
 
Az egyházfegyelem gyakorlata a Kecskeméti  Református Egyházközségben a 18. században  Ruzsa-Nagy Zoltán  
Illyés Endre a múlt században írta azt a tételmondatát, miszerint „a rom-lott, a lázadó, az önző Isten-ellenes akarat, az egész emberi életirány Isten vonalába juttatása az egyházfegyelem egyes hívővel szemben való célja”.1 Ezért az egyházfegyelem „az egyház életének minden vonatkozásában, így az egyes egyén lelki berendezésének Őhozzá szabásában nyilvánul meg”.2 A református egyházi élet szerves része volt az egyházfegyelem gyakorlása a 18. század utolsó negyedéig. A protestáns gyülekezetekben alkalmazott egyházfegyelem kutatásának eredményei mind az egyháztörténet, mind a vallási néprajz,3 mind a társadalomtörténet számára érdekesek lehetnek. Az utóbbi években a jogtörténet4 és a történeti demográfia képviselői is foglalkoztak az egyházfegyelemmel, továbbá a szégyenkövek kapcsán hely-történeti5 vizsgálatok is születtek. Egyháztörténeti szempontból Illyés End-re 1941-ben írt, egyházi kánonokat és számos gyülekezetben feljegyzett gyakorlatot összevető összefoglaló munkája6 igyekezett átfogó képet raj-zolni a református egyházfegyelemről a reformációtól kezdve egészen a 19–20. század fordulójáig. Az egyházfegyelem bibliai alapja a Máté evangéliuma 16. fejezetében leírt kulcsok hatalma, mely a bűnös ember megtérésre vezetését és így életének helyreállítását szolgálja. Kálvin fő művében az egyház fontos élet-jele a kulcsok hatalmával való élés. Az egyházfegyelemnek a kálvini teoló-gia szerint hármas célja van: egyfelől, hogy Isten gyalázatára a bűnösök ne 
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számíttassanak a keresztyének közé, másfelől, hogy a gonosz „megszokása” folytán a jó erkölcs meg ne romoljon, harmadszor, hogy a vétkeseket bűn-bánatra indítsa.7 Kálvin a bűnöket két csoportra osztotta: magán vagy rejtettebb bű-nök, melyekkel szemben a „szelíd és atyai” dorgálás elegendő, hogy a bű-nöst megtérésre indítsa, míg a nyilvános – cégéres – bűnök elkövetőjével szemben nem elegendő a dorgálás, hanem azt ki kell zárni az úrvacsora közösségéből, amíg az egyház előtt bűnbánatot nem tart és a botránkozásra okot adó magatartását meg nem szünteti.8 Ugyanakkor Kálvin óva int a túlzott büntetéstől, mivel az nem igaz bűnbánathoz, hanem vagy képmuta-táshoz, vagy a legnagyobb kétségbeeséshez vezethet.9 Az egyházi fenyíték alól még az uralkodók sem kivételek.10 Az európai protestáns egyházak kora újkori presbitérium (konzisztó-rium) általi egyházfegyelmezését vizsgáló nemzetközi szakirodalom nem csupán a külső viselkedés normáinak betartását kikényszerítő intézmény-nek látja a presbitériumokat, hanem azok pásztori szerepét is kiemeli. A 16. századi genfi konzisztórium az excommunikációt nem pusztán bünte-tésként, hanem teológiai céljának megfelelően a bűnös megtéréséhez veze-tő eszközként alkalmazta.11 Magyarországon a felső-dunamelléki kerületben az 1623. szeptember 13-án tartott komjáti zsinat kánonai III., lelkipásztorokról szóló részének XXXIV–LXI. pontjai tartalmazzák az egyházfegyelmi rendelkezéseket.12 A kánonok mögött álló Samarjai János ágendás könyve is foglalkozik az egy-házfegyelem gyakorlásával és a bűnösök visszafogadásával. A szatmárné-meti nemzeti zsinat végzéseit összegző Geleji kánonok 43. és 44. pontja tartalmazza az egyházfegyelmi rendelkezéseket. A 17. században, ponto-sabban ott ahol nem alakult meg presbitérium, az egyházfegyelmezés alsó fokon a lelkész feladata volt, melyet a patrónus vagy más helyi hatóság karhatalmára támaszkodva gyakorolhatott.13 A lelkész egyházfegyelmi tevékenységét azonban erősen korlátozta a nemesekkel szembeni fellépés nehézsége (akik a vármegye joghatósága alá tartoztak), a gyülekezettől való egzisztenciális függése, továbbá a papmarasztás intézménye. A lelkész egyházfegyelmező munkáját erősítette az évenkénti esperesi vizitáció, mely egyházfegyelmi kérdéseket is vizsgált, mind a gyülekezetre, mind a lelki-pásztorra vonatkozóan. A lelkipásztor is a minősített egyházfegyelmi ese-teket az egyházmegye elé kellett hogy terjessze.14 Az erdélyi küküllői egy-
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házmegye iratanyagából tudjuk, hogy az évenkénti esperesi látogatás azonban ahhoz ritka volt, hogy a kisebb vétségeket is számon tudja kérni a gyülekezet tagjain. A presbitérium megalakítása mellett  Medgyesi Pál legfőbb érve a 17. században éppen az egyházfegyelem lelkészek általi gya-korlásának eleve kudarcra ítélt jellege volt.15 Az egyházfegyelmezés gyakorlatával kapcsolatban a dunamelléki egy-házkerület területéről viszonylag kevés forrás maradt fenn. A legismertebb a kiskunhalasi szégyenkő, mely ma is megtekinthető, és az ezzel kapcsola-tos halasi esetek. Halason a városi tanács, majd 1764-től az egyháztanács tárgyalta az egyházfegyelmi eseteket.16 Dunamellék másik nagy hagyomá-nyú gyülekezetében, Kecskeméten is fennmaradtak források az egyházfe-gyelem gyakorlásáról. A 18. század két időszakából maradtak ránk feljegy-zések. Egyfelől a Kecskeméti Református Egyházközség legkorábbi anya-könyvének elején más egyháztörténeti feljegyzések között találhatunk uta-lásokat az egyházfegyelem gyakorlására nézve az 1710-es évek második fe-léből Veresmarti L. Péter lelkipásztor17 tollából. Ezeket Szilágyi Sándor publikálta a 19. század közepén.18 Másfelől a 18. század közepén kezdték vezetni azt a protocollumot, mely a presbitérium döntéseit tartalmazza eb-ből az időből, melyből már a presbitérium összetételét is megismerhetjük. Illyés Endre máig meghatározó művében a 18. századot az egyházfe-gyelmezés tekintetében a „delelés korának” nevezi.19 A 18. század végén az egyházfegyelem gyakorlata átalakult, az eklézsiakövetés formája (ahol egyáltalán megmaradt) legtöbb esetben nem az egész gyülekezet, hanem a presbitérium vagy a lelkész előtt tartott bűnbánat lett. A következő évtize-dekben egyházközségtől függően hol hamarabb, hol később ez is eltűnt. Az erkölcsi élet tisztasága mellett az egyházi hozzájárulás befizetésének ren-
