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Gyűjtemények Jubileumi kötetei. 1. A Dunántúli Református 
Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952. Szerk. és a 
bevezető tanulmányt írta: Kránitz Zsolt. Pápa, 2012. 380 old. 
– 2. A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önélet-
rajzai (1943). Szerk., a bevezető tanulmányt és jegyzeteket 
írta Kránitz Zsolt. Pápa, 2013. 1216 old. 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek 
kiadásában 2012-ben és 2013-ban jelent meg fenti címmel két rendkívül 
figyelemre méltó kötet: az első az egyházkerület lelkészi anyakönyveit tar-
talmazza 1823 és 1952 között, míg a második az egyházkerület lelkészi 
önéletrajzait 1943-ból. Mindkét kötet az egyházkerület fennállásának négy-
századik évfordulójára, e négy évszázad megmaradást szolgáló küzdelmei 
és a benne résztvevő elődök előtti tisztelgésképpen látott napvilágot, meg-
előzve, egyben elősegítve az egyházkerület történetét feldolgozó alapmunka 
megszületését is. 

Mind az 1., mind a 2. kötet szerkesztője, a bevezető tanulmányok szer-
zője, a gazdag, pontos, minden apró részletre kiterjedő jegyzetapparátus 
összeállítója Kránitz Zsolt történész-levéltáros, akinek széleskörű, alapos 
kutatáson nyugvó munkáját a legnagyobb elismerés illeti, érte köszönet jár. 
Kránitz Zsolt ezekkel a kötetekkel olyan nagyjelentőségű egyháztörténeti 
művet tett le, amit a történészeken/egyháztörténészeken kívül vallásszo-
ciológusok, demográfusok, családtörténészek, társadalomkutatók és nép-
rajzosok egyaránt haszonnal, eredményesen használhatnak. Miközben 
ismételten hangsúlyozzuk a szerkesztő munkájának nagyszerűségét, fon-
tosnak tartjuk jelezni, hogy az ő szerkesztésében készül a harmadik kötet 
is, zárva a jubileumi könyvek sorozatát. A tervek szerint ebben a 2012-ben 
szolgáló lelkipásztorok önéletírásai lesznek olvashatók. A tisztesség úgy 
kívánja, hogy jelezzük még azt: a második kötet szerkesztésében Köblös 
József történész-levéltáros is közreműködött, és a két kötet technikai szer-
kesztését Mezei Zsolt könyvtáros végezte, akinek a fényképeket, valamint  a 
borító tervét  köszönhetjük még. A köteteket Steinbach József püspök be-
vezető gondolatai indították útjára. A kiadást a kiadvány-politikájáért a 
legnagyobb elismerést érdemlő Köntös László gyűjteményi igazgató tette 
lehetővé. 

Az 1. kötet (380 p.) három forrást tesz közzé:  
1. A Pápai Egyházmegyében 1711 és 1823 között létrejött lelkészi köte-

lezvényeket. 
2. Az egyházkerület I. számú lelkészi anyakönyvét az 1825 és 1897 kö-

zötti időszakból. 
3. A lelkészi anyakönyv II. kötetét, az 1937 és 1952 között felszentelt lel-

készekkel, továbbá az általuk írott önéletrajzokkal. 
Nagyszerű áttekintést és elemzést ad a szerkesztő az egyházkerületi 

anyakönyvek előzményeiről, a kötelezvényekről, keletkezésük körülménye-
iről, az anyakönyvek megszületéséről, hangsúlyozva az 1823-ban főjegyző-
ként szolgáló Tóth Ferenc elévülhetetlen érdemeit, amelynek eredménye-
ként születhetett meg az I. számú anyakönyv, tartalmazva a lelkipásztorok 
bejegyzéseit. A II. számú anyakönyv – amint azt Kránitz Zsolt körültekintő 
kutatómunkával kiderítette – Győry Elemér 1935 és 1943 közötti dunántúli 
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egyházkerületi főjegyző buzgalmának köszönhető. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy napjainkban ismét egy főjegyző, Köntös László az, aki a kiadványok 
megjelentetése mögött áll.  

Az 1. kötetben olvasható, 1711–1823 között írásba foglalt kötelezvények 
117 felszentelt lelkész saját kezű reverzálisát tartalmazzák. Ezt követi az I. 
számú anyakönyv, amely 654 lelkész bejegyzését foglalja magában, míg a 
II. számú anyakönyv 102 lelkipásztori bejegyzést tartalmaz több fontos 
információval. Közöttük ismerős nevekre bukkanunk, tiszteletnek örvendő, 
egykor közöttünk szolgáló személyekre, sőt, ha szabad, egy személyes meg-
jegyzést is szeretnék tenni: gyermekkorom és ifjúságom lelkipásztorait 
örömmel fedeztem fel a II. számú anyakönyv lelkészei között. Természete-
sen, az időben előre haladva egyre több információt, figyelemre méltó ada-
tokat tartalmazóak lesznek ezek a lelkészi önéletrajzok, amelyekkel együtt 
növekszik forrásértékük is.  

