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Nők, női szerepek a református egyházban a mai 
Szlovákia területén és Kárpátalján  
a két világháború között

„Minden korra nézve a legjellemzőbb s a kor lelkét a legmeghatározottabban az 
adja, hogy hogyan értékeli a nőt s hogyan gondolkodik róla. Ha egy kort meg akarunk 
ismerni, keresnünk kell, hogy milyen a női ideálja, milyen az a kép, amelynek szeretné 

s akarná láttatni a nőt.”
(Zsemlye Lajos református lelkipásztor)

(Bevezetés) Csehszlovákia a két világháború közötti időszakban kiemelkedően telje-
sített a demokrácia intézményének fejlesztésében, valamint a gazdasági és szociális 
ágazatokban, bár tagadhatatlan, hogy az egyes országrészek eltérő fejlettségi szinten 
álltak, ami maga után vonta a szociális igények kielégíthetetlenségének problémáját, 
mely legjelentősebben a magyar lakta területeket érintette.1 Ezek a kielégítetlen szociá-
lis igények (és a háború miatt még inkább felerősödő vallási igények) hívták életre azt 
az élénk belmissziós tevékenységet, melyben új, formabontó módon kapcsolódtak be a 
különböző női generációk. A következőkben egy kutatás eredményeit foglalom össze, 
amely egy idáig feltáratlan nézőpontból közelíti meg a két világháború közötti cseh-
szlovákiai magyarság történetét. A nőtörténet szempontjából, tanulmányom célja, hogy 
egy általános képet vázoljon azokról az egyházon belüli szereplehetőségekről, melyek 
jelen voltak az első csehszlovák állam időszakában. Munkám fókuszában a női emanci-
páció kérdésköre áll: hogy milyen formában nyilvánult meg az egyházi közbeszédben, 
miként kommunikálta az egyház saját közlönyein keresztül az abban a korban erőteljes 
változásokat mutató női szerepekről kialakított álláspontját. Hogyan gondolkodott a nők 
egyházi munkába való betagozódásáról, valamint, hogy a keresztyén nők, maguk, ho-
gyan látták saját szerepüket a megváltozott társadalomban. A kutatás forrásanyagát a két 
világháború között megjelent református sajtóanyag áttanulmányozása jelenti, mely cím 
szerint a következő kiadványokat takarja: Református Egyház és Iskola (1921–1938), 
Szeretet (1923–1927), Református Leány (1931–34), valamint doktori disszertációk és 
egyéb publikációk, kiadványok. Ezen lapok szerkesztői között éppúgy találunk püspö-
köt és teológiai előadót, mint egyszerű vidéki lelkészfeleséget. A cikkek írói azonban 
az egyházi társadalom jóval szélesebb rétegét fedik le: külföldön tanult lelkipásztor, 
lelkészfeleség, tanítók és tanítónők, diakonisszák, leányköri tagok, magukat keresz-
tyénnek valló kamaszlányok. Továbbá az újságok közöltek írásokat az anyaország és 
más elcsatolt területek szerzőitől is. A már felsorolt sajtótermékek közül a Református 
Egyház és Iskola volt az egyház hivatalos közlönye, ezen keresztül fogalt állást, nyil-
vánított véleményt azokban a témákban, melyek az egyházi vezetőket és társadalmat 
foglakoztatta. A Szeretet egy lokálisabb kiadvány volt, melyet a mai Kárpátalja területén 
adtak ki és terjesztettek. Ebben a két lapban leginkább az egyházi élet meghatározó férfi 
személyiségei formáltak véleményt. Ennek szöges ellentéteként a Református Leány egy 
lelkészfeleség szerkesztésében jelent meg. A cikkek írói között (néhány férfi példát le-
számítva) tanítónőket, fiatal hívő lányokat, leánykörök tagjait találni. Közülük jó néhá-
nyan az írásaikban megjelenő véleményükhöz nem kívánták a nevüket adni. A kiadvány 
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megjelenésekor leszögezte, hogy nem tartozik az egyház hivatalos közlönyei közé, 
de ennek ellenére hasábjain nem igazán enged teret a hivatalos egyházi állásponttól 
eltérő vélemények megnyilvánulásának. Az egyéb szakirodalom felhasználása mellett 
az áttanulmányozott sajtótermékekből 128 cikk lett kiválasztva, melyekből hétféle női 
szereplehetőség rajzolódott ki: kálvinista leány, konferenciázó leány, leánykör, reformá-
tus nő, református tanítónő, református diakonissza, református lelkészné. Ezek voltak 
azok a platformok, amelyeken keresztül a nők kivehették részüket az egyház munkájá-
ból. A hét szereplehetőségről más-más véleményekkel találkozhatunk a sajtó hasábjain. 
Vannak közöttük elismerésnek örvendő szerepek és olyanok is, amelyeket egyes cikkek 
írói a nő Istentől kapott feladatával ellentétestesnek tartottak.

Kálvinista leány
A rendelkezésemre álló református sajtó nagyon jelentékeny propagálást mutatott az 
erős kálvinista hagyományokkal és értékekkel bíró református lányok életvitelének 
népszerűsítésére, mintegy alternatívát felkínálva a világban jelenlévő aktuális bűnös 
trendekkel szemben. Gyakorlatilag száz százalékban elítélte és elvetette korának modern 
női ideálját. Tette ezt arra a véleményre alapozva, hogy a fiatal lányokat csábító világi 
dolgok a Kísértőtől valók. Ez a vélemény egységesen jelen volt, akár férfi, akár nő nyil-
vánult meg ezzel kapcsolatban az újságok lapjain. Azonban teret engedett a fiatal lányok 
egyházon belül megnyilvánuló egyfajta részleges emancipációjának. A narratíva a fiatal 
lányok egyházi munkába való betagozódását egyértelműen szorgalmazta, azonban sem 
az egyház, sem pedig az abban szerepet vállaló lányok nem tekintettek erre úgy, mint a 
nőjogi törekvések érvényesítésére, annál inkább, mint Krisztustól való elhívásra.

