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Kulcsmozzanatok a protestantizmus Békés megyei történetéből

Konferenciát rendeznek szeptember 23-án Gyulán a reformáció emlékéve alkalmából
A reformáció kezdetének közelgő, 500. évfordulója alkalmából tartanak konferenciát
Kulcsmozzanatok a protestantizmus Békés megyei történetéből címmel szeptember 23án a gyulai városháza dísztermében.
Az eseményt a Békés Megyei Levéltár szervezi a Nemzeti Kulturális Alap, a gyulai
önkormányzat és a Reformáció Emlékbizottság támogatásával.
A 10 órakor kezdődő konferencián Baráth János református lelkipásztor mond köszöntőt. A
rendezvényt Kovács Eleonóra, az Országos Levéltár főlevéltárosa, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának elnöke nyitja meg.
A tudományos ankéton Rüsz-Fogarasi Enikő, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem
dékánhelyettese A lengyel unitáriusok Erdélyben címmel tart előadást, Demmel József, a
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének tudományos munkatársa Haan Lajos és
Szeberési Gusztáv békéscsabai lelkészek ellentmondásos kapcsolatát elemzi, míg
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke az 1945 utáni pártállami
egyházpolitikáról beszél majd.
A Békés Megyei Levéltár munkatársai közül többen is előadást tartanak a rendezvényen.
Erdész Ádám, a levéltár igazgatója a 18–19. században élt térségi evangélikus lelkészek
írásaiban tárja fel az identitáselemeket. Héjja Julianna Erika főlevéltáros a protestáns
tisztviselők 18–19. századi karrierlehetőségeit ismerteti, Bódán Zsolt osztályvezető a
füzesgyarmati unitárius egyház születéséről tart előadást, Sáfár Gyula igazgatóhelyettes
pedig az evangélikus egyház és a hatalom viszonyáról értekezik majd.
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Ezzel a címmel rendez konferenciát szeptember 23-án a Békés Megyei Levéltár. Az
intézmény őszi konferenciasorozata 2006-ban vette kezdetét. Azóta minden évben különböző
témákat dolgoznak fel, melyek a szakma és az érdeklődők számára is fontosak lehetnek.
Az eseményen hét előadást tartanak. Az erdélyi lengyel unitáriusok mellett Haan Lajos és
Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkészek ellentmondásos kapcsolatáról, valamint a
pártállami egyházpolitika és református egyház 1945 utáni kapcsolatáról is szó esik.
Lesznek olyan előadások, melyek szorosan kapcsolódnak Békés megyéhez. Ezeket Erdész
Ádám, Héjja Julianna Erika, Bódán Zsolt és Sáfár Gyula tartják.
A konferenciát szeptember 23-án, pénteken a városháza dísztermében rendezik meg.

A Békéscsabai Médiacentrum 7.TV Híradója:
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Az összefoglaló 14:45-től látható: „9. Protestáns konferencia. 14:45 Interjú Demmel József, a
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Interjú Erdész Ádám, a
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója.”
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Haán Lajos és Szeberényi Gusztáv nem szívlelték egymást
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A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére 2017-ben a Magyar Nemzeti Levéltár több
fórumon is igyekszik bemutatni, hogy hazánkban hogyan jelentek meg a protestáns eszmék,
milyen hatásokkal bírtak, hogyan befolyásolták az egyének, közösségek életét. A Békés
megyei levéltár ennek jegyében rendezte meg az emlékév küszöbén idei konferenciáját.
A konferencián tartott előadások túlnyomó része a protestantizmus Békés megyei mozzanatait
foglalta magába. Többek között szó volt Haán Lajos és Szeberényi Gusztáv ellentmondásos
kapcsolatáról is. Mint kiderült, a két békéscsabai lelkész, míg a közösség érdekében remekül
együtt tudott működni, a való életben azonban nem igazán kedvelték egymást.
– Van egy nagyon jó forrás, Haán Lajos naplója. A lelkész 40 éven keresztül vezette életének
eseményeit és szinte minden második, harmadik lapon előbukkan Szeberényi Gusztáv neve és
hát nem túl hízelgő kontextusban, rengeteg dolog miatt úgymond meg volt sértődve rá,
sokszor joggal, máskor nem annyira talán. Ezt nem a történész dolga megítélni – mondta el
Demmel József, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének munkatársa.
Békés megye a 18. században az erősen protestáns vallású területek közé tartozott – hangzott
el a konferencián. Békéscsabán is éppen ezért volt szükség két vezető lelkészre.