A kötetben mindezeken túl két függelék található még: az egyik Tóth 
Ferenc főjegyző espereseknek szóló tájékoztatója az egyházkerületi anya-
könyv elkészítésére vonatkozóan, a másik pedig egy táblázat, amely  felso-
rolja a Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéit, anyaegyháza-
it, társegyházait és filiáit (Pápai: 27 anyaegyház, 3 társegyház, 23 filia; 
Tatai: 28 anyaegyház, 1 társegyház, 41 filia; Komáromi: 45 anyaegyház, 10 
társegyház, 41 filia; Barsi: 26 anyaegyház, 6 társegyház, 23 filia; 
Drégelypalánki: 8 anyegyház, 36 filia; Peremartoni: 33 anyaegyház, 2 filia; 
Belső-Somogyi: 59 anyaegyház, 2 társegyház, 12 filia; Veszprémi: 37 anya-
egyház, 2 társegyház, 6 filia; Őrségi: 11 anyaegyház, 1 társegyház, 84 filia) 
1823-ból.  

A sorozat második kötete (1216 p.) hallatlanul gazdag adatokban, de ol-
vasmánynak is rendkívül érdekes, mindezeken túl pedig különös figyelmet 
ébreszthet a társadalommal foglalkozó, továbbá a vallási néprajzot kuta-
tókban, az egyháztörténészeknek pedig – túlzás nélkül kijelenthető –
valóságos kincsesbánya. Változatos életpályák tárulnak fel az életrajzok 
nyomán, rávilágítva a lelkészi szolgálat összetettségére, lelkipásztor és 
gyülekezete nagyon árnyalt, nem egy esetben bonyolult kapcsolatára, a 
lelkészek családi és közösségi kapcsolatrendszerére, de a közösségek hit-
életének sokféle jellemzőire, a vallásgyakorlás változó voltára, továbbá az 
egyén és közösség áldozatkészségének különféle megmutatkozására, vala-
mint a népesedési kérdések elgondolkoztató állapotára, esetenként már 
negatív folyamatok kibontakozására.  

A lelkészi önéletrajzok megszületésének a története ugyanakkor újdon-
ságokkal is szolgál, hiszen kevéssé ismert, hogy Soós Béla, az egyháztörté-
net debreceni professzora indította el ezt a lelkészek életére, pályájára 
vonatkozó adatgyűjtést azzal a céllal, hogy egy lelkészi életrajzi lexikont 
hozzon létre. Mintául Szinnyei József Magyar írók élete és munkái címmel 
megjelent munkája szolgált. Soós Béla áldozatos tevékenységének köszön-
hetően 1944 közepére már több mint fél millió adatot gyűjtött össze, amit 
egyedül gépelt, rendszerezett, minden támogatás nélkül, nagyon nehéz 
körülmények között. Sajnos, munkáját befejezni nem tudta, mivel 1945 
augusztusában elhunyt. Rendkívül sajnálatos, hogy a cédulaanyagnak 
nyoma veszett.  

A Dunántúli Református Egyházkerületben 1943-ban maga a püspök, 
Győry Elemér körlevélben rendelte el a lelkészek adatgyűjtését, megértve 



166 Egyháztörténeti Szemle XV/1 (2014) 

 

és értékelve ennek a munkának különös fontosságát. Teljes terjedelmében 
megtalálható felhívása a függelékben, amelynek eredményeként 452 ön-
életírás készült el: ebből 295 lelkésztől, 54 segédlelkésztől, 25 nyugalma-
zott lelkésztől, 76 lelkészözvegytől és 2 lelkészi családtagoktól származik. 
Valamennyi hiánytalanul olvasható a Kránitz Zsolt által rendkívüli gondos-
sággal, alapossággal összeállított kötetben. Örömmel írhatjuk le, hogy az 
akkori egyházkerület egyházmegyéinek lelkipásztorai csaknem hiánytala-
nul teljesítették a feladatot. A Barsi, a Drégelypalánki, a Komáromi, a Pá-
pai, a Tatai Református Egyházmegyékből egyetlen lelkészi önéletrajz sem 
hiányzik, csupán csak a Belső-Somogyi, a Mezőföldi, az Őrségi és a Vesz-
prémi Református Egyházmegyék mindössze hat egyházközségének lelké-
szi önéletrajzát nem találta meg a szerkesztő. 

