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A kálvinizmus etnikai determinációjához Magyarországon 
 
A reformáció és különösen a magyarországi kálvinizmus történetével 
kapcsolatban több túlságosan leegyszerűsítet séma fogalmazódott meg a 
múltban, amelyeknek nem sok köze volt az objektív valósághoz, ennek 
ellenére ezen sémák közül néhány egészen napjainkig megmaradt a 
köztudatban, vagy ami még meghökkentőbb, elvétve a hivatásos történészek 
körében is. Kétségkívül a legtöbb ilyen félremagyarázott állítás az etnicitás 
és a protestantizmus különféle irányzatai kapcsolatainak elemzéséből alakult 
ki. 

A történelmi fejlődés által kialakult határt tekintve, amely a Kárpát-
medencében ahhoz vezetett, hogy a magyarok nagy többsége a kálvini hithez, 
a német és szlovák nemzetiség pedig a lutheri irányzathoz tért, már a 16–17. 
században kialakult egy elképzelés a két említett protestáns irányzat etnikai 
viszonyairól. Ez azonban az a csalóka kép volt, amely a magyarokat 
egyértelműen kálvinistának, a németeket és szlovákokat pedig 
lutheránusoknak ábrázolta. Ez elképzelés a tudományos művekbe is bekerült 
és a magyar és a szlovák egyháztörténészek egyaránt további hamis vagy 
megtévesztő következtetéseket vontak le belőle, arról nem is beszélve, hogy 
a magyar nemzetiségi politikát és a magyarosítást a 19–20. század 
fordulójáról a 16–17. századi kálvinista-lutheri viszonyokra vezették vissza 
időben. Ezen irányzat szerint a nem magyarok lakta területeken a kálvini 
reformáció csakis kényszerítéssel ment végbe, vagyis a magyar földesurak 
földesúri jogaikat kihasználva, református hitre kényszeríttették alattvalóikat. 
Ennek elfogadása viszont fokozatosan elmagyarosodáshoz vezetett. Szintén 
az említett téves állításból levont félrevezető következtetés az, amely szerint 
a vegyes egyházközségekben a reformátusok a maguk hitére térítették az 
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evangélikusokat.1 Természetesen hasonló nézetek a magyar református 
egyháztörténetben is megfogalmazódtak. Néhány kutató például a magyar 
etnikum kálvinizmus iránti erősebb vonzalmát intellektuális, természetileg 
adott okkal, vagy más ,,objektív” valósággal igyekezett magyarázni azt az 
állítást miszerint a kálvinizmus ,,magyar hit”. Talán legtovább mentek 
ezekben a nézetekben azok, akik a szlovák kálvinistákat szlovakizált 
magyaroknak tekintették. Hasonló nézet ált fenn a magyar evangélikusokkal 
kapcsolatban, őket ugyanis elmagyarosított németeknek illetve szlovákoknak 
tekintették.2 Hasonló állításokat, féligazságokat, illetve tévedéseket még 
természetesen vég nélkül lehetne sorolni.  

Tanulmányomban azonban inkább arra szeretnék összpontosítani, hogy 
hogyan is jöttek létre az említet állítások. Minden olyan állításnál, mely 
a kálvini hit hordozóit az etnicitással (nemzeti hovatartozással) kapcsolja 
össze, két fontos valóságos tényre kell rámutatnunk. A kálvinizmus akárcsak 
a lutherizmus a reformáció két univerzális irányzata, amelyek elfogadása két 
alapvető októl függött: a nyugati kereszténységhez való tartozás, valamint és 
a hazai gazdasági és társadalmi viszonyok. A kálvinizmust távolról sem lehet 
csak svájci, francia, illetve magyar nyelvi területek vívmányának tekinteni. A 
kálvini tanok úgyszintén elfogadott hitté váltak Skóciában, Németalföldön, 
Pfalz, Baden területén, de ugyanígy más német államokban is, vagy akár 
Közép-Európa területén a Cseh Királyságban, Morvaországban és a Lengyel 
Királyságban. A kálvinizmus ilyen széles kiterjedése viszonylag elégséges 
magyarázata annak, hogy a kálvinizmus igazán nem csak magyar dolog, 
illetve nincs semmilyen különösebb oka annak, hogy miért is kéne a 
magyaroknak jobban vonzódni a kálvinizmushoz a többi népnél. A másik 
viszonylag elterjedt mítosz a magyar diákok gyengébb nyelvtudását állító 
feltevés, amely szerint a hazai diákok inkább mentek tanulni a svájci és a 
francia egyetemekre. E nyilvánvalóan téves kijelentéshez csak annyit fűzök 
hozzá, hogy a kora újkori Magyarországon teljesen természetes volt, hogy a 
lakosság nagy része több nyelven is beszélt, beleérte a németet is. A másik 
dolog viszont az a tény, hogy Wittenbergben az előadások nemcsak német, 
hanem latin nyelven is folytak. 

