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„A mi reformata szent ekklésiánk…” Református hétköznapok Bihar vármegyében. (1689–1849) Szerk.: Szálkai Tamás. Debrecen, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levél-tára, 2018. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai, 45.) 186 old.  A reformációs emlékév kapcsán a Magyar Nemzeti Levéltár az ország min-den megyei szervezetére kiterjedő sorozatot jelentetett meg, amely a helyi adottságoknak megfelelően különböző, a protestantizmushoz kapcsolódó forrásokat adott közre. Emellett lehetőség volt egy-egy meghatározott té-mában más forrásközlésre is.  A jelen kötet célja, hogy Bihar megye gyülekezeteinek irataiból ki-emelve néhány érdekesebb levéltári anyagot, betekintést nyújtson a megye 17–19. századi reformátusságának hétköznapjaiba. A kötetben való tájéko-zódást megkönnyíti, hogy a bevezető tanulmány felépítése megegyezik a szemelvénygyűjtemény felépítésével. A korszakhatárok kijelölése, ahogy a szerző hangsúlyozza, szubjektív. A kezdő év 1689, amikor Bihar vármegye első fennmaradt jegyzőkönyvében megjelenik a protestánsokra vonatkozó statútum, a válogatás a szabadságharc végével zárul.  A jelen kötet alapforrásai túlnyomó többségben Debrecenből és Nagy-váradról kerültek ki, de kisebb gyülekezeti levéltárak, például Derecske és Hajdúbagos anyaga is megjelenik a könyvben. A műben szereplő iratanyag válogatás, mivel a szerző teljességre nem vállalkozhatott, azonban a bemu-tatott források így is a mindennapi élet számos aspektusáról pillanatképe-ket nyújtanak. A tárgyalt anyag tíz nagy egységre osztható. Az Egyház és vármegye című fejezet a Bihar vármegyei protestáns lelkipásztorokról (1689–1690) szóló statútumokat közli. Ebben szerepelnek a lelkészek országos összeírá-sának (1726–1728) megyei dokumentumai is. A templom- és toronyépítést és a javítást Mária Terézia 1745-ben sza-bályozta. E szerint csak a vármegyétől előzetesen kért engedély után javít-hatták meg régi templomaikat a protestánsok. Fontos itt megemlíteni, hogy sok esetben csak fából és sárból készültek ezek az épületek, így javítá-suk gyakori lehetett. A bővítés vagy új épület emelése a királynő hatásköré-be tartozott. Ezen a helyzeten változtatott a Türelmi rendelet és az 1791. évi XXVI. törvénycikk, amely után rendkívüli mértékben megnőtt a templom-építések és templombővítések száma. Az épületekhez tartoztak a torony-órák, toronygombok, valamint a harang és az orgona is. A debreceni And-rás-templom tornyában már 1628 óta működött óra, tömeges megjelenése azonban csak száz-százötven év múlva következett be. Az óra, a harang mellett, a közösség tájékozódási pontja volt. Az építkezést tűzvédelmi szempontok is befolyásolták. Ebben az időben kezdi a bádogtető felváltani a tűzveszélyes fazsindelyes fedést. A toronygombokban elhelyezett iratok fontos forrásai a gyülekezet történetének. Nemrég éppen a debreceni Nagy-templom 1806-os irata került így elő. A templomi ülésrend vidéken még ma is gyakran őrzi az évszázados hagyományokat. Ezt egyrészt a társadalmi helyzet, másrészt kor és nem szerint osztották be. Mindezt azonban még kiegészítette a be- és kivonulás rendjének szabályozása is. 



174  Egyháztörténeti Szemle XX/1 (2019) 
A presbitériumok felállítása a felsőbb egyházi hatóságok sürgetése el-lenére is lassan haladt. A helyi egyházi vezetés a nagyobb településeken hamarabb elvált a világi elöljáróságtól, mint a kisebbekben, bár gyakran ugyanazon személyek alkották mindkét testületet. Az egyháztanácsot álta-lában presbitériumnak nevezték, de előfordult a consistorium megnevezés is, néha pedig időben egymást váltotta a két kifejezés, pl. Kécen a consisto-riumot 1822-tól nevezték presbitériumnak. A tanítók látták el többnyire a kántori feladatokat is. Az orgonák meg-jelenése után gyakran ők lettek a kántorok is. A gyülekezet alkalmazottja volt a harangozó is, akit egy évre választottak. Feladatait és fizetségét szer-ződésben rögzítették, munkáját eskütétel után kezdte meg. A harangozás mellett feladata volt többek között a templom tisztántartása, az osztályter-mek takarítása, fűtése és a víz hordása is. A toronyórák megjelenése után ezek gondozása is az ő feladatai közé tartozhatott, de volt, ahol külön „óra-csinálót” is alkalmaztak. Bár az orgona használatát az 1567-es debreceni zsinat megtiltotta, a 18. századtól egyre több helyen alkalmazzák. Orgonis-ta azonban kevés volt, így a gyülekezetek egymásra licitálhattak fizetés tekintetében. A gyülekezetek nemcsak a lelkészeket, hanem a tanítókat is „marasz-talták”, vagyis megtartották állásukban. A lelkipásztorok Biharban is az értelmiségi elit részét képezték, még akkor is, ha kollektív