A kálvinista leány jellemábrázolása
A kálvinista leány lelkiéletének legfontosabb vonása, hogy feltétlenül elismeri Isten 
szuverenitását, Istennek feltétlen alárendeltjeként él. A kálvinista leány számára Isten 
Jézus által lesz megismerhető, Jézuson át nézi Istent, Jézust személyes megváltójának 
fogadja el. Életét, gondolatait parancsai szerint rendezi be. Az Isten fogalmából alakul ki 
a kálvinista leány önmagáról alkotott fogalma. Ő Isten gondolatainak hordozója a földi 
világban, tehát nem emésztheti őt fel a mindennapok küzdelme, szenvedése, életének 
rendeltetését abban látja, hogy Isten nevét megdicsőítse. A kálvinista leány karakter. 
Élete azért komoly és mély, mert minden cselekedetét és szavát az Isten törvényén méri 
meg. Az egyetlen szabály az életében, hogy mit követel tőle Isten. Egész lényét áthatja 
egyfajta komolyság, amely által távol tudja tartani magától a felületességet, léhaságot 
és tiszta légkört tud teremteni maga körül. A kálvinista leány kultúrája túlmutat a külső 
életformák elsajátításán, ő inkább a belső élet finomítására törekszik. Intenzív lelki éle-
tet él, életében formáló és alakító szerepet játszanak a csendes órák. A kálvinista leány 
lelke a Bibliából táplálkozik, abból Istennek hozzá intézett szavát halja. A kálvinizmus 
teszi szabaddá a női lelket. Észreveszi a szegényt, az elhagyatottat, az egyház szeretet-
munkájába bekapcsolódva hirdetheti az evangélium üzenetét. A református leány visel-
kedésének és magatartásának tükröznie kell, hogy tisztában van a kísértésekkel és tudja, 
hogy miként védekezhet ellenük. A szabadtéri játékok önfegyelemre tanítják a kálvinista 
leányt, amennyiben mindkét nem képviselteti magát, úgy kifejezetten alkalmas a keresz-
tyén úri lelkület érvényesítésére. Azonban vigyáznia kell a különböző ismert társasjá-
tékokkal, oda kell figyelnie azokra a korlátokra, amelyek egy keresztyén fiatal számára 
átléphetetlenek. A kártyázásra kedvesen tekint a református leány, akkor, ha nagyszüleit 
látja esténként játszani, azonban idegen és visszataszító kell, hogy legyen számára az a 
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festett arcú, cigarettázó egyén, aki életéhez ez hozzá tartozik. A református leány nem 
táncol, mert református keresztyénnek lenni annyit jelent, mint minden tekintetben kö-
vetkezetesnek lenni Isten kijelentéséhez. Életének egyetlen zsinórmértéke a Szentírás. 
A református leánynak kötelességei vannak. Kötelezettségei vannak családban, az ut-
cán, az iskolába és a társaságban is. A református leány, otthon és a családban egyformán 
engedelmes, szót fogad szüleinek, testvéreivel figyelmes és megértő. Nem erőszakos és 
nem arra törekszik, hogy mindig neki legyen igaza. Abban az esetben, ha a leány valahol 
alkalmazásban van és ott méltatlanul bánnak vele, akkor ő nem goromba vagy feleselő. 
Keresztény mivoltából adódóan alárendeltként is felsőbbrendűséget sugároz. Az utcán 
sétálva szerény, nem keresi a feltűnést, nem viselkedik kihívóan. A református leánynak 
szabad társaságba járni, de fontos, hogy feltegye ott magának a kérdést, miként csele-
kedne Jézus.

A kálvinista leány emancipációja
A Református Leány havilap köszöntőjében olvasható, hogy számos férfi ellenezte, 
hogy egy ilyen jellegű lap elinduljon. Ebből arra lehet következtetni, hogy egy bizonyos 
réteg számára, már túlmutatott az elfogadhatón a csak nők által összeállított sajtótermék. 
Az, hogy ez mégis megtörtént, bizonyítja, hogy a női hangnak sikerült utat törni a val-
lással és egyházzal foglakozó közbeszédbe. Azonban fontos hozzátenni, hogy a folyó-
irat teljes fennállása alatt a kálvinista irányzatot képviselte, és elutasított minden nemű 
eltérő véleményt. A részleges emancipáció elfogadásáról tesz tanúbizonyságot Zsemlye 
Lajos református lelkipásztornak a II. Országos Leányköri Konferencián elhangzott 
azon tétele, amely szerint a kálvinista leányok új típusa lesz az egyház belső életének 
megváltoztatója. Ők lesznek azok, akik az egyház segítségére sietnek, hogy az az egész 
társadalmi élet megújító erőévé tudjon válni. A Református Egyház és Iskola hasábjain 
formál hasonló véleményt Czibor József református lelkipásztor, aki elengedhetetlennek 
tartja, hogy foglalkozzanak a nők egyházban való szerepvállalásával. Előrevetíti, hogy 
a nők idővel az egyházban olyan ez idáig csak férfiak által ellátott szerepköröket is be-
töltenek majd, mint a presbiter és a lelkész tisztsége.