– Elsősorban azért mert a 18. században az elnéptelenedett területen a földbirtokosok
szerettek volna mihamarabb adózó jobbágyokat látni, és amikor a telepítési felhívásokat
kiadták, nagy vonzerő volt, hogy itt a protestánsok a maguk vallását szabadon gyakorolhatták.
Ez az az időszak, amikor a rendelet más területeken az úgynevezett Carolina resolutio, erősen
korlátozta a protestáns vallásgyakorlatot. Így kerültek Szarvasra, Békéscsabára,
Mezőberénybe és a Sárrétre evangélikus reformátusok – árulta el Erdész Ádám, a Magyar
Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója.
Időközben Békés megye határai és ezzel együtt a protestánsok számának arányai is
megváltoztak, de napjainkban még mindig meghatározó többségben van jelen ez a felekezet –
tette hozzá Erdész Ádám.
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A gyulai konferencia is segíti a tisztánlátást a reformáció egészét illetően – derült ki Baráth
János református lelkipásztor szavaiból, melyek péntek délelőtt hangzottak el a városháta
dísztermében.
A köszöntőt hét előadás követte, az egyik két, ma is ismert, békéscsabai evangélikus
lelkipásztor, Haan Lajos és Szeberényi Gusztáv ellentmondásos kapcsolatáról szólt. Ők a
közösség vezetőiként remekül együtt tudtak működni, miközben – mint Haan leveleiből
kiderül – egyáltalán nem szívlelték a másikat.
A füzesgyarmati reformátusok közötti konfliktus vezetett oda, hogy egy nekik nem tetsző
lelkészválasztás után a gyülekezet módosabb tagjai kiléptek, és létrehozták a máig élő
unitárius közösséget. A hatalom az 50-es években gőzerővel verte szét a hagyományos
kereteket, a 60-as évek elejére gyakorlatilag a minimálisra szorították vissza az evangélikus
hittan oktatást az iskolákban. Erdész Ádám előadása a 18-19. századi, Békés megyei
evangélikus lelkészek írásai kapcsán a különböző identitáselemekkel foglalkozott.
A konferencia apropóját a reformáció 2017-es emlékéve adta, a Békés megyei szakemberek
nem titkoltan kicsit elébe is mentek az eseményeknek, leginkább azért, hogy nagyobb
figyelem övezze a gyulai előadásokat.
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Mozaikok a Békés megyei protestantizmus kulcsmozzanataiból
A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából tartottak konferenciát Gyulán
„Ahány megközelítés, annyiféle megoldás mutatkozik, de mindegyik csak egy-egy mozaikot
mutat meg abból a teljes képből, amit mi egészében nem is láthatunk” – hangzott el azon a
konferencián, melyet a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából tartottak
szeptember 23-án a gyulai városháza dísztermében. A Kulcsmozzanatok a protestantizmus
Békés megyei történetéből címet viselő esemény fő szervezője a Békés Megyei Levéltár volt.

Konferencia a gyulai városháza dísztermében
Fotó: Gyulai Hírlap – Tóth Ivett

A Békés Megyei Levéltár 2006-ban indította el őszi konferenciasorozatát, rendszerint olyan
témaválasztással, hogy az a nagyközönség számára is érdekes legyen. A polgári kultúra
témakörével, az utazással, majd a társadalmi kiszolgáltatottsággal, legutóbb pedig a civil
társadalommal foglalkozó értekezéseket követően idén – a reformáció emlékéve közeledtének
apropóján – a protestantizmus Békés megyei alakulására helyezték a hangsúlyt.
– Az emlékév ugyan jövőre lesz, de az előkészületek már javában folynak – mondta a
program házigazda posztját is betöltő dr. Erdész Ádám, az MNL Békés Megyei
Levéltárának igazgatója köszöntőjében, megtoldva az arra vonatkozó reménnyel, hogy
témájuk és rendezvényük így egy kicsit nagyobb figyelemben részesül.
A Nemzeti Kulturális Alap, a gyulai önkormányzat és a Reformáció Emlékbizottság
támogatásával megvalósuló konferencia hat előadásból állt, melyeket dr. Görgényi Ernő,
Gyula város polgármestere, Petróczki Zoltán, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója,
Gulyás Imre, a járási hivatal vezetője, Hafenscher Károly miniszteri biztos, a