nemességüket nem is ismerték el. Az egyházi élet a bölcsőtől a szemfedőig végigkíséri az emberi létet. A lakosok adatainak nyilvántartására az anyakönyvek szolgáltak, melyek használatát a 18. század közepétől kezdve kezdték szorgalmazni az egyház-kerületek. Másodpéldányaikat az 1827. évi 23. törvénycikk értelmében a vármegyéknek be kellett szolgáltatni. A szülések levezetésével a bábák feladata nem ért véget. Derecskén 1775-ben előírták, hogy egy héten át naponta kétszer látogassa meg a kismamát és gyermekét, írja fel a kereszt-szülők nevét, és feladata volt a csecsemő megkeresztelésre vitetése a lelki-pásztorhoz. Tilos volt a magzatelhajtásban való segédkezés, de a pletykálás is. A gyakorlat megkövetelte, hogy a bábák mindenkor józanok legyenek, hogy szükség esetén bármikor le tudják vezetni a szülést. Érdekes, hogy az esküvők napjaként vagy a keddet, vagy a szerdát nevezték meg. Kerülni kellett a szombatot és a vasárnapot. A szertartás a kijelölt napon délelőtt (amíg a bírák még józanok) a templomban két tanú jelenlétében történt. Nem mindenütt volt szokás, hogy a lelkész a halottat a temetőbe kísérje. Az egyházkerület döntése szerint a halott felett csak a templomban lehetett prédikálni, magánháznál nem. Az elhunytat énekszóval vagy csendben kellett a temetőbe kísérni. Mivel az ünneplések gyakran dorbézolássá fajul-tak, ezért tiltották a háromnapos ünnepeket. Ez a tiltás azonban gyakran eredménytelen volt. Az iskolai élet a gyülekezet része volt. Így érthető, hogy az iskolai évet egyházkerületi szinten szabályozták. Ez ekkor novemberben kezdődött. A Helytartótanács rendelete szerint 1820 után jelentést kellett készíteni az iskolamester és a tanító adatairól: név, nemzetiség, születési hely, vallás, életkor, családi és egészségi állapot, végzettség, milyen nyelveket beszél, hogyan tanít stb. A gyülekezeti költségvetések jelentős részét a perselypénzek képezték, melyek felhasználását 1762-től az egyházkerület szabályozta. Az egyházke-
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rület fenntartására az úrvacsorai perselypénzt fordították, a debreceni kollégiumnak évente kétszer, a sárospataki kollégiumnak egyszer lehetett gyűjteni. Rendszeres volt a kárt szenvedett gyülekezetek megsegítése. Egyes gyülekezetek ispotályokat hoztak létre, együttműködve a település vezetésével. A kötet beszámol a vallási normák érvényesüléséről a hétköznapi életben. A kiszabott büntetéseknek nem megtorló jellege volt, hanem javító szándéka. Különbséget tettek a magán és nyilvános vallástétel (bűnvallás, gyónás) között. Az előbbi történhetett Isten előtt vagy a lelkész előtt meg-beszélés formájában, a bűnvallás pedig a presbitérium előtt, vagy súlyossá-ga miatt a templomban a gyülekezet előtt. Az önkéntes jelentkezést enyhítő körülményként értékelték, így csak az elöljárók előtt kellett vezekelni. Az egyházkerület döntése szerint 1795-től a magukat feljelentő parázna nők-nek nem kell eklézsiát követni, nehogy a megszégyenítéstől való félelmük-ben a gyermeküket megöljék. Felekezetek egymás mellett élése együtt járt helyi konfliktusokkal. Egymás közti civakodásukat is megörökítették az egyházi iratok. Ezek minden felekezetet érintettek. Az utolsó fejezet a gyülekezetek 1848–49-es szerepvállalását taglalja. A hívek mellett a lelkipásztorok is jelentkeztek katonai szolgálatra. A gyü-lekezetek nemcsak adományaikkal segítették a szabadságküzdelmet. Érke-serűn az 1849-es újévi istentisztelet után a lelkész javaslatára felajánlották a kisebbik, 180 fontos harangot ágyúöntésre. Így cselekedtek más gyüleke-zetek is.  Sajnos, jelenleg nem áll rendelkezésre a Tiszántúli Református Egy-házkerületre vonatkozó korszerű egyházkerület-történet. A legutóbbi a második világháború előtt jelent meg. Ezt a hiányt ez a munka részben pótolja, Bihar megye esetében pedig kifejezetten hiánypótlónak nevezhet-jük. A felsőbb egyházi hatóságok szabályozásai az egyes egyházközségek-ben másként „csapódtak le”, ahogy ezt a bemutatott konkrét példák is jól mutatják. Ezek a helyi adatok a hasonló jellegű vállalkozások talán legfon-tosabb hozadékai. A kötet témaválasztása találó. A szemelvénygyűjtemény többirányú kutatást tesz lehetővé. Fontos nemcsak egyháztörténeti szempontból, ha-nem hasznosítani lehet az itt talált információkat más tudományterületek, így például a helytörténet, művelődéstörténet, társadalomtörténet, oktatás-történet, gazdaságtörténet kutatásaiban is. A munka jól tagolt, mutatórendszere pontos. A téma iránt érdeklő-dőknek hasznos segítséget ad, annál is inkább, mert a források magyar fordítását és a régies nyelvű szövegeket a mai nyelvhasználatnak megfele-lően is közli. (ism.: Kovács Teofil)   


