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LLAABBÁÁDDII  LLAAJJOOSS∗∗∗∗∗∗∗∗  
KKIISSSS  BBÁÁLLIINNTT  ÉÉLLEETTEE  ÉÉSS  MMUUNNKKÁÁSSSSÁÁGGAA  

((11777722––11885533))  
  

Az elmúlt évtizedekben többen foglalkoztak Kiss Bálint szerteágazó munkás-
ságával, így Derzsi Kovács Jenő gimnáziumi tanár, Imre Ernő református esperes, 
Filep Antal néprajztudós, Gilicze László lelkész és Kormos László egyházi levéltá-
ros. A kiváló összefoglalókhoz képest szinte lehetetlen teljesen új adalékokkal elő-
rukkolni, de nem is ezt tekintettem feladatomnak. Megemlékező előadásom célja, 
hogy az újonnan felnövő nemzedék is tudja meg: élt itt egy országos hírű, tudós 
lelkipásztor, aki számos tekintetben megelőzte korát, s aki nagy tudományával, sok-
irányú tehetségével, reformeszméivel a szentesi nép felvilágosításán és boldogulásá-
nak elősegítésén fáradozott 54 esztendőn keresztül.        

 
A JÉNAI EGYETEM UTÁN SZENTEST VÁLASZTOTTA 

Kiss Bálint ősei Szabolcs vármegyei nemesek voltak, akik III. Ferdinándtól 
(1637–1657) nyerték nemeslevelüket 1651-ben. A família utóbb Békés és Csongrád 
vármegyékbe települt át. Közvetlen felmenői a Békés megyei ághoz tartoztak, így ő 
már Vésztőn született 1772. december 9-én. Szülei: Kiss István és Nagy Katalin. 
Több szerzőnél tévesen jobbágy, ill. földműves család leszármazottjaként szerepel. 
Nemesi származását igazolják a Csongrád vármegyei nemességi nyilvántartások, 
továbbá, hogy Kiss Bálint 1807-től szerepel a szentesi nemesek lajstromában is.  

Alsó iskoláit Vésztőn kezdte. A három elemi osztály elvégzése után Derecské-
re ment továbbtanulni. Az itteni iskola ekkoriban a debreceni kollégium partikulája 
(fiókintézménye) volt. A gimnáziumi fokú tanintézet 6 osztályos volt; az alaptár-
gyak mellett magyar, latin és német nyelvet tanultak, de végzéskor vizsgáztak gö-
rögből, héberből, teológiából, történelemből, bölcsészettanból. Kiss Bálintra nagy 
hatással volt Polgári Pál iskolamester, akit gyámolának is tekintett. Az ő támogatá-
sával 1790-től a debreceni kollégiumban folytatta tanulmányait.  

 

                                                           
∗ Labádi Lajos ny. levéltár-igazgató Szentesen született. A Horváth Mihály Gimnáziumban 
érettségizett (1972), a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán 
általános iskolai tanári (1977), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán levéltárosi (1982) oklevelet szerzett. 1977-től a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi 
Levéltárának munkatársa, 1987-től főlevéltárosa, 1995–2010 között igazgatója, 2011-től 
főtanácsosa. Helytörténész; a Szentesi Műhely Füzetek c. periodika, valamint A történelem 
sodrában c. memoársorozat alapító szerkesztője. Főbb kutatási korszakai: a neoabszolutiz-
mus és dualizmus kora; kutatási területei: közigazgatás- és politikatörténet, neves személyek 
életrajzai, építészettörténet, heraldika, sajtótörténet. Feltárta és publikálta a legjelentősebb 
szentesi református lelkészek, tanítók, főgondnokok és adományozók életútját, valamint az 
egyházi épületek (templomok, parókiák, iskolák) történetét. A Pro Urbe Szentes, a Csongrád 
Megye Közművelődéséért, az Oltvai Ferenc Díj és a Csongrád Megyéért Emlékérem tulaj-
donosa.  
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A Debreceni Református Kollégium épülete 
 
Diákoskodása kritikus időben zajlott, hisz ekkoriban kezdődött a magyar re-

formmozgalom, ismertek voltak a magyar jakobinusok törekvései, Hajnóczi József 
röpiratai. Közvetlen közelről ismerhette a Csokonai Vitéz Mihály ellen indított fe-
gyelmi eljárásokat, majd a jeles költő méltatlan eltávolítását a kollégiumból. Noha 
közel egy évvel idősebb volt Csokonainál, a költő fölötte járt, s a literatúra tanítója, 
valamint a költészeti osztály vezetője volt. Kiss Bálint ellen is többször folyt eljárás, 
leginkább azért, mert a latin helyett magyarul beszélt társaival. 1793-ban emiatt 6 
napi elzárásra ítélte a kollégiumi tanács. Közel egy időben hagyták el a kollégiumot 
a költővel, de ez lehetett véletlen egybeesés is. 

Végzős teológusként – 1795 január-
jában – főiskolai tanulmányait megszakí-
totta, és szülőfaluja kérésére Vésztőre 
ment iskolamesternek. Mint a legjobbak, 
a főiskolán „külföldi akadémiára méltó” 
minősítést kapott, ezért a kor szokásának 
megfelelően, rektorként pénzt gyűjtött a 
külföldi továbbtanuláshoz. Három év alatt 
összegyűlt a szükséges összeg, tehát „en-
gedve a bővebb kiképzés szomjának”, 
1798-ban külföldi tanulmányútra indult. 
Bécs, Prága, Drezda, Lipcse érintésével 
Jénába érkezett. A jénai egyetem vonzotta 
akkoriban a magyarországi tanulókat. Egy 
évi tanulás után, 1799 tavaszán indult 
vissza Magyarországra, érintve Koburgot, 
Nürnberget, Regensburgot, Passaut és 
Linzet.  
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Pünkösdkor ért haza. Három lel-
készi meghívás várta: a Bihar megyei 
Mezősasra, a Körös menti Tarcsára és 
Szentesre. Kuti Ádám esperes, öcsödi 
lelkész biztatására a szentesiek hívását 
fogadta el. Bemutatkozó igehirdetését 
1799. június 13-án tartotta, és Pál apos-
tol leveleiből választotta az alapigét: 
„Nem állítom, hogy immár a célt elér-
tem, amik előttem vannak, neki dőlvén, 
célegyenest igyekszem…” Lelkészi vizs-
gájára és felesketésére Hódmezővásár-
helyen került sor 1799. júl. 16-án. Még 
ebben az évben lelkésszé szentelték. A 
következő évben megházasodott; felesé-
gül vette a kecskeméti illetőségű Veres-
egyházi Pál és Szoboszlai Julianna leá-
nyát, Veresegyházi Évát, akiről utóbb 
így írt: „egy munkás, okos magaviseletű, 
énelőttem szép, csinos személy volt.” 

Házasságukból 6 gyermek született; közülük három fiú élte meg a felnőttkort: Bálint 
Bécsben képzőművészeti akadémiát végzett, és festőként Pesten élt. Ferenc tímár-
mesterséget választott, melyet Budán sajátított el, de hazatelepült Szentesre. Öt 
gyermeke közül egy a debreceni kollégiumban tanult. Kiss Bálint harmadik fia, Pál, 
lelkész lett a szentesi gyülekezetben.  
 

AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE 

Amikor Kiss Bálint 1799 nyarán megkezdte lelkipásztori szolgálatát, Szentes 
egy földesúri joghatóság alatt álló mezőváros volt, közel 70 ezer holdas külterületi 
határral, és kb. 11–12 000 főnyi jobbágy lakossal. A korábbi földesúr – báró 
Harruckern János György – még 1730-ban országos vásártartási privilégiumot szer-
zett a városnak, elősegítve gyorsabb ütemű gyarapodását. Kiss Bálint Szentesre ér-
kezésekor már gróf Károlyi József volt a földesúr, Harruckern Jozefa bárónő és gróf 
Károlyi Antal fia. A lakosság elsősorban mezőgazdasággal és állattenyésztéssel fog-
lalkozott, viszonylag kevés volt az iparos és kereskedő. A vallásfelekezetek közül a 
reformátusok voltak túlsúlyban, létszámuk elérte a 8630 főt (a római katolikusok kb. 
3000-en, a görögkeletiek 250-en, az evangélikusok 120-an lehettek). A település 
igazgatásában a jómódú telkes gazdák játszották a főszerepet. Közülük került ki a 12 
esküdtből álló városi tanács, élén a főbíróval, akit a földesúr jelölése alapján egy 
évre választottak.  

Az egyházi épületek rendkívül leromlott állapotban voltak, és a méretük is ki-
csi volt a hívők számához képest. Az iskola a régi városháza épületeiben működött, 
amelyek száz évvel korábban, 1700 körül épülhettek, és amelyek „nagyrészt elavul-
tak és elrongyolódottak voltak, az iskolába járó gyermekek számához képest kicsik 
és egészségtelenek” – írta Kiss Bálint.  
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Szentes főtere a XIX. század második felében 
 
A rektoron kívül a fiúiskolában 3, a leányiskolában 2 tanító oktatott. Az 1760-

ban leégett templom helyére hamarosan új épületet emeltek ugyan, de néhány évti-
zeddel később már nem felelt meg az elvárásoknak. Kiss Bálint lelkész leírása sze-
rint ez a templom „minden külső ékesség nélkül való épület volt, nem volt rajta se 
párkány, se dísz, egészen sima volt, mert a hatóság meghatározta, hogy annak sem-
mi templom formája ne legyen.” A szerény építménytől 4 ölnyi (kb. 8 méter) távol-
ságra volt a torony, amelynek magassága 5 öl lehetett, teljesen lapos tetővel. A pa-
rókia épülete ugyancsak elavult és szűk volt; két szobából, egy konyhából és egy 
tanulószobából állt.  

Amint látható, Kiss Bálint kapott egy nagy létszámú gyülekezetet, elavult, 
szűk, ócska épületekkel. A fiatal lelkésznek adva volt a feladat: ha eredményesen 
akar működni, akkor meg kell teremtenie annak optimális feltételeit. Mivel egyik 
legfontosabb célként az oktatás színvonalának emelését tűzte maga elé, a legsürge-
tőbb teendőjének az iskolaépítés előmozdítását tartotta. A gyereklétszám növekedé-
se miatt már az elődei elhatározták egy új iskola építését, de a kivitelezés elmaradt. 
Az új lelkésznek köszönhetően megerősödött az a nézet: ha már építeni kell, építse-
nek téglából, emeletes épületet, és ne náddal fedjék be, hanem cseréppel. 1803. 
márc. 28-án Kiss Bálint tette le az alapkövet. Ez lett a város első emeletes építmé-
nye, amelynek terveit Jauernik Ferenc vásárhelyi építőmester készítette. A főtérre 
néző, szép, koraklasszicista stílusú épületben 1804 őszén kezdődött meg a tanítás. (A 
tetszetős épületet 1928-ban elbontották, s helyére a ma is működő iskolát építették.) 

A szentesi gyülekezet megbecsülte tevékeny lelkipásztorát. Jelentősnek 
mondható papi javadalommal látta el, amelynek főbb tételei: évi 100 Ft készpénz-
ben; emellett természetben: 50 köböl búza, 50 köböl árpa, 1 mázsa hús (ezt a város 
adta), 1 mázsa só, 40 font faggyú (város adta), 1 font bors, 12 icce vaj, 4 icce méz, 6 
akó bor, 1 sertés, 4 szekér széna (város adta), 12 sajt, 6 öl tűzifa (város adta), fűtés, 
rostálás, darálás, őröltetés helyett 55 Ft, 4 kötél, vagy 1 sessió föld, a szokásos stóla-
pénz. Tehát Kiss Bálintnak anyagi gondjai nem voltak. Ezt jelzi, hogy már 1800-ban 
vásárolt egy darab földet 550 forintért, 1808-ban pedig 2000 Ft-ért családi házat vett 
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a Kurca-parton. Kormos László leírásából tudjuk, hogy eleinte nem gazdálkodott, 
csak egy tehene és néhány tyúkja volt. Az idősebb lelkészek példáját követve, ké-
sőbb ő is gazdálkodni kezdett, így saját kárán értette meg a földművelők gondját-
baját, sokféle terhét.  

 
A NAGYTEMPLOM ÉS LELKÉSZLAK ÉPÍTTETŐJE 

A reformátusok számának folyamatos növekedése miatt az 1761-ben épített 
templom szűknek bizonyult, ezért egyre sürgetőbbé vált annak kibővítése, vagy új 
templom építése. Takarékossági meggondolásból a presbitérium előbb a régi temp-
lom kitoldása mellett döntött, s a bővítési terv kidolgozására Fischer Ágoston kecs-
keméti építőmestert kérte fel, aki számos templomot épített az Alföldön (pl.: Hód-
mezővásárhelyen). Fischer nem helyeselte a szentesiek elképzelését, mivel annak 
megvalósítása esetén egy igen hosszú, keskeny, formátlan építmény keletkezett vol-
na. Javasolt egy másik bővítési módot, kijelentve, hogy ő a presbitérium által kért 
kitoldást – mint mesterségét gyalázó munkát – nem vállalja. A presbitérium ragasz-
kodott elképzeléséhez, és 1807 tavaszán a fundamentumot is lerakatta. Tégla hiá-
nyában azonban leállt az építkezés. A kényszerszünet alatt az egyházi elöljáróság 
meggondolta magát, és mégis csak Fischer Ágoston tanácsát követték. Felkérték a 
mestert, hogy készítsen rajzot és költségvetést egy 24 öl hosszú és 12 öl széles (kb. 
48 m hosszú és 24 m széles) építményre. A tetőzet elkészítésére Tunkel Ferenc szol-
noki ácsmesterrel kötöttek megállapodást, aki akkoriban a debreceni templom tető-
zetén dolgozott. Ezeket és a további részleteket Kiss Bálint elbeszéléséből ismerjük, 
aki az építkezés legfőbb „felügyelőjének” számított. 1808 tavaszán kiásták az új 
alapokat, s július 6-án sor került az alapkő letételére. Több kényszerszünet után, 
1811-re az új templom falai elkészültek. Ekkor bontották el a körülépített régi kis-
templomot, amelyben mindaddig zavartalanul folyt az egyházi élet.  

 

 

A főtéri református nagytemplom 1920 körül 
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Őszre az új templom tető alá került; 1811. október 2-án megtartották az első 
istentiszteletet. A templom azonban csak 1826-ra nyerte el végleges formáját. A 
református gyülekezet létszáma ekkor már meghaladta a 11 ezer főt. 

A templomépítés még javában tartott, amikor előtérbe került az új, tágasabb 
parókia építésének gondolata. Amint utaltunk rá, a régi paplakot az 1760. évi tűz-
vész után a régi alapokon újból felépítették. 1823-ban már annyira rossz állapotban 
volt, hogy felújítása helyett új lelkészlak építését határozták el. Azonban a pénzszű-
ke és a téglahiány miatt egyelőre lekerült a napirendről. 1836 tavaszán a presbitéri-
um ismételten kimondta egy kor színvonalán álló paplak haladéktalan építését.  

 

 

A parókia épülete ma műemléki védelem alatt áll 
 
Szerződést kötött Navaro Ferenc kőművesmesterrel, aki az év végére elkészítette a 
Kiss Bálint u. 2. szám alatt ma is álló földszintes, magas tetejű, oszlopos tornáccal 
ellátott, nemesi kúriára emlékeztető épületet. Az új parókia előszobából, 6 lakószo-
bából, konyhából és pincéből állt, udvarán gazdasági épületekkel és istállóval. 
 

GAZDASÁGI REFORMER ÉS TECHNIKAI ÚJÍTÓ 

A fentebb ismertetett építkezéseknek – iskola, templom, parókia – Kiss Bálint 
volt a lelke, motorja. Mindenütt ott volt, mindenben intézkedett, a gyakorlati kérdé-
sekben döntött, irányította és egyben felügyelte a munkálatokat. Legtöbbször 
szépszóval, rábeszéléssel, ha kellett, megfelelő szigorral. E munkák során rengeteg 
tapasztalatot szerzett, amelyeket utóbb más területeken hasznosított. Ugyanez 
mondható el a gyakorlatban, saját kárán megszerzett mezőgazdasági, gazdálkodási 
ismereteiről is. Mint minden iránt érdeklődő, tépelődő, gondolkodó ember, hamar 
felismerte, hogy a rendkívül fárasztó, kimerítő mezőgazdasági munkák könnyítése 
érdekében fejleszteni kellene a korszerűtlen gazdálkodási módszereken, illetve ter-
melési eszközökön. Ezeket írásaiban, és találmányain keresztül a gyakorlatban is 



Kiss Bálint élete és munkássága (1772–1853) 13 

következetesen szorgalmazta, így a gazdasági reformok, illetve a technikai újítások 
közvetítőjévé vált. 

Dr. Filep Antal szentesi születésű néprajztudós, nyugalmazott egyetemi tanár, 
Kiss Bálint munkásságának egyik legalaposabb ismerője, rendkívül nagyjelentősé-
gűnek értékelte gazdasági reformer-tevékenységét. Egyik tanulmányában írta: Kiss 
Bálint az alföldi gazdálkodás számára új, termelékenyebb munkaeszközöket igyeke-
zett tervezni. Nem kis visszhangot váltott ki ezekkel a korabeli szaksajtóban. Eke-
kísérleteiről a szentesi környezete tudott, de ő maga csak 1817-ben számolt be az 
1815-ben készített vasekéjéről. A jobb, gyorsabb munkavégzés mellett, Kiss Bálint 
vasekéje jelentős igaerő-megtakarítást tudott elérni. Az addig használt faekékhez 2 
ember és 4 ló (vagy ökör) volt szükséges, addig a vasekéhez mindezek fele elegendő 
volt. Dolgozott az aratógép (tolókasza) és a cséplőgép tervein is, de elképzeléseit nem 
valósíthatta meg. Korszakalkotó találmányai, újításai csupán rajzokban maradtak fenn. 

Érdeklődése kiterjedt a malmok korszerűsítésére is. 1826-ban foglalkozott a 
vízi- és szárazmalmok hibáival. Erről így írt: „Felfedeztem az eddig szokásban volt 
malmoknak fogyatékosságait. Előadtam, miképpen lehet azokat megjobbítani. Java-
soltam a vas-malmok készítését, s az arról való írásomat, rajzaimat beadtam német 
nyelven Bécsben…”. Az Akadémia folyóiratába, a Tudományos Gyűjteménybe ta-
nulmányt írt (1820) a tetőcserép készítéséről, kiemelve előnyeit a tűzbiztonság terén. 
Rámutatott arra, hogy a helyi fazekasok segítségével a cserép kiégetését könnyű-
szerrel meg lehet oldani. Részletes leírást adott a cseréptetőzetekről, – a cseréprakás 
fortélyáról. Országszerte ismertté és gyakorlattá vált a tőle tanult cserépkészítés. 
Fontosnak érezte, hogy a cserépkészítést népszerűsítse, és az iskolás gyerekekkel is 
megtanítassa. Az volt a véleménye, hogy „Tíz esztendő alatt egész helységek cse-
réppel fedettethetnének be, s a tűz által való elpusztulástól megoltalmaztathatnának 
a közterheket hordozó földművelők, amit óhajt minden hazafi”. Imre Ernő szentesi 
lelkész ezekre utalva állapította meg, hogy Kiss Bálint a szó legnemesebb értelmé-
ben népnevelő volt: a szószéken és a gyakorlatban egyaránt. „A szószéken ugyanaz a 
Kiss Bálint állt, aki a szántóföldön, a gyümölcsösben, a szőlőskertben. Szerette az 
embereket: magvető volt itt is, ott is…”   

 
A TANKÖNYVÍRÓ 

Akik jól ismerték Kiss Bálint munkásságát, azok rendkívül nagyra értékelték 
eredményes pedagógiai, iskolaszervezői, oktató-nevelői és tankönyvírói tevékenysé-
gét. Neve megtalálható az 1881-ben kiadott Magyar népiskolai tanítás történetében, 
a Pedagógiai Enciklopédiában (1886), és számos későbbi lexikonban. A Szinnyei 
József által összeállított Magyar Írók Élete és Munkái című rangos kiadványban 
(1899) ide vonatkozóan a következő olvasható: „Kiss Bálint nagy munkásságot fej-
tett ki, különösen a népiskolai tankönyvirodalom terén. E század három első évtized-
ében az általa írott tankönyvek általánosan használtattak a református felekezet 
népiskoláiban.”          

A tanügyi dolgok folyamatosan foglalkoztatták. Már vésztői rektorként (1795–98) 
megismerkedhetett az oktatásügy problémáival és hiányosságaival. Hamar felismerte, 
hogy az iskolaügy reformra szorul. Nem véletlen, hogy szentesi működését egy korszerű 
iskola építésével kezdte (1803), és emelte a tanítók létszámát is.  
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Elégedetlen volt a forgalomban lévő népiskolai tankönyvekkel is, ezért folya-
matosan szorgalmazta új típusú iskolai könyvek bevezetését. A szuperintendensi 
hivatal késedelmeskedett a kérdés orvoslásával, ezért Kiss Bálint maga kezdett tan-
könyveket írni a gyermekek számára, a korosztálynak megfelelő, közérthető stílus-
ban. A korai tankönyvei közül említést érdemelnek az 1815-ben kiadott Kis agenda, az 
úrvacsorával élni szándékozó fiúk és leányok számára…, és az 1816-ban Pesten megje-
lent Erkölcstudomány, röviden előadva, amelyet kérdés-felelet formában állított össze. 

Néhány évtizeddel később Kiss Bálint újabb tankönyvekkel jelentkezett. A 
sort az Első évi oktató… (Pest, 1844) nyitotta meg, amely Filep Antal szerint, jól 
megvilágítja nevelési módszerét, társadalmi felfogását. E könyvében ugyanis „elemi 
szinten, érthetően elmagyarázza a földesurakkal megkötendő örökváltsági szerződés 
előnyeit, az elnyert szabadság jótékony hatásait; szemben az alávetett sorban ma-
radt jobbágyközségekkel”. A felvilágosult lelkipásztor észrevette azt is, hogy nem-
csak a fiútanulók számára kell korszerű életre nevelést biztosítani. Nem kevesebb 
feladat a leánytanulók szükséges gazdasági, háztartási ismeretekre való intézményes 
iskolai oktatása. Ezt szolgálta Női tan… c. tankönyve (Pest, 1846). Az életre nevelés 
jegyében az alaptárgyak mellett a Falusi földművelőket oktató… című tankönyve 
(1846) alapján tanította a gazdasági munkálatokat, s a gazdálkodás, értékesítés alap-
elemeit. „Oktatástörténeti jelentősége mellett sajátos néprajzi értékét az adja meg, 
hogy az alföldi, mezővárosi paraszti gazdálkodásmód fontosabb elemeit, agrotech-
nikai eljárásait népszerűsíti benne” – állapította meg dr. Filep.  

 

       

Tankönyveinek címlapja 
 
Az egyházkerületi iskolai szabályzatokban 1852–1854 között felsorolt tan-

könyvek között találhatók még a következő Kiss Bálint által írt iskolai könyvek: 
Elemi földtan, Egészségtan, Bibliai történetek, Gazdászat. Népszerűségnek örven-
dett Életrend-tan c. könyve. Toldy Ferenc úgy tudja, hogy kéziratban maradtak 
ugyan, de a református iskolákban a tananyagok között szerepeltek: a Kézi mester-
ségek, az Ízlő, szagló eszközeink, és vele kapcsolatosan a Növények alkotó részeinek 
ismerete c. tanulmányai.  
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Tankönyveit a békés–bánáti egyházmegyében bevezették, de a szomszédos te-
rületek is kedvezően fogadták. Könyvei halála után is használatban maradtak, egé-
szen az 1868. évi népiskolai törvény bevezetéséig. 
 

TUDÓS TÁRSASÁGOK TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK 

Amint láthattuk, Kiss Bálint 1815-től tankönyveket írt, a vasekével kapcsola-
tos találmányát a Nemzeti Gazda közölte, a cseréptető előnyeiről és készítési módjá-
ról írt tanulmánya 1820-ban megjelent a Tudományos Gyűjteményben. Emellett 
templomot épített, gazdálkodott, s ellátta lelkészi hivatalát. Mindezek nem elégítet-
ték ki; valami maradandót, országra szólót szeretett volna letenni a tudomány aszta-
lára. A kor gyermekeként rendkívül érdekelte a régmúlt és közelmúlt, így munkás-
ságát kiterjesztette a történelem tanulmányozására.  

Első tudományos próbálkozásként elhatározta, hogy a koraközépkor egyik 
legfontosabb forrását, a Váradi Regestrumot széles körben hozzáférhetővé teszi. 
Ennek érdekében az egész forrást latinról magyarra fordította, részletes magyaráza-
tokkal látta el, és a könnyebb felhasználás érekében helynévjegyzéket és névmutatót 
is készített. Az 1833-ra elkészült munkája A tüzes vas ítéletének jegyzőkönyve 1212–
1236 címet kapta (kéziratban maradt). Ezt követően a Magyar Tudományos Akadé-
mia 1837. évi pályázatára beadott egy tanulmányt a magyar hangzatú helyesírási és 
családnevek meghatározásáról, amely azonban nem felelt meg a követelményeknek. 

Ő mégis tovább dolgozott, s megírta 
a Magyar régiségek c. (Pest, 1839) három-
részes művét: I. A magyar nemzet szülő-
földéről, nevéről, nyelvről, betűiről, szá-
mainak neveiről s formáiról, öltözeteiről, a 
scythákról és hunnusokról. II. A régi 
madjarok lakóhelyeiről s történetei, e mos-
tani hazánkba jövetelökig. III. A magyarok 
miféle vallást követtek Ázsiában és a mos-
tani hazánkban is, keresztényekké 
levésökig. Kiss Bálint őstörténetről és ős-
vallásról írt sajátos műve nagy vitát váltott 
ki a magyar tudósberkekben. Alapkoncep-
ciója a hagyományos biblikus eredezteté-
sen nyugodott, s a magyar nép származását 
a bibliai népek közül igyekezett levezetni. 
A kirobbant szakmai vitában Fejér György 
akadémikussal szemben alulmaradt. A 
támadásoktól függetlenül, Kiss Bálint 
1844-ben megírta a Magyar régiségek IV. 
kötetét: „A magyar nyelv eredetéről, neve-
kedéséről, munkás emberkorra jutásáról, a 
betűk hangjai, jelentései, formáinak okai” 
címmel.  

 

A Magyar régiségek illusztrációja.  
Ifj. Kiss Bálint rajza. 
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Toldy Ferenc e munkáit az áltudományok közé sorolta (tegyük hozzá, joggal). 
Sajnálkozott, hogy Kiss Bálint munkás élete felét eredménytelenül végezte, mert 
tévútra jutott az ellentmondásokat felsorakoztató, meséket gyártó iskolához tarto-
zókkal együtt. Filep Antal finomabban fogalmazott, amikor megállapította, hogy 
ezek a tanulmányok az őstörténeti „csodabogarak” közé tartoznak. Ő azonban felfe-
dezte a megbírált kötetek maradandó értékeit is, amelyekről így nyilatkozik: „Ami-
kor a magyarság hajdani életmódját, ruházatát igyekezett rekonstruálni, az általa 
még jól ismert XVIII. századi alföldi szegényparaszti, pásztori viseletet veszi szem-
ügyre, annak leírása, rögzítése alapján próbál teljességre törekvő képet rajzolni. Így 
sok fontos adatot, részletmegfigyelést rögzített az alföldi viseletre vonatkozóan. 
Olyan adatokat kapunk tőle, amelyeket ma már alapos levéltári kutatásokkal sem 
szerezhetnénk meg. Másrészt eljárása a néprajztudomány kialakulás-történetében 
sem jelentéktelen, hiszen határozott lépés ez a népleírás, népismereti vizsgálódások 
eredményeinek történeti szempontú értékesítésére… Noha műve egészét, eredménye-
it kortársai egy része sem fogadta el, egzaktságra törekvő néprajzi adatrögzítései 
miatt megbecsüléssel kell róla szólnunk.” 