Konferenciázó leány
Az országostól a lokális konferenciákig
Összesen 5 olyan konferenciát szerveztek, melyet a sajtó az országos jelzővel illetetett. 
Ezekre 1926 és 1931 között került sor. Az első négy konferencia (Komárom, Léva, 
Negyed, Nagysalló) több naposak voltak, míg az utolsó országos név alatt jegyzett 
konferencia már négy különböző helyen került megrendezésre (Nagykálna, Kamocsa, 
Csap, Tornagörgő) – ezek azonban már csak egy-egy naposak voltak. Az első két orszá-
gos leánykonferencia megrendezésében nagy szerepet vállalt Galambos Zoltán komá-
romi lelkipásztor, aki végig aktív tagja és pártolója maradt a konferenciáknak. Ő maga 
a konferenciázó leányok között nagy népszerűségnek is örvendett. A konferenciákon 
kezdetben csak férfi előadókkal találkozunk, míg a III. országos konferencián Csekes 
Béláné (lelkészné) személyében megjelenik az első női előadó, akit később más női 
résztvevők is követnek. Az országos leánykonferenciák mellett megrendezésre kerültek 
kisebb lokális konferenciák is, melyekről 1926 és 1934 között aktívan tudósított a sajtó. 
Bizonyosan állítható, hogy 1932-től már hivatalosan nem beszélnek országos leánykon-
ferenciáról, felváltották őket a lokális konferenciák, melyekről már eltérő részletességgel 
számol be a sajtó. (Lásd 1932-ben a Deákin, Hetényen és Pozsonyban megtartott egynapos 
konferenciákat illetően a Református Egyház és Iskola csak a pozsonyi vonatkozásában 
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tett közlést, míg a Református Leány mindháromról). A Református Egyház és Iskola 
1935-től nem tesz említést konferencia témakörben (a kegyes Tábithákat leszámítva) 
egyetlen kivételt képez az 1938-as számban megjelent nagyszőlősi konferenciára való 
felhívás. A konferenciák egynapossá és lokálissá válását a kiadványok alapján egyértel-
műen a gazdasági válság következményének lehet tulajdonítani. Kijelenthető, hogy a 
fiúkonferenciákéhoz hasonló törés a lányok esetében nem történt, sőt a lányok nagyon 
is szorgalmazták a konferenciák szervezését. Így az országos leánykonferenciák nem 
megszűntek, hanem a gazdasági válság hatása miatt idővel olyannyira lokálissá váltak, 
hogy a sajtó nem tartotta számon valamennyit.

Konferenciák Kárpátalján
A nagyszőlősi református leánykonferenciát az 1927 augusztusában rendezett II. 
Országos leánykonferencia ihlette, ahol is elhangzott egy óhaj arra vonatkozólag, hogy 
a konferenciák áldását a keletiek felé is ki kellene terjeszteni. Ezt követte egy ígéret, mi-
szerint a következő évben Ruszinszkóban (ma: Ukrajna, Kárpátalja) rendezik az orszá-
gos konferenciát. A konferencián jelen lévő szőlősi leánykör vezetője és annak két tagja 
azonban már két hónapon belül szerették volna megvalósítani saját konferenciájukat. A 
konferenciát sikerült is 1927-én októberében megrendezni. A nagyszőlősi konferenciát 
az 1929-ben Técsőn rendezett konferencia követte.

Kegyes konferenciák – Tábithák Kiskoszmályon
A Béthel árvaházi mozgalom, másik megnevezésén Kiskoszmályi mozgalom evangeli-
zációs munkája hívta életre a Timótheus Szövetséget, melyek a kegyes lelkiség terjesz-
téséért és a fiatalok közötti munkáért feleltek. A mozgalomhoz tartozó fiatal lányok és 
asszonyok tömörítésére jött létre 1935-ben a Tábitha Szövetség. A szerveződés meg-
alakulása az 1932-ben, Kiskoszmályon megtartott konferenciához nyúlik vissza, ahol 
is felvetődött, hogy a bibliakörökön túl ki kellene terjeszteni az evangéliumot minden, 
az iránt érdeklődő leány számára. A kezdeti lelkesedést azonban nem követte jelentős 
munka és az 1936-ban Kiskoszmályon tartott konferencián a szövetség tagjai maguk 
ismerték be, hogy a mozgalom kifulladt, azonban újraélesztésére tesznek kísérletet. A le-
ánykonferenciát követő kétnapos asszonykonferencián döntés született arról, hogy a lel-
kiség felélesztésének érdekében konferenciák helyett inkább Tábitha kurzusokat (ezek 
nyaranként 50 főt számláló összejövetelek voltak) fognak tartani, melyeken a résztvevők 
egy héten át egyedül a lelkükkel tudnak törődni. A két konferenciát követően a Tábithák 
megkezdték a nők között végzett intenzív missziójukat. A Hajnal (Külmissziói folyó-
irat) 1936 novemberében, Tábitha néven külön rovatott indított Leskovits Mária (diako-
nissza) szerkesztésében. Ebben kaptak helyet a szövetség munkájával kapcsolatos hírek. 
Néhány hónappal később újabb rovat indult Kis Tábitha néven, melynek célja az után-
pótlás megteremtése volt. A Tábitha Szövetség egészen az első bécsi döntésig végezte 
tevékenységét. (Egy rövid időre sikerült a lábukat Kárpátalján is megvetni, 1937-ben 
konferenciát rendeztek Csapon.)2

A konferenciázó leány emancipációja
A sajtó (és abban Zsemlye Lajos lelkipásztor) kiemelt helyen kezeli a konferenciáknak 
az anyaszentegyházra gyakorolt pozitív hatását. A leánykonferenciák résztvevőit a kál-
vinista értékek büszke felvállalóinak tartja, akik ellenállnak a modern kor megromlott 
erkölcseinek. Büszke arra, hogy a konferenciák által életre hívott leánykörök aktívan 
veszik ki részüket az egyház szociális feladataiból. Az újságok lapjairól kiviláglik, hogy 
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a konferenciázó lányok büszkék tevékenységükre, elszántak és nem félnek a kiadványok 
hasábjain megvédeni tevékenységüket a kritikus hangokkal szemben, melynek az egy-
házi sajtó nem is vet gátat. A leánykonferenciákról elmondható, hogy az egyházi keretek 
között megnyilvánuló részleges emancipáció színterei, melyet a nőjogi törekvések érvé-
nyesítésével szemben, a Krisztus általi szolgálatra hívás inspirált.

