféle elnevezéssel illettem: így vannak elszármazottak 

                                                 
7 CSEPELI György–ÖRKÉNY Antal–SZÉKELY Mária: A nemzeti-etnikai identitás változatlansága és 
átalakulása. Kisebbségkutatás. 1999. 8. évf. 4. [http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_1999_04/cikk_nyomtatas.-
php?id=148 (Letöltve: 2011. augusztus 22.)] 
8 Erről lásd bővebben lentebb. 
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és kétlakiak. Kétlakiak azok, akik Németországba áttelepültek, de házaik meg-
tartásával és több hónapos, általában tavasztól őszig terjedő itt tartózkodásukkal 
ugyanolyan elfogadott aktív tagjai a közösségnek, mint a település egyéb lakói. 
Amíg a kétlakiak több hónapot is eltöltenek Mezőpetriben, addig az elszárma-
zottak általában egy hónapra, a nyári szünidőre és/vagy a település templombú-
csújának idejére válnak újra a helyi közösség tagjaivá. Mindkét csoportnál meg-
figyelhettük, hogy az egyházadó fizetésével is kifejezik egyházi hovatartozásu-
kat. Ezáltal megkettőződik vallásos életük közösségi és személyes szférája is. A 
szülőhely iránti tradicionális kötődés, amely a megkettőzött vallásgyakorlásban 
manifesztálódik, olykor a házasságkötések helyét is meghatározza. Az egyazon 
településről elszármazott fiatalok a házasságkötést sokszor a szülőfaluban tart-
ják. Ez a jelenség viszont sokkal inkább kifejezi a szülőhely közösségéhez való 
kötődést, mint az adott egyházhoz tartozás jelentőségét.9 

A lakóhelyi kötődés a felekezeti hovatartozás egyéb hangsúlyozásában is ér-
zékelhető. Adott esetben a vallásos alapon szervezett társas összejövetelek láto-
gatásában nyilvánul meg. Ezt példázza a kirbáj, azaz a templombúcsú, amely a 
többi vallásos hagyománnyal együtt összetartó erőként van jelen a Mezőpetriek 
életében. A vallásosság jelentős mértékéből ered, hogy a kollektív tudatépítés 
elsődleges keretét sokkal inkább a nyilvános közösségi vallásgyakorlás alkalmai 
adták, mintsem a profán társas összejövetelek, amelyek viszont az egyéb dunai 
sváb területeken nagyobb népszerűséggel élnek. A világi közösségi alkalmak 
néhány évtizede ugyan a szatmári térségben is jelentősebbé váltak, de ezek leg-
nagyobb arányú látogató közönsége kizárólagosan a fiatalabb generáció tagjai-
ból tevődik össze. Az idősebb korosztályhoz tartozók számára viszont a mai 
napig a vallásos meggyőződésből eredő normarendszer a mérvadó, így ők sokkal 
inkább résztvevői a vallásos eseményeknek.10 

A felekezeti kötődés társas kifejezésében jelentős szerepet játszik még a már 
korábban említett szokás-revitalizálók csoportja és tevékenységi körük. A cso-
port felépítése társadalmi szempontból egyébként igen vegyes, hiszen találunk 
közöttük a település vezető elitjéhez tartozó egyéneket, ugyanakkor az egyház 
szolgálatában állókat, vagy akár egyszerű, társadalmi státusszal nem rendelkező 
személyeket is. A csoporton belüli egyének törekvéseit támogatja, és sokszor 
vezető jelleggel felöleli, a helyi Nőszövetség. Így gyakorlatilag a Nőszövetségen 
keresztül az egyház felé is legitimálódik a helyi közösségen belüli csoportazo-