Tudományos szempontból két helytörténeti jellegű munkája a legjelentősebb, 
amelyek a mai megítélés szerint is pótolhatatlannak mondhatók. Az egyikben az 
esperesi hivatalához tartozó vidék történetének monografikus szintű megírására 
vállalkozott A helvétziai vallástételt követő békés-bánáti vidék vallási, polgári, tu-
domány- és földleirati történeteinek emléke címen, amellyel 1836-ban készült el.  

A másik fő műve közvetlenül vá-
rosunkhoz kötődik, címe A Szentesi Re-
formátus Eklézsia Krónikája 1764-től 
1825-ig. Több mint 600 oldalas munkája 
egy helyben, még a XVIII. század során 
megkezdett egyháztörténeti munka befe-
jezése, helyesebben kiteljesítése. Az első 
részt 1748-ban Béládi István káplán kezd-
te írni, összegyűjtve a még elevenen élő 
XVI–XVII. századi hagyományokat a 
város történetére nézve. Béládi krónikás 
tevékenységét Gaál István lelkész folytat-
ta; rögzítve az eseményeket 1764-ig. Az 
1799-ben Szentesre érkező Kiss Bálint 
első feladatának tekintette a Gaál István 
által megírt részek folytatását 1825-ig. 
Filep Antal ennél a munkájánál állapította 
meg, hogy: „Kiss Bálint tudományos 
munkájának, népismereti leírásainak 
eredményei igazán csak az eklézsia-

történet második kötetében bontakoztak ki, amikor a XIX. század első negyedszáza-
dáról adott számot. E munkája a reformkor során kibontakozó népismereti, társada-
lomtudományi érdeklődés egyik legbecsesebb, országos megbecsülésre is méltó, 
szinte egyedülálló alkotása. Noha máig kéziratban maradt, a témával foglalkozó 
kortársak szűkebb körére mégsem volt hatás nélkül…”  
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Kiss Bálint tudományos teljesítménye a kortársak részéről is elismerésben ré-
szesült, amennyiben a Magyar Tudós Társaság 1839-ben levelező tagjai sorába ik-
tatta, 1844-ben pedig a Magyar Természettudományi Társaság választotta meg ren-
des tagjának.  

 
„BORT KEVESET, AZT IS LEGINKÁBB VÍZZEL ELEGYÍTVE ITTAM” 

Az előző részekből megtudhattuk, hogy Kiss Bálint számos tudományágat 
művelt, és többféle műfajban kipróbálta magát. Aprólékos megfigyeléseit pontos-
ságra törekvően rögzítette, és közérthető stílusban közzétette. A szentesi eklézsiatör-
ténetben külön fejezetet szánt az egymást követő lelkipásztoroknak, néhány mon-
datban jellemezve tevékenységüket. Következetes ember lévén, nem hagyta ki saját 
magát sem, meglehetős őszinteséggel leírva Szentesre kerülésének körülményeit, 
beilleszkedését, az évtizedek alatt kialakult öltözködési és étkezési szokásait, ked-
venc időtöltését. E rendkívül érdekes leírásból ismerjünk meg néhány szemelvényt.      

Önéletírása elején írt a szüleiről, alsóbb és felsőbb tanulmányairól, kedvenc 
tanárairól, külföldi tanulmányútjának főbb állomásairól. 1799 pünkösdkor ért haza 
Magyarországra, és egyik társa hívására május 19-én részt vett az új hódmezővásár-
helyi templom felszentelésén. Itt látta először Szalai Pál szentesi tiszteletest, aki a 
szertartáson prédikált, s akivel hamarosan közelebbi kapcsolatba került.  

 

 

Kiss Bálint Szentesre kerülésének leírása az Ekklézsia-történetben 
 

„Haza menvén, oly szerencsés voltam, hogy 10 nap alatt 3 helyre hívtak pré-
dikátornak. Először Sasra Bihar megyébe, azután Tarcsára, június 9-én pedig Szen-
tesre, az eklézsia két deputátusai: Borza József és id. nemes Dobosy Mihály által… 
Tarcsán jobban szerettem volna maradni, ahova már széjjelnézni át is mentem volt, 
mint Szentesre jönni. Annyival is inkább, mert Szalai Pált mindenki olyannak mond-
ta, mint egy fennhéjázó, kötözködő, alkalmatlan kollégát” – írta Kiss Bálint, majd 
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folytatva a történetet, elmesélte, hogy döntése előtt levelet kapott Kuti Ádám espe-
restől, aki meghagyta, hogy Szentesre menjen el ideiglenes helyettesítésre. Engedett 
atyai jóakarójának, s június 13-án Szentesre érkezett, és prédikált a következő va-
sárnapon. Ezt követően a szentesi presbitérium meghívta rendes lelkésznek, amelyet 
azonban nem fogadott el, mondván: már elígérkezett a tarcsaiaknak. „Másnap kül-
döttség megy az espereshez, aki ismét írja, hogy maradjak itt és a tarcsaiakról 
mondjak le. Azonban a kollégám, Szalai Pál a felőle való vélekedéssel egészen el-
lenkezőképpen szíves szeretettel és barátsággal viseltetett hozzám; Lakos János ku-
rátor is minden nap meglátogatván, sok jót mondott erről az eklézsiáról; itten ma-
radtam hát…” 

Gondolva az utókor kíváncsiságá-
ra, Kiss Bálint leírta saját külsejét, ill. 
főbb emberi tulajdonságait is: „Magas-
ságom 5 láb 2 hüvelyk (kb. 165 cm), 
állásom még eddig egyenes. Ifjúságom-
ban sovány, könnyűtestű voltam, most 
vaskosabb, testesebb; járásom mérsékelt 
sebességű. Jó hangú, erős mellel áldott 
meg a természet; terhemre a beszéd 
nemigen van. Ritkás, puha, fekete ha-
jam, ötven éves koromtól kezd tarkulni. 
Két szememmel ifjúságomban sem lát-
tam messze, de közelről most is jól látok. 
Orrom egyenes; ábrázatom ovális kerek, 
színe barnás-piros. Öltözetem olyan 
volt, mint a közelebb levő kollégáimé, 
csakhogy az én köpenyegem sötétkék 
volt, a bundám prémje farkasbőrből 
volt. Templomba, halotthoz háromszög-
letes kalapban jártunk 1812-ig, hanem 
akkor követvén esperes Kis András, és a 
jegyző, Juhász István példáját, az egész 
egyházmegyebeli papság magas tetejű 
selyem kalapban kezdtünk járni, ez a 
szokás most is. A csizmánkat most he-
gyesre, majd tompára szabták a divatot 
követő csizmadiák. Nyáron viseltem gombos, hosszú, magyar papi dolmányt, tafota 
övvel; képemet is abban festette le a fiam. Az ételben mértéktelen és válogatós nem 
voltam; egyféle étellel is megelégedtem; a heringen és csigán kívül minden szokott 
ételt, ha jól készítették, megettem. A víznek mindenkor jó barátja voltam, bort keve-
set, azt is leginkább vízzel elegyítve ittam; pálinkát, sört, mint amelyeket egészsé-
gemnek ártani tapasztaltam, felette ritkán és keveset ittam. A pipázásra kollégám, a 
kávéra feleségem kapatott rá, de kívánságból egyiket sem gyakoroltam, hanem csak 
szokásból; egyiknek sem voltam rabja. A természetes egyszerűségnek barátja vol-
tam, tükör nélkül borotválkoztam, hideg vízzel; hajamat magam nyírtam le, borbély-
ra ezekért nem költöttem…”  

 

Ifj. Kiss Bálint rajza édesapjáról 
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Külön bekezdésben leírta, hogy élete során milyen betegségei voltak, majd ki-
alakult szokásait taglalta, kitérve társasági életére is: „… Éjszakázni nem szerettem; 
ritkán talált egész életemben ébren a 12 óra. Rendszerint 10 órakor feküdtem le, 
reggel 5–6 órakor keltem fel. Soha az ágyban nem pipáztam, se nem olvastam, gyer-
tyánál is nemigen dolgoztam, leginkább járkálva tanultam, és csak akkor ültem le, 
ha gondolataimat le akartam írni, vagy megfáradtam. A barátságos beszélgetésben 
gyönyörködtem, de csak úgy, ha az minden nagy gond és ceremónia nélkül folyt. Ha 
valaki nagyon szeretett beszélni, utat adtam neki, s hallgató lettem. A feszelgést, 
dicsekvést, hízelkedést, mások kedvének nemtelen vadászását másokban se szeret-
tem, magam se követtem. Inkább adtam százszor, mint egyszer kértem. Ha két-három 
jó barátommal – a paptársam Dobosy Mihály, a jegyző Boros Sámuel öcsém, pro-
fesszor Sípos József, kántor Kása Mihály s Lakos Ferenc komáimmal – együtt lehet-
tem, több gyönyörűséget s megelégedést találtam benne, mint a legpompásabb s 
gazdagabb lármás mulatságokban.”  

Megjegyezte még, hogy a prédikációit és más hivatalos beszédeit leginkább 
maga készítette: „Úgy írtam le azokat szokott stílusommal, melyben a világosság, a 
jó rend, a rövidség kedvesebb volt előttem, – a mesterséges szószaporításnál.” Befe-
jező gondolata így szól: „Már hanyatlik életem napja; mik érhetnek még addig, míg 
az éjszaka következik, az Isten tudja. Amíg lehet, azokat is fel fogom jegyezni, ami 
pedig tőlem nem telhetik, bízom azt az utánunk következők hűségére.” 

  
 „KÖVETENDŐ PÉLDÁNYA AZ EMBERI ERÉNYEKNEK…” 

Az eddigi fejezetekben bemutattuk Kiss Bálint lelkész sokoldalú és gazdag 
munkásságát. Az érdeklődők megismerhették a gazdasági reformert, a népművelőt, a 
feltalálót, a tankönyvírót, a tudós teológust, a történetírót, valamint az alföldi nép-
életkutatás úttörőjét. Tudományos munkásságának elismeréseként a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagjai sorába választotta. Munkásságának egyik legala-
posabb ismerője, Papp Lajos igazgató-tanító írta róla: „Olyan sokat tett gyülekezete, 
városa és a tudomány érdekében, hogy méltán elmondhatjuk: egyike volt a század 
legnagyobb magyar református papjainak”.   

Eredményes gyülekezeti munkája, valamint sokirányú tevékenysége révén 
Kiss Bálint már ifjú korában kedvelt és ismert ember volt egyházmegyéjében és 
vármegyéjében egyaránt. Érdemei elismeréseként az Békés–Bánáti Egyházmegye 
1814-ben tanácsbíróvá, majd 1830-ban jegyzővé, 1836-ban pedig esperessé válasz-
totta. Csongrád Vármegye Nemesi Közgyűlése pedig táblabírájává nevezte ki.  

Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc idején őt is megérintette a poli-
tika szele. Széchenyi István elgondolásainak híveként nem vált harcos forradalmárrá, 
hanem megmaradt a békésen munkálkodó, a tudomány fejlődésén és a társadalom 
felemelkedésén fáradozó pásztornak. A szentesi nép egy időben a „szószólójává” 
választotta, de két év után lemondott megtisztelő, de terhes tisztségéről. Vajda Sá-
muel vásárhelyi lelkész így írt lelkésztársa közéleti felfogásáról: „Szolgálatát jelle-
mezte az egyház külső belső békességének őrzése, jogainak megóvása, javainak 
megtakarítása és szaporítása, iskolai intézetek fenntartása, a nevelés és tanítás elő-
menetelének segítése.”  
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1850-ben Szentes lakóinak száma 22 136 fő volt, ebből református 13 831 fő. 
Kiss Bálint addigi 51 éves lelkészi működése alatt tehát a város lakosainak száma 
megduplázódott, a hívek száma pedig 8600-ról közel 14 000 főre emelkedett. Ebben 
a fejlődésben benne volt az ő tevékenysége is, tehát nyugodtan ülhetett volna a ba-
bérjain. Ehelyett idős korában is folyamatosan munkálkodott. 1851-ben jelent meg 
Kecskeméten A természeti és keresztyén vallás életre ható főbb részei… c. munkája, 
amely a következő évben második kiadásban is megjelent. Sajtó alá rendezte, és 
1852-ben nyomtatásba kiadta a Népszerű ünnepi egyházi beszédek szószékre és ma-
gán hívek saját házi használatukra c. gyűjteményes könyvét. Közvetlen halála előtt 
készült el a Protestáns Apológia c. munkája (1852). 

Élete 81., lelkészségének 54. évé-
ben érte a halál, 1853. március 25-én. 
Temetésére március 29-én került sor 
Szentesen, amelyen megjelentek az egy-
házkerület településeinek képviselői is. 
A koporsó lezárása a lelkészlakban tör-
tént, ahol a 40 éven át hű munkatárs és 
barát, Dobosy Mihály lelkipásztor mon-
dott búcsúztatót. (Említést érdemel, 
hogy 50 nappal később Dobosy követte 
volt paptársát a halálba.) A templomban 
Vajda Sámuel és Szél Sámuel hódmező-
vásárhelyi lelkészek búcsúztak a szom-
szédos város nagyhírű prédikátorától. A 
sírboltnál Kecskeméti Sámuel szentesi 
segédlelkész mondott fohászt, amely a 
következő mondatokkal zárult: „Most 
már Isten hozzád; örökre Isten hozzád a 
földön kedves esperesünk, szeretett nagy 
pásztorunk! Isten hozzád te jó, te szelíd, 
te igaz, te munkás, te kedves férfiú, köve-
tendő példánya az emberi erényeknek, 
nagyra becsült áldása az Istennek. Isten 
hozzád örökre, mi többé földi körünkben 

tégedet nem látunk, veled nem társalgunk. Fedje hamvaidat áldás, s béke itt e sír-
boltban; hív lelked nyerjen örök üdvöt Istennél az egekben! Ámen”  

Kiss Bálint halálát követően Szoboszlai Pap István tiszántúli egyházkerületi 
püspök az 1853. ápr. 2-án megtartott egyházkerületi közgyűlésen így összegezte az 
elhunyt 54 éves lelkészi munkásságát: „Hűséggel, folytonos kedvességben szolgáló 
lelkipásztor, a békés-bánáti egyházmegyében 17 éven át szeretve tisztelt esperesét, 
szent vallásunk egyik ernyedetlen buzgalmú szolgáját, összes egyházunknak egyik 
erélyes bajnokát, kerületbeli egyházkormányunknak egyik hatályos tényezőjét, a 
tudományosságnak általában, főleg pedig a nevelés szent ügyének még késő napjai-
ban és végpercig, fáradhatatlanul munkás barátját, mint szintén tiszta jellemű és 
emelkedettebb lelkű embertársainknak egyikét vesztette el egyházunk.”  
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Irodalmi munkásságát a Magyar 
Tudományos Akadémián némi késéssel 
Toldy Ferenc méltatta 1855. július 9-én 
elmondott terjedelmes emlékbeszédében. 

Az utókor sem feledte Kiss Bálint 
érdemeit. Egyháza Zoó János rajztanárral 
(ifj. Kiss Bálint festőművész tanítványá-
val) megfestette életnagyságú portréját, 
amelynek ünnepélyes leleplezésére 1881. 
okt. 23-án került sor az egyháztanács 
termében. Az ünnepi aktus alkalmával 
Gerőcz Lajos lelkész felidézte a nagy előd 
életútját. A város 1906-ban utcát nevezett 
el róla, a Szentesi Református Általános 
Iskola pedig 1993-ban felvette a tudós 
esperes nevét. Ezzel közel egy időben egy 
válogatott kötet jelent meg kéziratban 
maradt helytörténeti munkáiból.  

Halálának 160. évfordulóján a 
Szentesi Életben felhívás hangzott el, 
hogy szobrot kellene állítani Kiss Bálint 
emlékére. E pártolandó kezdeményezés 
még megvalósításra vár!    
 

 

Labádi Lajos az előadását tartja (Fotó: Vidovics Ferenc) 

 

Síremlék a Szeder-temetőben 
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KKAARRIIKKÓÓ--TTÓÓTTHH  TTIIBBOORR∗∗∗∗  
AA  SSZZEENNTTEESSII  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  IISSKKOOLLAA  HHIISSTTÓÓRRIIÁÁJJAA  

 
AZ ŐSI ISKOLA KRÓNIKÁJA (1700–1799) 

A szentesi református iskola eredete egyidejű a református hit behozatalával, 
terjedésével Magyarországon. Az eklézsiatörténetből kiolvasható, hogy a XVII. 
század második felétől már működött iskola Szentesen. Rozgonyi István lelkipásztor 
az istentiszteletek megtartásán kívül már maga tanította a gyermekeket. 

A szentesi központi református iskola a város legrégibb iskolája. Az ősi isko-
lát, amely a Kurca-parton, a mai bírósági épület déli végénél állt, 1747-ig működött. 
Ez idő alatt 29 iskolarektor tanított itt. Sajnos, a tanulók pontos létszámáról nem 
maradtak fenn adatok. Kiss Bálint egyik írásában a következőket olvashatjuk: 
„Nemcsak a gyermek-ifjak, de közép, sőt ősz élemedett korú emberek is látogatták az 
iskolát, hogy magukat a bölcsességben és tudományokban neveljék, és az éneklésben 
gyakorolják.” Együtt volt jelen a város oktatásában az ún. latin iskolával – melyet 
szintén a református egyház tartott fenn –, ez volt a gimnázium elődje.  

 

 

Papp Lajos igazgató tanító leírása az egyház elemi iskoláiról 

                                                           
∗ Karikó-Tóth Tibor iskolaigazgató Szentesen született, a Horváth Mihály Gimnáziumban 
érettségizett, földrajz-rajz szakos tanári alapdiplomáját Nyíregyházán szerezte. Ezt követően 
a Debreceni Theológiai Akadémián hitoktatói vizsgát tett, 2013-ban pedig földrajzból mes-
tertanári végzettséget nyert. 1993 óta a szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola 
tanára, 1996 óta igazgatója. Szerkesztésében jelent meg az iskola két történeti kiadványa: 
Históriáskönyv és Krónikáskönyv címen. Archiválta a Szentesi Amatőrfilm Klub anyagát, 
amelyből, továbbá a Szentesi Videóújság híradóanyagából eddig öt DVD kiadványt jelentet-
tem meg. Több mint 60 órányi videó archívummal rendelkezik a város 1950 utáni időszaká-
ból. Évek óta a helyi televízió kulturális riportereként tevékenykedik. 2011-ben megkapta a 
Köztársasági Érdemrend arany fokozatát, valamint a Magyar Református Egyház Makkai 
Sándor díját. 
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Itt is a debreceni kollégiumból kikerült szegény sorsú teológushallgatók taní-
tottak. Papp Lajos tanító egyháztörténeti írásából megtudhatjuk, hogy a magister 
(rektor) feladata volt a felsőbb éves diákok tanítása, az 1-2 évre jött debreceni kollé-
giumban tanuló praeceptorok foglalkoztak a kisebb iskolás fiúkkal, a kántor feladata 
pedig a lányok nevelése volt. Az öregdeák ruhát viselő praeceptoroknak kevés tekin-
télyük volt a nép előtt, hisz a tanításon kívül a harangozás és templomseprés felada-
tát is rájuk osztották. Feladatuk volt még a „halottrajárás” (virrasztás) is.  Élelme-
zésüket a szülők biztosították. Gyakori volt, hogy a rektorok úgy bántak a szegény 
praeceptorokkal, mint a cselédjeikkel. A rektor utasításainak megfelelően naponta 
reggel és este 1-1 órát a praeceptorok maguk is tanulni kényszerültek. A magister és 
a kántor az egyháztól fizetséget kapott.  

Az iskola fejlődését az 1738-ban kitört pestisjárvány, az 1739-es nagy árvíz és 
az ezután bekövetkező gazdasági problémák is akadályozták. 1747-ben kerül Szen-
tesre Mák János, akinek iskolamesteri munkája alatt az iskola felvirágzik, 117 tanu-
lója lesz. Újabb csapás azonban, hogy az iskolaépületet Mária Teréziának a protes-
tantizmust üldöző igazságtalan rendelete alapján 1748-ban kénytelenek átadni a 
katolikus egyháznak, ugyanúgy, mint templomukat.  

A Petrák krónikában ez így olvasható: „Az 1747-dik Esztendőben a Reformá-
tusoktól a Templom és Papi ház az Oskolával edjüt el vétetettés kevés számmal meg-
telepedet Romai Catholikúsoknak adodott.”  

Az iskola új helyét a régi városháza udvarán, a mai iskola telkén jelölték ki. 
Hamarosan a fiúiskola mellett leányiskolát is működtetni kezdett az egyház. Az 
épületek „nagyrészt elavultak és elrongyolódottak voltak, az iskolába járó gyerme-
kek számához képest kicsik és egészségtelenek” – írja Kiss Bálint. Mégis, a reformá-
tus egyház iskolái rövid időn belül olyan népszerűvé váltak, hogy még a katolikus 
szülők is – papjaik tiltásával dacolva – gyakran a református iskolába íratták be 
gyermeküket. Az egyház szigorú intézkedésekkel vette rá a szülőket arra, hogy 
gyermekeik rendszeres járjanak az iskolába. Pl. 1764. március 14-én a templomban 
kihirdették, hogy aki nem járatja gyermekét iskolába, az halottját nem temettetheti el 
tisztességesen.  

 
„Vallásos nevelés, módszeres oktatás, egyöntetű fegyelmezés” 

A REFORMÁTUS ELEMI ISKOLA ÉVTIZEDEI (1800–1920) 

A tanulók létszámának folyamatos emelkedése miatt 1799-ben új iskola építé-
sét határozták el. Kiss Bálint lelkésznek sikerült elérni, hogy az épület emeletes le-
gyen, téglából és cseréptetővel. Ez volt a város első emeletes építménye. Terveit 
Jauernik Ferenc vásárhelyi építőmester készítette.  

Az alapkövet 1803. március 28-án helyezték el. A mozsárágyú elsütésével 
kezdődő ünnepi szertartást Kiss Bálint végezte: „Jelen van az idő, kedves atyámfiai, 
melyben jó Istenünk segedelmével egy olyan épületnek fundamentumát tesszük le, 
mely az Isten dicsőségére, gyermekeink s késő unokáink boldogításának előmozdítá-
sára fog szenteltetni.  

Egy formájára nézve, legalább is a mi elképzelésünk szerint, ékes, – a benne 
lakóra nézve egészséges, egy állandó iskola fog ezen előttünk levő helyen felállíttat-
ni, ha az Úr akarandja és élünk.  
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54 esztendeje már annak, hogy ezen iskolai épületek közül a régebbiek, ama 
boldog emlékezetű Becsei Mihálynak gondoskodása és a ti már nagy részint porrá 
lett atyáitoknak segítsége által készíttettek vala. Ha vagy földindulás, vagy ellenség , 
vagy valami erőszak le nem rontja azt, amit ezeknek helyébe akarunk építeni, sokkal 
több esztendőkig fog ez fennmaradni s annálfogva tovább fog hasznára lenni mara-
dékainknak. Nem gondolok közületek senkit, aki az efféle épületek hasznos és szük-
séges voltát el nem ismerné. Nemcsak azért élünk, hogy együnk, munkálkodjunk és 
egynéhány esztendő múlva mint a barmok, elmenjünk, – hanem kötelesek vagyunk 
mi arra is, hogy halhatatlan lelkünknek okosabbá és jobbá való tételéről gondoskod-
junk. Ennek nevezetes eszközei az iskolák. Hiába hagytok szülők gyermekeiteknek 
világi jókat, ha azok értetlen és rossz szívű emberek lesznek, mert mit használ vala-
kinek ha a világot megnyeri is, lelkét pedig elveszti. – Által is látták ennek szükséges 
voltát eleitől fogva az emberek, hanem minden időbeliek igyekeztek azon, hogy azo-
kat az igazságokat, jó intéseket, melyeket vagy atyáiktól hallottak, vagy tapasztalá-
sok után tanultak, gyermekeiknek, maradékaiknak átadhassák. Így cselekedtek régen 
a patriarkák, próféták, ezen célra törekednek ma is minden jó lelkű tanítók… Tegyük 
le hát ezen újonnan épülendő iskolának fundamentumát azzal a meggyőződéssel, 
hogy ez a teendő költségünk drága öröksége fog lenni unokáinknak…” Az alapkőbe 
vésett üregbe egy ólomtáblát helyeztek el a következő felirattal: „A szentesi refor-
mátus ecclesia épített itt iskolát MDCCCIII-ban, amikor prédikátorok voltak Kiss 
Bálint és interimalig Szokolay József. Főbíró: Balogh István, kurátor: Mikecz Mi-
hály, rektor: Őri Fábián Dániel, kántor: Kása Mihály, Tanítók: Cső István, Pircsi 
József. Esküdtek: Dobossy János, Sarkadi János. Nótárius: Szabó Sándor. Vitze 
kurátor: Balogh István, mester: Jauernik Ferenc, első osztályos gyermek: Rácz Já-
nos. Oskolás gyermek 256 fő.„ A tábla mellé régi pénzérméket tettek Mária Terézia, 
II. József, II. Lipót és I. Ferenc császárok korából.  

 

 

A Központi Református Népiskola (Untermüller Ernő lapja, 1910) 
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A szentesi reformátusok száma ekkor 8629 fő volt. A főtérre néző klasszicista 
épületben 1804 őszén kezdődött meg a tanítás. Negyed évszázadon át csak ezen az 
egy helyen folyt a fiúk képzése, de a nép csak „Nagy Oskolaként” emlegette. Ez az 
épület 125 évig állt. 

1819-ig az iskola három osztályos. 1827-től deák (latin) nyelvet is tanítottak a 
4. osztályban, az ún. „nemzeti iskolában„. Ebbe az osztályba kizárólag fiúk járhat-
tak. 1874-ig a leányok más épületekben (alsópárti, központi és felsőpárti iskolák-
ban), 3 évfolyamon tanulhattak. Az egyház a fiúiskolában folyó tanítás gyengeségét 
és hátramaradottságáért a gyakorlatlan praeceptorokat hibáztatta, s 1827-ben alkal-
mazásukat meg is szüntette. Helyettük a lányiskolához hasonlóan állandósított taní-
tók alkalmazására került sor.  

1845-tól 1849-ig rektorként szolgált 
Hajdú Lajos, akit nagymarjai segédlelkész-
ként hívott meg professzori címmel kitün-
tetve a gyülekezet a rektori iskola tekinté-
lyének visszaállítása érdekében. Hajdú La-
jost – kinek emléktáblája ma az iskola külső 
homlokzatán található – az 1848/49-es sza-
badságharcban való részvételéért (erős han-
gú lázító beszédet tartott a népnek tanterme 
ablakából) előbb halálra, majd kegyelemből 
életfogytiglani vártbörtönre ítélték. Hajdú 
Lajos 1856-ban kegyelmet kapott, s Kisúj-

szálláson lett főgimnáziumi tanár.  
1850-ben (egyes források szerint már 1840-ben) a református egyház lemon-

dott a tandíjról. Ezzel, több mint fél évszázaddal előzte meg korát, ugyanis az or-
szággyűlés csak 1908-ban tette ingyenessé az elemi népoktatást. Az elemi iskolákba 
járók egyévi tandíja egy véka búza, egy véka árpa és 32 korona volt. Az eltörölt 
tandíj és az iskolákban folyó lelkiismeretes munka miatt gyorsan növekedett az isko-
lába járó diákok száma  

Az iskolákban évente kétszer tartottak vizsgákat (examen). Előbb március és 
szeptember volt a két kijelölt hónap, majd február és augusztus lett a beszámoltatás 
időpontja. Az első félévi tananyagból az év végi vizsgán már nem kellett felelniük a 
tanulóknak. Érdekes a mai korból visszatekintve, hogy az általában 7 éves korukban 
iskolába kerülő tanulók nem ősszel, hanem tavasszal kezdték meg tanulmányaikat. 
Papp Lajos beszámolója szerint április 24-e körül volt az iskolába feladás ideje, s 
őszig kezdő-első osztályba jártak a gyerekek, majd aztán mentek a tulajdonképpeni 
első osztályba. Az 1860-as években a kezdő osztályba járó fiúk és leányok száma 
550 körül volt. Ez a rendszer 1874-ig működött. Az olvasás tanítás módszere is 
többször változott. 1884-ig a sylabizáló (á-es-ó = ásó), később az írvaolvasó rend-
szer működött 1906-ig. Ekkor a fonomimikai módszer vált népszerűvé.  