Leánykör
A leánykör témakörben vizsgálat tárgyát képezte a rimaszombati és a komáromi leány-
kör tevékenysége a sajtóban nyilvánosságra hozott éves jelentések alapján. Az újságok 
hasábjain találkozhatunk olyan formabontó jelenséggel is, mint leányköri vezetők részé-
re oktatott ószövetségtan. A köri munkában ugyancsak jeleskedtek a már előző részben 
említett kegyes Tábithák és a Református Leány szerkesztője sem volt rest abban, hogy 
a köri munka fontosságát és jelentőségét külön rovatban propagálja. Ugyanakkor meg-
szólaltak olyan hangok is, akik úgy vélték, hogy a leánykörök tagjai nem elég lelkesek, 
amelynek okát a világi dolgok és az egyszeri örömök túlzott igényében jelölték meg.

Rimaszombat vs. Komárom 
A komáromi és rimaszombati leányköri jelentések kimutatták, hogy a két leánykör 
más-más profilt képviselt (vélhetően az adott profilok a leányköröket lelkiekben veze-
tő lelkipásztorok szellemiségét tükrözték). Míg a rimaszombati leánykör tevékenysége 
látványos programok szervezésében nyilvánult meg leginkább, addig a komáromi le-
ánykör a lányok belső lelki elmélyülésére fektetett nagyobb hangsúlyt. Ebből adódóan 
a leánykörök eredményei nem rendelhetőek egymás felé vagy alá, eltérő profiljukból és 
erőforrási lehetőségeikből adódóan. Mind a két egyesület felmutatott eredménye tisz-
telet tárgyát képezte az adott időszakban. Kanda Mária rimaszombati leányköri vezető 
személye pedig kiemelten nagy elismerést élvezett a sajtóban.

Leányköri vezetők tanfolyama Komáromban
Az 1928-ban rendezett tanfolyamot a leánykörök vezetői maguk kezdeményezték. 
A tanfolyam célját három pontban határozták meg. Az első a bibliai és vallásos isme-
retek gyarapítása, mivel sok leányköri vezető nehezen boldogult főként az Ószövetség 
magyarázatával. Második célként a pedagógiát határozták meg. Fontosnak tartották, 
hogy több mindent megtudjanak a célközönség, a serdülő lányok lelkületéről, problémá-
iról, korukkal járó sajátosságaikról. A harmadik cél pedig a gyakorlat volt. A kurzuson 
tiszteletet tette Balogh Elemér püspök és Szilassy Béla egyházkerületi főgondnok is. 
A tanfolyam rámutatott egy érdekes aspektusra, mint, hogy egy olyan kiemelten férfiak 
által művelt tudományt, mint az Ószövetségtant, lányok részére oktattak.

Tábithák és köri munka
A Tábithák bibliaköri munkával kapcsolatos havi összejöveteleiről, időpontjairól rend-
szeresen tudósított a Hajnal. A kiskoszmályi mozgalmon belül, egy fontos döntés 
született, miszerint az árvaház valamennyi lányokat/nőket érintő munkáját a Tábitha 
Szövetség teszi magáévá. A szövetség egy 17 pontos programban határozta meg célja-
it. Ez alapján a szövetség a következő feladatokat kívánta volna ellátni: Leány és asz-
szony bibliakörök létrehozása és országos szövetségbe tömörítése. Szegénygondozás. 
Beteggondozás. Béthel diakonissza anyaház, Tábitha diakonissza kórház és Tábitha 
aggmenhely felépítése. Bölcsődék, óvodák létesítése. Saját misszionárius munkába ál-
lítása. Iratterjesztés. Cseléd, cigány és női fogház misszió. Programjukat csak részben 
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sikerült megvalósítani, tevékenységük leginkább a Tábitha találkozókra, női bibliakörök 
szervezésére, vasárnapi és leányköri munkára, imádkozásra, iratterjesztésre, valamint a 
kiskoszmályi és lévai árvák támogatására terjedt ki.3

Köri rovat
A köri rovatot a Református Leány 1933. januári számában vezették fel. A rovat a leány 
és ifjúsági köröknek négy-négy összetevőjére adott programot. A felkészülésre, beszél-
getésre, a diskurzus megindítására és az imádkozásra. A rovat létrejöttében szerepet 
játszottak mind a kerületi belmissziós lelkész-előadók, mind pedig azok a lányok, akik 
egyenként fordultak a szerkesztőhöz egy ilyen jellegű rovat kezdeményezésével. A rovat 
az újság 1935-ös megszűnéséig megmaradt.

Leánykör Kárpátalján 
A Református Leány 1933. januári számában teszi meg egyetlen közlését Kárpátalja le-
ányköri vonatkozásában. Eszerint leány és asszonykör 33 helyen működik 1500 taggal. 
Valamennyinek fő profilját a bibliatanulmányozás adja, ezt követi a szeretetmunka, de ki-
látásba volt helyezve ifjúsági körök létrehozása is. A cikk szerint a jövőre nézve fontos cél 
a leányköri vezetők képzése, melyet tanfolyamok szervezésével kívánnának megvalósítani.