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dezése és kikényszerítése került előtérbe. Szigeti Jenő szerint a megszűnés oka részben a felvilágosodás, részben a társadalmi folyamatok (nemesség befolyásának növekedése a gyülekezetekben, illetve II. József császár ren-delete következtében).20 A 18. században a legtöbb helyen a világi hatóság vagy az évenkénti esperesi vizitáció gyakorolta az egyházfegyelmet. Az esperesi vizitáció által gyakorolt egyházfegyelmi feljegyzéseket dolgozták fel legalaposabban az erdélyi küküllői református egyházmegyében.21 Itt a 18. század második évtizedében a fegyelmi esetek 30%-a volt paráznaság (szexuális normasér-tés), ennél valamivel több a becsületsértés, fizikai agresszió (34,1%), az esetek nagyjából tizede volt egyházzal való ellenkezés, eklézsiakövetés megtagadása, illetve templomkerülés, lopás 7,5 % és mindössze két ízben fegyelmeztek ünneprontás, illetve fonó tartása miatt.22 A néprajzi kutatásoknak köszönhetően vannak feldolgozott esetek a presbitérium által a 19. században gyakorolt egyházfegyelemről.23 Azonban ezeket csak óvatosan szabad összevetni a 18. századi, különösen a II. József kora előtti forrásokkal, mivel mind a gondolkodás, mind a vallásosság, mind a reformkori társadalom jelentős változáson ment át időközben. A Zemplén megyei Cigándon néprajzi szemszögből vizsgálták az egyházfe-gyelmezést a gyülekezetben, illetve a különbséget aközött, hogy hogyan gyakorolta az egyházi fenyítéket a falu bírája és esküdtjei, és később egy tisztán egyházi testület, a presbitérium. Ott, noha az első jegyzőkönyvi bejegyzés csak 1807-ből való, a presbitérium 1771-ben alakult meg, éppen azért, hogy „az Ecclésiába tsak az Evangéliummal megegyező és abból parancsoltatott büntetésekkel éljenek”.24 A korábbi állapotokról, amikor a világi hatóság volt egyben az egyházi is, a lelkész feljegyzése megjegyezte, hogy a vitás felek összebékítése gyakran részegeskedésbe és még nagyobb ellenségeskedésbe torkollott.25 A 19. században már a prédikátor erős, ill. gyengekezűségén múlott, hogy a presbitérium mennyire erősen gyakorolta az egyházfegyelmet.26 Az erdélyi Szilágy megyei Krasznán az egyházfegyelmi hiányosságok késztették a patrónusokat és a lelkészt a presbitérium megszervezésére a 18. század közepén.27 A krasznai presbitérium az egyházfegyelmet komo-lyan gyakorolta is. A legsúlyosabb vétségekért (házasságtörés, káromlás) testi fenyítést, pálcázást szabott ki, enyhébb vétségekért megintett, adott esetben még presbitert is az ott „curatoratus”-nak nevezett presbitérium.28 
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Kiskunhalason a városi tanács, majd megalakulása után a presbitéri-um gyakorolta az egyházfegyelmet. A kiskunhalasi református egyházköz-ség anyakönyvében 1690 és 1792 között összesen 289 paráznaságot jegyez-tek fel, az egyéb vétségek száma elenyésző. Mindössze 5 tolvajság és egy-egy káromkodás, ill. hamis esküvés lett megörökítve.29 Emellett a konzisz-tórium jegyzőkönyvébe is jegyeztek fel esetlegesen egyházfegyelmi esete-ket.30 A kiskunhalasi anyakönyv és presbiteri jegyzőkönyv 18. századi fel-jegyzései alapján a kiskunhalasi egyházfegyelemi rendelkezések nagyon hasonlítottak a kecskeméti egyházfegyelmezéshez.31 Kecskemét, bár jogilag egészen 1848-ig mezőváros volt, számos ki-váltságot élvezett. A város maga választotta elöljáróit és papját, a városi tanács bíráskodási jogkörrel is rendelkezett.32 A városnak hat földesura volt, a legnagyobb részt a katolikus Koháry család birtokolta, akivel a vá-rosnak nem mindig volt felhőtlen a kapcsolata, de kevésbé háborgatták a protestánsokat. Kecskeméten 1564-ben a katolikusok és reformátusok megegyeztek, mely szerint a protestánsok meghagyták a templomot a katolikusoknak, és maguknak egy új fatemplomot építettek a Szent Miklós plébániatemplom kerítésén belül a város központjában.33 Ez a megegyezés évszázadokig, még az ellenreformáció alatt is, a két felekezet egymás mellett élését alapozta meg. A 18. század közepén már kétszer annyi katolikus, mint református élt a városban. Bár Kecskemét a váci egyházmegyéhez tartozott, egészen 1772-ig a papi szolgálatot a helybéli ferences atyák látták el. 1715-ben tele-pedett le a piarista rend Kecskeméten. 1718-ban Althan váci püspök a re-formátus egyházat is vizsgálta, és nehezményezte, hogy a gyülekezet két prédikátort tart, és a református iskolában is tanítanak filozófiát és teoló-giát. Megjegyzendő, hogy minden bizonnyal az 1564. évi egyezség hatására Kecskeméten a város kínosan ügyelt a vallási türelemre, és kemény ítélettel sújtotta a másik felekezetet gyalázókat.34 A város arra is ügyelt, hogy anya-gilag is egyenlő mértékben támogassa a két egyházat és iskoláit.35 