Az iskolák ellenőrzése először a curator, majd 1850-től a főgondnok feladata 
lett. 1861-től „iskola felügyelői választmány”, később „iskolai bizottmány” jött létre a 
lelkészek elnökletével.  Kialakult a szakfelügyeleti rendszer elődje is: az iskola rektora 
vagy a gimnázium egy kiválóbb tanára végezte a tanítók órai munkájának felügyeletét.  
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A presbitérium dicséretben, sőt jutalomban részesítette a buzgó, szorgalmas 
tanítókat. A 206/1859. presbiteri jegyzőkönyvben említésre kerül Sófalvi Ézsaiás 
fiúiskolai tanító, aki szorgalmas munkájáért 10 véka búzát kapott az egyház magtá-
rából. Ellenpélda is akadt: 1865-ben a hanyag tanítókat a presbitérium maga elé 
idéztette, s dorgálásban részesített. 

1868-ban törvényben szabályozták a népoktatást. A református egyház e tör-
vény szellemében fejlesztette iskoláit. Elképzelése szerint az eddigi három- illetve 
négyosztályosból hatosztályos intézményeket kívánt kialakítani. A központi fiúisko-
la kivételével ez nehezen és lassan ment. Ez az iskola 1860-tól 1883-ig öt-, majd 
ezután hatosztályos lett, miközben a többi még maradt háromosztályos. Ennek az 
volt az oka, hogy akkoriban a szülők szerint gyermekeiknek elegendő volt, ha meg-
tanultak írni, olvasni és számolni. Ezzel magyarázható, hogy az első évfolyamra 
300, az ötödikre 80–90 és a hatodikra csak 25–30 tanuló járt. (1883-as felmérési 
adat.) 

A XIX. század közepéig a református egyházkerület 1819-ben kiadott tanterve 
szerint folyt a tanítás, melyet a helyi viszonyokhoz alakítottak.  Amikor eljárt felette 
az idő, és az egyházkerület késlekedett, a helyi tanítók 1858-ban 10 évig érvényben 
lévő új tantervet készítettek. A fiúiskolákban felvették a tantárgyak sorába a gyü-
mölcsfatermesztést és nemesítést (1859-ben e célra az egyház az alsó temetőben 
közel 3 hold földet keríttetett be). Szabó Ferenc tanító különösen nagy mestere volt 
a kertészetnek. 1873-tól a Széchenyi-ligetben lévő városi kertbe jártak a fiúk heti 2 
órában, s ott Dolesch Vendel, a városi kertésze végezte oktatásukat. 1874-ben az 
egyház faiskolát létesített. A leányiskolákban 1876-tól Lénárt Jusztina tanítónő ve-
zetésével női kézimunkával egészítették ki az előírtakat. 1884-től 1887-ig vessző-, 
gyékény- és nádfonást is tanítottak a fiúiskolában. A gyermekek által készített tár-
gyak nem voltak olyan tökéletesek, mint a mesterséget régóta gyakorló felnőtteké, 
így a presbitérium a tárgy további tanítását beszüntette. A testnevelés (akkori szó-
használat szerint tornászat) oktatására a tanítókat az egyház saját költségén szaktan-
folyamon képeztette ki. Mivel ekkor még nem volt tornaterem, így ezt a tantárgyat 
csak tavasszal és ősszel, megfelelő időjárás esetében oktatták.  

Fontosnak tartották az éneklést, abból az elvből kiindulva, hogy aki szeret és 
tud énekelni, az felnőtt korában is szívesen megy majd a templomba, hogy ott magát 
„kiénekelhesse”. Kántus szerveződött az elemi, majd később a gimnáziumi tanulók-
ból. A kar a temetéseken is közreműködött. Érdekes, hogy a kottatanítást – bár szi-
gorúan előírták a felsőbb osztályokban tanító kántoroknak – nemigen tanították.  

1881-ben alkalmaztak az iskolában először takarítót, addig iskola után a 
gyerekek söprögettek. Az osztálytermek fűtőanyagát sokáig a szülők adták. A mó-
dosabbak több, a szegények kevesebb szalmával és rőzsével járultak hozzá a fűtési 
„költségekhez”. 1881-től az akkori főgondnok – Kiss Zsigmond – javaslatának 
elfogadása után az egyház látta el fűtőanyaggal az intézményt. 1887-ben a köve-
zett, hideg tantermeket újrapadlózták, ekkor kerültek ki a boglyakemencék. A he-
lyükre kályhákat állítottak be. Ivásra eleinte az iskoláknál lévő kutak vizét hasz-
nálták, később az egyház lajtos kocsikban hordatott jobb minőségű kutakból vizet. 
1884-ben a piaci ártézi kút – amely a mai Horváth Mihály szobor helyén állott – 
vizét hordták az iskolákhoz.  
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Az egyháztanács 1892-ben hozott 
rendeletével minden tanterembe csappal 
ellátott víztartó került, s minden gyer-
mek csak a maga poharát használhatta. 
A fiúiskolát kivéve – mivel annak szom-
szédságában állt a nagy városi ártézi kút 
– 1907-től minden református iskolaépü-
let ártézi vízzel való ellátását megoldot-
ták. 1908-ban új, higiénikus Feiwel-féle 
vaspadokkal látják el a tantermeket. (Az 
5-6. osztályba 16 négyüléses és 8 két 
üléses pad kerül.) 1889-től megszüntetik 
a félévi vizsgákat. 1902-ben vezetik be a 
tantermekbe a villanyvilágítást. 

1906-ban neveztek ki először igaz-
gatót az intézmények élére. Az egyház, 
hogy biztosítani tudja a vallásos nevelést, 
a módszeres oktatást, a rendtartás és a 
fegyelmezés egyöntetűségét, a tanítók 
együttes és egységes működését, ezek 

felügyeletére, irányítására és vezetésére – az iskolaszék és az egyházi hatóságok ha-
táskörét nem csorbítva – két igazgatót nevezett ki. Egyet a fiú-, egyet a lányiskolák-
hoz. Minden igazgatói csoportba 9–9 tanító tartozott. Az első igazgatók Papp Antal és 
Papp Lajos lettek. Ezen intézkedésével a helyi egyházközség öt évvel megelőzte a 
Tiszántúli Egyházkerületet, amely 1911-ben adott ki hasonló rendelkezést. Az igazga-
tó-tanító, egyházi jegyző – Papp Lajos – 1920-ban elkészült kétkötetes, kéziratban 
maradt műve („A Szentesi református egyház története”) ma is fontos forrásanyag.  

A városi hatóság 1908-ban felszólította az egyház presbitériumát, intézkedjék 
az iskoláiban tapasztalható túlzsúfoltság megszüntetésére. 1912-ben határozat szüle-
tett az iskolák fejlesztéséről, de a közbejött háború és az ezt követő évek nem ked-
veztek a megfogalmazódott elképzeléseknek. Az 1913-as házirend leírásából kitű-
nik, hogy a tanítás délelőtt 8–11, az 5-6. osztálynak esetleg 8–12 óráig, illetve nov-
ember közepétől január végéig délután fél kettőtől négyig tartott. Az órák között 10-
15 perces szünetek voltak.  

A világháború ideje alatt nagy nehézségekkel kellett megküzdenie az iskolá-
nak, elsősorban a férfi tanítók pótlása miatt. Gyakoriak voltak az osztályösszevoná-
sok. A hadba vonuló tanítók helyét tanítónők foglalták el. Míg 1913-ban két tanító-
nőt alkalmaztak, addig 1916-ban már 7 nő tanított a szentesi református iskolákban. 
Fizetésük a férfi kollégáikkal azonos szinten volt, sőt az eltöltött idő után fizetés 
kiegészítés is járt, valamint 1917-től családi pótlék is. A tanítók növendékeiket is 
buzdítva bekapcsolódtak a hadsereg részére szükséges fémek gyűjtésébe, szederlevél 
gyűjtésbe, katonai melegítőruházatok készítésébe. Néhány hónap alatt a fiúk 6 má-
zsa fémet, a leányok 409 hósapkát, 276 pár csuklóvédőt, 54 pár térdmelegítőt, 204 
hadkötőt és 199 pár flanel kapcát készítettek. A tealevelet pótló szederlevélből is 
óriási mennyiséget gyűjtöttek be a diákok.  

 

Az 1885-ben fúrt ártézi kút  
a Megyeház előtt 
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A 100 éves „Nagy Oskola” egy 1900 eleji üvegnegatív felvételen 
 

A tanulók létszáma a magasabb évfolyamokon erősen lecsökkent, mivel a há-
borúban harcoló apák helyett gyermekeik dolgoztak. A háború végeztével a hadi-
szolgálatot teljesítő tanítók – a hősi halált halt Kuti Ferenc kivételével – újra elfog-
lalták állásaikat. A háború talán a legnagyobb pusztítást a hívek lelkében okozta. A 
hadi helyzet előrehaladtával, egyre jobban üresedtek a templomok. „Kenyérrel 
élünk, az imádság pedig nem ad” – lett a jellemző jelszó. Papp Lajos 1918. október 
20-án  így fohászkodott: „Úgy, bizonyára úgy lesz-e mi ref. Egyházunkban is, hogy e 
szörnyű korszak elmúlása után az élő szeretet Krisztusi ereje fog áthatni mindeneket, 
annak melegsége ad új életet mindenekbe, amikor is a hithűség, Istenben való bizalom, 
az áldozatra kész vallásosság, tiszta erkölcs ismét naggyá, virágzóvá s boldoggá teszi 
ezt a mi sok szenvedéseken és viharokon át ment szentesi református Egyházunkat.”  

Az 1919-es polgári forradalom és Tanácsköztársaság idején az iskola meg-
őrizte egyházi jellegét.  

 
„Erős lelkű és hitbuzgó, egyházát és hazáját szerető magyar”  

A SZÁZADELŐTŐL AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG (1920–1948) 

Az 1920-as évek második felében gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta-
tásügyi miniszter iskolaépítési programja új távlatokat nyitott. Az egyház szerette 
volna megtartani a régi épületet, mint műemléket. Sebestyén Béla iskolaszéki elnök 
külön indítványt tett a régi épület meghagyására és a mellékutcában való kiegészíté-
sére. Az egyház államsegélyt csak új iskola építése esetén kaphatott. A tervekből 
1928-ra lett valóság. 

A kultuszkormányzat 1928 júliusában értesítette a presbitériumot, hogy ál-
lamsegélyt nyújt az új központi iskola felépítéséhez, továbbá engedélyezi a szüksé-
ges hitelek felvételét. Az egyháztanács élve a kedvező lehetőséggel, 1928 augusztu-
sában kimondta, hogy az öreg iskola helyén új iskolát emeltet, amely állni fog nyolc 
tanteremből, egy igazgatói és egy szolgai lakásból, egy igazgatói irodául szolgáló 
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szertárból, egy tanári szobából és a szükséges mellékhelyiségekből. Kimondta to-
vábbá, hogy az egyház saját költségén építtet dísztermet, elnöki, gondnoki és pénztá-
ri szobát, valamint levéltári helyiséget. Megtárgyalták az iskola építésének tervét és 
költségvetését. Az építési terv és költségvetés elkészítésére Antal Endre építészmér-
nököt kérték fel, kikötve, hogy a tervezésbe vonja be Dobovszky József István hely-
beli építészt. A tervek a nyár végére elkészültek és jóváhagyást nyertek. Az új iskola 
építésének költségvetése 280 000 pengő volt.  

1928 szeptemberében ünnepélyes formában elbúcsúztak a régi iskolától. Felol-
vasták a régi iskola történetét, megörökítették a tisztviselők és presbiterek névsorát, 
majd megkezdték az épület bontását. Október 12-én előkerült az öreg iskola alapköve, 
a benne elhelyezett óntáblával és régi pénzekkel. Az épület alapkövét, melynek felira-
tát Böszörményi Jenő, Sebestyén Béla és Gilicze Antal lelkészek szövegezték meg, 
1928. október 31-én, a reformáció napján helyezték el. A vármegyeháztól északra 
10,30 m távolságban és 1,40 m szélességben kiugró déli szegletben, a járda szintjétől 
lefelé 60 cm mélyen elkészített üregben az akkor használatos ércpénzeket helyeztek el, 
s ólomlapot felirattal. A feliraton rajta van az építés időpontja, a vezető férfiak, az 
egyházközség tisztviselői és elöljáróinak neve, s az építtetők. Az alapkőletételi ünnep-
ség a 33. zsoltár eléneklése és Böszörményi Jenő lelkipásztor imája után a fenti emlék-
jelek elhelyezéséből állott. Majd a 90. zsoltárt és a Himnuszt énekelték el. Az ünnep-
séget megörökítő presbiteri jegyzőkönyvben ez a mondat fejezi be a feljegyzést: „Add 
Uram, hogy annyi erős lelkű és hitbuzgó, egyházát és hazáját szerető magyart adjon 
az épülő új iskola a hazának, mint amennyit a régi adott!”  

 

 

Az iskola jelenlegi főépületét 1929-ben adták át 
 

Az építkezés olyan gyors ütemben folyt, hogy az ún. bokrétaünnepélyt már az 
év karácsonyán megtartották, azaz az épület tető alá került. Az L alakú, emeletes 
saroképület Kossuth térre néző főhomlokzata 40,43 m, a Hajdú Lajos utcai homlok-
zata 25,10 m hosszú. Az iskola földszintjét alápincézéssel sikerült egy magasságba 
hozni az 1883-ban épült megyeháza földszintjével.  
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A termek magasságát a tervezett 4,2 m helyett 3,8 m-re építették; a manzárd-
tető alkalmazásával elérték a megyeháza magasságát. A kész épületet 1929. október 
31-én, presbiteri díszközgyűlés keretében adták át, amelyen meghívott vendégként 
Harsányi Pál esperes és Széll Gyula egyházmegyei gondnok elnökölt. Az iskola 
dísztermében leleplezték Nagy József és felesége, nemes adományozók portréit. Az 
avató díszközgyűlésen Kövér Imre főgondnok ismertette az építés történetét, majd 
jegyzőkönyvileg köszönetet mondtak a tervezőknek és a támogatóknak. Ezzel mun-
kába állt az ország egyik legszebb iskolája. Homlokzatára, a most ismét olvasható 
felirat került: „Istenért és Hazáért”. Tervezték az iskola udvarán egy ártézi kút fúrá-
sát, ami az 1930-as gazdasági válság miatt elmaradt. Később vezették be a vizet az 
iskola udvarába a város ártézi kútjából, a Kossuth térről.  

 

 

Az 1930-as években a főtéri kútról vezették be a vizet az iskolába 
 

Először hatosztályos népiskola volt a református iskola úgy, hogy a negyedik 
osztály elvégzésével a középiskolába lehetett átlépni. Az elemi iskolába azok jártak 
tovább, akik tankötelesek voltak még, de középiskolába vagy nem akartak, vagy 
nem voltak képesek járni. Tíz éves koruk után a középiskolába nem járók nagyon 
kevesen végeztek további osztályokat. Ezért pl. a lánytagozaton sokáig csak öt osz-
tály működött. 1940 után nyolcosztályos népiskola szerveződött úgy, hogy a felsőbb 
osztályosok szorgalmi ideje a mezőgazdasági munkához igazodott, így nem tíz, ha-
nem kevesebb hónapig tartott. Az ekkor bevezetett hetedik és nyolcadik évfolyam 
annyira néptelen volt, hogy csak a téli hónapokban tudták működtetni.  

Az iskola napja a templomban kezdődött közös imádkozással. Ezután az első 
óra minden alkalommal hittan volt. A hittant és az egyházi énekeket a tanítók oktat-
ták. Szakos oktatás, felmenő rendszer nem működött. A tanító mindig ugyanabban 
az osztályban tanított.  

A tanulók az osztály padjaiban vagyoni és társadalmi megbecsülés szerint ül-
tek. A szegények hátul foglaltak helyet. Karácsonyra az iskola színjátszó csoportja 
vallásos darabbal készült.  
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A piac az iskola előtt volt az 1930-as években 
 

Május elsején megünnepelték a madarak és fák ünnepét. Március 15. és októ-
ber 31. tanítás nélküli ünnepek az iskolában. Az intézmény ifjúsági szervezete a 
Bethlen Gábor Cserkészcsapat volt. 

Az iskola további fejlődése megtorpant a világháború miatt. A tanítók egy ré-
sze bevonult katonának, a tanulók vagy olyan szegények voltak, hogy nem volt ru-
hájuk, melyben iskolába járhatnának, vagy pedig a hadbavonult szüleik helyett kel-
lett dolgozniuk. 1944 tavaszán a rendszeres légitámadások miatt befejezték a taní-
tást. Ezután a német csapatok szállásolták el magukat az épületben. Így a tanárok 
egy része elmenekült. Az október 8-i szovjet bevonulás sem hozott változást az isko-
la életében. Az elmenekült tanítók csak akkor tértek vissza, mikor az egész ország 
megszabadult a német megszállás alól. 1945 után az állami hatóságok megteremtet-
ték az eddigi elemi iskolatípusok egyesítésével az „általános iskolát”. Ebben 5–8. 
osztályig bevezették az idegen nyelv oktatását, egységesítették a tananyagot. A taní-
tás 1945. január 14-én kezdődött meg újra. Ekkor még mindig hiányzott hét tanító. 
Erről a presbitériumi jegyzőkönyv úgy határozott, hogy nyugdíjasok behívásával, 
kisegítők munkába állításával és az Erdélyből menekülőkkel kell pótolni a hiányt. 

1945 nyarán az iskolaszék elnöki tisztsége is az iskola igazgatójának vállára 
került. Az iskola vezetését Rácz Lajos vette át. Ő a problémás korszak ellenére igye-
kezett jó irányba terelni az iskolai munkát. Lassan megindult a tanulói létszám nö-
vekedése is. A pedagógusok önkéntes alapon úgynevezett „munka-iskolát” szervez-
tek. A tanulókat a fizikai munka elemeire oktatták, háziipari munkák tanítását vezet-
ték be (kukoricaháncs-, kosárfonás). 1947 decemberében karácsonyi vásárt rendez-
tek, ahol a gyerekek a maguk készített lábtörlőket, kosarakat, táskákat árusították.  

Az iskola helyzete ebben az időben rendkívül szomorú volt. A tanulók alul-
tápláltak és rosszul öltözöttek voltak. Sokan szorultak különféle segélyekre. Az alsó 
tagozatban 60-as, a felső tagozatban 90-es létszámú osztályok is voltak. 1946-ban a 
presbitérium úgy intézkedett, hogy az eddig egyéb célra használt alagsori helyisége-
ket adják át tornaterem céljaira, de mivel az erre alkalmatlan volt, így ezért a „mun-
ka-iskola” kapott benne szállást.  
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Az 1946. szeptember 17-i presbitériumi jegyzőkönyv tiltakozását fejezte ki az 
államosítás ellen. Ezt a tiltakozást megküldték a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek is. Az 1947/48-as tanévzárón még fő témaként szerepelt a gyermekek temp-
lomba járása és a konfirmálás. 1948. június 16-án azonban az országgyűlés elfogad-
ta az államosításról szóló törvényt, így ezen a nyáron az iskola az egyház minden 
tiltakozása ellenére állami kézbe került. 

 
„…A szocializmus útjára lépő iskola.” 

AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA (1948–1990) 

Az 1970-ben megjelent Szentes 25 éve című kiadvány így jellemezte az álla-
mosítást megelőző évtizedek kultúrpolitikáját: „A burzsoá nevelési célkitűzések ma-
gukba foglalták, hogy az iskolákban engedelmes, sorsába beletörődő, vallásos féle-
lemmel rendelkező gyermekek formálódjanak. A művelődésügy valamennyi területét 
áthatotta a vad nacionalizmus, a más népek, elsősorban a Szovjetunió, továbbá a 
kommunizmus elleni gyűlölet.”  

A államosítás után az intézmény helyzete gazdaságilag stabilabbá vált. Az 
1948/49-es tanév költségvetési főösszege 49 427 Ft volt. Az 1950-es év is sok válto-
zást hozott, elsősorban az új tanterv bevezetését. Ekkor kezdődött meg az orosz 
nyelv oktatása. A vallástanítás fakultatívvá válásával megkezdődött az egyház teljes 
kiszorítása a szocializmus útjára lépő iskolából. Az épület homlokzatára új felirat 
került, az „Istenért és Hazáért” feliratot a „Szocialista Hazáért” jelmondat váltotta 
fel. Az intézmény új vezetője Gáspár Mihály orosz szakos tanár lett. Szintén ebben 
az évben az iskolát leányiskolává alakították, oly formában, hogy csak az alsó tago-
zat maradt koedukált. Ez az állapot 1961-ig állt fenn. Az ötvenes években sok volt a 
zavaró körülmény: fölöslegesen erőszakolt különböző mozgalmak indultak. Pl.: 
”Termelési verseny” pedagógusoknak, „Takaríts jobban” mozgalom hivatalsegé-
deknek. Az 1950/51-es tanévben 26 értekezletet tartottak, itt zömmel olyan témákat 
tárgyaltak, melyeknek semmi köze sem volt az oktató-nevelő munkához. Az intéz-
mény ebben az időben nem fejlődött, az iskola és a szülői ház között nem volt meg a 
megfelelő kapcsolat, a demagóg szólamok sem segítettek ezen. Az ötvenes években 
az épületben működött a dolgozók iskolája és itt kezdte meg működését a MÜM 
603. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézete, a mai Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Iskola.  

Az 1956-os forradalom eseményei nem tudták a testület egységét szétzilálni. 
A különböző nézetek nem okoztak komolyabb problémát. Azt iskolában nem lett 
úrrá a fejetlenség, az élet a forradalom szovjet eltiprása után hamarosan visszazök-
kent a rendes kerékvágásba. 1957/58-ban az iskola tartalmi munkája is megváltozott. 
A nevelők kapcsolatot kerestek a szülői házzal. Erre jó alkalom volt a mesejátékok 
egymás utáni bemutatása. A szülők a nevelőkkel közösen készítették a jelmezeket, 
szinte mindenki megmozdult.  

Az iskola 1961-ben ismét koedukált lett. 16 tanteremben 26 nevelő szakkép-
zett irányítása mellett tanult 638 tanuló. Szintén ebben az évben vezették be a poli-
technikai oktatást. A formai bővülést a társadalmi munkával létrehozott két műhely 
tanterem létrehozása segítette elő.   
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A 60-as, 70-es évek az iskola életében is továbblépést jelentettek. Az épületen 
belül is lett víz, bevezették a központi fűtést, az udvar betontakarót kapott. Korsze-
rűsödött az oktató-nevelő munka, a testi nevelés is fokozott szerephez jutott. A hat-
vanas évek végétől az iskolában beindult az orosz nyelv tagozatos oktatása.  

A nyolcvanas években az iskola tanulólét-
száma csökkent, az orosz tagozat népszerűtlenné 
vált. Az iskola közvetlen környezetében lévő két 
másik intézmény – Köztársaság Téri- és Petőfi S. 
Ált. Isk. – okozta konkurencia a Klauzál Gábor 
Ált. Iskola 1984-es megnyitásával tovább nőtt. A 
demográfiai trendforduló után a városban is el-
kezdődött a gyermeklétszám folyamatos csökke-
nése. Az 1989/90-es rendszerváltáskor már a 
Kossuth Téri Általános Iskolát a bezárás veszé-
lye fenyegette. A tanulólétszám 270 fő alá csök-
kent. Volt olyan évfolyam, ahol csak egy osztály 
indult. Az átlagos osztálylétszám mindössze 18–
19 főt tett ki. 

Imre Ernő esperes-lelkipásztor 1990-ben 
levélben kereste meg az intézmény vezetését, arra 
kérve őket, hogy fontolják meg a tudós lelkipász-
tor, Kiss Bálint nevének felvételét. Kéréséhez 

segítségként mellékelte a Theológiai Szemlében megjelent tanulmányát: Isten szolgája 
népe szolgálatában: Kiss Bálint (1772–1853). Az akkori iskolavezetés – arra hivat-
kozva, hogy miért ne maradhatna Kossuth neve – elutasította kezdeményezését.  

 
 „Palma sub pondere crescit” 

ÚJRA REFORMÁTUS EGYHÁZFELEKEZETŰ ISKOLA  
(1990–2000) 

1991 szeptemberében a három szentesi református egyházközség benyújtotta 
igényét az 1991. évi XXXII. törvény alapján a Művelődési- és Közoktatási Minisz-
tériumhoz a Kossuth Téri Általános Iskola egyházi kézbe adása ügyében. A rend-
szerváltás után, 1992-ben felépült az iskola korszerű, nagy alapterületű tornaterme, 
valamint négy új tanteremmel bővült az épület. Felújították az épület utcai homlok-
zatát és újra a régi felirat lett olvasható az épület főbejárata felett: „Istenért és Hazá-
ért”. 1992 decemberében került sor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban az is-
kola tantestületének és a tanulók szüleinek tájékoztatása az iskola visszaigénylésével 
kapcsolatban. A szülők 40–50%-a tartott igényt a hittanoktatásra. 

1993. március 1-jén a szentesi református egyházközségek benyújtották igényü-
ket Szentes város jegyzőjének a Kossuth Téri Általános Iskola egyházi tulajdonba való 
átadása és egyházi működtetése tárgyában. Az állami kárpótlási folyamat részeként már-
cius 26-án Szentesen is tárgyalta a képviselőtestület két államosított egyházi (katolikus 
és református) intézmény visszaadását. A vita leginkább a város által az egyházaknak 
átadásra kerülő két iskola kártalanítási összegéről szólt. A képviselők között voltak, akik 
nem érezték még időszerűnek az iskolák visszaadását.  

 

Dr. Imre Ernő (1918–2013) 
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Horváth István képviselő viszont történelmi tényként aposztrofálta az eseményt. A 
testület 21 igen és 3 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, így 45 év után az 
iskola újra a szentesi református egyházközségek tulajdonába került. Május 12-én aláírás-
ra került az Alapító Okirat. Az új fenntartó képviselői június 8-án „Testvéri üzenet”-ben 
szeretettel és bizalommal fordultak az iskola dolgozóihoz. Országosan is egyedülálló 
módon, 1993. július 5-én a város egy rendbe hozott, új tornateremmel kibővített, jól fel-
szerelt iskolát adott át a református egyháznak. Az igazgató Licsicsányi Mihály maradt.  

Az 1994-től önállóan gazdálkodó intéz-
mény felügyeletére iskolaszék alakult. Ennek 
elnöke Kádár Ferenc esperes lett. Az iskolaszék 
1995-ben megszűnt, igazgatási és fenntartói jog-
körét a Református Közoktatási Törvény előírá-
sainak megfelelően az igazgatótanács vette át. 
Az igazgatótanács tagjai a fenntartó egyházköz-
ségek lelkipásztorai, gondnokai, két-két presbi-
ter, az iskola igazgatója, gazdasági vezetője, a 
tantestület képviselője és a vezető hitoktató. Az 
igazgatótanács első elnöke dr. Bubla László lel-
kész-tanár lett.  

A visszakerülés utáni első években igen 
szűkös volt az iskola költségvetése, kevés pénz 
jutott technikai fejlesztésekre. A normatíva alapú, 
egyházi és állami (költségvetésben garantált) fi-
nanszírozási rendszer kiépüléséig komoly anyagi 
problémákkal küzdött az intézmény vezetése, 

mivel a támogatások rendszertelenül és kiszámíthatatlanul érkeztek az iskolához.  
Az iskola egyházivá válása nem ment könnyen. Kezdetben érezhető volt egy-

fajta bizalmatlanság a gyermeküket még állami iskolába beírató szülők és a pedagó-
gus testület tagjainak egy részéről. Nehezen 
szerveződtek meg a hittanos osztályok, általában 
alacsony létszám és az átlagosnál szerényebb 
képességű gyermekek jellemezték. A pedagógu-
soktól kért fogadalomtétel kapcsán bizalmi vál-
ság alakult ki. Hiába tartott tájékoztatót Hegedűs 
Lóránt püspök, a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának akkori lelkészi elnöke. Le-
mondott az iskola igazgatója, két helyettese már 
korábban távozott. Az iskola ekkor vezetőség 
nélkül maradt.  