Leánykör és az emancipáció
A Református Leány és Református Egyház és Iskola hasábjairól kiviláglik, hogy a 
leányköri munkát csak mélyen kálvinista lelkületű lányok tevékenységeként tudták el-
képzelni. A lelkészek leányköri vezetők irányában tanúsított tiszteletéről és munkájuk 
elismerésről árulkodik, hogy nem találtak kivetni valót abban, hogy fiatal nők is mű-
veljék az ószövetségi magyaráztok tudományát. Annak ellenére, hogy bár nem voltak 
tudatában annak, hogy a leányköri tevékenységük az egyházi munkában megnyilvánuló 
emancipáció jele, mégis képesek voltak megvetni akár saját tagjaikat is olyan jellegze-
tesen női dologért akár, mint az öltözködés kérdése, melyből kitűnik, hogy kálvinista 
szellemiség harcot viselt a nőiesség ilyen ártatlan megnyilvánulása ellen.

Református nő
Az áttanulmányozott sajtóanyag arra mutatott rá, hogy míg a fiatal kálvinista lányokról 
való diskurzus egyfajta emelkedettséget és magasztosságot mutat, addig a felnőtt nőkről 
már sokkal reálisabban és erősebb kritikai hangot megütve szólnak.

Református lány vs. református nő
Kimutatható, hogy míg a fiatal lányok egyházban betöltött gyakorlati munkáját kifejezetten 
pártolja a sajtó, addig a felnőtt nőkről már úgy nyilatkozik, hogy leginkább anyaszerepben 
lehetnek egyházuk szolgálatára, egyéb egyházi megbízatásokat csak akkor vállaljanak, ha a 
családban betöltött kötelezettségeik után még időt tudnak rá fordítani. Az újságokban hangot 
kapott olyan mai szemmel meglehetősen provokatív vélemény is, mely különbséget tett ab-
ban, hogy a nők között kicsoda, milyen intenzitással veheti ki részét az egyházi munkából. 
Elsősorban, tanítónőket, tanítónéket és lelkésznéket tartottak jogosultnak erre.

A nő szociális feladatai a családban
A kálvinisták azt a nézőpontot képviselték, miszerint a 20. század társadalma, és an-
nak alapja a család már sokkal nagyobb követelésekkel lép fel a nőkkel szemben. Már 
nemcsak háziasszonyt keres a férfi, hanem lelki társat, egy intelligens másik embert 
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szeretne, aki egyszerre egyesíti magában a régi asszonyok követendő jó tulajdonságait 
és a modern lány felkészültségét és letisztult nőiességét, amelyhez erőt a Megváltótól 
kap. Egyúttal hangot kapnak olyan vélemények is, hogy amennyiben a nők nem telje-
sítik családi kötelezettségeiket, akkor letaszíttatnak arról a kiemelt helyről, ahová Jézus 
emelte őket. Egzisztenciát pedig csak gyakorlatilag teljesíthetetlen feladatok kitűnő el-
végzésével érhetnek el.

Nőmozgalom Kárpátalján
Az első lelkész, aki felhívta a gyülekezeti asszonykörök fontosságára a figyelmet, Bácsy 
Gyula volt. 1928 végéről már nyolc működő és négy induló asszonykörről lehet tudni, 
azokból a gyülekezetekből, ahol már megindult a belmissziói munka. A nőmozgalom 
felvirágoztatásában kiemelkedő szerepet játszott Nagy-Idayné, Szabóné, Budayné és 
Pumné. Az asszonykörök feladati közé tartozott az özvegyek és árvák gondozása, ár-
vaház segítése a gyermekek és az egész család református nevelésének támogatá-
sa. Budayné maga képviselte az 1929. október 8–9. között Técsőn a nőmozgalom 
ügyét. Úgy vélte, hogy eljött az ideje, hogy a nőmozgalom egységes vezetés alatt 
alakuljon meg. A megalakulás erősítette a nőmozgalom helyzetét a kárpátaljai kerület-
ben. 1930-ban a szövetség Szeles Katót választotta meg a szövetség utazó titkárának, 
melyet megerősített Nagy-Idayné nőszövetségi elnök. Feladati közé tartozott a leánykö-
rök vezetése és a hitoktatás.4

A református nő emancipációja
Az emancipáció kérdéskörében meglehetősen nehéz konklúziót vonni, abból kifolyólag, 
hogy a vizsgált cikkekben túlnyomó többségében férfiak vagy erős kálvinista szellemi-
séget képviselő nők nyilvánítottak véleményt. Nem találtam olyan megnyilvánulást, 
amely a fő véleményformálók körén kívülről érkezett volna, és amely képet tudott 
volna adni arról, miként is vélekedtek a református nők saját szerepüket illetően. 
Ugyanakkor érdekesség, hogy a református nő témakörben olyan cikkekkel szintén 
találkozunk, melyek nyíltan elemzik a kor klasszikus értelemben vett feminizmusát, 
női emancipációját. Az ilyenfajta nyílt véleménynyilvánítással ebben a témakörben 
találkozunk először a sajtó hasábjain.

Református tanítónő
Az áttanulmányozott írásokból arra lehet következtetni, hogy az 1930-as években a nők 
tanítói szerepben való megnyilvánulása még nem teljesen volt társadalmilag elfogadott 
(legalább is a vizsgálatot érintő területeken). Annak ellenére, hogy a lelkészek elismer-
ték őket, és kiemelt helyen kezelték azon nők között, akik aktívan bekapcsolódtak az 
egyházi munkába, mégis valószínű női mivoltukból adódóan az emberek nagyobb kriti-
kával éltek velük, mint férfikollégáikkal szemben.