A következő fontos tény, amelyet meg kell említeni, az a kálvini 
reformáció – mint az úgynevezett második reformáció – jellege. Az új 

                                                 
1 VARSIK, Branislav: Vznik a vývin slovenských kalvínov na východnom Slovensku. 
Historický časopis, roč. 39, rok 1992, č.2, s. 129–148. 
2 Hasonlóan vélekednek a magyar és szlovák görög katolikusokról is, akiket 
elmagyarosított illetve szlovakizált ruszinoknak tekintenek. 
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kálvini tanok többnyire csak ott terjedtek el, ahol már azelőtt a lutheri 
irányzatot elfogadták. Vagyis e szerint kálvinisták tehát először lutheránusok 
voltak és az új tanítást a már meglévő hitt elmélyítésének tekintették. A 
reformáció teljes lezajlásáról nincsenek pontos adataink, de nagy 
valószínséggel elfogadhatjuk azt a magyarázatot, miszerint ez a folyamat 
fokozatosan, önkéntesen és nagyobb atrocitásoktól mentesen zajlott le. 
Amint korábban a lutheri irányzat elfogadásánál, úgy a kálvinizmus 
terjedésénél, főleg vidéken a földesurak közbenjárásával fokozatosan vontak 
be új elemeket és szokásokat az istentiszteletbe és az egyházi életbe. Ez a 
folyamat hasonlóan, etnikai hovatartozástól függetlenül ment végbe az egyes 
területeken. Mivel a kálvinizmus Magyarország keleti részein csak a 16. 
század utolsó harmadában ment végig az úgynevezett intézményesedés 
folyamatán, ezért nehezen lehet valamiféle erőszakos kényszerítésről 
beszélni a szlovák nép körében az új hit terjesztésével kapcsolatban.  

A reformáció okait Magyarországon és annak két irányzatának 
elterjedését illetve kialakult határait nem az etnicitásban vagy más 
jellemzőkben kell keresnünk, hanem inkább azokban a tényezőkben melyek 
gátat állíthattak a második reformáció terjedésének azokon a területeken ahol 
már a lutheranizmus volt elterjedve. A reformáció terjedése idején 
Magyarország három részre volt szakadva. Az oszmánok által birtokolt 
területeken legnagyobb részt magyar lakosság élt, Erdélyben úgyszintén 
magyarok, rajtuk kívül németek és románok (az ortodox románoknál azonban 
nem voltak meg a körülmények a reformáció terjedéséhez), a királyi 
Magyarországon pedig szintén magyarok, németek éltek, valamint 
szlovákok. A kálvini reformáció vidéken a földesurak kezdeményezéséből 
terjedt. Míg az oszmánok által birtokolt országrészben úgymond semmi sem 
állt a reformációs tanok terjedésének útjában, addig Erdélyben és a királyi 
Magyarország területén teljesen más helyzet alakult ki. Erdélyben a szászok 
lakta vidékeken már fennállt egy jól működő lutheri egyházszervezet, így ide 
nem tudott beszivárogni sem a kálvini, sem később az unitárius tanítás. 