A lelkipásztorok önéletrajzait a feltárt életrajzokkal együtt a kötet for-
rásközlési része tartalmazza, egyházmegyénként és egyházközségenként, 
betűsoros rendben. Akiknek hiányzott az életrajza, azoknak legfontosabb 
adatait a szerkesztő jegyzetben közölte, több forrást is áttanulmányozva 
hozzá, amiért külön elismerés illeti. Egyébként is rendkívül adatgazdag, 
részletes a kötet jegyzetanyaga, amelyből az egyházi szervezetekre, az ifjú-
sági és az ébredési mozgalmakra, utóbbiak vezető személyiségeire, az egye-
sületekre, a lelkipásztorok irodalmi munkásságára vonatkozóan egyaránt 
adatok sokaságát olvashatjuk, amelyek remekül egészítik ki az életrajzokat. 
A kötetet mindkét esetben személynévmutató, helységnév azonosító és 
idegen szavak magyarázó jegyzéke zárja. A felhasznált irodalom az első 
kötetben 49, míg a másodikban 603 tételt számlál. 

Feltétlenül szólnunk kell még a bevezető tanulmány azon részéről, 
amely a Kötetünk történelmi háttere alcímmel íródott és a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület világháborús területveszteségeivel foglalkozik. 
Fájdalmasan elgondolkoztató ez az áttekintés, hiszen az I. világháborút 
követő békediktátum következményeként a 18. században kialakult egy-
házkerület kilenc egyházmegyéjéből mindössze négy azoknak a száma, 
amelyek területi veszteségeket nem szenvedtek el. Ezek: a Mezőföldi, a 
Pápai, a Tatai és a Veszprémi Református Egyházmegyét. Csekély terület-
vesztés érte a Belső-Somogyi Református Egyházmegyét, amelyet döntően 
missziói területétől szabadítottak meg, ami hét missziói, egy leány és tíz 
fiókegyházat jelentett, mintegy 6200 reformátussal. Nagyarányú vesztesé-
get szenvedett el az Őrségi, a Drégelypalánki, a Barsi és a Komáromi Re-
formátus Egyházmegye. 

A Dunántúli Református Egyházkerületből összesen 79 anyaegyház, 24 
fiókegyház, 25 filia, 26 társegyházközség, valamint 7 missziói egyház került 
az utódállamokhoz, közel 85.000 református gyülekezeti taggal! Az alfeje-
zet második részében a szerző gazdag szakirodalmi adatokra támaszkodva, 
alaposan jegyzetelt, körültekintő, tárgyilagos elemzését adja a Szlovenszkói 
Dunáninneni Református Egyházkerület megalakulásának, 1920 és 1939, 
ill. 1941 közötti történetének, amely bővelkedett fordulatokban, nem cse-
kély harcot vívva a megmaradásért, a közösségek magyar önazonosság 
tudatának megtartásáért. Mindennapi küzdelem lett osztályrészük, állandó 
támadásban, zaklatásban élve-védekezve, szűnni nem akaró feszültségben 
létezve. Egyház és iskola, a magyar nyelvű istentisztelet és tanítás megőrzé-
se volt a tét ebben az embert próbáló időszakban. A korabeli állapotokat jól 
jellemzi az államvezetés megállapítása: „a viszony rendezésének legfőbb 
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akadálya az erős nemzeti öntudat,” amelyre a választ az 1937. évi komáro-
mi konventen Szilassy Béla egyházkerületi főgondnok adta meg: „Hogy ha 
az Isten a mi egyházunkat a Csehszlovákiában élő magyarságba állította, 
akkor annak kötelességévé tette a magyarság szolgálatát, minden konzek-
venciájával együtt. Ez azt jelenti, hogy az egyháznak és különösen az egy-
házi adminisztrációnak mindent abból a szempontból kell vizsgálnia, hogy 
az a magyarság előnyére vagy hátrányára van-e.” (16. p.) 

Végezetül feltehető a kérdés: Hol helyezkedik el ez a két kötet az egy-
háztörténeti művek sorában? Túlzás és szerénytelenség nélkül kimondhat-
juk, hogy a jubileumi kiadványok hiánypótlóak, hiszen ezeket megközelítő 
gazdagságban lelkészi önéletrajzokat tartalmazó kötetekből eddig mindösz-
sze kettő látott napvilágot.1 

A köteteket olvasva megfogalmazódik az óhaj: Jó lenne, ha a reformá-
tus levéltárakban még kiadatlanul meglévő lelkipásztori önéletrajzok 
nyomtatásban válnának közkinccsé mindnyájunk örömére, okulására, a 
szaktudományok szolgálatára. 

(ism.: S. Lackovits Emőke) 
 
 

                                                           
1  „Kis világnak világos kis tüköre.” Északkelet-magyarországi református lelkészek 

önéletrajzi nyilatkozatai 1807–1808-ból. Szerk.: Ugrai János. Debrecen, 2004.; „Itt 
viharzott át felettünk…” Református lelkész önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból 
1942-ből. Szerk.: Szabadi István. Debrecen, 2008. 



 

 