                                                   
29  SZAKÁL, 2014. 422. p. 
30  A kiskunhalasi egyháztanács egyházfegyelmi tevékenységével kapcsolatban: RUZSA-

NAGY, 2016. 
31  Ezt részletesen feldolgozta: MELEGH ATTILA: Házasságtörés Halason a 17–18. század-

ban. In: A Központi Statisztikai Hivatal Népesedéstudományi Kutatóintézetének 
2000. évi történeti demográfiai évkönyve. Szerk.: Faragó Tamás – Őri Péter. Bp., 
2000. 266–291. p.; Uő: Kiskunhalas népesedéstörténete a 17. század végétől a 20. 
század elejéig. Bp., 2000. 

32  IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: Kecskemét története, 1686–1849. In: Kecskemét története 
1849-ig. Kecskemét monográfiája. I. Szerk.: Bárth János. Kecskemét, 2002. (további-
akban: IVÁNYOSI-SZABÓ, 2002.) 274. p. 

33  IVÁNYOSI-SZABÓ, 2002. 567–568. p. 
34  1747-ben a reformátusokat káromló („a kálomista papok az én kutyámmal egy hiten 

vannak”) katolikus személyt 60 korbácsra büntették. A kecskeméti magisztrátus 
jegyzőkönyveinek töredékei. II. 1712–1811. Összeáll.: Iványosi-Szabó Tibor. 
Kecskemét, 1998. 139. p. 

35  IVÁNYOSI-SZABÓ, 2002. 570–571. p. 



36 Egyháztörténeti Szemle XVIII/2 (2017) 
A presbitérium Kecskeméten a 17. század második felében alakult meg, erről azonban csak elszórt adataink vannak.36 A kecskeméti egyház-község levéltára 1. sz. anyakönyvéből egyértelműen kiderül, hogy 1717-ben már működött Kecskeméten presbitérium. A 18. század első harmadában a kecskeméti presbitérium összetételéről, létszámáról semmit sem tudunk. A presbiteri ülésekről jegyzőkönyv nem maradt fenn, arról tudunk, amit a lelkész a maga szorgalmából feljegyzett. Ebben az időszakban Kecskemé-ten az egyházfegyelmi ügyek közül szinte kizárólag a „főbenjáró”, azaz csak az eklézsiakövetéssel járó bűnöket jegyezték fel, melyet a bűnös egy vagy több hétig tartó szégyenkőre állításával gyakoroltak. Nem tudjuk miért csupán ezeket az eseteket örökítették meg, vagy azért mert csupán ezeket tárgyalta a presbitérium, vagy azért, mert a kisebbeket (például: intést) szóban intézték el és nem látták fontosnak feljegyezni. A 17 megfegyelme-zett személy közül 15-öt paráznaság miatt ítéltek szégyenkőre. A házastár-sát megcsaló és a még nem házas személy büntetése között nem volt kü-lönbség. Kecskeméten korántsem csak a nőket vonták felelősségre a szexuális kihágásokért, sőt a büntetés mértékében sem volt különbség a nemek között. A szégyenkő az erdélyi szász településeken már a 13. századtól hasz-nálatban volt, és a reformáció után is megmaradt. A 20. század elején (már nem használt) szégyenkövet, illetve szégyenoszlopot találtak több szász településen is.37 A szégyenoszlophoz odaláncolták a bűnöst, míg a kisebb szégyenkövet (tarisznyakő) az alföldi gyakorlattal ellentétben úgy használ-ták, hogy láncon az eklézsiakövetésre ítélt bűnös nyakába akasztották és úgy kellett állnia vagy a vásár idején járnia.38 A pellengér és a szégyenkő között az elsődleges különbség, hogy a pellengért a világi hatóság (város, úriszék, stb.) alkalmazta, míg a szégyenkő egyházi büntetés volt.39 Bár valószínűleg sok helyen lehetett szégyenkő, de mára kevés maradt fenn. Kiskunhalas mellett Kunszentmiklóson, Átány és Bugyi községekben is tudunk arról, hogy szégyenkőre kellett állniuk az eklézsiát követőknek.40 Bugyin a hagyomány megőrizte az eklézsiakövetés „liturgiáját” is, melynek során az egész gyülekezet a vétkes szemére vetette bűnét.41 Nagykőrösön a 18. század végén és a 19. század elején a nyilvános eklézsiakövetésre ítélt személyt a református templomban erre a célra fenntartott fekete székre ültették.42 Ezeken a településeken elsősorban házasságtörés miatt szabták ki az eklézsiakövetést, Kiskunhalason visszaeső káromkodót is szégyenkőre állásra ítéltek.43 II. József 1786-ban betiltotta a paráznaság miatti megszé-gyenítő büntetéseket, csak az önkéntes penitenciát engedélyezte. Azonban például Kiskunhalason 1792-ig találunk egyházfegyelmi feljegyzéseket, sőt 

                                                   
36  Minden bizonnyal a város vallási megosztottsága is segítette a presbitérium 

megalakulását. NAGY GÉZA: A református egyház története, 1608–1715. Máriabesnyő 
– Gödöllő, 2008. II. 292. p. 