Hasonló viszonyok alakultak ki a királyi Magyarországon, de eltérő 
módon Alsó Magyarországon, Felső-Magyarország és a Dunántúl területein. 
Míg Alsó-Magyarország lakossága a királyi bányavárosoknak és azt ott élő 
evangélikus mágnások miatt a 16. század második felében többségében 
lutheránus volt, addig a két fentebb említett másik országrészben a 
kálvinizmus terjedt el. Itt is a legnagyobb akadályt a már meglévő lutheránus 
egyházi intézmények okozták. A Dunántúlon Sopron, szabad királyi 
városban, illetve három megyében alakultak ki (Sopron, Vas, Győr), ahol az 
egyházi életet irányító mágnások gátolták a kálvinizmus elterjedését. 
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Hasonló szerepet töltöttek Felső-Magyarországon a Thurzók és más mágnás 
családok.3 A dunántúli evangélikusok véglegesen szétmentek a kálvini 
tanítással a csepregi kollokvium4 után, amikor is a 16. század kilencvenes 
éveiben az ottani evangélikusok (nagyrészt magyarok) megalakították az első 
evangélikus egyházmegyét a királyi Magyarországon.5 E két protestáns 
egyházmegye kialakulása, ahol mindkettőben a magyar lakosság volt 
többségben, újból igazolja, hogy az egyes reformációs irányzatok más, tehát 
nem etnikai okok befolyására terjedtek. 

Felső-Magyarországon a 16. század második felétől terjedő kálvinizmus 
szintén akadályba ütközött, mégpedig a már kialakult lutheri egyházszervezet 
miatt. Ez volt az öt szabad királyi város esperessége, amelyek hatáskörébe 
tartoztak a vidéki lutheri egyházak is Sáros és a Szepesség területén. Ezekben 
a városokban a kálvinizmus csak kripto-kálvinizmus formájában létezhetett. 
Sárosban csak néhány református egyház jött létre, míg Szepesen csak kettő. 
Gömörben a lutheranizmust a királyi bányavárosok tartották és a lutheri 
földesurak kezében lévő egyházak. A tizenhárom felső-magyarországi 
megyéből a kálvinizmus teljesen vagy nagy részben tizenegy megyében 
terjedt el. (Abaúj, Zemplén, Ung, Bereg, Borsod, Heves, Gömör, Szabolcs, 
Szatmár, Ugocsa és Torna). Közülük háromban, Aba, Ung és Zemplén 
megyékben, nagy számban élt szlovák lakosság, amely szintén elfogadta a 
kálvini tanokat. 6 Fontos azonban megemlítenünk a magyar és a szlovák 
reformátusok kapcsán, hogy nemcsak e két etnikum fogadta el 
Magyarországon a kálvini tanokat. A Dunántúlon, Dél-Baranya megyében 
több szlovák református egyház alakult.7 Szlovén kálvinistákat még délebbre 