                                                 
9 Ez természetesen nem csak sváb etnikus közegben tapasztalható, hiszen napjaink modernizált 
világában is számos példát láthatunk arra, hogy a vallását aktívan nem gyakorló, külföldön munkát 
vállaló és ott élő fiatalok templomi házasságkötése szülőhelyükön zajlik. 
10 Lásd bővebben: MARINKA  Melinda: A szatmári svábok templombúcsújának sajátosságai. 
Ethnica. XII. évf. 4. sz. 2010, 91–94. 
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nosságra törekvők feladatköre. A Nőszövetség karitatív tevékenysége ugyanis 
egybeolvad a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye körében is preferált lelki, 
segítő munkával. A mezőpetri Nőszövetség munkásságának alapját képezik a 
rózsafüzér imádságok, a közös szentségimádások, zarándoklatok, de a betegek 
látogatása és a segélyezések is. Mindemellett érzékelve a szatmári svábok köré-
ben lezajló hagyományvesztést a nőszövetségi tagok többek között a vallásos 
dimenzióban újraélesztett közösségi szokásokat is fenntartják. Ehhez a feladat-
körhöz csatlakoznak még azok a személyek, általában férfiak, akik a Nőszövet-
ség munkásságából kimaradnak, de az identitás megőrzése érdekében cselekedni 
szeretnének. Őket közösen nevezhetjük tehát szokás-revitalizálóknak, akik az 
elmúlt több mint 10 évben számos elhalt szokáscselekmény rehabilitációját 
kezdték meg, így olyan ájtatossági formákat, amelyeket a rendszerváltásig álta-
lában házi ájtatosságként tartottak – ilyen például a Szent család-járás – a helyi 
Idősek Otthonában szervezték újjá. Mindezen felül a szakrális tér megjelölésére, 
a felekezeti elkülönülés dinamikusabb érzékeltetés érdekében felelevenítették a 
már elhalóban lévő csoportos zarándoklatokat a szomszédos sváb települések 
templombúcsújára is. 

A sváb identitás megőrzésére törekvők között tehát két társadalmi csoport el-
különülését láthatjuk. Így a ténylegesen tevékenykedőket, tehát aktív szereplő-
ket, akik mellett, a szokáscselekményeket velük együtt megélő közönség, pasz-
szív résztvevőként jelenik meg. A tevékenykedőkhöz a helyiek előszeretettel 
csatlakoznak, „akcióikkal” azonosulni tudnak, érzékeltetve ezzel a kollektív 
tudatépítés érdekében irányuló cselekvések elfogadását. Mindezt leginkább 
azért, mert az adott cselekvés vallásos dimenzióban valósul meg. 

Ugyanezen az alapon kapnak létjogosultságot, vagy elismerést a lakosság kö-
rében azok az „építő megmozdulások”, amelyeket az egyházi szolgálatban álló 
személyekhez köthetünk.11 Adott esetben az egyházi személyek, mint „alkotó 
egyéniségek” válhatnak vizsgálat tárgyává jelen csoport identitásépítési folya-
matának felmérésekor.12 Mégpedig különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk 
ezen egyének törekvéseire akkor, ha azok saját etnikus közegükbe kerülnek ta-

                                                 
11 Az egyház és az identitásőrzés közötti összefüggésekről a szatmári svábok kapcsán lásd bőveb-
ben: MARINKA  Melinda: Identitásőrző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu 
viszonylatában. In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Notitiae Iuvenum II. 
Szerk. KAVECSÁNSZKI M.–SZÁSZFALVI M. Debrecen, 2012, 131-140; valamint a Partium viszony-
latában: SZILÁGYI  Györgyi–FLÓRA Gábor: Etnicitás és vallásosság, mint régióalakító tényezők a 
Partiumban. [http://www.policy.hu/flora/har5.htm (Letöltve: 2012.április 20.)] 
12 Itt kell megjegyezni, hogy amíg az adott etnikus közegben élő és „cselekvő” publikálók, vala-
mint számos szakirodalom is a „szatmári svábok” elnevezést alkalmazza, addig a vizsgálat tárgyát 
képező csoport egyéb tagjai önmagukat sváb magyarként vagy magyar svábként identifikálják. A 
tevékenykedők kommunikációjában alkalmazott elnevezéssel viszont azonosulni tudnak. 



Marinka Melinda 

 160 

nult teológusként, vagy papként vissza. Identitásépítő munkásságuk ugyanis 
több forrásból eredetezhető, így a magukkal hozott, internalizált elemek mellett, 
az iskolázottságtól függő néprajzi vagy egyéb társtudományból merített tudást 
halmozzák fel, amely markáns befolyásoló tényezőként van jelen etnikus tudat-
építési „akcióik” irányultságában. Az itt vizsgált személyek jelen esetben írói 
attitűddel felruházott – olykor azonban laikus – alkotók, akik közösségük által 
preferált tevékenységet folytatnak. Munkáik nem csak a saját etnikum számára 
hordoznak sajátosságokat, segítve ezzel a felnövekvő generációk etnikus és lo-
kális hovatartozásának stabilizálását, hanem a kívülálló számára is reprezentáns-
nak minősülnek. A kutató számára pedig néprajzi értelemben vett forrásként is 
felfoghatók.13 