37  TÉGLÁS ISTVÁN: Szégyenkövek és szégyenoszlopok. In: Ethnographia, 1912. 223–224. p. 
38  SZAKÁL, 2014. 420. p. 
39  SZAKÁL, 2014. 420. p.; Kiskunlacháza esetében: Uo., 428. p. 
40  A Duna–Tisza-közi szégyenkövekről: SZAKÁL, 2014. 425. p. 
41  Részletesebben ld.: SZAKÁL, 2014. 427. p. 
42  SZAKÁL, 2014. 428. p. 
43  RUZSA-NAGY, 2016. 56. p. 
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Szilády Áron szerint a szégyenkő gyakorlata a 19. század elejéig fennma-radt.44 Kecskeméten a város vallási helyzetéből, a katolikus – református együttélésből fakadt az egyházfegyelem egyik nehézsége. A házassági hűt-lenséget elkövetők között többször is előfordult, hogy a bűnt egy katolikus személlyel követték el. Természetszerűleg a református presbitérium csak a maga felekezetének tagjait büntethette, és időről időre felvetődött, hogy a megfegyelmezett egyének az áttéréssel fenyegetőztek. Ilyen esetekben a presbitérium ragaszkodott a református fél egyházi fenyítékéhez, a világi büntetést követően. Kecskeméten a házasságtörők büntetése a városi ható-ság előtt 40 rajnai forint pénzbüntetés volt (vallástól függetlenül). Ezt kö-vetően került sor az egyházi fenyítékre, mely, ha első ízben elkövetett pa-ráznaságról volt szó, egy heti szégyenkövön állást jelentett a vasárnapi istentisztelet végéig. Súlyosbító körülménynek számított, melyért két hét szégyenkövön állás járt, ha a férje rokonával követte el az illető,45 illetve ha egy református egy katolikus személlyel követte el bűnét. Az 1715–16-os évben négy házasságtörést is feljegyeztek az anya-könyvbe. Ennek, illetve a minősített paráznaság (rokonnal) eseteinek kö-vetkezményeképp 1717-ben Veresmarti L. Péter vezetésével a presbitérium újra megerősítette az egyházfegyelmezés szabályait, különösen is a paráz-naságra vonatkozókat. Az új rendszabályok szerint a visszaeső házasságtö-rőknek kettő vagy még több hétig kellett a szégyenkövön állniuk. Emellett a gyülekezet gondnoka fekete gyászruhát (palástot) készíttetett, melyet a szégyenkövön állás alatt végig viselni kellett.46 Amennyiben házas ember követte el a kihágást, a penitentia lejártával a megcsalt fél odaállt a hitsze-gő társ mellé, ezzel is kifejezve, hogy visszafogadja őt. Ezután újra elmond-ták a házassági eskü szövegét, mivel a házasságtöréssel felbomlott az ere-deti szövetség. Az 1720-as évekből tudunk esetekről, mikor a visszafogadó fél nem volt hajlandó elmondani az esküt, ezzel mintegy vadházasságban éltek tovább. A feljegyző lelkész szomorúságának ad hangot, de úgy tűnik, meggátolni nem tudta. Egy ízben a megcsalt feleség első (özvegyi) házassá-gából való fia örökségéből fizette ki a második hozzá hűtlenné lett férjének 40 forintos büntetését. Nincs feljegyezve olyan eset, amikor a hitszegő házastársat nem fogadta volna vissza párja, ez azonban véleményem sze-rint nem minden esetben a megbocsátást, mint inkább a gyülekezet elvárá-sának való megfelelést is mutathatja. Az egyházfegyelmi szabályokat a presbitérium hozta, és a templom-ban, a vasárnapi istentisztelet végén az egész gyülekezetnek kihirdették. Azonban a lelkész sajnálkozó bejegyzéséből úgy tűnik, az új rendelkezést nem gyakorolta a presbitérium. Az egyházfegyelmi esetek lejegyzése is megszűnt, s csak évtizedekkel később kezdték újra.  I. „Az eccla becs. gondviselője fekete vászonbol poenitentia tartáshoz il-lendő gyász ruhát, ÷ palástot vagy köpönyeget csináltasson, és a poeni-tentia tartó bűnös, abban állyon a szégyen kövön fen, mind egész poeni-tentiájára rendeltetett idejének végéig.” 
                                                   