                                                 
3 Ezen mágnás családok a birtokaikon őrizték a lutheránus vallás dominanciáját, és 
a titkos, illetve kriptokálvinistákat üldözték. Példaként lehet megemlíteni gróf 
Thurzó Györgyöt, ki 1595-ben birtokáról elűzette Berger Péter  bitcsei esperest, 
mert azzal gyanúsították, hogy titokban kálvinista. 
41591-ben Csepregen találkoztak a lutheri és kálvini tanok dunántúli képviselői, 
mivel megegyezésre nem sikerült jutniuk, tulajdonképpen véglegesen elváltak a két 
reformációs irányzat képviselői és a kálvini, úgy mint lutheri egyház megalakulása 
kezdődot el Dunántúlot. KÓNYA, Peter: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1610–
1791. Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský 
Mikuláš, Tranoscius, 2002, 28. 
5 KÓNYA, Peter: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1610–1791. Evanjelici 
v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 
2002, 29. 
6 Gömör megyében az északi területeken lakó szlovák lakosság a lutheránus egyház 
hatáskörében maradt. 
7 LAMPE, Adolf: Historia Ecclesiae Reformatae. Utrecht, 1728. 
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is lehetett találni, a Dráva és a Száva folyók közti területen, és ami még 
érdekesebb, még a 18. század első felében is megtalálhatók voltak ugyanott.8 
Az említett népek nem önkéntesen, hanem a helybéli földesurak 
tevékenységének köszönhetően fogadták el az új hitet. A 16. század második 
felében a román ortodox lakosság körében missziós tevékenységet folytató 
lutheránus szászokhoz hasonlóan, a 17. század első felében református papok 
térítettek itt. Lórántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György felesége támogatta 
ezeket a missziós tevékenységeket, pl. Fogaras megyében református 
iskolákat alapított. 9 Továbbá számos román református egyház jött létre az 
etnikailag vegyes Bihar és Zaránd megye területein.10 Ezek az 
egyházközösségek azonban megszűntek, miután a református egyház 
elvesztette vezető szerepét Erdélyben. 

Hasonlóképpen alakultak a Rákócziaknak köszönhetően ruszin kálvinista 
egyházközösségek a munkácsi birtokokon és nagy valószínűséggel a 
Drugethek homonnai birtokain is a mai Kelet-Szlovákia területén. 
Nyilvánvalóan a keleti rítusú kereszténységet hívő emberek nem tudtak 
lelkileg egyesülni a kálvini tanítással, ezért a protestantizmus 
meggyengülését követően a rekatolizáció idején visszatértek az ortodox 
egyházba. E ruszin falvak kálvinista egyházainak helyzetéről számolnak be a 
fennmaradt Tiszáninneni Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei a 
rekatolizáció megindulásától kezdve.  

Valamelyik ilyen faluban már a 16–17. század fordulóján a korábbi 
református templomokat ismét ortodox illetve görög katolikus pópák 
használták. Egy egyházlátogatási feljegyzés1652-ből egy bizonyos 
Göröginye faluból így tanúskodik a helyzetről: „templomuk volt több 
bálvánnyal és orosz zászlóval... a paplak romokban ált, az iskola lepusztulva 
a kerítés ledőlve” 11 Még nehezebb helyzete volt a református lelkésznek 
Laborcmezőn. 1652-ben a kőtemplom ,,nagyon leromlott állapotban volt, 
tele orosz zászlókkal és bálványokkal. A lelkész háza a falu végén, erdő 
szélen el volt hagyatva és nemrégen a rablók is kárt tettek rajta, az állatokat 

                                                 
8 CSÁJI Pál: A magyar református eklésziák és prédikátorok első hivatalos összeírása 
1725–1729. Egyháztörténet 1958, 1, 34–74. 
9 Erdély és Patak fejedelem asszonya Lórántffy Zsuzsana I. Szerk. TAMÁS Edit 
Sárospataki Rákóczi Múzeum, Sárospatak, 2000. 
10 CSÁJI Pál: A magyar református eklésziák és prédikátorok első hivatalos 
összeírása 1725–1729. Egyháztörténet 1958, 1, 34–74. 
11 DIENES Dénes: Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek a 16–17. századból. 
Osiris, Budapest, 2001. 256. 
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elvitték. Az iskolát a falubeliek szétszedték és elégették..”12 A református 
prédikátor helyzetét és az ortodox lakosság hozzá való viszonyát a 
leányegyházakból fennmaradt feljegyzések mutatják: „A falukban olyan 
keresztények laknak akik se a templomról, se a paplakról nem akarnak 
gondoskodni. Azt mondják, hogy az nem az ő gondjuk, hanem a papé. Egyik 
prédikátor sem ment el tőlük verés nélkül. Sőt Ádámot megölték és a 
mostaninak is jutott pofozás. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy 
ezekben a falukban a kutyát is többre tartják mint a lelki tanítót. E világ 
igazán a papok tisztítótüze.”13  