A református tanítónő kritikája
Az erre a témakörre kiválasztott sajtóanyagban figyelemre méltó az az írás, amely a ta-
nítónők nehézségeit fejtegeti. Olyan nehézségekről olvashatunk, mint, hogy a tanítónők-
nek egyedül, egymástól távol kellett megküzdeniük az őket ért bírálatokkal, a vidéki élet 
minden bizonytalanságával, továbbá tanítónőknek voltak olyan kötelezettségeik, melyet 
nem az emberek tetszésért tettek, ebből adódóan nem járt együtt az emberek elisme-
résével. A közvéleménytől annyit szerettek volna csupán, hogy engedjék dolgozni 
őket és csak akkor foglakozzanak velük, ha a munkájukban valós kifogásolnivalót 
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találnak. Kivételt csak lelkészek jelentettek abból adódóan, hogy egyedüliként támo-
gatták és bíztatták őket munkájuk folytatásra. Nem elismerésre és dicséretre vágytak, 
hanem megértésre, szeretetre és együttdolgozásra.

Egy református tanítónő lelki élete
A tanítónők egy része a szolgálatot kétféleképpen tudta csak elképzelni. Úgymint lélek-
kel vagy anélkül végzett munkát. Mivel, hogy a lélekkel való közösség egyet jelentett 
számukra az élet és a békesség kettősével, ezeket pedig elengedhetetlenek tartották a 
munkájukban. Zsemlye Lajos lelkipásztor nyomán a lelki életnek három kiemelt fázisát 
különböztették meg: csendes óra, Bibliaolvasás, imaélet. A csendes órát úgy definiál-
ták, mint a teljes elcsendesedés és az Úrtól való tanításnyerés idejét. Egyfajta előké-
szítő-óraként is értelmezendő, amikor lehetőség nyílt imában Jézus elé vinni a tanított 
gyermekeket. A csendes óra segített továbbá abban, hogy türelemmel és a megfelelő 
lelki erővel rendelkezzen a tanításhoz. A Biblia olvasását nemcsak magukban, hanem a 
tanulókkal együtt is gyakorolták. Jelentősége abban állt, hogy abból merítettek ihletet 
a tanítás, fedés, megjobbítás, igazságra való nevelés elsajátításához. Az aktív imaéletre 
úgy gondoltak, mint egy összekötő kapocsra a világ többi részén élő keresztyénekkel. Ez 
által érezhették magukat Krisztus egyházának tagjaiként és ismerhették meg lelki test-
véreiket. Akármennyire is küzdelmes volt az életük, a lelki életben mégis örömre tudtak 
találni, Istenből erőt meríteni. Úgy vélték a lelkiélet e három aspektusának művelése 
révén sokakat tudnak gazdagítani akár az ismeretlenség homályában is.

Tanítónők baráti köre
Az áttanulmányozott sajtóanyagban, három olyan evangéliumi találkozóról olvashatunk, 
amelyet kifejezetten fiatal tanítónők részére szerveztek. Az elsőre 1932. február 1–2. kö-
zött Komáromban került sor. A másodikra a következő hónapban, 1932. március 22–23-án 
szintén Komáromban. A harmadik alkalmat pedig Kiskoszmályon az árvaház felavatásá-
nak alkalmából május 25-én rendezték. A találkozók intenzív és színvonalas programmal 
bírtak. Előadások és közös lelki programok segítségével igyekeztek a részvevőkben elmé-
lyíteni azon készségeket és egyéb gyakorlati információkat, amelyeket fontosnak tartottak 
a tanítás vonatkozásában. A kiskoszmályi találkozó abban különbözött a két Komáromitól, 
hogy programjába az árvaház átadásának alkalmából tombolagyűjtést, valamint nyári ba-
zárt is szerveztek egy leányszoba kialakítása és az árvák támogatása okán. A találkozók 
kiemelt alakjai voltak Galambos Zoltán és Zsemlye Lajos lelkipásztorok.

A református tanítónő emancipációja
Az emancipáció kérdéskörével kapcsolatban elmondható, hogy a tanítónők evangéli-
umi találkozói annak megnyilvánulásai voltak, hogy ezek a fiatal nők igyekeztek még 
inkább képezni magukat és kialakítani egyfajta tanítónőket tömörítő hálózatot a profesz-
szionálisabb munkavégzés érdekében, azáltal, hogy megosztották egymással személyes 
élményeiket, nézeteiket mind a lelkiség, mint pedig a gyakorlati tapasztalatok terén. 
Ebből adódóan a tanítónői állás létét tekinthetjük az egyházon belül megjelenő részleges 
emancipáció egyik legnyilvánvalóbb formájának.

A református diakonissza 
A diakonissza tevékenység volt az egyetlen olyan munkakör, amit az anyaságon kívül az 
egyetlen igazán női hivatásként teljesen elfogadhatónak találtak. A közvélemény viszont 
nem feltétlenül tekintett jó szemmel erre a hivatásra, az életvitellel együtt járó lemondások 
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okán. Inkább úgy gondolták, hogy az válassza ezt a hivatást, akinek nincs más boldogulási 
lehetősége az életben. Ezzel ellentétben, az egyházi sajtó azt a véleményt képviselte, hogy 
diakonisszák csak a legtehetségesebb és legkiválóbb lányokból válhatnak, elutasítva min-
den olyan jelentkezőt, akinek bármilyen testi vagy mentális problémája volt. Ez egyfajta 
sorrend felállítására utal arra nézve, hogy kiből válhatnak az egyház kitűnő és kiből kevés-
bé eredményes szolgálattevői. Területenként eltérő képet mutat, hogy milyen mértékben 
vehették ki részüket a belmissziós munka kézbentartásából.