1995 decemberében egy rövid, zavaros idő-
szak után Bubla László lett a megbízott igazgató. 
Munkáját igazgatóhelyettesként Karikó-Tóth Ti-
bor segítette. Az igazgatótanács új elnöke Sipos 
Árpád lelkipásztor lett. A tanév végén Licsicsányi 
Mihály korengedményes nyugdíjba vonult. 

 

Kádár Ferenc (1926-2010) 

 

Sipos Árpád lelkipásztor 
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A nyugdíjas pedagógusként segítő, 
a problémákat bölcsen kezelő dr. Bubla 
László a tanév végén leköszönt igazgatói 
megbízásáról. Az intézmény megbízott, 
majd egy év múlva kinevezett igazgatója 
Karikó-Tóth Tibor lett. Igazgatóhelyettes-
ként dr. Mokbelné Bacsa Éva segíti a 
munkáját. A tantestület többsége maradt, 
néhányan választottak csak más intéz-
ményt az egyházivá vált iskola helyett. A 
város segített a váltást kérő pedagógusok 
elhelyezkedésében. Nyugdíjba vonulásáig 
az intézmény pedagógusa maradt viszont 
egy kolléga, aki lelkiismereti okokra hi-
vatkozva kérte és kapta meg mentesítését 
a fogadalomtétel alól. 

A Horn-kormány idején az ún. Bok-
ros-csomag egyházi iskolákat diszkrimina-
tív módon érintő megszorító intézkedései 
a már amúgy is nehézségekkel küzdő isko-

lát nagyon nehéz helyzetbe sodorták. Mindezen nehézségek ellenére az iskola úrrá 
tudott lenni anyagi nehézségein és tervszerű, takarékos gazdálkodásával képes volt 
megszilárdítani az intézmény költségvetési helyzetét. Az egyre több sikeres pályázat 
jelentette az elinduló fejlesztések alapját. Az első időszakban a város is támogatta 
anyagilag az iskola működését, a normatív finanszírozási rendszer bevezetésével az 
iskola teljes mértékben függetlenné vált a várostól. 

Az 1990-es évek második felének legjelentősebb 
eseményei között tartjuk számon a folyosók burkolatá-
nak cseréjét 1996-ban, az udvari homlokzat felújítását, 
továbbá azt, hogy iskolánk 1997-ben címert alkotott 
magának, amelynek körirata megegyezik a régi egyházi 
pecsétnyomók jelmondatával: „Palma Sub Pondere 
Crescit” (= Teher alatt nő a pálma). 

1998-ban régi formájának megfelelően helyre-
állították az előcsarnokot és a díszlépcsőt. A folyosók 
elavult „egyenzöldjét” a frissebb és kellemesebb hal-
vány színek váltották fel. A főbejárat mellett látható az egykori iskolaigazgató, az 
1849-ben halálra, majd kegyelemből 20 évi várfogságra ítélt Hajdú Lajos (1813–
1901) márvány emléktáblája, amelyet egy emlékünnepség keretében Sipos Árpád 
lelkipásztor leplezett le 1998 márciusában. Ebben az évben került megrendezésre az 
első alapítványi bál, amelyet azóta minden második évben megrendezünk.  

1999-ben a Kisújszállásra költözött Sipos Árpád helyett Kovách Péter lelki-
pásztor lett az igazgatótanács új elnöke. Ebben az évben több tanterem felújítására 
került sor. Ettől a nyártól két szabadtéri pingpongasztal, egy esztétikus udvari kút és 
több pad várja a szünetben tanulóinkat. A tanévnyitó ünnepi istentiszteleten Bölcskei 
Gusztáv püspök úr, a zsinat lelkészi elnöke hirdette Isten igéjét.  

 

Dr. Bubla László (1917-2007) 
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 „Soli Deo Gloria” 
AZ ÚJ ÉVEZREDBE LÉPVE (2000-TŐL NAPJAINKIG) 

2000-ben a Suli7 programjai között rendhagyó illemtanórát tartott Dizseri 
Eszter írónő. A nagykőrösi főiskola diákjainak a „málenkij robotról” szóló megrázó 
színdarabja, a Tiszaladányi Jeremiád több mint száz nézőt vonzott. Az iskola peda-
gógusai megtisztították és felújították Kiss Bálint síremlékét. Májusban fejeződött 
be az ebédlő épületének teljes külső és belső tatarozása.   

2001-ben megjelent az iskola történetét bemutató Históriás Könyv. Bakai Ist-
ván helyi festőművésznek köszönhetően Luther Márton, Kálvin János és az iskola 
névadójának festett portréja díszíti a szépen helyreállított főlépcsőházat. Ősszel az 
iskola összes tanulója megtekintette a parlamentben található Szent Koronát.  

2002 elején Pálinkás József oktatási 
miniszter volt az iskola vendége. Tavasszal 
Cseh Lajos munkájának köszönhetően 
elkészült az új fa játszótér: hinta, két libi-
kóka, mókuskerék, homokozó és egy 
csúszdával egybeépített nagy favár csábítja 
játékra tanulóinkat. A biztonságról a játé-
kok alatt elhelyezett korszerű gumiborítás 
gondoskodik. Az iskolában vendégszere-
pelt a Jánosi együttes, akik hagyományos 
magyar népzenét játszottak.  

2003-ban az iskola folyosóinak felújítására került sor. A falak újrafestése mel-
lett a régi, elöregedett olajlábazatot esztétikus, üvegszálas, festhető tapétaborítással 
látták el. A folyósokra egységes és esztétikus faliújságrendszer került. Márciusban a 
Misztrál együttes vendégszerepelt az iskolában. Nyáron kicserélték az iskola udva-
rának elöregedett aszfaltburkolatát. Új növények telepítésével és több fedett pihenő 
kialakításával barátságosabbá vált az udvar. Október végén került sor az iskola 10 
éves évfordulójának megünneplésére. A református nagytemplom felújítása miatt a 
Szent Anna római katolikus templomban megrendezett ünnepi Istentiszteleten az 
iskola tanulói és tanári kórusának fellépése után dr. Bölcskei Gusztáv püspök hirdet-
te Isten igéjét. A tanév végére korszerűsítésre került az iskola földszinti fiú illemhe-
lye és az iskolai fűtési rendszer energiatakarékos új hőcserélőket kapott.  

2004 tavaszán a Kiss Bálint 7-en került sor az új pincerész átadására, ahol egy 
korszerű gépekkel felszerelt konditerem és az új ének-zene szaktanterem kapott helyet. 
Az iskola 30 fős Comenius énekkara Franciaországban Saint Loubes-ben és 
Arcachon-ban adott több nagysikerű koncertet. Az énekkar tagjai útjuk során jártak 
Velencében, Provence-ban és az osztrák Alpokban. A Tempus Alapítvány sikeres pá-
lyázatának köszönhetően négy állam (Franciaország, Németország, Svédország és 
Románia) diákjaival együtt európai énekkar alakult. Ősszel a program külföldi tanárai 
vendégeskedtek Szentesen. Az év eredményes tanulói és sportolói a Hungaroringre és 
a Ferihegyi repülőtérre látogathattak. Megújult a fiú- és lánytechnika, illetve a történe-
lem szaktanterem. Kibővült az iskolai ebédlő. Október 30-án a Református Iskolák 
Országos Találkozóján vett részt az iskola a Budapest Sportarénában.  
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Néptáncosaink közreműködtek a tiszántúli református iskolák közös néptánc-
gáláján. Elindult az iskola kéthavonta megjelenő információs tájékoztató kiadványa 
a Sulinfó. A nyáron új csoportszoba épült a pincében, ahol az iskola fejlesztőpeda-
gógusa foglakozhat a tanulási problémákkal küzdő gyerekekkel. 

2005 óta energiatakarékos kompakt 
fénycsövek helyettesítik a mára már elavult 
neoncsöveket. Májusban Svédországba és 
Németországba látogatott a Comenius 
énekkar. Iskolánk diákjai könyveket gyűj-
töttek a romániai Újszentes magyar iskolá-
sainak számára. Megjelent a Krónikás 
Könyv. A nyári szünetben nagy építkezés 
indult el, melynek során a tornaterem feletti 
tetőtérben két új tanterem, csoportszoba és 
szertár került kialakításra. 

2006 újdonsága volt az epochális ta-
nítási rend bevezetése. Átadásra került a 
tetőtéri új rész. Itt két alsós terem mellett a 
német és francia szaktanterem kapott he-
lyet. Új padlózatot kapott és megújult a 17. 
tanterem. HEFOP pályázaton 18 millió 
forintot nyert az iskola eszközfejlesztésre 
(45 számítógép, laptopok, projektorok), 

továbbképzésekre. A Comenius program keretében az iskola volt a záró koncert 
egyik házigazdája. A kórusok felléptek a szegedi Dómban, Szentesen a Tóth József 
Színházban és Zsombolyán (Jimbolia, Románia). 2007-ben az új Comenius program 
keretében Franciaország volt az úti cél.  

2008-ban sor került az udvari ablakok cseréjére, főbejárat festésére, a díszte-
rem korszerűsítésére. A nyáron elindult az 1928-ban épült iskola tetőcseréje. A Co-
menius program keretében nemzetközi diákszínjátszó fesztivál házigazdája volt az 
iskola. Augusztus 30-án került sor – élő televíziós adásban – az Országos Reformá-
tus Tanévnyitó ünnepségre a református nagytemplomban. Ősszel a Magyar Televí-
zió újra ellátogatott az iskolába. Az Örömhír című adásban szerepelt az egyházköz-
ség, az idősek otthona és az iskola.  

2009-ben folytatódott a tetőfelújítás. Az iskola háromfős küldöttséggel képvi-
seltette magát Debrecenben a májusban megtartott Református Újraegyesítő Zsina-
ton. A Comenius program kapcsán Szicíliában jártak a diákszínjátszók. Testvérisko-
lai megállapodás aláírására került sor a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum-
mal. Szentesi világítótorony címmel vetítette a DUNA TV az iskoláról és a Szentes 
Nagytemplomi Református Egyházközségről szóló filmjét. 

2010-ben folytatódott az utcai homlokzat nyílászáróinak cseréje. Új eszkö-
zökkel megújult az időközben elöregedett játszótér. A Magyar Televízió Vallási 
Műsorok Szerkesztősége az iskolában rögzítette az Örömhír című 13 epizódos mű-
sorát. Bevezetésre került az e-napló, elindult a modul hetek rendszere.  Az iskola 
vendége volt a Muzsikás együttes. Környezettudatos tevékenységéért az iskola első 
ízben nyerte el az Ökoiskola címet. 
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2011-ben az iskola vendége volt Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy. Az isko-
lai könyvtár sikeres konzorciumi pályázat eredményeként fejlődhetett. Új Comenius 
program indult: feladat egy nemzetközi diákolimpia szervezése. A tanulók Tatán 
jártak a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. Átadásra került az akadálymen-
tesítést szolgáló lift. Elindult a volt szolgálati lakás helyén az iskola új szárnyának 
építése. 

2012-ben az iskola vendége volt a Continental Singers énekegyüttes. Első íz-
ben utaztak diákok a határon túli magyar területekre (Erdély). A Comenius program 
kapcsán Olaszországban, Angliában, Svédországban jártak a diákok. Az I. Országos 
Református Iskolai Találkozón Kunhegyesen mutatkozott be az iskola. 

2013-ban a Határtalanul program keretében a Felvidék volt az úti cél. Az is-
kola országosan legmagasabb létszámmal vett részt a Szeretethíd rendezvényen. Az 
iskola országos bibliaismereti versenyén Böjte Csaba tartott előadást. A Comenius 
programzáró rendezvényét az iskola nyerte el, 150 külföldi diák részvételével ren-
dezte meg az iskola a nemzetközi diákolimpiáját. A tanári kórus fellépett a X. Re-
formátus Zenei Fesztiválon. Az áldozócsütörtökön Csiszér László adott hangver-
senyt. A felsős diákok ismét részt vettek a Csillagpont református ifjúsági találko-
zón, Mezőtúron. Az iskola küldöttsége részt vett a II. Kárpát-medencei református 
iskolai találkozón, Miskolcon. 143 milliós TÁMOP pályázat nyert el az intézmény. 
Ennek kapcsán az iskola diákjainak muzsikált Rákász Gergely koncertorgonista.  
 

 

Karikó-Tóth Tibor az előadását tartja (Fotó: Niethammer Zoltán) 
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FFIILLEEPP  AANNTTAALL∗∗∗∗∗∗∗∗  
KKIISSSS  BBÁÁLLIINNTT  HHEELLYYEE  TTUUDDOOMMÁÁNNYYTTÖÖRRTTÉÉNNEETTÜÜNNKKBBEENN    

  
Magának Szentes városának nem kis büszkeségére egykori parókusát, Kiss 

Bálintot a bontakozó modern magyar tudományosság legfontosabb testülete levelező 
tagjává választotta. A Magyar Tudós Társaság (mai nevén a Magyar Tudományos 
Akadémia) testülete – aminek egykor olyan kiválóságok voltak szervezői, mint Vö-
rösmarty Mihály, Toldy Ferenc – indokoltan döntöttek, amikor soraikba hívták Kiss 
Bálintot. Nyilván nem véletlen az sem, hogy a Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat is tagválasztással tisztelte meg. Mindez természetessé teszi, hogy életpályá-
ját, örökségét tudománytörténeti oldalról mérlegeljük. Széles látókörét, alapos tájé-
kozódását a folyóiratokban megjelent cikkei, sorozatban írt tankönyvei is jelezhetik.  

Mérlegelésünk kiindulásánál érdemes hangsúlyoznunk, hogy Kiss Bálint 
Szentesre kerülésétől a haláláig tartó periódust éppen az jellemezte, hogy ugyan a 
hazai tudományosság számos ágon mind elevenebbé vált, tematikailag is folyamato-
san bővült, de a keletkező értékes kéziratoknak csak kicsiny töredéke kerülhetett 
nyilvánosságra, válhatott közkinccsé. Mindvégig szűkösek maradtak a publikáció 
lehetőségei. Ugyan a szaktudósok tábora egyre népesebbé vált, azonban csak a szá-
zad utolsó harmadában születtek meg a szaktudományi folyóiratok. A tudós kutatók 
kénytelenek voltak napi- és hetilapok szűkös keretei között tárcacikkekben össze-
foglalni eredményeiket. A 19. század örökségének jelentős része – noha a ma társa-
dalma számára is aktualitásokat és európai értékeket tartalmaz – napjainkban is még 
kiadatlanul várja, hogy avatott kezek közkinccsé tehessék. Jó, ha archívumokban 
szunnyad, és nem kallódott el, mert nem kevés értékről teljesen megfeledkezett az 
utókor.  

Nem is ritkán még a nyomtatásban megjelentetett közlemények is könnyen ki-
hullottak a hazai társadalom közismereti anyagából, – de ez talán még riasztóbb 

                                                           
∗ Dr. Filep Antal néprajztudós, nyugalmazott egyetemi tanár. Szentesen született 1936-ban. 
Elemi iskoláit a helyi Központi Református Népiskola falai között végezte; a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem néprajz szakán végezte 1959-ben. A Néprajzi Múzeumban volt gyakornok, 
majd a győri Xantus János Múzeumban lett segédmuzeológus. 1961–67 között a sárospataki 
Rákóczi Múzeum igazgatója; 1967-től 1989-ig a MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudomá-
nyos munkatársa, 1989–1992 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok igazgatósága 
tudományos igazgatóhelyettese, 1992 és 1995 között pedig a pécsi egyetem tanszékvezető 
tanára, majd oktatója. 2002-től 2009-ig a Károli Gáspár Református Egyetemen meghívott 
néprajzi óraadó. A Magyar Néprajzi Lexikon munkatársa, számos szócikk szerzője; a TIT 
Országos Néprajzi választmányának titkára, majd a TIT Budapesti Szervezete Néprajzi 
Szakosztálya elnöke; a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Főbb kutatási területei: 
a településnéprajz és a vele szorosan összefüggő népi építkezés vizsgálata; a történeti népraj-
zi források feltárása a XVII–XIX. századi dokumentumokból; továbbá a néprajz tudomány-
története. E kutatásai során ismerkedett meg behatóan Kiss Bálint tudományos munkásságá-
val, és kimondható, hogy napjainkban a legfelkészültebb Kiss Bálint szakértőnek számít. Az 
ő írásaiból tudható, hogy Kiss Bálint munkásságának megítélése nincs a megfelelő helyen; 
legalább Tessedik Sámuel (1742–1820) lelkésszel, gazdasági szakíróval egy sorban kellene 
emlegetni a nevét.  
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lehet – a tudományosság emlékezetéből is kieshettek fontos tények, alapvető ered-
mények, amelyek lényegében az aktualitásukat pillanatra sem vesztették el.  

Maradandó eredményekről feledkezhetett 
meg mind a közművelődés közönsége, mind a 
folyamatosan gyarapodó tudományos világ. 
Egyetlen talán Szentestől nem is idegen példát 
említhetek erre. Horváth Mihály, a magyar törté-
netírás klasszikus alkotója, választott csanádi 
püspök, az 1848/1849-es szabadságharc kormá-
nyának vallás- és közoktatási minisztere a 19. 
század egyik neves, külföldi tudósa (Le Play) 
megkeresésére szemléletes összefoglalást írt az 
Alföld jellegzetes nagyközségeinek, mezőváros-
ainak földműves társadalmáról és a fizikai mun-
kából élők helyzetéről. Ennek során alaposan 
jellemezte a hagyományos települések egyik 
jellegzetes típusát is. Mint Hatvan mezőváros-
ának volt plébánosa egykori állomáshelye nevét 
adta bemutatása idealizált helyének. Jellemzésé-
ben többek között szabatosan leírta az osztott 
beltelkű, szálláskertes települések sajátságait. (Érdemes megjegyeznünk az a gyűjte-
ményes kötet, amiben Horváth Mihály bemutatását közölték, 1903-ban kiváló fordí-
tásban magyarul is a hazai olvasók kezébe került. Nem véletlenül éppen a Tudomá-
nyos Akadémia szervezte a kiadást.) Rajta kívül korábban ezt a településszerkezetet a 
magyar néprajzi és őstörténeti kutatások egyik nagy hatású előfutára, Kállay Ferenc is 
szemléletesen bemutatta. (Róla a továbbiakban még szólnunk kell. Ám mind a szemé-
lyéről, mind az általa rögzített adalékokról megfeledkeztek. Ahogyan Horváth Mihály 
településbemutatásáról is megfeledkeztek. 

A közben az önálló diszciplínává vált a településföldrajz, a településtörténet 
emlékezetéből nemcsak ezek az írások estek ki, de magát és a 19. század végén még 
országszerte elevenen virágzó településtípust – mint a hazai viszonyainkra jellemző 
jelenséget – sem ismerték fel. Ennek talán az magyarázata, hogy a külföldi szaktu-
domány nemzetközi kézikönyvei sem foglalkoztak hasonló típussal. Az etnográfiai 
kutatások során végül 1926-ban Györffy István írta le, értelmezte ezt a sajátos jelen-
séget. A témába vágó értekezéseivel nagy hatást gyakorolt a hazai társadalomtudo-
mányi kutatásokra is. A településföldrajz és a településtörténet, településnéprajz 
azóta büszkélkedik is ezzel a sajátos típussal. A harmincas években induló történé-
szekre, szociológusokra is életre szóló szemléleti, módszertani hatást gyakorolt 
Györffy István felismerése, interpretációja. Csak azon kell elgondolkodnunk, ha 
Kállay első közlése 1823-ban jelent meg, szükség volt-e 103 esztendőre, hogy az 
egyik legsajátosabb hazai településszerkezeti típust megértse, feldolgozza kutatá-
sunk?…  

Mindezzel nem szerettem volna eltávolodni Kiss Bálint életművétől, de szük-
ségesnek véltem, hogy a kortárs tudományosság helyzetét, eredményeinek sorsát 
megvilágíthassam. Lényegében az előbbi esettel szembe állítva megelégedéssel ál-
lapíthatjuk meg, hogy Kiss Bálint személyiségéről nem feledkeztek meg.  

 

Horváth Mihály (1809-1878) 
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Ebben az egyháztörténeti szerzők emlékező írásain kívül fontos szerepe volt 
Sima László várostörténetének. Jól megválasztott részleteket közölt Kiss Bálint kéz-
iratban maradt, az egyházközség viszonyait bemutató munkájából. Ez felkeltette a 
tudós lelkipásztor munkássága iránti szaktudományi érdeklődést is, de maradandó 
figyelmet keltett a szentesi közönségben is. Ugyancsak értékelték munkásságát a 
református egyházhoz közeli tudományosság körében. Mind a Békés-Bánáti Egy-
házmegye, mind a Tiszántúli Református Egyházkerület tudomány iránt érdeklődő 
egyházi és világi személyei nyilvántartották örökségét, hagyatékát a lehetőségek 
szerint ápolták is, amint azt Zolnay Károly szöveggondozási kísérlete bizonyítja. A 
nem helyi vonatkozású kéziratait a debreceni Nagykönyvtár igyekezett módszeresen 
gyűjteni. Utóbb levelezése jelentékeny része is oda került. (Ugyan az egyik leszár-
mazó még az 1950-es évek derekán megtiltotta e fontos dokumentumok kutatását.)  

Kiss Bálint szentesi kézirathagyatékának 
jelentőségét, erejét, értékét az is jelezhette, hogy 
Móricz Zsigmond a Rózsa Sándor trilógia hitele-
sítésére egyetlen kivételtől eltekintve a szentesi-
eket úgy szerepeltette, hogy az eklézsiatörténet-
nek, állapotrajznak a népéletet bemutató szöve-
geiből szóról szóra idézett jellegzetes részleteket. 
A neves regényírót Böszörményi Jenő, szentesi 
református elnöklelkész, aki az 1930 években 
jelentős irodalmi és tudományos munkásságot 
fejtett ki, ismételten vendégül látta parókiáján. 
Ifjú, pályakezdő koruktól meleg barátság fűzte 
össze őket. A szentesi lelkészlakban ismételten 
vendégeskedő író alaposan elmélyedhetett Kiss 
Bálint kéziratában. 

Amikor Kiss Bálint halálát követően az 
Akadémián az egykori vezetők az elhunyt tagtár-
sukról megemlékeztek, már megállapították, 
hogy Kiss Bálint életművének, tudományos örökségének legértékesebb része a szen-
tesi egyházközségi monográfia bizonyulhat. Bár sajnálkozva állapították meg, hogy 
számukra és a hazai nagyközönség számára egyelőre az életműnek ez a része hozzá-
férhetetlen maradt. Kérdezhetjük, vajon honnan tudhattak a „Tudomány Házában” a 
kiadatlan terjedelmes és pótolhatatlan értékű kéziratról? Vörösmarty Mihály minden 
valószínűség szerint ugyancsak ismereteket szerezhetett a szentesi parókia kézirat-
kincséről, hiszen az 1849. évi szegedi országgyűlés szétoszlása és a világosi fegy-
verletétel után bujdosóként Kiss Bálintnál is tartózkodott, amint azt Nagyajtósi Ist-
ván tanár úr még a hetvenes években tisztázta.  

Ne hagyjuk említetlenül, hogy Kiss Bálint örökségéről a Központi Református 
Elemi Népiskolában a helyismereti oktatás rendjén nemzedékről nemzedékre tanítot-
tak! Erre magam is tanú lehetek. Legyen szabad felidéznem értékes emlékem! Ma-
gam Kiss Bálintról alapos ismertetést a negyedik elemiben, valamikor 1946 tavaszán 
Rácz Lajos tanító úrtól kaptam, aki még táblai rajzzal is illusztrálva beszélt el részle-
teket az egyházközségi krónikából. Utóbb a Petőfi Utcai Általános Iskola felső tago-
zata tanulójaként olvashattam tanárunk, dr. Nyíri Sándornak az akkor induló 

 

Böszörményi Jenő (1882-1955) 
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Tiszatájban megjelentetett Kiss Bálint szövegeivel foglalkozó dolgozatát. (Nyíri 
Sándor: Szentesi gyermekvilág a 18. században. Részlet a Szentesi krónikából. 
Tiszatáj, 1947. 6-9. sz. – A nagytiszteletű tanár úr a teológiai képesítése mellett tu-
dományegyetemi tanulmányokat folytatott. Domanovszky Sándor professzornál ma-
gyar történelemből doktorált. Budapest bombázása elől menekítette haza, szülővá-
rosába családját.) Gimnáziumi éveimben tanulmányozva Sima László várostörténe-
tét fedeztem fel a Rózsa Sándor trilógiában Móricz Zsigmond szövegátvételét. Ez 
bátorított fel, hogy bekopogtassak Böszörményi Jenő nagytiszteletű úrhoz, hogy 
engedje meg eredetiben olvasnom Kiss Bálint kéziratait. Szívélyesen fogadott. 
Megmutatta a későbbi másolatokat is, de készségesen rendelkezésemre bocsátotta az 
eredeti szövegeket is. Szívesen vállalta, hogy az irodájában helyet adjon másoló 
munkámhoz. Maga látta el a felügyeletet is. Sajátos világ tárult elém a csertintás, 
lúdtollal írott lapok olvastán, ami máig tartóan rabul ejtett. Úgy találkozhattam a 
történelmi forrássá vált kéziratos feljegyzésekkel, hogy a benne foglaltakhoz kap-
csolódó jelenségekről személyes emlékeim is lehettek, szembesülhettem azzal, hogy 
mi változott Kiss Bálint korától lepergett 100–150 év alatt. Nem ért meglepetésként, 
hogy – amikor az egyetemi tanulmányaim előkészületeként még az érettségi éve 
előtt tájékozódtam a néprajz vezető kutatói körében – elsőként számon kérték, isme-
rem-e Kiss Bálint munkásságát? Mindez talán érthetővé teheti, hogy Kiss Bálint 
életművével való foglalkozás végig kísérte pályafutásom. 1970 körül az akkori tech-
nika adottságaival élve a teljes szentesi kéziratanyagot a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtára számára mikrofilmre vettük.  

Természetes talán, hogy folyamatosan arra törekedtem, hogy a teljes kézirat 
kiadását kezdeményezhessem. Legnagyobb sajnálatomra minden tervem meghiúsult 
a kézirat egészének közlésével kapcsolatosan. Ismételt kísérleteimet még Makkai 
László professzor is reménytelennek ítélte, aki pedig úgy volt vezető munkatársa az 
Akadémia Történettudományi Intézetének, hogy egyidejűleg a Debreceni Reformá-
tus Teológiai Akadémia tudós professzoraként is tevékenykedhetett. A sokat emle-
getett „három T” koncepciójába nem fért be az egyházközség-történeti forrásközlés. 
Igaz, tapasztalatból tudhatom, hogy a forrásközlés sem tartozott az igazán támoga-
tott szakfeladatok körébe. A kort magát talán a legjobban jellemezheti az alábbi 
élményem. 1956 tavaszi szemesztere végén az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Nyelv- és Irodalomtudományi Karán pályaműként Kiss Bálintról életrajzot írtam, és 
a néprajzi, társadalomismereti fejezetrészeket kimásoltam, és a szöveg értelmezését 
is megkíséreltem elvégezni. Természetesnek tartottam, hogy a szerzőről és a forrás-
ról már a címben is korrekt, pontos meghatározást adjak. Kiss Bálintot akadémikus-
ként, esperesként jelöltem meg. Természetesen a címben a szentesi református egy-
házközségi krónikára is bibliográfiai pontossággal hivatkoztam. A beadást követő 
néhány nap elteltével a Dékániára hívattak. Attól tartottak, hogy a pályaművem kéz-
iratát az antiklerikális kampány jegyében olvasatlanul elutasíthatják. Kicseréltették 
pályaművem címlapját. Tessedik Sámuel hagyatéka egyik gyűjteményes kiadványá-
nak címének fogalmazását vettem végül kölcsön. Nádor Jenő szarvasi kéziratokból 
készített fordításkötete nyomán „Szentesi nevezetességek” semleges címet választot-
tam. Így munkám ellen már nem emelhettek formális kifogást. Pályaművem bírálói 
javaslatára, a szentesi ménes temesközi teleltetéséről írott részletet és a helyi föld-
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művelést összefoglaló szöveget tehettem közzé az akkoriban induló, még rotaprintes 
sokszorosítású Agrártörténeti Szemlében.  