Valószínű, hogy ilyen ruszin református faluból még több volt a 
Drugethek homonnai uradalmán és többségük Drugeth György konverziója 
és a rekatolizáció kezdete után kis idő múlva meg is szűnt. Talán az említett 
falvak az utolsók voltak, amelyek a 17. század közepéig fennmaradtak. Ezt 
azzal magyarázhatjuk, hogy lehetséges, hogy az ottani félreeső terület vegyes 
nemzetiségű lakosság vallási helyzetére a földesúr nem fordított túl nagy 
figyelmet, és a későbbi nagyobb ruszin migráció lehetett befolyással a 
viszonyok alakulására. Homonna környékén a legtöbb ruszin és szlovák 
kálvinista egyházközséget a 17. század első felében rekatolizálták, amire az 
1652-es egyházlátogatási jegyzőkönyv is rámutatott. Ugyanebből az évből 
Szerelmes faluban már nem ált a templom, mert az felégették a zsoldosok, a 
prédikátor azonban megmentette az istentisztelet kellékeit (egy kelyhet, egy 
ezüst tálcát és egy asztalterítőt) sőt azokat megtagadta kiadni a vizitátornak.14 
 
 

Szlovák kálvinista gyülekezetek 
 
Annak ellenére, hogy a rekatolizáció alatt a szlovák kálvinista gyülekezetek 
nagy része Abaúj, Zemplén, Ung és Sáros vármegyében megszűnt (aminek a 
földrajzi elhelyezkedésükön kívül más okai is voltak), olyan gyülekezetek is 
léteztek, amelyek egészen a 18. századig, sőt napjainkig fennálltak, illetve 
fennállnak. Természetesen a szlovák kálvinista gyülekezetek száma a 16. 
század végen és a 17. század elején volt a legmagasabb. 

A 17. század első felében a három tiszáninneni esperességben biztosan 
sokkal több szlovák református gyülekezet létezett, az is meg kell azonban 
jegyeznem, hogy ebben az időben a települések etnikai viszonyait nem lehet 

                                                 
12 DIENES Dénes i.m. 257. 
13 DIENES Dénes i.m. 257 - 258. 
14 DIENES Dénes i.m. 254. 
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teljes pontossággal rekonstruálni.15 Az alábbi falvakról lehet szó. Az Abaúji 
esperességben szlovák, illetve szlovák-magyar népesség hat református 
gyülekezetben és azok filiáiban létezett: Szinyér (f. Magyarbőd, Alsó és 
Felső Kemence, Györgyi, Füzérnádaska), Rozgony, Vajkóc (f. Királynépe, 
Abaújharaszti), Felsőolcsvár (f. Rás), Beszter (f. Izdoba, Lengyelfalva), 
Kassaújfalu. Az Ungi esperességben Ung vármegye faluiban Nagyszeretva 
(f. Kisszeretva, Pályin, Kráska), Szobránc (f. Felsőrőcse, Törökruszka, 
Jesenő), Hanajna (f. Sárosrőcse, Jósza), Vinna (f. Tarna, Kaluzsa, Harapás, 
Klokocsó), Zemplénben Budka (f. Dénesújfalu, Dobróka, Kamonya), 
Nagymihály (Lastomér, Mocsár, Topolány, Petrőc, Csécs, Verbóc, 
Nagyzalacska, Kiszalacska, Laborcszög, Hazsín), Sztára (f. Gödrös, 
Ordasfalva, Nátafalva, Sztankóc), feltételezhető hogy még Alsókörtvélyes 
(Rákóc, Leszna), Zemplénmátyás (f. Tavarna) és Újszomotor (f. Jeszenőc, 
Sartó) is ide tartozik.16 Szlovák lakosság lakhatott ebben az időben azokon a 
településeken, amelyeket a vizitátorok ruszinnak neveztek: Szerelmes (Alsó 
és Felsőlászlófalva, Koskóc, HankJánosvágása, Dadafalva, Tótalmád, 
Görbény), Göröginye (f. Kisökrös, Kiskárna, Vitézvágás, Szopkóc, Alsó és 
Felső Baskóc), Jánosvölgye (f. Lakács, Zemplénpálhegy), Mogyorósfalu (f. 
Topolóka, Hegedűsfalva, Istvántelke), Laborcmező (Rabóc, Tótalmád, 
Óbajna, Alsóberek) a Udva (f. Róna, Szélesmező, Adidóc, Papháza, 
Felsőkörtvélyes).17 Szlováknak lehet bizonyosan tekinteni Ungvár 
leányegyházát Huszákot. Hasonlóan szlovák református gyülekezetek voltak 
a 17. század második feléig Pazdics gyülekezetben és annak 
leányegyházaiban (Samogy, Karaszna, Mocsár, Zemplénszuha, Lask).18 A 
zempléni esperesség területén az alábbi falvakban éltek szlovák kálvinisták: 
Kozma (f. Brezina), Szilvásújfalu, Kisozoróc (f. Nagyozoróc), Alsóizsép (f. 
Cselej), Tőketerebes (f. Parics, Nagyruszka, Hardicsa), Miglész, Gálszécs (f. 
Felsőkohány, Gerenda, Dargó, Bacskó, Kereplye, Stankóc, Visnyó,  
Zebegnyő, Kincses, Albinó, Udvarnok, Parnó), Sécspolyánka és Varannó.19 