Közvélekedés a református diakonisszáról
Meglehetősen gyakori jelenségnek számított, hogy azok a nők, akik a diakonissza élet-
vitelt választották családjuk tagjaiból felháborodást és sajnálkozást váltottak ki. Ennek 
oka, hogy a köztudatban az a felfogás élt, miszerint a diakonissza életvitel örömtelen, 
szomorú mártíromság, amely elveszi a nőtől mindazt, ami boldoggá és széppé tehetné 
az életét. Sajnálták azokat a csinos, fiatal, egészséges lányokat, akik erre az életpályára 
léptek. A köztudatban leginkább az a felfogás élt, hogy az menjen diakonisszának, aki 
csúnya, elkeseredett és úgy általában az életre alkalmatlan.

A református diakonissza hitvallása
Egyházi vonatkozásban a diakonisszaszolgálatra úgy gondoltak, mint hitvallásra, ame-
lyet az asszonyi és anyai hivatás mellett az egyetlen olyan lehetősége a nőknek, hogy 
az Istentől kapott értékeiket kamatoztassák. Úgy vélték, hogy ha Isten nem házasságra 
hívott el egy nőt, akkor a legteljesebben, mint diakonissza élhette ki önmagát. Ugyanis 
számukra ebben a hivatásban összpontosult a nő igazi feladatának lényege, a szeretet és 
a szolgálat párosa. A diakonissza hét tulajdonság mentén kellett, hogy élje az életét: tisz-
taság, bizalom, megbocsájtó készség, engedelmesség, igazság, vidámság és a Krisztusba 
vetett erő. Ugyanakkor voltak olyan tényezők, amelyek kizárták ennek az életvitelnek 
a lehetőségét. A testi fogyatékkal vagy idegrendszeri problémákkal rendelkező lányok 
egyike sem nyerhetett felvételt a diakonisszaképzésre.

Béthel Diakonissza Intézet
A Béthel Diakonissza Intézet felállítására 1934. augusztus 15-én került sor. Az önálló 
intézmény létrehozását segítette elő az a tény is, hogy nem volt lehetőség magyarországi 
diakonisszák alkalmazására a Béthel árvaház keretein belül. Ezen a napon már beköltö-
zött az első két diakonissza: Balla Rebeka és Sinkovits Etelka, akik már az ezt megelőző 
öt-hat évben is az árvaházi mozgalom szolgálatában álltak. A két nő diakonissza státu-
szát nem egy diakonisszaképző elvégzése adta, hanem a mozgalomban az évek során 
szerzett tapasztalatuk. Az intézet igazgatói posztját kezdetben Salga Jenő töltötte be, őt 
követte 1937-ben Nehézy Károly, a „vezető testvér” Leskovits Mária lett. Diakonissza-
jelölt lehetett minden olyan 18–34 év közötti erkölcsileg tiszta lány vagy özvegy, aki 
jól ismerte a Bibliát. Elutasításra került mindenki, aki testi fogyatékkal bírt vagy esetleg 
gyenge idegrendszer jelei mutatkoztak rajta. A jelentkezéshez szükség volt orvosi és lel-
készi igazolásra egyaránt. Fontos volt továbbá, a magyar nyelv ismerete, mind szóban, 
mind pedig írásban. A felvételt nyert nők diakonissza-jelölt státuszba kerültek és három 
év próbaidőt kellett eltölteniük, az első év végén azonban elbocsájthatták őket, ha úgy 
ítélték meg, hogy alkalmatlanok a választott hivatásra. Az elméleti képzések nagy része 
Kisújfalun zajlott, míg a gyakorlati ismeretek (pl. ápolás, nevelés) elsajátítására 
az árvaházban volt lehetőség. A kibocsájtást követően a diakonisszák egy része 
a Béthel árvaházaiban szolgált, míg mások gyülekezetekben vagy iskolákban 
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tevékenykedtek (a negyvenes évek elejétől a diakonisszák nyaranként két hónapos 
kurzusokon vettek részt, melyek az egész éves munka okozta testi és lelki fáradság ki-
pihenésére szolgáltak).5

Diakonisszák Kárpátalján 
Szabó Béla missziói lelkipásztor már 1928-ban több alkalommal hangot adott abbéli meg-
győződésének, hogy komoly diakónia nélkül nincs misszió. Célul tűzte ki, hogy a diakóniai 
munkát megerősítse a gyülekezetekben és az árvaházban. A cél elérése érdekében sürgette 
a nőszövetség megalakulását, hogy a nők által minél hamarabb gyökeret verjen a diakóniai 
munka a gyülekezetekben. Meggyőződése volt, hogy a nőmozgalom és az árvaház csak 
együttes erővel tud életképes lenni. A nőmozgalom és diakóniai munka összekapcsolása az 
elkövetkező években gyümölcsöző tevékenységet eredményezett. Kárpátalja első diakonisz-
szája, Etelka nővér a nagydobronyi öregotthonban és gyülekezetben végezte szolgálatát. 
Az otthonhoz csatolt diakonisszaképzőben a nővér 1936 szeptemberétől három növendék 
képzését tervezte. A három növedék közül, egy, Bartha Ilona személyes okok miatt vissza-
mondat jelentkezését. A másik két fiatal nő Herpay Ilona 1932–1934, míg a másik Takács 
Edit pedig 1934–1936 között vett részt a tanfolyamon. A kárpátaljai kerülettől mindketten 
anyagi támogatásban részesültek. Ilona nővér a lelkész híján a püspök jóváhagyásával a gáti 
gyülekezetet missziói munkáját látta el. A két nő belmissziói tevékenységre való kiképezése 
azonban kivételt képzett Kárpát-Ukrajánban, mert a belmissziói munkát leginkább a gyüle-
kezeteken belüli különböző körök és egyesületek látták el.6

A diakonissza emancipációja
A diakonissza életvitel, bár az egyházon belüli részleges emancipáció megnyilvánulá-
sának jele, melynek elfogadásához a társadalmi változások is hozzásegítettek, mégis az 
egyházi felfogásban a diakonissza hivatás semmilyen módon nem kapcsolódott össze a 
nők munka iránti igényének gondolatával.