A teljes életmű alapos tanulmányozása nyomán arra a meggyőződésre kellett 
jutnom, hogy Kiss Bálint legértékesebb, legeredetibb, tudományos szempontból el 
nem évülő munkája a szentesi gyülekezetét bemutató kézirata. Túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy a 19. század első felének egyedül álló műve, páratlan tudományos telje-
sítményeként kell Kiss Bálint egyházközségi monográfiáját értékelnünk. A kortársi 
munkák közül az egyedülálló teljességre törekvő tematikai sokrétűségével, terjedel-
mével egyaránt megelőzte a kortársak hasonló munkáit. Szövegében jelen volt a 
széles látókörű valóságismeret és a módszeres kutatói magatartás. Különös értékét 
az is kiemeli, hogy a helyi társadalom kortársi valóságát változásában ragadta meg. 
Érzékelte, hogy a 18. század milyen viszonyokat örökített a szentesi közösségre, és 
miként zajlottak le kisebb nagyobb átalakulások a század első negyedében. Állapot-
rajzával – amint arra több helyen utalt – a jövőbeni fejlődés értékeléséhez is alapot 
kívánt volna teremteni. Hangsúlyoznunk kell, az eklézsia állapotának készített be-
mutatása pótolhatatlan forrásértékű alkotás, amit sem a néprajz, sem a társadalomku-
tatás nem nélkülözhet.  

A tudománytörténeti értékelés azért is időszerű volna, mert a szélesebb tudo-
mányos közvélemény a részpublikációk ellenére nem igazán ismeri Kiss Bálint nép-
rajzi és társadalomtudományi örökségének egészét. Természetesen tartozom annak 
indoklásával, hogy miért összpontosítok erre a még mindig csak nehezen elérhető 
kéziratra. Óriási jelentősége van annak, és feltétlen köszönettel tartozunk érte, hogy 
Takács Edit gondozásában Tímár Ferenc technikai leleményével immár valamennyi 
egyházközségi kézirat digitálisan hozzáférhető a hazai tudományosság számára! 

 

 

Ernyőkép – felül Béládi István, középen Kiss Bálint kézírása 
 
A Békés-Bánáti Egyházmegye történetéről készített úttörő monográfiája jelen-

tős és előremutató vállalkozás volt a maga idejében, de a korszak önmagában még 
nem kínálhatta ilyen léptékű vállalkozás legelemibb feltételeit sem. Kiss Bálint aka-
ratlanul is arra kényszerült, hogy a kompiláció módszerével éljen. (A Békési-Bánáti 
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Református Egyházmegye története, 1836 – Kis Bálint; közreadja Gilicze László, 
Kormos László; [sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és muta-
tókkal ellátta Kormos László] Békéscsaba–Szeged, 1992. Délalföldi Évszázadok 5.) 

A harmadik nagy vállalkozása a 
részben kéziratban maradt őstörténeti 
könyve volt. (Magyar régiségek. 
Pest,1839.) Kora egész európai tudomá-
nyosságát és a szélesebb közvéleményt 
mindinkább foglakoztatta az írott történeti 
források előtti múlt. Lassan-lassan kezd-
ték felfedezni a nyelvek szerteágazó ro-
konságát, amit csak történetileg magya-
rázhattak. Mind nagyobb módszertani 
felkészüléssel vizsgálták az etnogenezis 
bonyolult folyamatait. Kiss Bálint nem-
zedéke még a modern összehasonlító 
nyelvtudomány megalapozása előtt vé-
gezte tanulmányait. Akaratlanul is erősen 
befolyásolta e téren a meddő ókori és 
középkori örökség. Úgy vélték, hogy a 
biblikus történetekben megörökített né-
pek, törzsek közül lehet / kell levezetni a 
világ népeinek eredetét. Mindez a speku-
lációk megalapozhatatlan világába vetette 

a jó szándékú kísérletezőket. Kiss Bálint őstörténeti kísérlete is ugyan eleve kudarc-
ra volt ítélve, könyvébe mégis bekerültek olyan részletek, amelyek megbecsülésre 
érdemesek. Erre jó példa, hogy az őstörténeti elmélkedése során az egykor élt ősma-
gyarság életmódját is igyekezett rekonstruálni. Kitért a hajdan volt viselet felvázolá-
sára. Felvetette, hogy a 18. századi pásztorok egyszerű szabású viseletét használják 
fel analógiaként. Tömören össze is foglalta ismereteit. Megjegyzésre érdemes, régé-
szek, etnológusok ma is élnek hasonló módszerrel.  

Kiss Bálintnak az eklézsiatörténet szöveg-együttesében fennmaradt önálló fo-
galmazványai értékelése előtt érdemes utalnunk arra, hogy az 1799 és 1853 között 
eltelt félszázadnál is hosszabb idő a modern magyar tudományosság megszületésé-
nek hőskora volt. A kor kihívásai megteremtették a módszeres tudományosság igé-
nyét. Különösen nagy fontosságúvá vált a társadalomtudományok iránti növekvő 
érdeklődés minél színvonalasabb kielégítése. Ám a kor kihívásaira nem volt könnyű 
felelni, mert hiányoztak a megfelelő intézmények, fórumok. Nem kevésbé okozott 
gondot, hogy a módszeres előmunkálatoknak is híjával voltak.  

Minden kutató, elmélkedő személy teljesítményét a korszak viszonyai között 
kell értékelnünk! Kiss Bálint és nemzedéktársai tevékenységét különösen sajátossá 
tette, hogy őket még az egyetemes latin tudományosság keretei között készítették 
fel, de szinte kötelességükké vált, hogy megteremtsék a nemzeti nyelvű tudományos 
irodalmat, s egyben az egyetemes tudományosságot a legkülönbözőbb modern nyu-
gati nyelveken kövessék. Maga Kiss Bálint is az 1798-as akadémiai évet Jénában 
töltötte. Otthonossá vált az Ausztrián túli, egyetemesebb német tudományosságban. 
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Itthoni felkészülését, majd útkeresését a debreceni professzorok közül valószínűen 
leginkább Budai Ézsaiás, és fivére Budai Ferenc befolyásolhatta. Budai Ézsaiást 
később a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé választották. Így az egy-
kori professzorából egyházi elöljárójává vált. 

Minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy Kiss Bálint életművének a 
legmaradandóbb alkotása A’ Szentesi Refor[mata] Ekklesia Historiájának folytatása 
1801dik Esztendőtől fogva 1825ig mellybenn ennek állapotja, nevezetesebb Tagjai-
nak Életek emlékezetet érdemlő Dolgai, Változásai össze szedetve előadódnak 
Predikátor Kis Bálint által IIdik kötet [a 311.-és a 604. oldalak között] című kézira-
ta. Aligha túloznánk, ha azt is kijelentjük, hogy megítélésünk szerint a 19. század 
első felének egyik legkiválóbb magyar társadalomtudományi kéziratát alkotta meg 
tudós prédikátorunk. Az egyházi krónikáink közül kiemelkedik azzal, hogy a gyüle-
kezet közösségét teljességre törekvően mutatta be. Messzemenően túllépett szerzőnk 
azon, hogy csak az egyházi életére vonatkozó ismereteket rögzítse. A mai tudo-
mányszervezés szerint az szociológia, a 
demográfia, a statisztika, a művelődéstör-
ténet és a néprajz keretébe tartozó jelen-
ségeket módszeresen, rendszerezetten 
ismertette. Ennek az érdeklődésnek ugyan 
vannak hazánkból a 18. század első feléig 
visszanyúló európai rangú hagyományai, 
folytatásra buzdító előzményei. De Kiss 
Bálint azzal is kiemelkedett, hogy az 
elődök köréből, hogy már veretes és kor-
szerű magyar nyelven írta kéziratát. Az 
1800 és az 1825 közötti negyed század 
bemutatásán túl, nem lehet eléggé nagyra 
értékelni azt sem, hogy az 1740-es évek 
derekától elődei által írt, ám befejezetle-
nül maradt krónikát átszerkesztette, és a 
18. század utolsó harmadára vonatkozóan 
teljessé tette. Számos, fontos más forrás-
ból aligha megismerhető mozzanatot 
örökített meg.  

Kiss Bálint állam- és népismereti munkásságát kötelességszerűen el kell he-
lyeznünk hazai tudománytörténetünk menetében. Kiindulásként kiváló összefoglalás 
áll rendelkezésünkre. A népélet iránti tudományos érdeklődés történetének idevágó, 
korai szakasza is tisztán áll ma már előttünk. Tálasi István 1948-ban tette közzé a 
Néprajzi életünk kibontakozása című áttekintését, amelyben feltárta a 18. század 
állam- és népismereti búvárkodásától az önálló szaktudománnyá váló néprajzi, folk-
lorisztikai kutatásokig vezető utat. Áttekintette az eszmetörténeti, tudományelméleti 
tájékozódást és a módszertani útkeresés folyamatát. Egyúttal bemutatta azokat a 
nagy egyéniségeket is, akik megjelentethették munkáikat. (Tálasi István írása erede-
tileg a Magyar népkutatás kézikönyve fejezeteként készült, azonban a „fordulat éve” 
körüli átszervezés folyamatában az egész reményteljes vállalkozás támogatását meg-
szüntették.  
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Tálasi István és számos szerzőtársa hasonló műve az egészében megvalósulat-
lan kézikönyv „különnyomataiként” láttak napvilágot.) Talán érdemes megjegyez-
nünk, Tálasi István a helytörténeti irodalom hivatkozásaiból Kiss Bálint személyére 
és munkásságára felfigyelt. Egyetemi előadásain rendszeresen ismertette a szentesi 
gyülekezet tagjainak különféle származási helyéről, eltérő viseletéről szóló szöveg-
részt. Ám sajnálatosan a kézirathagyatékot nem tanulmányozhatta. 

Kiss Bálint lényegében a Bél Má-
tyással (1684–1749) induló államismere-
ti, népismereti kutatások szemlélete, 
módszere alapján végezte tudományos 
tényfeltárását, de a kiválni készülő újabb 
szaktudományok irányában is képes volt 
érdeklődését elmélyíteni. Érzéke volt 
arra, hogy a későbbiekben fontossá váló 
részletekre figyeljen, azokat tényközlése-
ibe, elemzéseibe belefoglalta. Vélemé-
nyünk szerint Bél Mátyásnak a Magyar-
ország megyéiről írott módszeres feldol-
gozásai, az ország megyéit bemutató 
Notitia sorozat megjelentetett és kézirat-
ban fennmaradt köteteivel és a csak igen 
későn, 1984-ben magyar fordításban meg-
jelentetett De re rustica Hungarorum – 
magyar fordításban Magyarország nép-
ének élete 1730 táján címen kiadott – 
műével jellemezhető kutatás talán az 

egyik legkésőbbi képviselőjének éppen magát Kiss Bálintot tekinthetjük. A Bél Má-
tyás és segítői szövegeit szentesi népéletet bemutató kézirattal kiválóan párhuzamba 
állíthatjuk. A két mű keletkezése között ugyan szűk száz esztendő telt el, mégis 
egymás feleselő párjai lehetnek. Ezzel koránt sem szeretném azt a látszatot kelteni, 
hogy Kiss Bálint számára megállt volna az idő. Csak arra utalok, hogy az a tudomá-
nyos érdeklődés, amivel a szűkebben vett egyházközségi viszonyok bemutatásán 
nagyon tudatosan túl kívánt lépni, és – a mai fogalmat használva – társadalomtudo-
mányi távlatot igyekezett teremteni, annak hazánkban már mintegy 80–100 éves 
európai rangú, igen tisztes hagyománya volt. Azt azonban már elöljáróban érdemes 
hangsúlyoznunk, hogy míg Bél és tanítványai országos, megyei vagy egy-egy nép-
csoportra érvényes jellemzést adtak, Kiss Bálint mélyfúrást végzett, a szentesi kö-
zösség konkrétan megragadható viszonyait figyelte meg, dolgozta fel.  

Tudnunk kell, hogy a 17. és a 18. század fordulójáig a tudományos érdeklődés 
nem terjedt ki az úgy nevezett alsóbb néposztályok életviszonyaira, kultúrájára. De a 
különféle népek, népcsoportok tudományos megfigyelésével is adós maradt a tudo-
mány. Ugyan születtek földrajzi művek, útleírások, történeti krónikák, a melyek 
ezeket a témákat érintették, de az ókor óta szinte kivétel nélkül minden művet meg-
terheltek a különféle mondai, legendai vélekedésekkel. A realitás és a fantázia szét-
választhatatlanul jelent meg a szövegekben. A tudományosan értékelhető tudósítá-
sok közé vegyítették a minden alapot nélkülöző epikus eredetű vélekedéseket, mon-
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dai elemeket, legendákkal rokon hiedelmeket. A 17. és a 18. század fordulója körül 
ismerték fel, hogy a kortárs államvezetés nem nélkülözheti a tudományos módszerű 
állam- és népismereti kutatásokat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányzati döntés-
hozatalt módszeres vizsgálatokkal kell megalapozni. Számolni kellett a tartományo-
kat benépesítő lakosság etnikus hagyományaival, életmódjával, fizikai és szellemi 
adottságaival, hajlamaival, kifejleszthető képességeivel, olykor gyökeresen eltérő 
adottságaival. Rádöbbentek, hogy módszeresen meg kell ismerni az országokon 
belüli regionális különbségeket. Felfigyeltek arra, hogy a munkakultúrának, a terme-
lési és a társadalmi viszonyoknak meghatározó szerepe az egyes országok, régiók 
életében. Egyben érzékelték, hogy a különböző nyelvű, eltérő nemzetiségi tudatú 
közösségek más-más hajlamukkal járulhatnak hozzá az egyes országok gazdasága, 
kultúrája gyarapodásához. Érzékelték, hogy a korszerűsödő állami irányításnak 
ezekre figyelemmel kell lennie, ha az államszervezés, törvényhozás során optimális 
eredményeket kívánnának elérni.  

Bél Mátyás (Ocsova [Zólyom megye], 1684 – Pozsony, 1749) evangélikus te-
ológus, tanár, tudós kutató, aki a Hallei Egyetemen végezte külföldi, akadémiai ta-
nulmányait. Az egyetemszervező August Hermann Francke professzor mellett vég-
zett teológiai és történelmi tanulmányai során módszeresen megismerkedett az akkor 
kibontakozó állam- és népismereti stúdiumokkal. Veretes latin nyelvtudása mellett, 
kiválóan beszélt és írt németül. Atyai családja, rokonsága révén otthonos volt a szlo-
vák nyelvű közösségekben, de édesanyja Veszprém megyei magyar családból szár-
mazott. Így a magyar nyelv, irodalom is természetes közegévé válhatott. Iskoláit is 
úgy végezte, hogy mind a három hazai nyelvben otthonos lehetett. Ocsova, Losonc, 
Kálnó, Alsósztregova, Besztercebánya, Pozsony, Veszprém voltak azok a helyek, 
ahol az alap- és a középfokú tanulmányait végezte. 1701-ben Pápa városában már 
nevelősködött. Magasabb szintű, bölcseleti tanulmányait 1702-ben, Besztercebá-
nyán, kezdte meg. Ezt követték 1704-től a Jénában végzett külföldi stúdiumai. Né-
metországi tartózkodását részben nevelősködéssel, részben Bergenben vállalt rektori 
megbízással toldotta meg. 1708-ban tért haza Magyarországra. (Előbb Besztercebá-
nyán konrektorként, segédlelkészként kezdte pályafutását. 1710-től besztercebányai 
rektor. 1714-től Pozsonyba került. Rektora lett az evangélikusok iskolájának. 1719-
től pozsonyi evangélikus lelkészként tevékenykedett.) Elmélyült tanári és lelkészi 
szolgálata mellett módszeres tudományos kutató munkához látott. Szerteágazó kuta-
tói érdeklődésének az egyik fő területéül éppen az állam- és a népismeretet válasz-
totta. Magyarország tudománytörténetében új korszakot nyitott. Nem is csak egyéni 
kutatásaival vált úttörővé, ért el maradandó eredményeket. Klasszikus tudós-tanári 
egyénisége adottságaival a tudományban is igazi iskolateremtővé vált. Az évek so-
rán az egész országra kiterjedő kutatóhálózatot szervezett, nagy vállalkozások vég-
rehajtására képes munkatársi gárdát nevelt, verbuvált. Ez a hálózat ad magyarázatot 
hatalmas életművére. Viszonylag sok munkáját megjelentethette, ám a kéziratos 
hagyatéka sokszorosát teszi azoknak a könyveinek, amelyeket közre tudott adni. A 
munkatársai körébe szinte mágnesként vonzotta az evangélikus iskolában nevelke-
dett lelkészek, tanárok, jogászok, orvosok, technikai pályákon tevékenykedő szemé-
lyeket. Nem ütközött különösebb nehézségbe, hogy a református egyház tudomá-
nyok iránt érdeklődő személyiségei is felfigyeljenek Bél Mátyás és követőik mun-
kásságára, módszerét, látásmódját magukévá tegyék. Hiszen egymás iskoláit köl-
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csönösen látogatták. A német és a szlovák evangélikusok rendszeresen felkeresték a 
helvét hitvallást követő hitrokonaik kollégiumait, középfokú iskoláit, hogy a magyar 
nyelvben pallérozhassák magukat. Ugyancsak szokássá vált, hogy a külföldre készü-
lő kálvinista ifjak az ágostai hitvallású testvéregyház iskoláiban, kollégiumaiban 
töltöttek el egy-egy tanulmányi évet, hogy a német nyelvi környezetben készüljenek 
a közép-európai egyetemeken, akadémiákon folytatandó stúdiumaikra. Érdemes arra 
is utalnunk, hogy Csongrád, Békés és Csanád megyében a két protestáns egyház 
között szorosabb és szervezett együttműködés alakult ki a 18. század folyamán. En-
nek az egyik külső jelét abban is láthatjuk, hogy dél-tiszántúli vidékünk régi evangé-
likus templomai tornyát csillag díszíti, míg az ország más régióiban keresztet szok-
tak a lutheránus templomok tornyaira elhelyezni. 

Ugyan Bél Mátyás életében nagy ellentétetek feszültek a protestáns egyházak 
és katolikus újjászervezést szorgalmazó császári hatalom között, ennek ellenére Bél 
Mátyás és tanítványai, követői államismereti kutatásai értékét az államvezetés azon-
nal felismerte, és meg is becsülte. A római katolikus egyház és a protestáns feleke-
zetek közötti viszonyt szintén nagy feszültség jellemezte, de ez nem jelentette azt, 
hogy a katolikus klérus vezetőegyéniségei ne tartották volna igen nagyra Bél Mátyás 
tudományos tevékenységét, kutatásszervező erőfeszítéseit. Ezt igazán meggyőzően 
bizonyítja, hogy Bél Mátyás 1749-ben bekövetkezett halála után kéziratos hagyaté-
kát a kortárs kalocsai érsek, akivel később az esztergomi prímási, érseki széket töl-
tötték be, tervszerűen megvásárolta, könyvtára féltett kincseként örökítette az utó-
korra. (Nyilván nem véletlen, hogy az egyházfejedelem Bél kéziratait magával vitte, 
amikor Kalocsáról új állomáshelyére költözött.) Az egykori közélet nem protestáns 
résztvevőit is foglalkoztatták Bél Mátyás munkái. A megyei leírásait az érintett me-
gyék elöljárói, nemesi közgyűlései alaposan tanulmányozták, általában a vármegyei 
testületek előtt megvitatták, kritikailag értékelték. Nem egyszer megjegyzéseket 
fűztek megállapításaihoz. (Az utóbbi évtizedek levéltári kutatásai mindezt ismétel-
ten dokumentálták.  

A 18. századi tudománytörténetünket jellemezheti, hogy bár Bél Mátyás és ta-
nítványai tudományos teljesítménye értékével nem csak tisztában voltak, de általá-
ban el is ismerték, nem maradtak el a nemzetközi tudományos és politikai kitünteté-
sek sem, mégis az államismereti kéziratoknak csekély része jelenhetett meg nyomta-
tásban. Tudnunk kell, hogy noha Bél Mátyás lényegében az egykori (Erdélyen kívü-
li) magyarországi államterület valamennyi megyéjét feldolgozta, mindössze 10 me-
gye anyagát jelentethette meg öt kötetben. Ez volt a Notitia Hungariae novae 
historico-geographica nevezetes félbe szakad sorozata, amelyet Bécsben 1735 és 
1747 között adott ki. Megjegyzendő, hogy egy további megyére vonatkozó kutatása-
it már nagyon korán, még 1718-ban kidolgozta, és az államismereti kutatások prog-
ramadó munkájába illesztve – mintegy mintát adva – ki is adta. Mindez önmagában 
jelezheti, milyen nehéz körülmények között telt munkás élete.  

A néprajz, az agrár-, társadalomtörténet számára különösen becses munkája 
volt – amint azt fentebb jeleztük – a De re rustica Hungarorum műve néhány kisebb 
tematikailag kapcsolódó munkájával együtt. Hiszen az ország egész területének 
agrárkultúráját a földműves nép életmódjával együtt átfogóan igyekezett bemutatni. 
Különösen nagy veszteség, hogy 1984-ig (néhány részközlést nem számítva), Bél 
Mátyás születése 300. évfordulójáig nem jelenhetett meg. Wellmann Imre akadémi-
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kusnak köszönhetjük, hogy Magyarország népének élete 1730 táján címmel korsze-
rű, tudományos értékű, magyar fordítása olvasóink körében végre közkinccsé válha-
tott. Noha ez a munkája is – amint egyéb művei – könyvtárak, kézirattárak  mélyén 
lappangott, mégsem maradt hatástalan, hiszen a szöveg nyersanyagának összegyűj-
tői, alapszövegének megfogalmazói tovább végezték tevékenységüket, életük továb-
bi szakaszában a hazai társadalom alkotó tagjai maradtak. Személyükben is hathat-
tak kortársaikra, az őket befogadó közösségekre. Tudnunk kell, hogy Bél Mátyás 
munkatársaitól, segítőitől általában szinte kiadásra érett anyagot kapott. Sokszor a 
témakitűzésen túl igazában a szöveg végső kidolgozását végezte. Az egykori tanít-
ványok, munkatársak tevékenységét „csak” összehangolta, „csak” megszerkesztette, 
és mintegy főszerkesztői intuícióval „csak” stilisztikai arculatot, nyelvi karaktert 
teremtett. Korunk gyakorlata ebben a tekintetben más, de Bél Mátyás a hatalmas 
életművét aligha alkothatta volna meg, ha nem ezzel a módszerrel tevékenykedik. 
Elkészült szövegei, levelezése arra vall, hogy az egykori ország egészét államisme-
reti, népismereti szempontból tudományos alapossággal áttekinthette. Megfigyelései 
valaha a kormányzat számára is aktuális információkat tartalmaztak. Számunkra 
különös értéke az, hogy olyan értesüléseket kaphatunk szövegeiből, amit aligha lel-
hetnénk meg az egykori levéltárak szokványos forrásaiban. 

Tanítványai, későbbi követői még mostohább sorsra jutottak kutatásaikkal. Alig-
ha számíthattak arra, hogy értékes kézirataikat köre bocsáthassák. Mondhatni máig 
adósai vagyunk azoknak a tudós egyéniségeknek, akik a Notitia kötetek és az első tu-
dományos folyóirat a Tudományos Gyűjtemény megjelentetése között tevékenykedtek. 
Azt sem tekinthetjük véletlennek, hogy tanítványai szép számmal külföldön leltek 
megélhetést, kaptak tartós megbízásokat. Kivétel nélkül elismerést, megbecsülést sze-
reztek Bél örökségének. Köztük említhetjük 
fiát, Bél Károly Andrást (1717–1782), aki 
külföldi egyetemi évei után végül Lipcsében 
telepedett le. Egyetemi professzorként tevé-
kenykedett. (A kedvezőbb körülményekkel 
élni tudott, hiszen életműve 2 német és 59 latin 
nyelvű művet foglalt magába.)  

Két különlegesen kivételes tudós egyé-
niséget nevezhetünk meg, akik a még a 18. 
században láthattak munkához, és úgy tekint-
hetünk rájuk, hogy lényegében Bél Mátyás 
nyomába szegődtek, és sikerült nagyobb léleg-
zetű munkákat közzé tenniük. Tessedik Sámu-
elt és Berzeviczy Gergely életművére kell 
hangsúllyal utalnunk. Az állam-, ország- és 
népismereti tényfeltárást, elemzést mindketten 
a jövőt alapozó tervezéssel, jobbítás eltökélt-
ségével ötvözték.  

Tessedik (Theschedik) Sámuel (Alberti, 
1742–Szarvas, 1820) lutheránus teológusként 
is, tudós egyéniségként is Bél Mátyás életútjá-
hoz hasonló pályát futott be. Mivel 1768-tól 

 

Tessedik Sámuel (1742–1820) 
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haláláig szarvasi parochusként szolgált különösen fontos lehet számunkra. Közvetlen 
kapcsolata lehetett Kiss Bálinttal. Nem véletlen, hogy a szarvasi viszonyoknak szentelt 
műve kéziratban maradt. A már említett Szarvasi nevezetességek, azaz Szarvas mező-
város gazdasági krónikája címmel kéziratát csak 1938-ban tehette közkinccsé Ná-
dor Jenő. Fő művének a német nyelven a Der Landmann in Ungarn… (Pest, 1784.) 
könyvét tekinthetjük. Kónyi János fordításában a magyar olvasóközönség számára is 
hozzáférhetővé vált. A parasztember Magyarországban mitsoda és mi lehetne (Pécs, 
1786) nagy hatást gyakorolt a 18. és a 19. század fordulója körüli hazai társadal-
munkra. Számunkra pedig történeti, néprajzi forrásmunkává vált az első megjelenés 
óta lepergett 230 esztendő elmúltával. 

A világi pályán működő lutheránus iskolázottságú értelmiségiek közül szempon-
tunkból ki kell emelni Berzeviczy Gergely (Nagylomnic [Szepes megye], 1763–
Kakaslomnic [u. o.], 1822) munkásságát. Tevékenysége végső soron Bél Mátyás örök-
ségéből, szellemiségéből származott. Még az iskolai tanulmányait hasonló módon vé-
gezte. Göttingában kapott egyetemi képzést. Németországi, franciaországi, angliai ta-
nulmányúttal bővítette ismereteit. Számunkra különösen jelentős De conditione et 
indole rusticorum in Hungaria című műve, melyet 1804-ben írt. 1809-ben meg is je-
lenhetett nyomtatásban. (Állapotrajza, társadalomkritikája nem kis vihart kavart.) Nem 
kevés ponton szemléletében rokon vonásokat mutat Tessedik gondolkodásával. Érde-
mes utalnunk arra, hogy 1801-től Berzeviczy nyilvánvalóan az egyházkormányzat 
révén is kapcsolatba kerülhetett Szarvas tudós papjával, hiszen az Evangélikus Egyház 
Tiszai Egyházkerületének felügyelőjévé, világi vezetőjévé választották. 

Tessedik és Berzeviczy szellemi rokonságából egyenesen következett, hogy a 
népismeret, a néprajz tudománytörténetét az 1970-es években legkiválóbban művelő 
fiatal kutatója, Zsigmond Gábor értékelő tanulmánya kíséretében közös kötetben adta 
közre a 18. és a 19. század fordulója két jeles szerzőjének népismereti szempontból fon-
tos szövegeit. (Tessedik Sámuel – Berzeviczy Gergely a parasztok állapotáról Magyar-
országon. Válogatta, szerkesztette Zsigmond Gábor. Budapest, 1979. A magyar néprajz 
klasszikusai sorozatban) Mondhatnók a hazai tudományosság Kiss Bálint számára éppen 

szentesi szolgálata elején kínálta fel az alkotó 
folytatás „stafétabotját”. Itt is hangsúlyoz-
nunk kell minden bizonnyal Kiss Bálint sze-
mélyesen is ismerhette Tessedik Sámuelt. 
Hiszen nemcsak egymás szomszédai voltak, 
de a szűkebb táj felekezetközi együttműködé-
sében is érintkezniük kellett. 