Az egyházi személyek közül jelen közlésemben csak egyvalakire utalnék, 
Merli Rudolf (1929-) plébánosra, aki Mezőpetri szülötteként, ám mégsem helyi, 
hanem egyéb Szatmár megyei település plébánosaként szolgált, és az utóbbi 20 
évben a németországi Bubesheimben folytatta hivatását. Merli munkásságában – 
a papi szolgálat mellett – erőteljesen tükröződik a szülőföld iránti kötődése, és a 
szatmári sváb identitás fenntartására való törekvése. A kitelepült szatmári svá-
bok németországi folyóiratában, a Sathmarer Heimatbrief-ben rendre publikálta 
a szatmári egyházmegyében lévő sváb települések rövid monográfiáit.14 Különös 
hangsúlyt fektetve az adott település templomának történetére. A helybéliek 
származástudatának fenntartása érdekében pedig a Szatmári Friss Újságban újra 
közreadta ezeket a rövid leírásokat, majd az Otthonom Szatmár megye sorozat-
ban jelent meg a szatmári sváb települések összes leírása Harminckét település 
története címmel.15 Ezt követően újra kiadatta a mezőpetri születésű nyelvész-
professzor, Vonház István sokat idézett kötetét, amely a Szatmár megyei néme-
tek településtörténetét taglalja.16 Ezeket az „apróbb” munkákat egy nagyobb 
lélegzetvételű monográfia összeállítása követte, amelyben Mezőpetri történetét 
sajátos kontextusban tárja elénk. A kötet, mint „Heimatbuch”17, azonban többet 
hordoz önmagában, mint az általunk ismert átlagos falumonográfiák többsége. 

                                                 
13 Erről lásd bővebben SZILÁGYI  Miklós: Néprajzi forráskritika. Debrecen, 2001. 73. 
14 MÁRIÁS József: A hűség szava mindig hazahív. Merli Rudolf aranymiséje Mezőpetriben. Vasár-
nap. (Keresztény kulturális hetilap online). 19. évf. 24. sz. (2009. június 14.) 
[http://www.vasarnap.katolikhos.ro/archivum/2009/0924/11.html (Letöltve: 2011.augusztus 15.)] 
15 A harminckét település története később német nyelven is napvilágot látott: MERLI Rudolf: 
Donauschwäbische Ortschaften in Nordwest Siebenbürgen. Bubesheim, 2007. 
16 MÁRIÁS J: A hűség szava mindig i.m. Vasárnap. 19. évf. 24. sz. (2009. június 14.) 
[http://www.vasarnap.katolikhos.ro/archivum/2009/0924/11.html (Letöltve: 2011.augusztus 15.)] 
17 A kötet, annak ellenére, hogy szerzője nem az ún. „Vertriebene”, magyarul „száműzöttek” 
körébe tartozik, műfajilag az „új generációs Heimatbuch” kritériumainak felel meg. Ezekről a 
kritériumokról lásd bővebben: OROSZNÉ TAKÁCS Katalin: Die zur Erinnerung gewordene Heimat. 
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Merli Mezőpetri története címmel kiadott kötete nemcsak etnikai vonatko-
zásban, hanem vallási néprajzi szempontból is számos ismerettel szolgál. Az 
ilyen jellegű munkák általában az egyházi élet megindulásának folyamatáról; a 
római katolikus templom történetéről; kurátorokról; gondnokokról; templom-
atyákról; temetőről; szakrális kisemlékekről a településen belül, valamint a tele-
pülés környékén; volt plébánosokról, illetve azok viszonyáról a közösséggel; 
hitbuzgalmi társulatokról, illetve a hívek vallásos és erkölcsi életéről szólnak. A 
kötet elterjedve a helyiek között a kollektív történeti tudat továbbörökítésének 
kiemelt forrásává válhat, valamint a vallásos élet alakításában is jelentős szere-
pet kaphat. Az elterjedés mértékét az is meghatározza, hogy a szerző nem más, 
mint a saját etnikus közegéből származó pap, akinek munkássága nagyobb elis-
merésnek örvend, mint egy más jellegű kvalitásokkal rendelkező helyi laikus író, 
még annak ellenére is, hogy évek óta elszármazott a településről. A lokális tár-
sadalmon belüli elfogadottság egyértelműen a papi státusznak köszönhető.  