44  SZILÁDY ÁRON: Szégyenkő. In: Magyar Nyelv, 1906. 178. p. 
45  KREL. I/1. sz. Anyakönyve 68. p. 
46  Uo. 
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 II. „Az Házas paráznának a Házassági életében való házas társa, melly ár-tatlan félnek mondatik, ha mellé akarja venni elébbeni házasságára, pa-ráznává lött házas társát akár férfi akár aszszony. […] Az ollyan felől azt rendeli a Sz. Presbitérium, hogy az ollyan kedvező fél (indulgens pars) mikor az ő bűnös társa a poenitentia tartó helyen utolszór fen áll s elbo-csáttatik állyon mellette a kedvező társa is, az egész Isteni tisztelet idején és minek utánna bűnös társa absolváltatik, ugyan azon helyen, azon nyomban az egész gyülekezet jelenlétében az Egyházi Szolga még fen ál-ván a Predikállo Székben, mind a két személlyt az törvényes házassági élet esküvésének formája szerént (és ha mi azon kívül kívántatnék mint: szemére nem hányod többé abban nem léledzel etc. etc.) esküttesse öszve, s úgy mennyenek öszve az Házassági életben együtt lakásra, mert előbbi házasságoknak frigye s esküvése a paráznaság által botránkoztató képpen felbomlott, egybe kelések is az ilyeknek közönséges botránkoztató tisztes-ségtelen és bűnös, Isten törvénye ellen van, azért szükség azt példásan amint lehet orvosolni, másoknak félelmekre, s tanuságokra. Melly tör-vény sok jó Lelkek fájdalmára nem kezdett practizáltatni.”47  Mindezek mellett egy-egy fegyelmi eset volt emberölésért (két hét szégyen-kő) és a szülő káromlásáért és bántalmazásáért. Minden egyes esetben a világi büntetés után következett az egyházfegyelmi tárgyalás a presbitéri-umban. A megfegyelmezettek társadalmi státusát nem említi a feljegyzés, csupán a címmel járó megnevezés (nemes és nemzetes) hiányából követ-keztethetünk arra, hogy sem nemes, sem városi tisztviselő nem volt közöt-tük. Bár nem jegyeztek fel konkrét esetet, az 1717. januári gyűlés jegyző-könyve egy érdekes jelenségre is rávilágít: az esti istentisztelet után, külö-nösen télen, mikor már korán sötétedik, a karzaton ülő ifjak gyakran siet-tek, hogy a leányokkal együtt hagyják el a templomot, hogy így „szemtelen enyelgések és egyéb botránkozások” lehetőségére találjanak alkalmat. Ezért a presbitérium utasította a harangozót, hogy a karzat ajtaját tartsa zárva, amíg a fehérnép el nem hagyja a templomot.48 Eszerint az egyház-község kiemelt feladatnak tekintette a nemek közötti kapcsolat tisztaságá-nak megőrzését. A 18. század második felében írt jegyzőkönyv részletesen beszámol a presbitérium újjáalakulásáról. A protocollum a presbiteri szabályzat leírá-sát követően az ülések részletes jegyzőkönyvét tartalmazza. Eszerint az újjáalakult presbitérium első ülésén 1755. február 24-én a hétközi istentisz-teletek rendjét, a keresztelés rendjét és a harangozást szabályozták.49 Való-színűleg sok rendezetlen ügy volt a gyülekezetben, ezért szükségesnek látták, hogy másnap is tartsanak konzisztóriumi gyűlést. Ezen a konfir-mandus gyermekek vizsgáját szabályozták, valamint általános egyházfe-gyelmi rendelkezéseket hoztak.50 A következő nap ismét presbiteri gyűlést tartottak, ahol az előző napi egyházfegyelmi rendelkezéseket konkrét ese-

                                                   
47  KREL. I/1. sz. Anyakönyve 68–69. p. 
48  KREL. I/1. sz. Anyakönyve 70. p. 
49  KREL. II/1. Protocollum 19. 
50  KREL. II/1. Protocollum 19–20. 
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tekben a gyakorlatba is átültették.51 Ebben az időben a curator mindig „nemzetes” volt, azaz a mezőváros elöljáróságának tekintélyes tagja, időn-ként nemes ember. Az egyházfi és a harangozó csak „uram,” azaz polgár. Mindhármat évente választotta a presbitérium, azonban a tisztviselő ismé-telhetett is. Minden választás „egyező vox”-szal, azaz egyhangúlag történt. A presbitériumnak valószínűleg nemesek és mezővárosi polgárok egyaránt tagjai voltak, erről azonban csak 1771-ből van az első forrásunk, amikor a „Szent Ekklésia mindkét renden lévő elöljáróinak megegyezéséből” hívták meg az új prédikátort.52 A presbitérium önkiegészítéssel pótolta a tagságát: a presbiterek megegyeztek a jelöltek személyét illetően, majd második körben ugyanők szavaztak, hogy ki kerüljön be a presbitériumba.53 Ez ab-ban a korszakban általános gyakorlatnak mondható. Általánosságban elmondható, hogy az egyházfegyelmi intézkedést mindig a világi bíróság (Kecskeméten általában az úriszék) ítéletét követő-en szabták ki.54 Az egyháztanács nem folytatott bizonyítási eljárást, a „tényállást” teljes mértékben a világi bíróságtól vette át. A büntetést is a világi büntetés kiszabása és végrehajtása után szabta ki. Ez alól csak a ré-szegeskedés és a templomkerülés volt kivétel, mely nem járt világi bünte-téssel. Az 1. sz. táblázatban55 láthatók a világi hatóság által kiszabott pellen-gér büntetések Kecskeméten a 17–18. század során. A pellengérhez lánco-lást általában vasárnap hajtották végre, kifejezetten úgy, hogy a templom-ból kijövő nép jól lássa az illetőt. A nyolc fennmaradt esetből ezt a nyilvános megszégyenítéssel járó büntetést 3 lopás, 2 káromkodás, átkozó-dás, 1 kifejezetten Istenkáromlás és 1 puskával fenyegetőzés miatt szabták ki.  ítélethozatal ideje elkövetett bűn büntetés megjegyzés 
1642. átkok, szidalmak két vasárnap a pellengé-ren, a harmadik vasár-nap a szégyenkövön 

 

1682. szitkozódás, károm-kodás a város kapujában „erő-sen verettessék meg”  
1699. puskával és égetéssel fenyegetőzés verjék meg erősen, utá-na tartsák vasban szolgáló 
1726. istenkáromlás száz korbácsütés  1773. kurta kocsma tartás 24 korbácsütés figyelmeztetést követő pénzbün-tetés után 
1777. lopás botozás két fő 1779. vásári lopás 30 és 24 korbácsütés anya és lánya 1780. lopás és „különben is már rossz élete miatt” 25 korbácsütés és a városból kitiltás szolgáló 

                                                   
51  KREL. II/1. Protocollum 20. 
52  KREL. II/1. Protocollum 24. 
53  KREL. II/1. Protocolluma 24. 
54  Kiskunhalason hasonlóképpen a magisztrátus büntetését követte az egyházfegyelmi 