A 18. század utolsó évtizedeiben az 
egyéni tudományos érdeklődés és a nagy 
áldozatok árán keletkező egyes elszigetelt 
művek kiadási kísérletei mellett kibontako-
zást ígérhettek az európai fejlődéssel párhu-
zamosan a keletkező folyóiratok, hírlapok. 
Megjelenhettek az első magyar nyelvű folyó-
iratok is. Példaként hivatkozhatunk a Po-

zsonyban Rát Mátyás szerkesztésében 1780-ban induló A Magyar Hírmondó (az első 
magyar nyelvű) hírlapunkra. 1782-ben népdalok gyűjtésére jelentetett meg buzdító, 
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felhívó írást. Talán nem véletlen az sem, hogy a szerkesztő ezt a kiemelkedően fontos 
közleményt a Tudománybéli dolgok rovatba osztotta be. 

Döntő fordulatot hozott, amikor 1817-ben megalapították az első magyar 
nyelvű, enciklopédikus érdeklődésű, tudományos folyóiratot, a Tudományos Gyűj-
teményt. Az új és a magyar tudomány- és sajtótörténetben előzmények nélküli peri-
odika elindítói tudatosan, mondhatni programszerűen törekedtek arra, hogy népis-
mereti, tájismereti dolgozatokat jelentessenek meg, mert már 1817-ben, az indulás 
pillanatában pályázatot hirdettek a palócság kutatására. Erre született meg 1819-ben, 
és jelent meg a Tudományos Gyűjteményben Szeder Fábián (Csáb [Hont m.], 1794 
– Komáromfüss, 1859) tanár, a Szent Benedek Rend tagja A Palóczok címmel. Ez az 
írás kutatástörténeti jelentőségű, korszaknyitó dolgozatna bizonyult. Megindította a 
magyar néprajzi tájak, néprajzi csoportok mind teljesebbé váló felfedezését. A táji 
csoportok ismertetése folyamatosan foglakoztatta a folyóiratot. Olykor a tájnyelv 
irányában szélesítették ki az érdeklődésüket a szerzők. Plánder Ferenc (Kiskanizsa, 
1796 – Nova, 1867) r. k. lelkész Nova (zalai kis mezőváros) plébánosa két munkát is 
szentelt Göcsej vidékének: Zala vármegyei göcseji szóejtés s annak némely különös 
szavai (Tudományos Gyűjtemény, 1832.); Göcseinek esmérete (Tudományos Gyűj-
temény, 1838.) Gyűjteményes kiadványa: Plánder Ferenc Göcsejről (Zalaegerszeg, 
1970.)  

A nagy érdeklődés és a fokozott figyelem ellenére előfordult, hogy kiváló, a 
szerkesztőségi felszólításra született sem jelentek meg. Példaként kell idéznünk Ne-
mesnépi Zakál György (Senyeháza [Zala m.], 1761 – Senyeháza, 1822) estét. A 16. 
században nemességet szerzett, de mégis jobbágyi sorba süllyedt család nemesi jog-
állását visszaszerző, literátus iskolázottságra szert tett szerző olyan neves személyi-
ségekkel állt kapcsolatban Pálóczi Horváth Ádám vagy a neves szerkesztő, Kultsár 
István, aki a kézirata elkészítésére is biztatta. Zala megye közéletében részt vett. 
Vármegyei útépítésnél biztosi minőségben közreműködött. Erdőfelügyelői tisztségé-
ről is tudomásunk van. Szerepet vállalt az Őrség lakosságának jogvédelmében. Re-
formátus presbiterként imaház és később templomépítést szervezett a mai Bajánse-
nyén. Tudománytörténetileg jeles, nagylélegzetű munkát írt 1818-ban Eörséghnek 
Leírása… címmel. Meghaladta terjedelme az egykori folyóiratok publikációs lehe-
tőségét. Tudni vélik egyesek, hogy maga Vörösmarty Mihály lektorálta, tett javasla-
tot némi változtatásra. Kiadatlan szövege a Magyar Tudományos Akadémia kézirat-
tárába került szerencsénkre. A kiváló nyelvész, utóbb szegedi, kolozsvári professzor 
adta ki Az Őrség száz évvel ezelőtt cím alatt. (Ethnographia, 1917.) Az Örségi Baráti 
Kör 1985-ben, a Fertő – Hansági Nemzeti Park 2002-ben adta ki újabban. (A 2002-
es kiadás szövegéhez csatolták – régi hiányt pótolva – Benczik Gyulától Nemesnépi 
Zakál György életrajzát.) Ez az eset is magyarázatot adhat, miért maradt Kiss Bá-
lintnak a kortársaknál terjedelmesebb népismereti szövege kéziratban. 

A figyelem hamarosan kiterjedt a magyarországi nemzetiségi csoportokra is. E 
tekintetben folyóirat emblematikus szerzőjének tekinthetjük Kossits József (Bagonya 
[egykor Zala m., ma Szlovénia], 1788 – Felsőszölnök [Vas m.] 1867) felsőszölnöki 
plébánost, aki 1828-ban A Magyar Országi Vendus Tótokról címmel ismertette Zala 
és Vas megyék szlovén lakosságát. A fentebb idézett címek is felhívhatják figyel-
münket arra, hogy a népélet kutatását éppen Kiss Bálint kortársai, nemzedéktársai 
tették a hazai tudományos közgondolkodás rendszeresen gondozott témájává.  
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Nem kevesen ki is léptek a tudomány szűkebb keretei közül, hiszen a széles-
körű ismeretterjesztés irányában is meghatározó lépéseket tettek. Az 1820-as évektől 
a népismereti, tájismereti írások a hírlapoktól az irodalmi folyóiratokon át a divat-
lapokig kedvelt témává váltak. Gondoljunk a Hasznos Mulatságok (1817–1842), a 
Regélő – Honművész (1833–1841), Regélő Pesti Divatlap (1842–1844) gazdag tar-
talmú, de mára ritkán idézett évfolyamaira! Sőt a 19. század derekától a lassan gaz-
dagodó könyvkiadás is szívesen szentelt az ilyen írásoknak terjedelmesebb gyűjte-
ményes köteteket. (Magyarország és Erdély Képekben, 1853.) Olykor egy-egy gaz-
dagabb szerző saját népismereti könyveit is megjelentethette. (Erre példát kínálhat 
Prónay Gábor Vázlatok Magyahon népéletéből emlékezetesen illusztrált könyve 
(Pest, 1855). Nem kisebb a jelentősége annak sem, amint azt az előbbi adalékok is 
bizonyítják, hogy a 19. század elejétől katolikus értelmiség is derekasan kivette ré-
szét az idevágó kutatásokból, felzárkóztak a korábbi, protestáns úttörők mellé. 
Ugyan Erdélyt az osztrák uralkodóház 1867-ig államjogilag külön kormányozta, a 
Királyhágón túl is kibontakoztak a rendszeres népismereti vizsgálatok, és az akkori 
szóhasználattal élve „mindkét haza” kutatói egymással összhangban iparkodtak a 
tudományt szolgálni. Az egykori szerzők munkáinak áttekintésében nélkülözhetetlen 
szöveggyűjteményeket szerkesztett és tett közzé Paládi-Kovács Attila akadémikus. 
(Magyar tájak felfedezői. Budapest, 1985. A magyar néprajz klasszikusai sorozat-
ban, valamint A nemzetiségek felfedezői. Budapest, 2006.)  

Szeder Fábiánnal egyszerre jelentkezett 
városunk szülötte, Nagy Ferenc (Szentes, 
1777 – Hódmezővásárhely, 1846) jogász, 
ügyvéd (később vásárhelyi jegyző, majd 
Csongrád megye főügyésze) Hód Mező Vá-
sárhely Városának rövid rajzolatja kiemelke-
dő jelentőségű munkájával a Tudományos 
Gyűjtemény hasábjain. Az egyetlen konkrétan 
megragadható városi közösség jellemzése 
mellett az alföldi mezőváros hagyományos 
gazdálkodása bemutatását tárta az ország 
nyilvánossága elé. Tényei rímeltek Kállay 
Ferencnek az alföldi földművelésünkről adott, 
meghatározó képével. Nem kevés párhuzamot 
mutat Kiss Bálintnak a szentesiek gazdálkodá-
sáról írt szövegével. Bizonyossággal állíthat-
juk, hogy Nagy Ferenc Kiss Bálint közvetlen 
ismeretségi köréhez tartozott. A vásárhelyi 
református gyülekezet főkurátori tisztségét is 
betöltötte 1818-tól. Utóbb a Tiszántúli Egy-
házkerület tanácsbírájává is megválasztották. 
Így szentesi származásától, esetleges rokonságától függetlenül is folyamatosan kap-
csolatban állhattak. (Erről később még szólnék.) A népismereti indíttatású kutatóink a 
földműveléssel, állattartással, szőlészettel, kertészettel kapcsolatos vizsgálatait számos 
vonatkozásban elmélyítették, apró részletekben is igazolták a kortárs mezőgazdasági 
szerzők szakkönyvei, folyóiratai. (A Nemzeti Gazda 1814 és 1818 között és a Magyar 
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Gazda 1841-től 1848-ig megjelent számaira hivatkozhatunk.) Az egykor aktuális gaz-
dálkodási és technikai kérdésekkel foglalkozó szövegek mára a néprajz és agrártörté-
net nélkülözhetetlen forrásaivá váltak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Kiss Bálintot 
folyamatosan foglalkoztatta a kortársi mezőgazdaság állapota! A takarmányozástól a 
vaseke elterjesztésén át a cséplőszerkezeteken át a malmokig voltak racionalizálásra, 
fejlesztésre vonatkozó javaslatai. 

A 19. század első két évtizedétől megjelenő tájismertető, népcsoport leíró írá-
sokat általában alapos valóságismeret tömör, lényegre törő fogalmazás jellemezte. A 
szerzők általában falusi, mezővárosi környezetben éltek, gazdag élettapasztalat bir-
tokában tették megállapításaikat. A dolgozatok megállapításai mögött közvetlen 
megfigyelés biztosított aranyfedezetet. A kortársi viszonyokra koncentráltak. A ro-
mantika gondolatrendszere hatására ugyan fel-felbukkantak kísérletek arra, hogy a 
megismert tényeket népkarakterológiai következtetésekre is felhasználják. Olykor 
ugyancsak a romantika szellemében a jelen megfigyelésének tapasztalatait őstörté-
neti következtetésekre is megkísérelték kiaknázni. Szemlélet és a módszer változása 
olykor a későbbiekben kibontakozó etnográfia vagy másként néprajz irányába mutat. 
Ugyanakkor ezekkel a szempontokkal egyszerre érvényesítették a szociális és a 
nemzeti távlatok fejlesztésének céljait. Erre talán a legjellemzőbb Kállay Ferenc 
(Debrecen, 1790 – Buda, 1861) munkája, a Magyar régiségek nyomozása (Tudomá-
nyos Gyűjtemény, 1823.) Kállay szülővárosa híres Kollégiumában nevelkedett. Köl-
csey Ferenc osztálytársa, barátja volt. Jogi pályára lépett. Bécsi felkészülés után 
1814-től 1832-ig Erdélyben hadbíróként tevékenykedett. Az alföldi gazdálkodás 
alapos elemző, ám igen tömör bemutatását végezte el. A kortársi valóságot őstörté-
neti, keleti, nomád örökségként értelmezte. A zárt erdők övezetének és a hegyvidéki 
régiók gazdálkodásáról feltételezte, hogy annak az elemeit a Kárpát medencében 
megtelepedő honfoglaló magyarok a szűkebb, tágabb környezet itt élő népeitől vet-
ték volna át. (Mai tudásunkkal könnyen bírálhatnánk okfejtése bizonyos mozzanata-
it, hiszen az általa keleti örökségnek vagy honfoglalás utáni átvételnek minősített 
sajátságok körében egyaránt voltak olyan elemek, amelyek legfeljebb csak a késő 
középkorban honosodhattak meg. Előmunkálatok híján téves következtetésre jutott. 
Például a sarlót az itt talált népek kulturális hagyatékához sorolta, holott maga a szó 
is keleti eredetű, a csuvasos típusú török nyelvből származott. Az aratóeszközként 
csak a 15. század után használt kaszára pedig úgy tekintett, mint ami nomád öröksé-
günk része. Maga a kasza szavunk pedig nyilvánvalóan szláv eredetre utal.) Kállay 
logikusan felépített koncepciója nagy hatást gyakorolt a kortársak gondolkodására. 
Az egykori hazai viszonyainkra jellemző, hogy ezt a viszonylag rövid, de különösen 
tartalmas tanulmányt Csaplovics János (másként Ján Čaplovič, Felsőpribél [Hont 
m., ma Szlovákiában], 1780 – Bécs, 1847) hivatkozás nélkül felhasználta német 
nyelvű Gemälde von Ungern című könyvében. Kállaynak Csaplovics által közvetí-
tett gondolatai hosszú évtizedekre meghatározták az európai tudományosság ma-
gyarságunkról alkotott képét. A 19. század első évtizedei magyar tudományossága 
helyzetére jellemzőnek tarthatjuk, hogy Kállay csak viszonylag szűk terjedelmű 
folyóirat cikkben oszthatta meg gondolatait az anyanyelvű olvasók közösségével. A 
Gemälde önálló könyvként jelenhetett meg. (Nem véletlen, hogy jóval később 
(1887-től), az első hazai néprajzi folyóirat, az Ethnologische Mitteilungen aus 
Ungarn számait is német nyelven publikálta alapítószerkesztője, Herrmann Antal.) 
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 Talán itt érdemes megjegyeznünk, hogy magyar szövegben éppen Csaplovics 
használta először etnográfia szót. Ez önmagában is jelezheti, hogy a 19. század első 
negyedétől a hagyományos államismereti (leíró statisztikai, népismereti) kutatások 
új irányt vesznek, új szemléletű, új módszerű tudomány kialakulásához vezetnek. 
Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy Kállaynak (és kéretlen felhasználójának, 
Csaplovicsnak) az alföldi, magyar földművelésről adott, jellemzése roppant közel áll 
ahhoz a képhez, amit a szentesi születésű, Vásárhelyen tevékenykedő Nagy Ferenc 
is leírt, és amint Kiss Bálint Szentes mezőgazdálkodását bemutatta.  

Kállay Ferenc és Kiss Bálint tudományos érdeklődésében vannak más vonat-
kozásban is feltűnő párhuzamok. Azon túl, hogy mind a ketten kiváló valóságérzék-
kel jellemezték az Alföld népének gazdálkodását Kállay Ferenc is könyvet szentelt 
az őstörténet problémáinak. Halála évében, 1861-ben, Pesten jelent meg A pogány 
magyarok vallása című műve. Kállay ugyancsak bőven merített a kortárs népi hie-
delmekből, bajelhárító cselekmények hagyományos anyagából. Az Alföld világa 
mellett hadbírói tevékenysége révén jól ismerte a Székelyföld népét is, alaposa ala-
posan megfigyelhette később – amikor Gyulafehérvárott kapott beosztást – Erdély 
Maros menti vármegyei területének magyar szigetei életét is. Mind a gazdálkodás-
ról, mind az ősvallásról írott munkája már az önálló szaktudománnyá váló etnográfi-
ai kutatások irányába mutatott. Hiszen az állam- és népismereti kutatásokban gyöke-
rező érdeklődését történeti, őstörténeti dimenzióba helyezte. Ehhez hozzá lehet fűz-
nünk azt is, hogy segédstúdiumként a nyelvhasonlítást is számításba vette. Az uráli 
nyelvhasonlítás lehetőségével számolt.  

Kiss Bálint népismereti munkáját szinte minden kortársától megkülönböztette, 
hogy nem megyei, táji közösséget mutatott be, hanem Szentes mezőváros református 
gyülekezetének népét igyekezett tudományos módszerrel sokoldalúan és a korszak-
ban egyedül állóan monografikus tejességre törekvően jellemezni. A népéleti tények 
nála szervesen kapcsolódtak a mezőváros református egyházközsége 17. századig 
követhető történeti adalékaihoz, társadalmi, gazdasági adottságaihoz. A város gyü-
lekezetét az 1740-es évek derekán kemény korlátozó intézkedések sújtották. Ez az 
egykori lelkészeket arra ösztönözte, hogy a lakosságot a 17. századig visszanyúló 
emlékeikről alaposan kikérdezzék. Persze igyekeztek számba venni az írásos törté-
neti adalékokat is. Egyben évről évre a fontos eseményeket számba vették, rögzítet-
ték. Ez a krónikaírás később időlegesen megszakadt, maga a kézirat egyik példány el 
is került Szentesről. Hosszú lappangás után szerezhették vissza. Kiss Bálint azt kö-
vetően, hogy Szentesen parochiáját elfoglalta, a megszakadt évi feljegyzéssorozatot 
kiegészítette az 1800-as esztendőig, és egyúttal az örökölt szöveget át is szerkesztet-
te. Érdemes jeleznünk, hogy az évente készített feljegyzések szövegeiben is meg-
örökített fontos népéleti mozzanatokat. Ezeknek a történeti néprajz szempontjában 
különös jelentősége van. Rá kell mutatnunk arra, hogy Szentes történetére, termé-
szeti, gazdasági, társadalmi állapotára vonatkozó ismereteit Kiss Bálint – az eklé-
zsiatörténeti szövegek tartalmára építve – igen tömören összefoglalta Fényes Elek 
Magyarország geográfiai szótára számára. (Pest, 1851. IV. kötet 120–122. oldala-
kon jelent.) Ugyan a szöveg eredetére, a szerző személyére utalást nem találhatunk. 
(Ez más címszavaknál is hiányzik.) Ám a Szentesen őrzött, máig kiadatlan kézirat 
tényei tömör összefoglalásban sorjáznak előttünk, ami egyértelműen jelzi, hogy 
honnét és kitől származhat a városismertetés. Fényes Elek a címlapon sajátmagát 
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nem is szerzőként jelölte. Neve elé becsületesen a „kiadta” szót iktatta. (A kiadás 
helye és éve után pedig a „nyomatott Kozma Vazulnál” jelzés olvasható.) 

Kiss Bálint monografikusan elemezte, jellemezte Szentes református gyüleke-
zetének állapotát. Alighanem a legsokoldalúbb és a legalaposabb helyi társadalom-
bemutatást köszönhetjük neki. Minden kortársával szemben óriási értéket kölcsönöz 
Kiss Bálint örökségének az, hogy az eklézsia általános állapotbemutatása és történe-
tének felvázolása egyedül álló háttér-információt kínál az 1800 és 1825 közötti peri-
ódus népélete dokumentálásához. A 19. század második évtizedétől megszaporodó 
népismereti írások mögül mindezek teljességgel hiányoznak. Nyilván a szerzők ma-
guk tájékozottak lehettek e tekintetben, ám az egykori publikációs fórumaik terjede-
lemben erősen korlátozottak voltak (és azok maradtak szinte a 19. század utolsó 
harmadáig), így a népélet jelenségeit sokáig csak mélyebb hátterük elemzése nélkül 
dolgozhatták fel.  

Nem lehet most célunk, hogy elemezzük, milyen viszonya lehetett tudós pré-
dikátorunknak a korszak társadalma, közkultúrája és gazdasága jobbításán fáradozó, 
reformokat kidolgozó szerzőkhöz. Olyan egyéniségekre gondolhatunk, amilyenre 
éppen Tessedik Sámuel, vagy Berzeviczy Gergely személyisége kínált követésre 
méltó példát. Ha a szentesi monográfiájában ilyen irányban néhány rövid utaláson 
kívül nem tért ki részletesen, a reformok iránti elkötelezettsége fel-felcsillant álla-
potrajza szövegrészleteiből. A szentesiek életét, társadalmi viszonyait felvázoló 
monografikus igényű fejezetrészeiben mindig jelen volt némi kritikai él. Igyekezett 
utalni a helytelen vagy célszerűtlen gyakorlatra, megrögzött káros szokásokra. Re-
former egyéniségének talán megfelelőbb voltak a tudományos felkészültségére, szé-
les műveltségére alapozott tankönyveiben való megnyilatkozások. Ez a módszer 
talán a távlatok felől nézve biztosabb eredményeket, és tartósabb hatást ígért, mintha 
a megvalósítás legcsekélyebb reménye nélkül parttalanul terveket szőtt volna.  

Kiss Bálintot a Bél Mátyás nemzedékétől is, de kortársaitól az különbözteti 
meg, hogy nem is csak az egykori jelenben tetten érhető valóságot mutatta be, de 
érzékelte, hogy a jelen állapot hátterében változások érlelődnek. Felfigyelt arra, 
hogy a 19. század elejétől a szentesi életben ismételten újításokat vezettek be. Ezek-
ről lehetősége szerint markáns jellemzést adott. A régebbi állapotokra következete-
sen utalt, ha arra megbízható értesülései voltak, vagy éppen közvetlen megfigyelé-
seket tehetett. Az elmúló sajátosságok rögzítése mellett bemutatta a bevezetett új 
jelenségeket. Olykor reményét fejezte ki, hogy a jövő nagy és előremutató változá-
sokat hozhat. Alkalommal elárulta, hogy adatrögzítésében az is vezérelte, hogy majd 
a 20. században vizsgálódó kutatók biztos összehasonlítási alapot találhassanak.  

Kiss Bálintnak az előzőekben jelzett változások iránti érzékenysége nagyon 
kifejezetten megmutatkozott akkor is, amikor a város lakosságának települési, épít-
kezési viszonyait jellemezte. Érzékelte ugyanis, hogy a telkek beépítési rendje más 
típusú volt a 18. században, mint az 1810-es évektől. Korábban a lakóházakat a telek 
mélyére építették fel. Az utca vonalára, a telek kapuja mellé akár két oldalról az 
istállókat, az ólakat húzták fel. A 19. század első negyedében megjelentek képzet-
tebb építőmesterek, akik következetesen másként jártak el. A lakóházakat az utca 
vonalába helyezték, attól kezdve az istállókat, ólakat a telek belsejébe rejtették. Az 
egyházközség tulajdonában álló házak, telkek leírását, sőt rajzvázlatát is beiktatta 
kéziratába Kiss Bálint. Ezek leírását rendkívül meggyőzően alátámasztották. Telek-
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vázlatait és házalaprajzait az 1830-as években úgy készítette el, hogy azok a 19. 
század végén induló a hazai és külföldi szakfolyóiratok gyakorlatának is megfelel-
hettek. Ebben is megmutatkozott, hogy igazi úttörő elmét tisztelhetünk Kiss Bálint-
ban. Az általa közölt település-, telekszerkezeti adalékok utóbb rendkívül fontossá 
váltak kutatástörténetünkben.  

 

 

„A Kántor ház Udvaránn levõ Épületek fekvése 1825be” 
 

Ugyan utána még mások is dokumentáltak a magyar nyelvterület más térsége-
iből is hasonló adalékokat, de ezeket az adalékokat nem kötötték időhöz. Főleg nem 
vették észre, hogy a szórványos előfordulások a valamikor régen volt településszer-
vezési rendről vallanak. Az 1930 évek derekán, a moldvai magyarság körében Lükő 
Gábor felfedezte, hogy ez a település- és telekrend valaha rendkívül elterjedt volt, 
Európa több pontján ismerték. Utóbb Gunda Béla professzor Erdély számos pontján 
még eleven, közösségi szinten is jellemző típusként dokumentálta ezt a sajátos tele-
püléstípust. Fény derült arra is, hogy az északkelet-magyarországi falvakban így 
szatmári, beregi községekben is még a 19. század utolsó harmadában élt ez a telek-
rend. A nemrégen elhunyt kiváló történeti etnográfus, Belényesy Márta, az 1940-es 
évek első felében meglelte a nép körében használt terminus technicusát is. Bereg 
megye tiszaháti, közelebbről tóháti településeiben baromudvarnak nevezték. (A ma 
Ukrajna területéhez tartozó Harangláb községben kapta az első nyomokat.) Mind-
ezekhez hozzá lehet fűznünk, hogy ennek a sajátos települési, beépítési rendnek 
egyes előfordulásai akár az ókortól adatolhatók. A kutatás azt is tisztázta milyen 
tényezők hatására alakult ki ez a sajátos telekbeépítésű településtípus. Nyilvánvaló-
vá vált, hogy falvak egykori állattartó gazdálkodásával és függ össze ez az elrende-
zési elv. Az istállózó állattartás nem nélkülözhette a települések körüli legelőket. 
Emellett nem nélkülözhették, hogy a kizöldült tarlókon és a pihentetett nyomásföl-
deken is rendszeresen ne járassák az állatállományt. Az állattartás hagyományos 
rendszeréhez tartozott, hogy a naponta többször is kihajtottak. Gyakori volt a heverő 
és tejelő állatok napi kétszeri kihajtás. Délben is fejhettek a községekben. A munka-
állatok éjszakai legeltetése (ezzel Európa szerte éltek) Szentesen is szokásban volt. 
A rendszeres napi jószágkihajtás miatt kifejezetten ésszerű megoldást kínált a fordí-
tott telekrend. Hiszen a jószág így az udvarokat nem gázolták össze.  
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Sajnálatos, hogy a baromudvaros telekrendű településtípus felfedezése idején 
már nem tudtak Kiss Bálint jeles eredményéről, mondhatni nagyon fontos, tudo-
mánytörténeti jelentőségű felfedezéséről. Megismétlődött mindaz, ami Kállay Fe-
rencnek vagy Horváth Mihálynak a szálláskertes településekről adott tökéletes pon-
tosságú leírásával történt. Nemcsak a felfedezők személye esett ki a tudományos 
közgondolkodásból, de magáról a mindennapokban tapasztalható jelenségeket sem 
vették észre. Kötelességemnek tartottam, hogy a Magyar Néprajzi Társaságban elő-
adásban ismertessem Kiss Bálint település- és építőkultúránkkal kapcsolatos felfe-
dezését, majd 1972-ben külön dolgozatot szenteltem Kiss Bálint telekbeépítésről írt 
jellemzésének, és közöltem mindennél meggyőzőbb telekrajzait. (Ethnographia, 
1972.) Közlésemmel azt is igyekeztem bizonyítani, hogy a régi tudományos irodal-
munk forrásértéke folyamatosan nő, hiszen a modernizációs folyamatok mindinkább 
korlátozhatják a kortársi vizsgálataink lehetőségeit. 

Kiss Bálint szentesi gyülekezete 1801 és 1825 közötti állapotrajzába önálló 
nagy tematikai egységet szentelt a népélet ismertetésének. Hatodik részként Az 
Ekkle’sia’ Tagjairól (a 433. oldaltól) fejezetben 7 önálló szakaszra tagolta mondan-
dóját. Az első szakaszban Az Ekkle’siabann lévő Familiák Laistroma cím alatt némi 
településtörténeti utalásokat tett. Hangsúlyozta a társadalmi mobilitásra vonatkozó 
tömör megjegyzéseit. Majd az 1801-ben készített összeírás alapján sorolta fel a csa-
ládfőket. Érzékelte, hogy milyen módon változott a helyi társadalom rétegződése az 
1740-es évektől. Rögzítette, hogy a városban 1801-ben 1240 házat tartottak nyilván. 
Abból 938 ház népe tartozott a gyülekezetébe. A gyülekezete lélekszámát 8629 fő-
ben állapította meg. Társadalmi tekintetben kitért a zsellérek rétegére. Számukat 555 
főre becsülte. 1623 házaspárt, 454 özvegyet tartott nyilván. A kor statisztikai elvei 
szerint 3107 15 éven felüli férfit és 1704 15 éven aluli fiút, ifjat tartott nyilván. A 15 
éven felüli nők számát 2163 lélekben adta meg. A 15 év alatti leányok száma 1655 
főre rúgott. Számba vette az iskolába járókat, 236 fiúról és 178 leányról volt tudo-
mása. Az iskolába nem adottakkal is számot vetett: 64 fiúról és 70 leányról tudott. 
Az összlakosságnak mintegy negyedrésze nagyobb részt a helyi római katolikus 
plébánia híve volt, görögkeletieknek temploma és parókiája volt, evangélikusok 
Szentesen akkoriban alakítottak önálló leányegyházközséget, amiben az orosházi 
lelkészek szolgáltak. Korábban a helyi református lelkészek gondoztál őket is. 