A papi státuszban alkotók társadalmi elismertségének jelentősebb mivoltát 
bizonyítja még Brázay plébános esete.18 A köztudatban ugyanis ma is él Brázay 
János tevékenysége, aki a mezőpetri római katolikus plébánia történetét írta 
meg, és aki Merlivel ellentétben nem helyi születésű, de Mezőpetriben szolgált. 
Nevét általában Merliével együtt említik meg, annyi különbséggel, hogy Brázay 
emlékirata már nem található meg a településen lakók otthonában, hiszen az a 
19. század végén keletkezett, Merli kötetei viszont számos helybéli polcán fel-
lelhetők.19 

Merli és Brázay mellett megemlíthetném még számos papnak a tevékenysé-
gét. Ugyanakkor a többi szatmári sváb településről is lehetne példát hozni olyan 
egyénekről, akik saját küldetésnek érezték a település mindennemű leírását az 
etnikus tudat továbbörökítése, megerősítése érdekében. Továbbá több olyan 
plébánosról is tudunk, akik nem helyi születésűként a közösség összetartása 
érdekében harcoltak a szatmári németség fennmaradásáért már a 19. század vé-
gétől.20 Úgy vélem, hogy az itt felsorakoztatott példák viszont elegendőnek bi-
zonyulnak annak az érzékeltetésére, hogy a felekezeti hovatartozás és az egy-
házhoz való kötődés milyen különös kérdésköre annak az etnikai, társadalmi és 
szociokulturális átrendeződésnek, amely a mezőpetri svábok körében több di-
                                                                                                                         
Heimatbücher der Vertriebenen Ungarndeutschen. Doktori értekezés. Budapest, 2007, 35. 
[http://doktori.btk.elte.hu/lit/-orosznetakacs/diss.pdf (Letöltve: 2011. augusztus 15.)] 
18 Brázay János Mezőpetriben 1866 és 1908 között szolgált. 
19 BRÁZAY János: Emlékiratok a Mezőpetri község r.k. plébánia történetéből a templom százéves 
jubileumára. Nagykároly, 1886. 
20 Ilyen például Anton-Joseph Ilk munkássága, aki cipszerként tevékenykedett a szatmári svábság 
német nyelvjárásáért. Helmut BERNER–Claus STEPHANI: Volksgut der Sathmarschwaben. Marburg, 
1985. 397. 
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menzióban zajlott a 20. század folyamán. Adott esetben pedig kulcsfontosságúvá 
vált a vallásos értékekhez való ragaszkodás dokumentálása és ennek a szoros 
kötődésnek a mélyebb vizsgálata, hiszen azt tapasztaltuk, hogy számukra a val-
lás nemcsak alapvető társadalmi szerepeket hivatott betölteni, hanem az egyén és 
a közösség összetartó erejévé is válik.21 
 
 
Melinda Marinka 

Religious and denominational ties in the case 
of a Swabian village in Romania 

 
This paper describes an endeavor to preserve identity in relation to religious and 
denominational ties that can be observed in the Swabian people of Mezőpetri 
(Romania) and in broader sense the Swabian people of Szatmár as well. 
According to specialized academic examinations, we can state the religious 
expressions that can be seen in Mezőpetri, the methods, acts and tools of 
expressing denominational bonds, furthermore the relation to the Church has a 
special significance among the people of the village. Therefore during the 
examination of denominational and ethnical affiliations of this community I 
attempted to interpret the local status, the role in local society and function of 
those persons, who are related to the church. The examples given show how the 
denominational affiliation and bonds to the church are special issues of that 
ethnical, social and sociocultural reorganization that take place among the 
Swabians of Mezőpetri in course of the 20th century. 

                                                 
21 Lásd erről bővebben: SZILÁGYI  Györgyi–FLÓRA Gábor: Változó vallásosság. Vallási viszonyu-
lásmódok és egyházi szerepvállalás szociológiai kutatások tükrében. Korunk. (2003. július.) 
[http://www.korunk.org/?q=node/-8&ev=2003&honap=7&cikk=7268 (Letöltve: 2011. augusztus 
22.)] 