ítélet. RUZSA-NAGY, 2016. 56. p. 
55  Az adatok forrása: SZAKÁL, 2014. 428–429. p. 
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 A 2. sz. táblázat mutatja, hogy a kecskeméti presbitérium komolyan gyako-rolta az egyházfegyelmet a 18. század második felében. A legtöbb esetben továbbra is eklézsiakövetés volt a kiszabott büntetés, ám ez az esetek keve-sebb, mint felét jelentette. Az intések nagy számából azonban kitűnik, hogy ebben nem az ítélkezés vagy megszégyenítés volt a cél, hanem hogy a „bű-nös megtérjen és éljen”. Újdonságként a harmadik leggyakoribb a békélte-tés, azaz a kibékülésre intés volt. Ezt két gyakori esetben alkalmazták: egyfelől elmérgesedett házassági konfliktusok esetén, másfelől vitás család-fők kibékítésére (esetenként intéssel egybekötve is). További újdonság a presbitérium felmentő ítélete, mely két esetben született, az úriszék kedve-ző döntését követően.  2. táblázat: Egyházfegyelmi ügyek a református egyházközségben, 1757–178456  
egyházi büntetés esetek száma 
exkommunikáció 4 
eklézsiakövetés 23 
szóbeli intés 14 
felmentés (excomm. alól) 2 
házastársak békéltetése 5 
vitában álló férfiak békéltetése 4 
ÖSSZESEN 52 
 Az egyházfegyelem legsúlyosabb büntetése az exkommunikáció, a kö-zösségből való teljes kizárás volt.57 Ezt az eklézsiakövetést (akár több ízben is) megtagadó egyháztagokkal szemben alkalmazták. Egy 1768-ban történt esetben az exkommunikált férfi több ízben is káromolta a lelkipásztorokat és a presbitereket, mivel azok nem keresztelték meg házasságon kívül szü-letett unokáját. A presbitérium több ízben is felszólította, hogy az egyház-tanács ülésén kérjen bocsánatot, ő ezt megtagadta, legtöbbször meg sem jelent a presbitérium előtt, ha mégis, akkor az intésekre káromlásokkal válaszolt. Ezért a presbitérium „Krisztustól és az Apostoloktól rendeltetett fenyítékkel élvén” azt az ítéletet hozta, hogy ez a férfi „a jövő Úrnak napjáig a Sz[ent] Sacramentumoktól eltiltatik, ha pedig addig sem akarna jobb észre jönni és az Istennel és T. Prédikátor és Ekklézsiai Elöljáró uraimmal békességre lépni, tehát akkor közönséges helyen az Isteni tiszteletnek min-
                                                   
56  Forrás: KREL. II/1. Protocollum. 
57  A XXIV. komjáti kánon szerint: Akik „Isten Igéjének hallgatásáról és a szentségekkel 

való élésről lemondanak, és az egyházak lelkipásztorai iránt örökös ellenségeskedést 
táplálnak” kétszeri megintés után „nyilvánosan megdorgáltassanak”, ha ezután sem 
tartanak bűnbánatot „nemcsak életükben de halálukban is mind tőlük, mind az ő 
nyomdokaikat követő hozzátartozóiktól végképp megvonassék az egyházi szolgálat, és 
még a közönséges temetőhelyből is kizárattassanak, hogy Krisztus utasítása szerint a 
halottak temessék el az ő halottaikat.” Közli: THURY, 1998. I. 465. p. Szintén említi a 
gyülekezet közösségéből való kizárást, azonban ezt az esperes, ill. az egyházmegyei 
gyűlés jogának tartotta fenn, ld.: Geleji Kánonok, 1875. XLIV. sz. Kecskeméten nincs 
utalás arra, hogy a presbitérium kikérte volna akár az esperes, akár a „tractuale 
consistorium” hozzájárulását. 
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den részeitől el fog tiltatni.” A határozatot két presbiter az illető házához elmenve tudtára adta. A bocsánatkérés elmaradt, az exkommunikáció megtörtént. Az illető néhány hónap múlva meghalt, s „tisztességes temetés és közönséges temető helytől megtiltatott”.58 Exkommunikációval fenye-gették meg azokat is, akik az Egyháztanács többszöri idézésére, hogy intést kapjanak, nem jelentek meg.59 1761-ben a hivatalvesztés mellett kiközösí-tették az iskolai praeceptort,60 aki több személlyel, köztük egy özvegyasz-szonnyal is fajtalankodott, és egyéb illetlen dolgokat cselekedett.61 A kikö-zösített személy gyülekezetbe való visszafogadásának feltétele eklézsiakövetés tartása volt. A Geleji Kánonoknak némiképp ellentmond-va,62 azokat, akiket az úriszék büntetőeljárás alá vont, a világi ítélethozata-lig eltiltották a sákramentumoktól, afféle „ideiglenes ítélet”-ként.63 Ugyan-ezt tették, ha a vétkes az úriszék ítéletét megfellebbezte.64 Ugyanakkor a világi bíróság felmentő ítéletét követően az egyházi kiközösítést is vissza-vonták.65 Az eklézsiakövetés (publica poenitentia) a legsúlyosabb egyházi fenyí-ték, mely az exkommunikáció megelőzésére szolgált. Az eklézsiakövetés Kecskeméten, mint azt már láttuk a 18. század eleji esetek tárgyalásakor, a szégyenkőre való felállással valósult meg. A szégyenkőre állítás a megszé-gyenítő büntetések kategóriájába tartozik, azon belül is az ún. közvéle-mény-büntetés csoportjába, mivel nem a világi hatóság, hanem egy közös-ség szabta ki a normasértőre.66 A szégyenkőre állítás az eklézsiakövetés kísérő része volt, meglátásom szerint azonban nem annyira a megszégyení-tés, mint inkább az elrettentés lehetett a célja. Azonban, mivel a 18. századi magyarországi és erdélyi városok lakossága még meglehetősen zárt közös-séget alkotott, a szégyenkőre állítás nemcsak az adott személy saját életére nézve jelentett megbélyegzést a közösség részéről, hanem még leszárma-zottai számára is, például leánykérés esetén.67 Azt azonban fontos megje-gyezni, hogy az eklézsiakövetés minden esetben visszafogadással és a teljes jogú egyháztagság helyreállításával zárult. Kecskeméten is a szégyenkőre állás az eklézsiakövetéshez kapcsoló-dott. Amint az 1. táblázatban látszik, a kecskeméti szégyenkő létezéséről az 