magyarországi evangélikus egyház lelkészi elnöke, valamint számos egyházi és világi
elöljáró, levéltáros – köztük Szöllősi Antal, az Északi Magyar Archívum létrehozója,
fenntartója, működtetője – is megtisztelte jelenlétével.
– Luther Márton 1517. október 31-én kitűzte 95 tételét, bár az akkortól számított
reformációnak komoly előzményei voltak – kezdte köszöntőjét Baráth János református
lelkipásztor az 500. évforduló kapcsán olyan kérdések felvetésével, mint hogy mit jelent
Európának és Magyarországnak a reformáció, milyen hatással van ránk, illetve a reformáció
titkára vonatkozóan is adott néhány magyarázatot, hiszen az a teológia határain túllépve máig
gyakorolja hatásait.
– Ahány megközelítés, annyiféle megoldás mutatkozik, de mindegyik megközelítés egy-egy
mozaikot mutat meg abból a teljes képből, amit mi egészében nem is láthatunk. Ezúttal a
Békés megyei protestantizmusból csak egy-egy mozaik kerül a szemünk elé, de bízunk benne,
hogy a reformáció teljes képét teszi egyre tisztábbá. Az egykori reformátorok nem
egyházszakadást szerettek volna, hanem a hitélet megújulását, ami az életben maradás
feltétele – nyomatékosította szavait.
Kovács Eleonóra, az Országos Levéltár főlevéltárosa, a Magyarországi Evangélikus Egyház
Gyűjteményi Tanácsának elnöke megnyitójában arról a már folyamatban lévő, a kormány
által alapított emlékbizottság által támogatott reformációs projektről beszélt, amelynek
kutatásai a protestantizmus több ágát, a XIX. századtó egészen az 1950-es évekig felölelik.
Demmel József, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének tudományos
munkatársa Haan Lajos és Szeberési Gusztáv békéscsabai lelkészek egyidejű szolgálatát és
aszimmetrikus viszonyát tárta a hallgatóság elé, majd Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti
Emlékezet Bizottságának elnöke az 1945 utáni pártállami egyházpolitika hátterébe nyújtott
betekintést.
Ezt követően a Békés Megyei Levéltár munkatársai mutatták be kutatásaikat. Az alapos és
közérthető előadásairól ismert dr. Erdész Ádám arról beszélt, hogy bár a térségben a XVIII.
században a protestáns egyház múltja gazdagon dokumentált, mégis maradtak kérdőjelek. Az
intézményvezető az evangélikus lelkészek írásain keresztül tárta fel az identitáselemeket és az
itt élők gondolkodásában megmutatkozó változásokat. – Jellemző volt a modernitás felé való
törekvés – hangsúlyozta.
A protestáns tisztviselők XVIII. és XIX. századbeli karrierlehetőségeit Héjja Julianna
Erika főlevéltáros ismertette, majd Bódán Zsolt osztályvezető a füzesgyarmati unitárius
egyház megalakulási körülményeit mutatta be hallgatóságának. Az evangélikus egyház és az
1950-es évek hatalmának viszonyát Sáfár Gyula igazgatóhelyettes részletezte.
A konferencia előadásai az eddig főként az egyháztörténészek által régóta vizsgált területnek
ezúttal számos új, társadalomtörténeti érdekességét és újdonságát is megmutatták.
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Baráth János (református lelkipásztor)
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a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának elnöke)
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Rüsz-Fogarasi Enikő (a Babeș-Bolyai Tudományegyetem
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„AZ Ő AMBITIÓJA IS KI VAN ELÉGÍTVE […], DE
VISZONT ÉN IS CZÉLOMAT ÉRTEM” – HAAN LAJOS ÉS
SZEBERÉNYI GUSZTÁV BÉKÉSCSABAI LELKÉSZEK
ELLENTMONDÁSOS KAPCSOLATA NEMZETI, NEMZETISÉGI, HELYI ÉS EVANGÉLIKUS KONTEXTUSBAN

Demmel József (a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos

munkatársa)

A PÁRTÁLLAMI EGYHÁZPOLITIKA ÉS
A REFORMÁTUS EGYHÁZ 1945 UTÁN

Földváryné Kiss Réka (a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke)
IDENTITÁSELEMEK A 18–19. SZÁZADI BÉKÉS MEGYEI
EVANGÉLIKUS LELKÉSZEK ÍRÁSAIBAN

Erdész Ádám (az MNL Békés Megyei Levéltára igazgatója)
„HITVALLÁSA: AZ IGAZSÁG SZERETETE ÉS
HAZAFIÚSÁG” – PROTESTÁNS TISZTVISELŐK
KARRIERLEHETŐSÉGEI A 18–19. SZÁZADBAN

Héjja Julianna Erika (az MNL Békés Megyei Levéltára főlevéltárosa)
EGY LELKÉSZVÁLASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI
– A FÜZESGYARMATI UNITÁRIUS EGYHÁZ SZÜLETÉSE

Bódán Zsolt (az MNL Békés Megyei Levéltára osztályvezetője)

Gyula Város Önkormányzata

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉS A HATALOM
VISZONYA BÉKÉS MEGYÉBEN, AZ 1950-ES ÉVEKBEN

Sáfár Gyula (az MNL Békés Megyei Levéltára igazgatóhelyettese)
Levezető: Erdész Ádám