                                                 
15 Az egyes községek etnikai struktúrája a 17. században eltért a következő 
században kialakult helyzettől, főleg az etnikai határok területén a magyar lakosság 
megtalálható volt északabb területeken. A szatmári béke után a magyar és szlovák-
magyar lakosság délebbre került és helyette a szlovák, illetve ruszin lakosság 
települt be. Ekkor szűntek meg az említett ,,nyelvi szigetek”, pld. Sáros 
vármegyében. 
16 A felsorolt három gyülekezet lakosság része valószínűleg lutheránus volt. 
17 DIENES D. i.m. 
18 HÖRK József: A Sáros-zempléni ev. esperesség története. Kassa, 1885, 353–354. 
19 DIENES D. i.m.  
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Ezeken a gyülekezeteken kívül, amelyek a legrégebbi egyházlátogatási 
jegyzőkönyvekben voltak bejegyezve, kálvinista egyházi gyülekezetek más 
falvakban is léteztek: Nagydomasa 20, Bánóc, Bézs, Málca, Füzesér 
a Vámoslucska.21 Ugyanez érvényes a homonnai  uradalomra, de Drugeth 
György rekatolizálása után a gyülekezetek hamar visszatértek volt 
vallásukhoz. Szlovák kálvinisták éltek bizonnyal a homonnai gyülekezetben 
és annak leányegyházaiban.22 A 25 sárosi gyülekezet mindegyike, illetve 
nagy része szlovák volt: Szentmihályfalva, Hazsgut, Kende, Sebes, Ternye, 
Komlóskeresztes, Tarcaszentpéter, Tolcsemes, Töltszék, Szedikart, Deméte, 
Somos, Balpataka, Budimér, Kapi, Somosújfalu, Lapispatak, Tótsóvár, Finta, 
valamint Cselfalva Nagysáros leányegyházaival, Mocsármány, Enyicke, 
Nagyszilva, vagy Tapolykomlós.23 Természetesen szlovák hívek két szepesi 
gyülekezetben is voltak: Márkusfalva és Batizfalva. 

Így a mai Kelet-Szlovákia területén a 17. század első felében több mint 
150 szlovák kálvinista gyülekezet működött. Természetesen számolnunk kell 
azzal is, hogy e gyülekezetek egy részét magyarok, vagy ruszinok alkották. A 
17. század második felében, amikor a rekatolizációs folyamat megindult, 
körülbelül 100 egyházi gyülekezet létezhetett. A rekatolizáció, de más 
folyamatok miatt is a 18. század második felében már csak 33-ra, tehát 
mintegy harmadára csökkent ezen gyülekezetek száma. 