Néprajzi, művelődéstörténeti szempontból sajátos, hogy a kortársszerzőktől 
kevéssé érintett témát foglalt össze a II. szakaszban Miképpen nevelték gyermekeiket 
nagy részént a’ Szülék, az Oskolába járás idejéig (465. oldaltól). A szülés, a cse-
csemőgondozástól a családi nevelésig gazdagtartalmú ismertetést adott Kiss Bálint. 
Olykor a szövegbe foglalt humoros mozzanatokat is. 

A néprajz egyik klasszikus, a reformkorban már az olvasóközönség által is 
igen kedvelt témakörét foglalta össze a III. szakaszban, amikor Az Ekklésia tagjai-
nak külső Formájokról és Öltözetjekről címmel az egykori népviseletre vonatkozó 
megfigyeléseit leírta (471. oldaltól). A szentesi gyülekezet népének fizikai antropo-
lógiai sokszínűségének kiemelésével indította tárgyalását. Beszámol a török, a tatár 
[17. századtól a Krím félszigeten és a Fekete tenger partvidékén élő kipcsak népes-
séget nevezte a magyar nép tatárnak. A török szultán parancsára gyakran vezettek 
hazánkba hadjáratokat] és a szerb (rác) családok letelepedéséről, beolvadásáról. 
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 Számba vette Felső-Magyarország északi vármegyéiből folyamatosan érkező 
áttelepülőket, aki között szép számmal voltak szlovákok, de biztosan tudhatjuk más 
forrásainkból, hogy gömöri, sárosi, felső-abaúji, felső-zempléni magyarok is kerül-
tek Szentesre. Rámutatott, hogy a Dunántúlról, a Középső Tisza vidékéről olykor 
zárt csoportokban, szervezetten átköltözők is növelték a szentesi népességet, átörö-
kítették az eredeti csoportjuk testi adottságait. A migráció valláspolitikai hátterét is 
kimutatta. Felhívta a figyelmet arra, hogy Csehországból is érkeztek lakosok. Kiss 
Bálint megfigyelései rímelnek az gyülekezet 18. századi állapotát bemutató résszel. 
Ott a szöveg szerzője az úrvacsora vételre megjelent asszonyok viseletét leírva, fel-
ismerte a különféle helyekről Szentesre költözött, boldogulást keresők eredeti lakó-
helyének fejviseleti típusait. 

A III. szakasz második részében Kiss Bálint alapos bemutatást készített a 
szentesiek viseletéről. Szövege kínálja számunkra a reformkori kutatásunk egyik 
legmélyebb, legalaposabb összefoglalását. Észleli ebben a témakörben is a frissen 
lezajló változásokat, olykor tetten éri a divat hatását is. Ha arra lehetősége volt pon-
tosabb időpontokat is rögzített. Sajátságos módon a viseletben is sarokpontnak talál-
ta az 1810-es esztendőt, de bizonyos változásokat tíz évvel későbbre datált. (Kiss 
Bálint szövegét – mint a 19. század első felének egyik legjelesebb népismereti vise-
let leírását – Kresz Mária Magyar parasztviselet című, reprezentatív, kortársi ábrá-
zolásokat is gazdagon hasznosító kiadványában újraközölte. Budapest, 1956.) Kiss 
Bálintnak a helyi lakosság ruházatáról adott jellemzésének különös értékét az is 
fokozza, hogy a társadalmi rétegek jellegzetes eltéréseiről is számot adott. 

A szentesi népélet bemutatása IV. szakaszában Kiss Bálint Az Ekklé’sia Tag-
jainak Házairól és Házi – Eszközeiről adott a korszak irodalmi hagyatékából ki-
emelkedő összefoglalást (476. oldal). Ebben tette a már fentebb értékelt a 
településnéprajzi, a telekbeépítéssel kapcsolatos rendkívül jelentős megjegyzéseit.  

 

 
 

Nem kisebb jelentőségű a helyi épületállományról adott jellemzése. Nem csak 
alapos leírást adott az Alföld térségét jellemző, középkori gyökerű építőkultúráról. 
Tömör jellemzését a mai kutatás is igazolja, alátámasztja. Kiemelkedően fontos a szen-
tesi lakóházak bútorzatáról, felszerelésétről készített szövege. Leírásában 1763-ból 
hozott festett bútor feliratra adatot. Tudósításának az ad különös és figyelemre méltó 
értéket, hogy a 19. század utolsó negyedében meginduló néprajzi, múzeumi gyűjtések-
ből megismert, megmentett tárgyi emlékek későbbi időszakokból származnak. A 18. 
századi bútorok ritkának számítanak, azok is inkább a század végéről valók.  
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Kiss Bálint bútortörténetileg is jeles megfigyelését szervesen egészíti ki az 
1800-ig terjedő időszak szövegének a templom mennyezetét készítő komáromi asz-
talosokról adott híradása. A legelső olyan kutató, aki felfigyel arra, hogy a két lakó-
terű családi házakban az egyik szobát szinte csak reprezentációra, vendégfogadása 
alkalmával használják. Megfigyelése szerint – ez egyébként a szakirodalom adaléka-
ival összevetve sajátos – a megkímélt helyiséget, a „tisztaszobát” a 19. század elején 
még kisebb méretűnek építették, nem is fűtötték. 

Kiss Bálint szabatosan ismertette a szobák bútorozási rendjét. Az egyik első 
szerzőnk, aki szobák sarkos elrendezéséről szabatos leírást adott. Hírt adott a meny-
nyezetes ágyak használatáról. Jellegzetes, hogy leírásában még nem esett szó szek-
rényekről. Az értékeket ládákban tartották. A féltettebb tárgyakat fali tékában he-
lyezték el. A változásokra figyelve rögzítette, hogy a szentesi lakóházakban, az asz-
tal melletti sarok falára óntányérok és kancsók tárolására alkalmas fogassal kombi-
nált polcokat helyeztek el. A néprajzi irodalom később ezekkel Erdélyben találkoz-
hatott. Szentesen ezt a bútort 1805-től hagyták el.  

Nem kis figyelmet szentelt a szobák boglyakemencéinek. Mivel ezeket a pit-
varból fűtötték, a lakások füstmentesek maradtak. Kemence padkája a téli házban 
végzett tevékenység kedvelt helyévé vált, a padkán hálhattak is. A kemence kuckó-
ját szárazon tartandó anyagok tárolására is igénybe vették. 

A lakóház bemutatása során Kiss Bálint figyelmét nem kerülték el a szobák 
falát díszítő képek sem. Tündér Ilona, Árgirus ábrázolása az eleven és virágzó, az 
európai irodalmi hagyománnyal is összefonódott folklór hagyomány felé mutat. Az 
északi megyék szlovák vándor árusaitól szerezhették be ezeket. Híradása az újabb 
időszak kutatói számára pótolhatatlan érték, hiszen a levéltárakban fennmaradt ha-
gyatéki leltárak ezekre aligha térnek ki. 

Nagy figyelmet szentelt az ételkészítést, a sütést, főzést szolgáló térnek, a pit-
varnak. Leírása szerint akkor a konyha szavunk ekkor még Szentesen is, csak a sza-
badkémény alá épített 3 láb magas asztalpadkát jelentette. Azon folyt az ételek nyílt 
tűzön sütése, főzése. A kenyér- és a tésztasütés mellett az ételkészítéshez igénybe 
vették a kemencéket is. Kiss Bálint lelkiismeretesen számba vette a pitvar tárgyi 
felszerelését, ami később a takaréktűzhelyek elterjedése után alaposan kicserélődött.  

Rövid, de igen tömör, gazdag tartalmú bemutatást köszönhetünk Kiss Bálint 
népismereti fejezete V. szakaszában, A Közönségesebb Eledelekről ’s Italokról írott 
szövegében. [479. oldal]. Fejtegetését a kenyérkészítésével és fogyasztásával kezdte. 
Meglepően rögzíti, hogy a méltán híres és jellegzetes szentesi, dél-tiszántúli kenyér-
sütési módszer eredete Debrecenben keresendő. Az egyik a cívisvárosból származott 
asszonytól tanulták. Kiss Bálint felderítette és megnevezte azokat a személyeket, 
akinek a helyi gyakorlata a szélesebb elterjedéshez mintát kínált. Itt is megmutatko-
zik Kiss Bálint egyik legfőbb erénye, a kultúra bemutatása során a fellelt állapotot 
nem tekinti statikusnak, változatlannak. 

Áttekintette a különféle ételeket. Kiemelten utalt a tarhonyára, de az elterjedé-
sére, népszerűségére magyarázattal szolgált, ami az eddigi szakirodalom figyelmét el 
is kerülte. Kiadósabbnak bizonyult a szalonnás kásásánál. Takarékosabban étkezhet-
tek. Szövegében számba vette a legkülönbözőbb ételeket, egyben tisztázta mikor van 
idényük. Gondot fordított az étkezési szokások bemutatására. 
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Alaposan foglalkoztatták Kiss Bálintot az italok is. A Kurca akkor még élő, 
eleven vízfolyás volt. Rendszeresen éltek is vele. Mellette az ásott kutaknak nem 
volt kisebb jelentőségük. Ám a jó vizű kutakat, ha a várostól messze is estek, nyil-
vántartották, becsülték. A víz mellett a bornak volt jelentős szerepe. Szentesen a 
filoxéra vészig jelentő szőlőterületet műveltek. Kiss Bálint a helyi szőlészetről, bo-
rászatról kritikus megjegyzéseket tett. Soraiban talán itt csillannak fel leginkább a 
reformokat szorgalmazó értelmiségi vezető megszívlelendő gondolatai. Némi büsz-
keséggel nyilatkozott arról, hogy borkészítési újítását a szentesiek átvették. 

Jelentős megállapításokat tett Kiss Bálint a VI. szakaszban Az Ekklési[a] Tagjai-
nak szokott foglalatosságaikról, élelem és pénz keresések módjáról  értekezve (483. 
oldal). Ebben a részben Kiss Bálint nagyon tömören a földművelés, állattartás, szőlé-
szet, kertészet ágazatairól adott jellemzést, ami olykor az eszközökre, eljárásokra is 
kitekintést adott. Leírásából következtethetünk a ridegebb tartás és az istállózás milyen 
arányokban volt jelen az egyes ágazatokban. Tárgyalását az értékesítés, kereskedés 
irányába szélesítette. Másfelől a gazdák és a szerződéses termelőikkel, a rendszeresen 
foglalkoztatott alkalmazottaikkal, bérmunkásaikkal való kapcsolatát is példás tömör-
séggel áttekintette. Szinte az agrártársadalom szerkezete, működési mechanizmusa 
tárulhat fel előttünk. A népismereti irodalomnak ebben a korszakában ezzel mások nem 
foglalkoztak. Kiss Bálint kérdésfelvetését a 19. század utolsó szakaszában a szintén 
Szentesen tevékenykedő Ecseri Lajos (Szentes, 1860. – Szentes 1938.) fogja kutatói 
munkája középpontjává tenni. Ugyancsak ő a szentesi és az alföldi agrárbirtokosok 
gazdasági, közgazdasági helyzetével nem keveset foglalkozott. Ecseri utalt Kiss Bálint 
munkásságára, bár jelezte, csak közvetett forrásokból tájékozódhatott.  

A VII. szakaszban a 19. század első negyede demográfiai adatait foglalta ösz-
sze, A Megházasodtaknak, Születetteknek, Meghóltaknak Össze-Számlálások (489. 
oldal) cím alatt havi bontásban mutatta ki a népmozgalmi adatokat. A táblázatokat 
külföldi szerzők nyomán alaposabban elemezte. Nemzetközi összehasonlítást is tett. 
Mintegy ellenőrizte ezek alapján vizsgálódásaiból levont következtetéseit. Kilenc 
pontban tett megjegyzéseket az általa tapasztalt demográfiai sajátosságok magyará-
zatára. Többek között a napóleoni háború okozta konjunktúra, gazdasági visszaesés 
az anyakönyvezett adatsorokból kitapintható volt számára. 

A népéletet összefüggően bemutató fejezetrészek mellett a néprajzkutatás 
számára különös jelentősége van annak, hogy tudós lelkipásztorunk áttekintette azo-
kat a népszokásokat is, amelyek a vallási gyakorláshoz, az egyházi élethez kapcso-
lódtak. Mondhatnánk az egyházi élet etnográfiai, folklorisztikai vizsgálatának egyik 
korai kísérletére vállalkozott. Sajátos módon a lelkészek kötelességeinek, tevékeny-
ségének ismertetésébe iktatta fontos megfigyeléseit. Az 1800 és az 1825 közötti 
negyedszázadról írt jellemzésének „Második rész IV. szakasz” jelzésű szövegtest 
címét kissé régies fogalmazásban adta meg: „Azonn Vallásbeli és Ekklésiai rendtar-
tásoknak környűl állásos előadása mellyek a’ Predikatorok kötelességeinek főbb 
tárgyai vóltak” (360–375. oldalak között). Ugyan az egyházközségben végzett lelké-
szi tevékenységet vette ezeken az oldalakon számba, de lényegében a gyülekezet 
egykori szokásait jelenítette meg a különböző istentiszteleti alkalmaktól az élet nagy 
fordulópontjaihoz kapcsolódó szokások rendjéig. Az egyházi élet szertartásai közül 
az úrvacsoraosztásról írott rész különös figyelmet érdemel. Ismertette a keresztelés 
szertartását és azzal kapcsolatos szokásokat. Jelentős terjedelmet szentelt a házas-
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ságkötéseknek, és alaposan ismertette a lakodalmak sajátos világát. A figyelme a 
párválasztástól a lakodalmak étkezési rendjéig, a zenészekig gazdag megfigyelések-
kel ajándékozta meg a kései utókort. Különösen értékes a temetésekkel kapcsolatos 
tudósítása is. Különösen becses megjegyzéseket tett a fejfák, a fűtül, főtől való fák 
állításáról. Különösen értékessé teszi a szokásfolklór, vallási néprajz jelenségeiről 
írott részt, hogy az 1800 után bekövetkezett változásokat következetesen megörökí-
tette. Olykor szemléletesen rámutatott arra, hogy a szokáscselekmény során a közös-
ség tagjai ügyelnek a rendre, a helytelen magatartást a közösség egyetértésével szi-
gorúan meg is büntetik. Például idézhetjük, hogy a lakodalmak a magukról megfe-
ledkező résztvevőit szalmával bélelt gabonás verembe vetik büntetésül. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Kiss Bálint szokásleírása a tudomá-
nyos kutatás számára azért is fontos, mert a 18. századi kötetrészben rögzített szövege-
ket nagyszerűen egészítették ki a 19. század első negyedében tett alapos megfigyelések. 
Kiss Bálintnak és elődeinek különös hálával tartozunk, hogy tudománytörténeti szem-
pontból úttörő módon, rendkívül korán rögzítették a népszokások sajátos jelenségeit. 
Éppen ezért ezt a tematikai szövegegyüttest tanulmány kíséretében Szokásleírások a 18. 
és a 19. századból címmel közzé tettem. (Népi Kultúra – Népi Társadalom. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve. Budapest, 1971.) A korai 
szokás leírásaink különösen alkalmasak lennének arra, hogy Szentesen további össze-
hasonlító vizsgálatokat kezdeményezzen kutatásunk. A 18. századig visszanyúló meg-
figyelések megkívánnák, hogy a 20. századi hagyományt rögzítse a kutatás, hiszen ma 
még könnyen rögzíthetnék az idős nemzedék emlékezéseit. 

Ugyan Kiss Bálint kiemelkedően 
alapos, a kor átlagánál gazdagabb népis-
mereti munkája nem jelenhetett meg 
nyomtatásban, mégis kimondhatjuk: noha 
műve kora talán legjelesebb alkotásai 
közé tartozott, mind a szélesebb irodalmat 
olvasó közvélemény, mind a kibontakozó 
nemzeti tudományosság előtt rejtve ma-
radt, mégis ösztönzően hatott, befolyásol-
ta a kortársak bizonyos körét. Kiss Bálint 
az esperesi egyházmegyéje lelkészeivel, 
tudományosabban képzett értelmiségi 
vezetőivel rendszeres érintkezésben állott. 
A kutatómunkáról, a módszerekről, prob-
lémákról és olykor az eredményekről, az 
esetleges terveiről nyilván rendszeresen 
beszéltek egymás között. Különösen a 
makói református gyülekezet lelkészének 

– Szirbik Miklósnak – a szintén kéziratban maradt népismereti részeket magában 
foglaló állapotrajza nyomán kell arra gondolnunk, hogy szinte békés-bánáti műhelyt 
alkottak. Érdemes összehasonlítanunk Kiss Bálint művével a makói leírást! (Makó 
várossának közönséges és az abban levő reformata ekklé’siának különös leírása 
Szirbik Miklós prédikátor által 1835/6. eszt[endőben].  Sajtó alá rendezte dr. 
Eperjessy Kálmán. Makó, 1926. Csanád Vármegyei Könyvtár)  
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Feltételezhető, hogy Ecsedi Gábornak, a gyulai református parochusnak eklézsi-
ája viszonyait feldolgozó tanulmányszövege is összefüggésben állhat Kiss Bálint és 
Szirbik Miklós elkötelezett érdeklődésével. Ám nem feledkezhetünk meg Nagy Ferenc-
ről sem, akinek jeles munkájára már korábban utaltunk is. Ő mind a hódmezővásárhelyi 
gyülekezet vezetésében, mind a magasabb 
egyházszervezeti fórumok munkájában 
részt vállalt, nyilván gyakran folytathatott 
megbeszéléseket Kiss Bálinttal és lelkész-
társaikkal, a gyülekezeteik értelmiségi sze-
mélyiségeivel. A Békés-Bánáti Egyházme-
gye lelkészi kara a 19. század második felé-
ben, falán nem függetlenül az előző nemze-
déktől folytatta a gyülekezetek körében a 
tudományos kutatást. 

Kiemelkedik Szeremlei Sámuel (Ge-
lej [Borsod m.] – Hódmezővásárhely, 
1924.) Hódmezővásárhelyről írott történeti 
monográfiája, aminek egy kötetét a nép-
élet, a néprajz vizsgálatának szentelte. Bár 
korai műve a valláserkölcsiségről, egyház-
fegyelemről (1874) számos társadalmi 
néprajzi kérdést is érintett. Szeremlei vá-
rostörténeti monográfiájának van sajátos 
szentesi, és éppen Kiss Bálinthoz kapcso-
lódó vonatkozása. Amikor Sima László Szentes történetéről készített könyve első 
kötetébe bő terjedelemben idézte Kiss Bálint szövegeit, igyekezet fényképes doku-
mentációval alátámasztani tudós papunk munkáját. Megszerezte Szeremlei mono-
gráfiájának népi építkezéssel kapcsolatos fényképkliséit. Csodák csodájára a régi 
telekrend dokumentálására is talált fényképet. Be tudott mutatni az utcavonaltól 
távol, a telek belsejébe épített lakóházról készített fotográfiát. 

 A 20. század elején induló a mo-
dern néprajzot megalapozó nemzedék 
tagjai közül Kiss Bálint népismereti 
munkája lényegében Györffy István 
munkásságának az irányába mutatott. Ez 
a valóság ismertében, dokumentálásá-
ban, a kultúra folyamatos változására 
való következetes figyelésben is meg-
mutatkozott. Nagy erénye Kiss Bálint 
szövegének, hogy a mindenkor általa 
tárgyalt jelenségek társadalmi hátterét is 
biztonsággal áttekintette, ha nem is mé-
lyedhetett el ezek boncolgatásában, kel-
lően érzékeltette azokat.  

Mindenkiben felmerülhet a kérdés: kiemelkedő, az országos élvonalban álló 
művét miért nem bocsátotta Kiss Bálin sajtó alá? Számos egyházi-, iskolai könyv, 

 

Szeremlei Sámuel (1837-1924) 
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tanulmány, cikk közlőjeként nem lehetett idegen tőle a publikálás. Egységes szemlé-
lettel megszerkesztett népéleti leírás is terjedelemben túllépett az akkori közlemé-
nyek megszokott keretein. De a népéletet bemutató szövegrésze is szerves egységet 
alkotott, mintegy történeti értelmezési lehetőséget kínált. Az akkori viszonyaink 
között a könyvméretű mű meghaladta a reális lehetőséget. Gondoljunk Nemesnépi 
Zakál Györgynek a hasonlóan terjedelmes, az Őrséget ismertető munkájára. Az is 
száz év késéssel jelent meg! Meggyőződésem, hogy Kiss Bálint népismereti, népéle-
ti szövegeinek forrásértéke csak nőt. Kötelességünk lenne végre kellő színvonalú 
kiadványban a hazai és a külföldi szaktudomány elé tárni. A digitális technika újabb, 
korszerűbb alkalmazása mellett nyomtatott, filológiai apparátussal ellátott kiadvány-
ra is szükség lenne! Mind a tudománynak, mind a közművelődésnek, mind a helyi 
társadalomnak égető szüksége volna reá. 

A szentesi Koszta József Múzeum néprajzi gyűjteményéből, a Néprajzi Múze-
umban őrzött, eredetileg a Szentesen létesült Csongrád Vármegyei Múzeumnak 
felajánlott – szubjektív okok miatt visszautasított –, majd a Néprajzi Múzeumba 
befogadott Farkas Sándor (Szentes, 1862 – Szentes, 1926) féle néprajzi tárgyi gyűj-
temény darabjaival megoldható lenne a korszerű illusztrálás is, egyben a jeles tárgy-
gyűjtő örökségét ápolhatnánk, elfeledett, kiemelkedő értékű etnográfiai értékmenté-
sét is közkinccsé tehetnénk! A múzeumi tárgyakra azért is szükség volna, mivel a 
Kiss Bálint szövegben szereplő tárgyi utalásokat már a mai középnemzedék sem 
értheti az 1950-es évek végén bekövetkezett társadalmi, gazdasági átalakulás és az 
életforma teljes megváltoztatása miatt.  

Kiss Bálint örökségének birtoka vétele két síkon is rendkívül időszerű. Szük-
ségünk van aktuálisan azokra az információkra, amelyeket a dél-alföldi életviszo-
nyaink, gazdasági, kulturális alakulását értelmezik. Másfelől Kiss Bálint tapasztalati 
étékelése során kifejtett erkölcsi ítélkezései eligazítóak napjainkban is.  
 

 

Dr. Filep Antal az előadását tartja (Fotó: Niethammer Zoltán) 
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TTAAKKÁÁCCSS  EEDDIITT∗∗∗∗∗∗∗∗  
KKIISSSS  BBÁÁLLIINNTT,,  AA  SSZZEENNTTEESSII  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  

EEKKLLÉÉZZSSIIAATTÖÖRRTTÉÉNNEETT  ÍÍRRÓÓJJAA  
 

A szentesi református eklézsia XVIII–XIX. századi történetének példányai – 
három kötet – a Szentesi Református Egyházközség tulajdonában és kezelésében 
találhatók. 2001 óta valamennyi szövege elérhető az interneten. Nem titkolt 
szándékom, hogy előadásommal felkeltsem az eklézsia-történet iránti olvasói 
érdeklődést. Ezért a dőlt betűkkel kiemelt idézeteket, illetve megállapításaimat 
követően lábjegyzetben megadom a vonatkozó oldal internet-elérhetőségét, melynek 
bármely böngészőbe történő bemásolásával az adott oldal számítógépen 
megjeleníthető. 

A több szerző által készített teljes eklézsia-történet, részben eredeti művekből 
(Eklézsia I. 1748–1760, Eklézsia II. 1760–1825), részben átiratokból, másolatokból 
(Eklézsia II. 1748–1760-ig, Zolnay-féle kötet 1748–1825) áll. 
A legkorábbi, általam Eklézsia I-nek nevezett kötet – amelyet Béládi-féle 
krónikának vagy Béládi-féle eklézsia-történetnek is szokás emlegetni – 21x18x4 cm, 
322 fólió terjedelmű, 1–145-ig oldalszámozott, majd ezt követően oldalszámozás 
nélkül folytatódik.1 
Az Eklézsia II., avagy a Kiss Bálint-féle eklézsia-történet valamivel nagyobb és 
vaskosabb, 33x21x6 cm-es, 604 fóliót tartalmazó barna bőrkötésű kötet, lapjai 1–
604-ig sorszámozottak, margózottak.2 
                                                           

∗ 
Dr. Takács Edit főlevéltáros Szentesen született, a Horváth Mihály Gimnáziumban 

érettségizett, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem-orosz szakos 
tanári diplomát szerzett. 1974-ben a Szentesi Levéltárban helyezkedett el. Második történész 
diplomáját és doktorátusát a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. 2000 
őszétől Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, nyolc éven át a Magyar Levéltárosok 
Egyesületének titkára, a Pauler Gyula Díj kitüntetettje. Szentesi évei alatt sokat foglalkozott 
városunk „őskrónikájával”, az ún. Petrák-krónikával, amelynek tíz változatát 1997-ben 
könyv alakban is megjelentetette. E munkája során behatóan tanulmányozta a Szentesi 
Református Eklézsia Históriája című kéziratos egyháztörténeti munkát, amely Szentes 
történetére nézve rendkívül sok adalékot tartalmaz. E többszerzős mű páratlan forrásértékű, 
ezért Tímár Ferenccel elhatározták, hogy biztonsági okokból, és a hozzáférhetőség 
érdekében elkészítik az Eklézsia-történet digitális változatát. A munka 1999–2001 között 
elkészült, s az interneten elérhető: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/  

 
1 Ekklézsia-I. gerinc: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/000.JPG, 

Ekklézsia-I. külső első borító: 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/001.JPG, Ekklézsia-I. Külső hátsó 
borító: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/324.JPG 

2 Ekklézsia-II. gerinc: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_002.JPG, 
Ekklézsia-II. külső első borító: 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_001.JPG, Ekklézsia-II. külső hátsó 
borító: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_003.JPG 
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A Zolnay-féle kötet az Eklézsia II. (1748–1825) másolata; 36x23x3 cm-es, kemény 
fekete vászonkötésű, 1–434-ig sorszámozott, margózott oldalt tartalmaz.3 Készítője 
Zolnay Károly, a szentesi főgimnázium nyugalmazott igazgatója, a szentesi ref. 
egyház főgondnoka, aki így vezette be munkáját:  

„A Szentesi reform. Ekklézsiának ezen Béládi István, Gál István és Kis Bálint 
szentesi Prédikátorok által megírt, II (kettő) kötetből álló, 603 lapra és 9 sorra 
terjedő Históriáját az eredeti kéziratból lemásoltam az 1910ik évben, életemnek 76ik, 
főgondnokságomnak 7ik évében. A másoláshoz hozzáfogtam 1910. január 30ik napján 
és Isten segedelmével bevégeztem ugyan azon év April 25ik napján. Szentes 1910. 

April 25én. Zolnay Károly a szentesi m. kir. állami főgimnáziumnak nyugalomban 
levő igazgatója, a szentesi ref. egyház főgondnoka”4 

 

       

A két eredeti Eklézsia-kötet és a Zolnay-féle másolat – méretarányosan 
 

Vegyük hát kezünkbe képzeletben a két eredeti kötetet. Ha az ember egy 
könyvet kézbe vesz, elsőként annak a borítón található címét veszi szemügyre. Nos, 
a mi eklézsia-történeteink e szempontból (is) rendhagyóak. Ugyanis az Eklézsia I. 
gerincén lévő címke (Erdélyi Sámuel szentesi ref. egyház krónikája 1748–+/-1800) 
és a belső címlapon található írás (Samuelis Erdéllyi Ab Ao 1768ik Falsó5) 
megtévesztő, hamis, ugyanakkor előrevetíti a kötet viszontagságos életét.  

                                                           
3 Zolnay-féle kötet gerinc: 

http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image0/nagy/z_ger01.JPG, Zolnay-féle változat 
külső első borító: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image0/nagy/z_bor01.JPG, 
Zolnay-féle változat külső hátsó borító: 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image0/nagy/z_bor02.JPG E másolatról még 
annyit, hogy az internetes megjelenítéshez a két másik kötet szövegének jobb 
olvashatósága érdekében alapszövegként, ezt használtuk. 