A református lelkészné
A mindezidáig áttanulmányozott női szerepkörök közül a református papnékat ítélte 
meg legkritikusabban a sajtó. Kiemelten hangsúlyozták a rájuk háruló felelősséget és 
hogy a gyülekezet számára tragikus kimenetelű is lehet, ha nem viselkednek pozíciójuk-
hoz méltóan. A sajtó kritikus szemmel nézett korának azon lelkésznéire, akikre hatással 
volt a kor modern szellemisége. Nem feltétlenül tartottak alkalmasnak papnéknak olyan 
nőket, akik maguk nem papi családból valók vagy más vallásúak.

Régi papné vs. modern tiszteletes asszony
A sajtó hasábjain több olyan cikkel találkozunk, melyek szembeállítják az adott kor 
papnéit az ötven évvel korábbi, sőt azt megelőző lelkészfeleségek generációjával. A régi 
papnékat leginkább úgy jellemezték, mint nagyon szerény, csendes, tiszta lelkű nemes 
asszonyokat, akik szorgalmasak voltak a házimunkában, gondosan nevelték gyerekeiket 
és nem utolsó sorban, megnyitották házuk ajtaját a szegények előtt. A jelen kor papnéi-
ról kritikus hanggal éltek, miszerint ők nem érezték át, hogy mit jelent hozzámenni egy 
lelkészhez és házasságukat csupán a jobb társadalmi elhelyezkedés reményei inspirálták. 
Úgy vélték koruk papnéi idealizálták a rájuk váró szerepet, a gyülekezetben betöltött 
pozíciójukból adódóan munkájuk anyagi juttatásokat von majd maga után, holott a lel-
készlakok minden időben a nélkülözés, a kemény munka és a küzdelmek hajlékai voltak.
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Kiből lehet ideális papné?
Elterjedt nézet volt, miszerint az igazán érdemes papnék csak olyanokból válhatnak, 
akik maguk is lelkészcsaládból valóak. Azonban a nélkülözések ismeretében a lelkész-
családok leánygyermekei nem mind vágytak a lelkészfeleség szerepkörre. További 
problémaként vetődött fel a műveltség kérdésköre. A lelkésznék között voltak négy 
elemivel rendelkezők, de földműves családból való nők egyaránt. Ennek okán olyan ab-
szurd elképzelések is nyomdafestéket kaptak, miszerint szükséges lett volna egy három 
osztályos papnéképző intézet felállítása. Az elgondolás szerint az iskolába csak a négy 
elemi meglétével lehetett volna jelentkezni és csak azok léphettek volna át egyik osz-
tályból a másikba, akik minden év végén sikeres vizsgát tettek az adott év tananyagából. 
A tananyag maga pedig egyháztörténetből, ének-zenéből, a Biblia tanulmányozásából, 
bel és külmisszió tanulmányozásából és egyéb olyan tananyagokból állt volna, melyek a 
teológia elméleti és gyakorlati vonatkozásait igyekezett volna átadni a növendékeknek. 
Az abszurditást csak fokozta az az elképzelés, miszerint az egyház azon rendelkezését 
miszerint egy református lelkész csak református vagy ágostoni hitvallású nőt vehet el, 
szigorítani kellene. A felvázolt szigorítás szerint a lelkészek csak olyan nőket vehettek 
volna el, akik református vallásban születtek és nevelkedtek, valamit elvégezték a pap-
néképzőt. Mindezen elképzelést az a felfogás ihlette, miszerint az olyan papnék, aki más 
vallás szerint nevelkedtek, azt elfelejtetni nem tudták, így a református vallásba soha 
bele nem élték magukat. Ennek a felfogásnak mondott tökéletesen ellent Tárnok Gyula 
marcelházi lelkész felesége, Ivánfi Margit, aki a katolikus vallásból tért át és ő szerkesz-
tette a Református Leány havilapot.7

A református lelkészné emancipációja
Úgy vélem a lelkésznék szerepköre nem hasonlítható össze feltétlenül a többi már emlí-
tett női szerepkörrel az emancipáció problematikáját illetően. Ennek oka, hogy a refor-
mátus papné szerepköre a reformátorok kora óta létezik és leginkább azt várták el tőle 
még az 1930-as években is, amit a reformátorok korában. Az a református papné, aki 
valamely módon megpróbált kitűnni a papnék hagyományos szerepköréből azt inkább 
övezte megbélyegzés, mint megbecsülés.

(Befejezés) Valamennyi területről, amelyen jelen volt a részleges emancipáció elmondha-
tó, hogy nem egy-egy nőjogi törekvés érvényesítése, hanem kizárólag a Krisztustól való 
elhívás ihlette azt. Azok a nők, akik ezeken a területeken szolgáltak, teljes mértékben 
elítélték a modern nőmozgalmakat, egyáltalán nem voltak tudatában annak, hogy saját te-
vékenységükkel is formálták a kor nőképét. Az, hogy az egyház teret engedett a nő munka 
ilyen nagy területen való megnyilvánulásának, egyszerre táplálkozott bibliai alapokból és 
a modern kori társadalmi változások hatásaiból. Ugyanakkor valamennyi megnyilvánulás 
a nőkérdés témakörében a történelmi kálvinizmus szellemiségét tükrözte.
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