Természetesen a többi, nem szlovák gyülekezetek is csökkentek, de nem 
ilyen nagy mértékben. Ennek a nagy különbségnek okait nem a gyülekezeti 
tagok nemzetiségi hovatartozásában kell keresnünk, hanem szociális, 
gazdasági, demográfiai viszonyokban, amelyek az említett időszakban 
jelentősen megváltoztak. Még a 17. század folyamán megszűnt a kálvinista 
gyülekezetek nagy része a felső-zempléni Homonnai uradalomban, és 
ugyanúgy Sáros vármegyében is. Ez a helyzet leginkább a homonnai 
Drugethek rekatolizációjának eredménye volt. A gyülekezetek számának 
radikális csökkenésében a zempléni református-evangélikus unió felbomlása 
is közrejátszott (1663), aminek következtében több gyülekezet került át a 
sárosi-zempléni evangélikus esperességhez. Lényegesen megváltoztatta a 
lakosság számát, és így a reformátusok arányát is az 1710-es nagy 

                                                 
20 Egyes források szerint a faluban evangélikusok laktak. 
21 KIRÁLY  Péter: A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1953, 29–30. 
22 Még nem voltak feljegyezve a legrégebbi ungi egyházlátogatási 
jegyzőkönyvekben. 
23 Lehetséges, hogy valamelyik faluban csak a földesúr és annak házának lakosai 
volt kálvinista. 
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pestisjárvány. Ez ugyanis legnagyobb mértékben éppen azokat a területeket 
érte, ahol a szlovák kálvinista gyülekezetek többsége terjedt el. Számos 
településen a népesség többsége, vagy akár egésze a járvány áldozata lett, az 
elpusztult lakosságot pedig a görög- és római katolikus északról illetve 
délebben élő etnikumokból pótolták. Az ilyen települések maradék 
református lakossága aztán könnyen asszimilálódott az új betelepülőkhöz. 
Ezen említett okokon kívül a rekatolizáció is nagy részben csökkentette 
a református gyülekezetek számát, a rekatolizációt pedig többnyire a helybeli 
földesurak kezdeményezték.  

Az itt felsorolt események tehát tisztán bizonyítják, hogy a 16. illetve 17. 
század elején létezett egy kis létszámú szlovák református lakosság, ennek 
rohamos csökkenése azonban nem az elmagyarosítás következménye, hanem 
teljesen objektív okok játszottak közre.24 
 
 
 
Annamária Kónya 

Religious Stereotypes, or is Calvinism a “Solely Hungarian Religion”? 
Thoughts on the Ethnic Determination of Calvinism in Hungary 

 
In the past several oversimplified schemata were formulated regarding the 
history of the Reformation and especially the history of Hungarian 
Calvinism. According to one of the most common statements Calvinism can 
be linked exclusively to the Hungarian population. This misconception, 
which regards Calvinists as Hungarians and Germans and Slovaks as 
Lutherans, sprung from the false association of ethnicity and one or the other 
branches of Protestantism. Historians drew further false or misleading 
conclusions from these misconceptions. For example they stated that in those 
regions which were not inhabited by Hungarians Calvinism was spread only 
by force, or that in mixed congregations Calvinists assimilated the Lutherans. 
The records of canonical visitations prove that at the turn of the 16th and 
17th Centuries there were some 150 Slovakian Calvinist congregations in 
present-day Eastern Slovakia where the majority of the population was 
Slovak. 
Due to several demographic, economic and social factors two-thirds of these 
Slovakian Calvinist congregations disappeared in the next decades. 

                                                 
24 VARSI, Branislav: Vznik a vývin slovenských kalvínov na východnom Slovensku. 
Historický časopis 1991, 2, 144. 
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Due to several demographic, economic and social factors the number of 
Slovakian Calvinist congregations dropped by two-thirds in the next decades. 
Many congregations simply ceased to exist, but certainly there are some 
settlements, where Slovak Calvinists still live today. 