4 Az idézet http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image0/nagy/z_428.JPG lap alsó 
harmadában a Másoló jegyzete 

5 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/002.JPG  
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Kiss Bálinttól tudjuk, hogy ez a kötet 1768-ban „T. Erdélyi Sámuel kezére 
került – aki egyébként 1768–1777 között volt Szentesen prédikátor –,  

ki is abban úgy írta belé a nevét, mint a magáéba, és mint tulajdonát, úgy 
ajándékozta 1771-ben Fiscalis T. Dobosy Gergelynek – Ex gratiata Oblatione 
Clarissimi Dni Samuelis Erdélyi, Pastoris Szentesiensis, obtieno Gregorius Dobosi 
ab Ao 1771. Die 26 Januar[ii]6 ki ezt idővel visszaadta az Ekklézsiának”7. 

A cím megismeréséhez tovább kell lapoznunk. A legkorábbi Eklézsia I. első 
írója, Béládi István által adott címe egyben tartalomjegyzék is:  

„A SZENTESI Reformáta Ekklésiának MATRICULÁJA.  
Melyben: Az ő emlékezetes Dólgai, t.i. Erede’te’, Valtozásai, Ujjulása,  
Épülése, Tiszteletes Tanitóinak Catalogusa, Oskoláji, azok[ban] való  
Igazgatóknak Neveikkel, Rendtartási, Eszközei ect. Rendszerént való  

szakaszokban feljegyeztettek a’ Posteritás[nak] ke’dvéért.  
Ao 1748. Diebus 1. Et seq. Martiy. Finit 23. Apr.”8 

A második, Eklézsia II. kötetből ez a cím hiányzik, helyette és mintájára a Kiss 
Bálinttól kapott új címet:  

„A SZENTESI REFOR. EKKLÉSIA HISTÓRIÁJA  
1700dik Esztendőtöl fogva 1800ig, mellybenn ennek Állapotja,  

nevezetesebb Tagjainak Életek, emlékezetet érdemlő Dolgaik, Változásai,  
össze-szedetve előadódnak Tiszt. Béládi István, Gál István és  

Kis Bálint Prédikátorok által. I.ső kötet”9 

Az új cím már jelzi, ha van első kötet, akkor lenni kell másodiknak is, és van is, 
mégpedig az I-vel egybekötve a 311. oldaltól, amelynek címe címe:  

„A SZENTESI REFOR. EKKLÉSIA HISTÓRIÁJÁNAK folytatása  
1801dik Esztendőtöl fogva 1825ig mellybenn ennek Állapotja, 

nevezetesebb Tagjainak Életek, emlékezetet érdemlő Dolgai, Változásai, 
összeszedetve előadódnak Prédikátor Kis Bálint által. II.dik kötet.”10 

Tehát fizikálisan van két kötetünk, s tudjuk, hogy ezek közül a második kötet két, 
első és második kötetnek nevezett részből áll.  

A következő kérdés az eredetiség megállapítása. Nos, Kiss Bálinttól azt is 
tudjuk, hogy Béládi halála (1759) után Gaál István a  

„T. Béládi István saját kezével leirt és egy kemény papiros fedélbe kötött Historiáját 
némelyeket hozzá adván, némellyeket elhagyván belőle, ebben az Ekklézsia 
könyvében tisztára által írni elkezdte és ezt a IIik Résztől fogva más keze által 
fojtatta, a XVik Részig,”  

                                                           
6 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/003.JPG 
7 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_015.JPG 
8 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/009.JPG 
9 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_013.JPG 
10 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/311.JPG 
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Gaál István halálát (1768) követően  

„a XVIik Résztől fogva elmaradtakat, T. Sz. Miklósi Sebők Sámuel ebbe a könyvbe 
beíratta 1764ig, ettől fogva pedig az 1800ig történt dolgokat összeszedte és béirta Pr. 
Kis Bálint”11 

Továbbá, az Eklézsia I. utolsó bejegyzései az 1760-as évre vonatkoznak, ebből 
következően az Eklézsia II. első kötetnek nevezett részében az 1760/61-es évektől 
írottakat tekinthetjük eredetinek, a korábbiakra vonatkozók átirat-másolat. 

Kiss Bálint az 1800-as év eseményeinek leírását követően új, tematikus eklézsia-
történetírás mellett döntött (A SZENTESI REFOR. EKKLÉSIA HISTÓRIÁJÁNAK 
folytatása 1801dik Esztendőtöl fogva 1825ig). Befejezvén az írást készíthette el a 
két kötet címlapjait s köttette azokat egybe, ahogyan olvasható is:  

„ezen jelelenlévő formában béköttetett 1829be Nagy János curátorságában, Borza 
Pál könyvkötő által”12 

Mielőtt továbbmennénk az eklézsia-történetek részleteiben, ismerkedjünk meg 
azok szerzőivel.  
Az első szerzőnk Béládi István, aki 1746-ban érkezett a Dunántúlról az ottani vallási 
üldöztetés elől menekülve Szentesre, és lett az akkor megnyitott új leányiskola 

tanítójává. A történetírást 1748-ban tematikus 
eklézsia-történet megírásával kezdte, majd az 
egyes évek szerint, krónikaszerűen folytatta 
1753-ig az Eklézsia I-ben.13 Béládi 1759-ben 
halt meg Szentesen. Őt Gaál István prédikátor 
követte a krónikaírásban 1753-tól 1760-ig 
ugyanebben a kötetben. Gaál István 1746–1768 
között szolgált városunkban. Utána következett 
Szentmiklósi Sebők Sámuel prédikátor, aki vi-
szont mind a két kötetben dolgozott. Az 
Eklézsia I-ben elsősorban lapszéli kiegészí-
téseket, megjegyzéseket tett, az Eklézsia II-ben 
befejezte a Gaál István idejében elkezdett 
másolást/átírást, majd elkészítette az 1761–
1764 közötti évek krónikáját. Szentmiklósi 
Sebők Sámuel 1777 és 1798 között működött 
Szentesen.  

                                                           
11 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_015.JPG 
12 Címlapok: első kötet = http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_013.JPG, 

második kötet = http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_311.JPG, a 
köttetésre vonatkozó bejegyzés: 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/_015.JPG lap alján 

13 Tematikus rész: I–XX-ig sorszámozott fejezetek 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/009.JPG-től 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/171.JPG.-ig az interneten, 
krónikaszerű folytatás: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/179.JPG -től  
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Kiss Bálint már csak az Eklézsia II-ben dolgozott; őt az 1765. évi események leírásától 
tekinthetjük önálló szerzőnek, de a korábbi eseményekhez, bejegyzésekhez is tett 
kiegészítéseket, fűzött magyarázatokat.14 Nagy valószínűséggel 1815 és 1829 között 
foglalkozhatott az eklézsia-történet írásával. 

A Béládi-féle Eklézsia I. oldalain látható utólagos betoldások, kiegészítések, 
megjegyzések tanúsága szerint az új szerzőkkel (Gaál, Szentmiklósi Sebők) a többféle 
emlékezet is megjelent az eklézsia-történetben, akik fontosnak tartották az eredeti 
szöveget a maguk emlékezete szerint pontosítani, kiegészíteni. Ennek következtében 
egyes oldalak megteltek a szöveg olvashatóságát egyre inkább nehezítő sorközi és 
lapszéli jegyzetekkel.15 Minden bizonnyal ez is közrejátszhatott a Béládi-féle kötet 
Gaál István kezdeményezte másolatának (Eklézsia II. 1748–1760) elkészítésében, 
melyhez méretei szerint is nagyobb papírt használtak, sőt előrelátó módon az egyes 
oldalak alsó egyharmad részét üresen hagyták (alsó margó alatti rész).  

Ezt a formai megoldást Kiss Bálint is átvette, felhívva az olvasó-utókor 
figyelmét arra, miszerint:  

„Különbenn, ha az itt élő adattoknak tőkéllesítésére még ezutánn is 
találhatnak valamit: arra valók minden levél aljánn az Ürességek, hogy azokra oda 
feljegyezhetjük.”16 

A következőkben nézzük meg, miért is tartották fontosnak református 
lelkészeink az eklézsiájuk történetének megírását. A múlt eseményei iránti egyéni 
érdeklődésük mellett, kiváltó ok lehetett egy-egy konkrét ügy (meglévő javak, 
épületek védelme stb.) intézésekor kézbevett korábbi, bizonyítóerejű iratok 
tartalmának megismerése, avagy az ilyenek hiányának pótlása érdekében a még 
tudható emlékezetbéli dolgok lejegyzése. Inspirálóak lehettek olyan más szerzők 
által írt, nyomtatásban megjelent kiadványok, mint például Szenci Csene Péter 
[transl.] munkája, amelynek címe: Confessio Helvetica, azaz az keresztyeni igaz 
hitről való vallástétel, mellyet elsöben Helvéciában irtanac és bévettenec, annak 
utánna 1567. esztendöben Magyar országbann [!] is jovallottanac, bévöttenec és 
mind ez ideig soc ecclesiákban megtartottanac. Magyarul fordittatot az 
együgyüveknec épületekre és javokra Szenci Csene Peter által. Oppenhemiumban 
MDCXVI Galler. vagy Lampe, Frid. Adolphus: Historia Ecclesiae Reformatae in 
Hungaria et Transsylvania. 1728. Trajecti ad Rhenum.  
De talán ennél is fontosabb indíttatás az a felismerés, mely szerint a jelen és jövőbéli 
nemzedékek tanításának, nevelésének a hagyományos egyházi „eszközrendszerét” 

                                                           
14 Példaként lásd: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/147.JPG és 

http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/148.JPG 
15 Példaként lásd: Ekklézsia-I. Ötödik Rész Az Ekklézsiának ez ideig való Lelki Pásztoriról, 

Tiszt. Túdos Tanítóiról. c. fejezetben a 
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/040.JPG, ugyanez az Ekklézsia-II-
ben: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/023.JPG a margó alatt Kis Bálint 
kiegészítésével! 

16 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/309.JPG Alsó margó alatti kiegészítő 
bejegyzésre példaként lásd Kis Bálint megemlékezését tanárairól, Szathmári Györgyről és 
Polgári Pálról http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/327.JPG  
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kiegészíti, erősíti a közösség személyes múltjának ismerete. Első szerzőnk, Béládi 
István még a zsoltár szavait idézi:  

„Nagy bővséggel szóllok a régi titkos dolgokról. A melyeket hallottunk és 
tudunk; és melyeket a mi Atyáink beszéllettek minékünk. Nem titkollyuk el azokat 
azoknak fijaitól és maradokaitól, megbeszéllvén az Urnak dicséretit és az ő erejét, és 
az ő tsuda dolgait, melyeket tselekédett.”17  

Az egyes részekhez fűzött magyarázataiban is főleg a vallásgyakorlás, az Istenhit 
fontosságát hangsúlyozza. Ami természetes is, hiszen az ő életének az 
ellenreformáció, a vallásüldözés élményei voltak a meghatározó elemei. Vele 
szemben Kiss Bálint korszaka, mind az általa rögzített XVIII. század utolsó 
harmadának eseményei, mind a XIX század első negyede, a „nyugodalmas békesség 
időszaka”. Célja, amint a XVIII. századot lezáró sorokban megfogalmazta: az 

„ezenn Ekklézsiának javát ‘s felmaradását munkálkodott jó embereknek 
tselekedeteiket háládatos emlékezetbe hagyni és azokat tanúságul, intésül a 
maradékoknak által adni”18; illetve a XIX. századi események elé írott gondolatai 
szerint: „hogy így mikor ez is, az elmúlt századok utánn lefojik, az akkor élők össze 
hasonlítvánn ennek kezdetét a végével, ítélhessék meg, mennyit változott, mennyit 
ment elébb vagy hátrább ez az Ekklézsia 100 esztendő alatt ‘s vehessenek abból 
tanúságot a jövendőkre nézve.”19 

Mind Béládi István, mind Kiss Bálint, de a másoló, kiegészítéseket, 
megjegyzéseket író szerzők is törekedtek a múltbéli események igaz, hiteles 
lejegyzésére. Kiss Bálint ezt meg is fogalmazta:  

„Mindeneket hívatalomhoz illő egyenességgel adtam elő, ugy a mint azokat 
meg tudhattam. A mi dítséretet érdemlő volt nem halgattam el; de érdemtelenre a 
dicséretet nem vesztegettem, a fogyatkozásokat mind az által úgy igyekeztem meg 
róvni, hogy azok ne annyira a tselekvőnek kissebbségére, mint inkább másoknak 
intésére szolgáljanak.”20 

Kiss Bálint estében a hitelességre törekvést bizonyítja az írott források feltüntetése, 
meghivatkozása, például a prédikátorok változásának az érintetteknek a Tractus 
Protocollumában (egyházmegyei jegyzőkönyv) írott bejegyzésének idézése. Így az 
1768-es évben Gaál István halálának leírásánál, illetve 1777-ben Szentmiklósi 
Sebők Sámuel megválasztásánál.21 

Mindegyik szerzőre jellemző az eredeti források, iratok hiányának rögzítése. 
Kiss Bálint a régi hiteles források hiányának következményeire is rávilágít:  

                                                           
17 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/010.JPG  
18 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/308.JPG  
19 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/313.JPG  
20 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/313.JPG  
21 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/222.JPG, illetve 

http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/251.JPG 
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„Azokat is, mellyeket én itten megírtam, könnyebben, helyesebben ‘s bővebben is fel 
lehetett volna annak idejében jegyezgetni, – mint 30-40 esztendők eltelések utánn, a 
még meg maradt irásokból ki keresgetni, ‘s a még életben levőktől tudakozgatni”, 

sőt az okokra is rámutat:  

„rendszerént el mulasztják az emberek az ő idejökbeli történeteket irásba hagyni, 
vagy azért mert azt hiszik, hogy ők azokról nem felejtkeznek el, vagy azért, mert 
érdemetleneknek tartják a maradék emlékezetére; vagy azért, mert látják, hogy ha 
igazán akarnák azokat feljegyezni, sokaknak neveket homályba borítaná; vagy azért, 
mert nem gondolnak a maradékkal, tudják, nem tudják az előttök történt dolgokat; 
vagyha valamellyik felteszi is magába azoknak megírását, most egy majd más baja 
miatt, időről időre halogatja azt, ‘s mennél tovább halad annál nehezebbé lesz ez – 
‘s egyszer eljön a halál ‘s a jó szándéknak végét szakasztja.”22 

Az eklézsia-történet szerkezetét, tartalmi elemeit Béládi István alakította ki, 
mely alapvetően meghatározta a további folytatás kereteit is. A szöveg 
áttekinthetőségét jól szolgáló szerkezet alapvetően kronologikus, az időrend a 
tematikus fejezetekre is igaz, az anneles (évkönyv) típusú bejegyzéseknél pedig 
magától értetődő.  
Az Eklézsia I. elsőként elkészült, 1748. március-áprilisában Béládi István által írott 
szövege két szakaszra osztott. Az első szakasz A Szentesi Reformáta Ekklésiának 
Matriculája főcím alatt húsz, római számmal sorszámozott és résznek nevezett 
tematikus fejezetből áll. Elvétve találkozunk alfejezetekkel, a részeken belüli 
bekezdések jellemzően sorszámozottak. Ezt követi a második, annales-, 
évkönyvszerű szakasz  

Emlékezetre méltó jegyzések Mellyek a Szentesi Reformáta Eklézsiában  
1746ik Esztendőn el- Kezdettvén, continuáltatnak, és a mellyek közzül  

már oda fellyebb is némellyek bővebben is megjegyeztettek23 

főcím alatt. A fejezetcímeket az egyes évszámok pótolják, az adott esemény leírását 
tartalmazó bekezdések nagyjából következetes arab számmal sorszámozottak. A 
második szakasz nem csak Béládi számára biztosította az eklézsia-történet 
kronológiaszerű folytatását 1746-tól 1753-ig, de teret adott a további szerzőknek – 
már ameddig voltak üres lapok.  

Az annalesszerű, kronologikus szakasz számunkra különös értéke, hogy 
szerzőinek köszönhetően 1746-tól 1800-ig a legjelentősebbnek vélt egyházi és 
városi események mellett, emlékezetes természeti jelenségek (viharok, árvizek, 
sáskajárás24) gazdasági eredmények (terméseredmények, árak) leírását is 
tartalmazza. Kiss Bálint az általa jegyzett 1765–1800 közötti időszak eseményeinél 
figyelembe vette elődeinek szokását, de azoknál következetesebb volt. Így nála az 

                                                           
22 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/308.JPG 
23 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/179.JPG  
24 Pl. Béládi leírása az 1742-1750 közötti pestisről és sáskajárásról: 

http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/239.JPG -től a  
http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image1/nagy/318.JPG -ig (az internetes 
változatban a MDCCC fejezetben Emlékezet okáért alcímmel) 
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első bekezdések mindig a város és eklézsia vezetőiről, a vezetésben bekövetkezett 
változásokról szólnak, majd évről évre rögzíti az eklézsia  

„jövedelmeit, költségeit; a Hívek Kegyes adományait; a gabonának fojó árát, 
mellyből szoktak e’ város lakosi leginkább pénzelni”, – tette ezt „azért, mert ezeknek 
össze hasonlításából, nem tsak az Ekklesia időről időre való növekedését, nem tsak 
annak bővölködését, szűkölködését lehet látni, hanem a vallás iránt való 
buzgósághoz, ‘s annak fogyatkozásához is, a tett Áldozatokból hozzá lehet vetni.”25 

„Most a következő XIXik századra mennyünk által” – ezekkel a szavakkal 
zárja Kiss Bálint az 1800-as év feljegyzéseit. Az 1765–1800 közötti harmincöt év 
eseményei kronologikus rögzítésének tapasztalatai után a századforduló önmagában 
is logikus indok lehetett a szerkezetváltásra. A tematikus folytatás további 
motivációja saját szavaival:  

„Az Isteni Kegyelem megengedte nékem, hogy ezen század első negyed részét, ebben 
az Ekklézsiábann változás nélkül életbenn el tölthettem, ‘s szemléllője és részese is 
lehettem azoknak, mellyek ezenn időszakbann ebben megtörténtenek. – Úgy 
igyekezem hát azoknak emlékezeteket által adni az utánnunk következőknek”26.  

Az 1801–1825 közötti negyedszázad tematikus feldolgozásának végső indoka, 
ugyancsak saját szavaival:  

„A hívatalnál fogva egymáshoz köttetett személlyeket; az egyszerű dolgokat; a több 
esztendőkig tartó építéseket, – az állandó, vagy észre vehetetlenül változott 
szokásokat, nem akartam a fellyebbi mód szerént az Esztendők által megszaggatni; 
hanem a nevezetesebb tárgyak szerént számokkal megkülönböztetett részekre osztva, 
a mint egymásutánn következtek, úgy adtam elő, azért: mert így sokkal könnyebb az 
Ekklézsiának ezenn idő szakaszbeli állapotját által látni.”27 

Kiss Bálint eklézsia-története, azaz az Eklézsia II. második kötete 11 fejezetre 
tagolódik, melyeket Béládihoz hasonlóan ő is részeknek nevez:  

Első rész: A Presbyteriumról. 
Második rész: A Lelki Pásztorokról. 
Harmadik rész: Az Oskolai Tanítókról 
Negyedik rész: A Kántorról, kötelességéről, fizetéséről. 
Ötödik rész: Az Ekklézsia Curátoraitól.  
Hatodik rész: Az Ekklézsia Tagjairól 
Hetedik rész: Az Ekklézsia Épületjeiről.;  
Nyolczadik rész: Az Ekklézsia Javairól 
Kilenczedik rész: Az Ekklézsia Jövedelmeiről ‘s Költségeiről. 
Tizedik rész: Azonn Polgári Társaságbéli Személlyekrõl, Kikkel Ekklézsiánk 

Összve Köttetésbenn volt ezenn idő szakaszbann és a Kik ennek 
Békességét elő mozdították vagy legalább ezt nem háborgatták.  
– A korszak szűkebb és tágabban vett közszereplőinek felsorolása 

                                                           
25 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/309.JPG 
26 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/313.JPG  
27 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/314.JPG 
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Tizeneggyedik rész: Átallyábann az Ekklézsia Állapotjáról mind Polgári, 
mind pedig Erköltsi tekintetben. 

Mondandójának áttekinthetősége érdekében Kiss Bálint a szöveget a második, 
harmadik, ötödik, hatodik és hetedik részben alfejezetekre, bekezdésekre osztotta, 
melyeket római számokkal, illetve az abc betűivel a következőképpen jelölt: 

Második rész: A Lelki Pásztorokról. 
Első szakasz. A Lelki Pásztorok Életek leírása.  
Második szakasz. A Lelki – Pásztorok Kötelességeikről.  
Harmadik szakasz. A Lelki Pásztorok fizetésekről.  
Negyedik szakasz. Azonn vallásbeli és Ekklézsiai rendtartásoknak, 

környül állása előadása, mellyek a Prédikátorok kötelességeinek 
főbb tárgyai vóltak 

A második rész első és negyedik szakaszának az abc betűivel jelölt bekezdései: 

Első szakasz. A Lelki Pásztorok Életek leírása: 
A) Szalai Pál 
B) Kis Bálint 
C) Gyarmati Ferenc 
D) Dobosy Mihály, 

Negyedik szakasz a vallásbeli és eklézsiai rendtartásokról, prédikátorok 
kötelességeiről: 
A) Istentiszteleti rend 
B) Keresztelés 
C) Úrvacsora 
D) Házasság – lakodalom 
E) Temetés 

Harmadik rész az Oskolai Tanítókról alfejezetei: 

Első Szakasz. A Fiú Oskolájabeli Rectorokról. 
Második szakasz. A Rectorok kötelességeikről ‘s Fizetéssekről. 
Harmadik szakasz. A Fiú Oskolabéli Praeceptorokról.  
Negyedik szakasz. A Praeceptorok kötelességekről‘s fizetésökről. 
Ötödik szakasz. A Leány Oskolabéli Tanítókról. 

Ötödik, az Ekklézsia Curátorait bemutató rész szakaszai:  

A) Curátorokról 
B) Vicekurátorokról 
C) Ekklézsia jegyzőiről  
D) Egyházfiakról 
E) Curátorok és hozzájok tartozók (vicecurátor, jegyzők, 
egyházfiak) kötelességeiről 

Hatodik rész. Az Ekklézsia Tagjairól hét szakasza:  

Első szakasz. Az Ekklézsiábann lévő Famíliák Lajstroma 
Második szakasz. Miképpen nevelték Gyermekeiket nagy részént  

a Szülők az Oskolába járatás idejéig. 
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Harmadik szakasz. Az Ekklézsia Tagjainak Külső Formájokról  
és Öltözetjökről. 

Negyedik szakasz. Az Ekklézsia Tagjainak Házaikról,  
és HáziEszközeiről. 

Ötödik szakasz. A Közönségesebb Eledelekről ‘s Italokról. 
Hatodik szakasz. Az Ekklézsia Tagjainak szokott foglalatosságaikról 

élelem és pénz keresések módjáról. 
Hetedik szakasz. A Megházasodtaknak, Születetteknek, Meghóltaknak 

Össze–Számlálások 1801től 1825ig. 

Hetedik, az Eklézsia épületeit bemutató rész hét alfejezete: 

Első szakasz. A Templomról és a Toronyról. 
Második szakasz A Parochiális Házakról 
Harmadik szakasz. A Fiúk és Leányok Oskoláiról. 
Negyedik szakasz. A Kántor lakó Házáról. 
Ötödik szakasz. Az Ispotályról. 
Hatodik szakasz. Az Ekklézsia Granariumáról. 
Hetedik szakasz. A Curátorok Szobájairól. 

 
Kiss Bálint eklézsia történetírói értékeinek méltatása helyett saját szavait idézem: 

„Tsekéllynek láttzó dolgokat is jegyeztem fel, mert szükségesnek láttam azokat, az 
Eklézsia tagjainak ‘s állapotjoknak közelebbről való esmeretére. – A régi Sidóknak 
Görögöknek Romaiaknak sok Historiáik forognak kezünkben, de azokból a magános 
embereknek öltözetjeiket, házi eszközeiket, életek módját tsak a naggyából lehet 
megesmérni, mert a nagyobb dolgokat fel jegyzették, a minden napi közönséges 
dolgokat pedig, mintha azokat örökké mindenek tudnák – el halgatták; azonban az is 
igaz: hogy a figyelmező elme a közönséges tsekéllynek látszó szokásokból, még 
hellyesebben ki tudja szemelni, az ész és erköltsbeli culturának mivóltát, mint a 
nevezetesebb történetekből, mellyeknek szerző okai kevessenn szoktak lenni.”28 

Ma már tudjuk, sőt ez irányban nem elhanyagolható tudományos eredmények is 
vannak: az átfogó történeti munkák, világ- és országos történeti események mellett 
fontos helye van a mindennapok történetének, a mikro-történetírásnak. Legyünk 
büszkék rá mi, szentesiek, hogy nekünk már a XIX. században volt ilyen történetírónk.  

Az Eklézsia-történet elsősorban várostörténeti szempontból jelentős forrás, hű 
krónika, hiszen olyan részletesen, életszerűen tartalmazza mindazokat az 
eseményeket melyek feltárásával mai napig adósak Szentes történetének kutatói, 
művelői. Egyszersmind éppen részletessége miatt rámutat azokra a lehetséges 
várostörténeti kérdésekre, kutatási feladatokra, melyekhez a korabeli levéltári 
források feltárását követően új eredmények várhatók (városigazgatás, iskoláztatási 
törekvések, erkölcsi állapotok változásai, a lakosság anyagi gyarapodása, gazdálko-
dási szokásaik vizsgálata stb.).  

Szentes történetén túlmutató jelentősége az Eklézsia-történetnek, hogy belőle 
részletesen megismerhető a korabeli értelmiséget képviselő református lelkészek 
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véleménye olyan általános, a köztörténetből ismert jelenségekről, eseményekről, 
folyamatokról, mint például az ellenreformáció egyes eseményei, az úrbérrendezés 
1767-ben, a II. József türelmi rendelete stb. Íróinak megállapításai minden 
valószínűség szerint általánosíthatók, modellként alkalmazhatók, ezért a XVIII–
XIX. századi városi élet, városi lakosság szokásai, mindennapjai iránt érdeklődő 
olvasó éppúgy haszonnal forgathatja, mint a korhoz, annak társadalmához kutató-
történészként közelítő szakember.  

Végezetül, mintegy zárszó helyett meg még egy Kiss Bálint idézet: 

„Reménylem, hogy a kik szeretik ezt az Eklézsiát, mellynek kebelében 
születtek, neveztettek, élnek és halnak; a kik háládatosok es ő véllek sok jókat tett 
elhúnyt Atyáik eránt: ezenn hasznot nem kereső, jó indulatból származott munkámat 
kedves ajándékúl fogják venni, – míg ezt is az idő meg nem emészti.”29 

Zárszó után epilógusként – vannak (vagyunk), akik Kiss Bálint „jó indulatból 
származott munkáját kedves ajándékúl” veszik (vesszük). És bár lehet, hogy az 
eredeti, papíralapú köteteket az idő megemészti, az írás tovább él, ha az utódok 
gondoskodók. Ilyen gondoskodónak tekinthetjük a másolatkészítő Zolnay Károlyt 
1910-ből; Kormos Lászlót és Gilicze Lászlót, akiknek köszönhetően jelent meg 
(igaz csak töredékesen) Kiss Bálint: A Békés-bánáti református egyházmegye törté-
nete (Dél-Alföldi Évszázadok 5. Békéscsaba, Szeged, 1992), benne szemelvények a 
szentesi eklézsia históriájából. De illik megemlékeznem még Kádár Ferenc lelkész 
úrról, aki valamikor 1996/97 körül jelezte a két eredeti kötet állapotromlását, 
segítségünket kérve az anyag megmentéséhez. Úgy tűnik jó úton jártunk, amikor 
különféle pályázati és nem elhanyagolható városi támogatásoknak köszönhetően a 
TEAM Számítástechnika munkatársaival a teljes eklézsia-történeti anyagot 
digitalizáltuk, átmentettük az utókornak. 

 

 

Dr. Takács Edit az előadását tartja (Fotó: Niethammer Zoltán) 

                                                           
29 http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/314.JPG -

http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/image2/nagy/315.JPG  