                                                   
58  KREL. II/1. Protocollum 23. 
59  Például egy templomkerülő férfi esetében. KREL. II/1. Protocollum 20. 
60  Iskolai tanítók a korszakban kevés kivételtől eltekintve legény emberek voltak. 
61  KREL. II/1. Protocollum 21. 
62  „Az olyanokat azonban, kiknek bűnök még nincs bebizonyítva, hanem csak némelyek 

suttogása vagy éppen vádolása miatt estek valamely bűn gyanújába, valamint azokat 
is, kik nem előre elszánt szándékból vagy megátalkodott gonoszságból, hanem vagy 
tudatlanságból, vagy önvédelmükből, vagy más történetes esetből emberölést vagy 
más bűnt követtek el, – nem kell azonnal kizárni a szent gyülekezetből, hanem előbb 
meginteni és bizonyos határidőt szabni elébük, amely alatt magukat azon gyalázatból 
illető bíráik előtt kitisztíthassák.” Geleji Kánonok, 1875. XLIV. sz. 

63  KREL. II/1. Protocollum 19. 
64  KREL. II/1. Protocollum 20. 
65  KREL. II/1. Protocollum 19. 
66  NAGY, 2012. 80–83. p. 
67  SZAKÁL, 2014. 423. p. 
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első adat 1642-ből való.68 A kiskunhalasi szégyenkő a templomon belül a bejárat mellett állt, a kecskeméti elhelyezkedése nem ismert. A paráznasá-gért kiszabott szégyenkőre ítélték többek között a már említett kiközösített iskolai tanítóval viszonyt folytató özvegyasszonyt. 1762-ben péntektől va-sárnapig kellett a kövön állnia a feleségét megcsaló férjnek, aki önként jelentkezett a presbitériumnál. Egy másik, feleségét elhagyó, de visszaköl-töző férjnek szombat reggeltől a vasárnapi istentisztelet végéig kellett peni-tenciát tartani.69 A nem házas fiatalok szexuális kapcsolata is a paráznaság ítélete alá esett. 1771-ben a kántor fiának a cselédjükkel hosszabb időn át viszonya volt, melynek során a leány állapotos lett, és a kántor lakásában szült is. A presbitérium ezt nemcsak paráznaságnak, hanem az egyház jó hírén esett sérelemnek is tekintette. Ezért nemcsak a kántor fiának írta elő a szégyenkőre állást, hanem azon a héten a kántor szolgálatát is felfüggesz-tette, mivel elnézte a házában a bűnt. Továbbá („a nép zúgolódása miatt”) a cselédlányt kötelezték, hogy költözzön haza a városban lakó szüleihez.70 A paráznaság miatt eklézsiakövetésre ítéltek a városnak járó komoly pénz-büntetés megfizetése után álltak fel a szégyenkőre.  3. sz. táblázat: Eklézsiakövetéssel büntetett bűnök Kecskeméten 1756 és 1784 között71  

elkövetett bűn esetek száma 
paráznaság és „botránkoztató társalkodás” 8 
káromlások 7 
lopás 5 
hamis esküvés 1 
ismeretlen ok 1 
 A szégyenkőre állást a presbitérium valóban a súlyos vétségekre, de – a fél évszázaddal korábbi gyakorlattal ellentétben – korántsem csupán paráz-naságért szabta ki. Az egyéb okok miatt kiszabott eklézsiakövetések közül 1762-ben egy városi hadnagy és egy városi tisztviselő hűtlen kezelés és lopás miatt vasárnap egy órát kellett a szégyenkövön álljon. 1761-ben egy visszaeső káromkodót, aki gyakran részeges volt és a feleségével szemben „békétlen”, a presbitérium 1 napi szégyenkövön állásra ítélte.72 Ezekben az esetekben is a presbitérium határozatát megelőzte az úriszék elmarasztaló ítélete. Az utolsó feljegyzett egyházfegyelmi eset több év szünet után, 1784-ben egy lutheránus szülőktől származott asszony eklézsiakövetése volt, azonban azt nem jegyezték fel, miért kapta ezt a büntetést.73 

                                                   
68  A városi tanács Simon Mihálynét rút szitkozódásért és átkozódásért két egymást 

követő vasárnap pellengérre állásra, a harmadik vasárnap a szégyenkőre állásra köte-
lezte: „Harmadik vasárnapon az kőre álván az Szent Istent megh kövesse, Szana Mi-
hált és az ecclesiabeli keresztyéneket is hasonlóképpen.” Idézi: SZAKÁL, 2014. 428. p. 

69  KREL. II/1. Protocollum 21. 
70  KREL. II/1. Protocollum 24. 
71  Forrás: KREL. II/1. Protocollum. 
72  KREL. II/1. Protocollum 21. 
73  KREL. II/1. Protocollum. 34. 
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Általánosságban a felvilágosodás az egyházon belül is a megszégyení-tő eklézsiakövetés elvetése irányába mozdította el a gyülekezetvezetők gondolkodását, egyre többen szorgalmazták a hagyományos fegyelmezési formákkal szemben a bűnösök értelmére való lelki ráhatást, a „szeretetre” alapuló egyházi fenyítést.74 Az elmarasztaló egyházfegyelmi ítéletek enyhébb csoportja a szóbeli intés volt, mely általában nem a templomban, hanem a presbitérium előtt történt. A szóbeli intések számát és okait a 4. táblázat mutatja. A legna-gyobb számban részegeskedésért (és esetenként hozzá kapcsolódó csalá-don belüli erőszakért) intettek. Másodsorban templomkerülés és károm-kodás volt az intés oka. Intés járt a babonaságért és a kisebb lopásért is.  4. sz. táblázat: Szóbeli intést érdemlő bűnök Kecskeméten 1756 és 1784 között75  
elkövetett bűn esetek száma 

részegeskedés 6 
templomkerülés 3 
káromlás 2 
botránkoztató életvitel 1 
lopás 1 
babonaság 1 
egyházi elöljárók sértegetése (a presbitéri-um előtt önként tett bűnvallás után) 1 
 Feltűnő, hogy azonosnak tűnő vétségekért (lopás, káromlás) egyes esetek-ben eklézsiakövetés, máskor „csak” intés járt. Ennek oka nem derül ki a jegyzőkönyvből, nem tudjuk, hogy a vétkek eltérő súlya miatt ítélt a presbi-térium eltérően, vagy más okból. A vétkes jogállásával (nemes vagy jobb-ágy) nem magyarázható, mert mindössze egy ízben került egyházfegyelem alá egy nemes, aki viszálykodásért szóbeli intést kapott.76 1757-ben eklézsiakövetésre ítéltek egy személyt, aki az egyházat, a lel-készeket és a presbitereket káromolta. Azonban, mivel önként megjelent a presbitérium előtt és bocsánatot kért, az ítéletet szóbeli intésre enyhítet-ték.77 Ugyancsak 1757 januárjában egy csizmadia „felettébb elmerülvén a részegeskedésben és compániázásban sőt némelly gyanús társalkodásban is, keményen megintetett” a presbitérium előtt.78 Egy másik személyt meg-intettek, hogy házánál „haszontalan borivó és botránkoztató társalkodáso-kat ne szenvedgyen”.79 Ehhez kapcsolódik, hogy 1757 januárjában a presbi-térium betiltotta a muzsikát és a táncmulatságot a lakodalmak alkalmával. Megszegőinek egyházi fenyítéket helyeztek kilátásba.80 Meghatározták, 
                                                   
74  KÓSA, 1990. 460. p. 
75  Forrás: KREL. II/1. Protocollum. 
76  KREL. II/1. Protocollum 27. 
77  KREL. II/1. Protocollum 18. 
78  KREL. II/1. Protocollum 17. 
79  KREL. II/1. Protocollum 18. 
80  Ez a rendelkezés az LIV. komjáti kánon szellemében született: „Akár köz-, akár ma-

gánhelyeken az Isten szolgáinak, ezek feleségeinek és leányainak, valamint az iskolák 
rektorainak és tanulóinak a táncot egyáltalában megtiltjuk, és ezen tilalom áthágóit 
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hogy a vendégség csak az esti harangozásig tarthat. 1758-ban egy lelkészöz-vegy kapott intést a presbitériumtól, mert botránkoztató módon élt, s a lá-nyát is úgy nevelte: lakodalmi és céhbeli táncmulatságokra járatta. Itt ol-vassuk, hogy a lelkész özvegye megköszönte a presbitérium intését.81 Ugyan-csak szóbeli intést kaptak a templomba nem járók is. Továbbá szóbeli intést kapott a részegeskedők, feleségükkel békétlenkedők nagy része is.82 A 18. század második felében jelent meg Kecskeméten az egyházfe-gyelmezésnek újabb módja: vitás felek békességre intése, melyet az érintet-tek a presbitérium jelenlétében ígéretet téve fogadtak meg. A békéltetések egyik része a házastársak közötti elmérgesedett konfliktusok békés rende-zése volt. Egy esetben a kegyetlenkedő férjétől elköltöző asszonyt (és édes-anyját) arra kéri a presbitérium, hogy költözzön vissza a férjéhez, miköz-ben a férjet is megintették feleségének bántalmazása miatt.83 Más esetben a férjnél „tapasztaltatván felesége iránt való gyűlölsége”, ezért őt házastár-sával való megbékélésre intették.84 Hasonló eset történt 1774-ben is, mikor a férj „részegeskedéssel, mocskolódásokkal és rút káromkodásokkal” a feleségét házától elűzte. A presbitérium (ha nehezen is) meggyőzte az asz-szonyt a visszatérésről. A presbitérium előtt „itt egymást először minde-nekről megkövetvén, és minden jókra ígérték magukat”.85 A szűkszavú beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a békéltetés során mindkét fél egyszer-re jelen volt a presbitérium ülésén, s a gyülekezet elöljárói mindkét fél meghallgatása után intették és békéltették a feleket. A házasságok helyreállítása mellett a presbitérium igyekezett az egy-mással haragban álló férfiakat a haragvásért meginteni és egymással ösz-szebékíteni. Ilyen esetekben a felek a presbitérium előtt egymástól kölcsö-nösen bocsánatot kértek és „atyafiúi szeretetre” kötelezték magukat.86 Előfordult, hogy különböző rangú emberek közötti (nemes és mezővárosi polgár) viszálykodást is megbékéltetett a presbitérium.87 Mindent egybevetve bátran mondhatjuk, hogy a Kecskeméten fenn-maradt 18. századi egyházfegyelmet bemutató források értékes adalékkal szolgálnak a gyülekezet történetére nézve, bepillantást engedve a reformá-tus gyülekezet belső rendjébe. A 18. század második felében az egyházfe-gyelem már korántsem csupán a büntetésről szólt, hanem az a célkitűzés rajzolódik ki, hogy a gyülekezetben „mindenek ékesen és jó renddel legye-nek”. (1Kor. 14,40.)  

                                                                                                               
szigorúan megbüntetni rendeljük. Sőt a világiakat is keményen intjük, hogy ezen po-
gány eszelősködéssel hagyjanak már fel valahára.” Közli: THURY, 1998. I. 471. p. 
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