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BEVEZETÉS

A helytörténet szerepe a történelemkutatásban. A történelem képét apró mozaik darabkák alkotják,
minél aprólékosabban és pontosabban vannak kidolgozva a részek, annál részletesebb a történelmi
látvány. A helytörténet fontos része a múlt kutatásának, mivel módszereinek segítségével frissíteni
lehet a történelemtudomány vérkeringését új információk bevitelével. Egy közösség klerikális
múltjának feltárása erősítheti az összetartozás élmény szélesebb körben való megtapasztalását. Az
egyháztörténet fontos alapköve a helytörténetnek mivel élesíti a múltra való rálátást.
Az egyháztörténet kutatásának aktualitása. Egy közösség vallási életének a kutatása
mindig aktuális, mivel sokat elmond a közösség múltjának a világnézetéről és az adott kor
szelleméről. A helytörténet napjainkban fontos szerepet játszik a történelemkutatásban és feltárása
erősíti egy adott közösség gyökereihez való ragaszkodását.
Ebben a kutatásban az innováció az, hogy korábban még nem kutatott levéltári anyagot
tartalmaz. Továbbá, hogy a munkában feldolgozott iratanyagokat ilyen pontossággal még senki nem
vizsgálta. Ennek megfelelően a történelemtudomány számára új és naprakész információkat tudtunk
bevinni a tudomány vérkeringésébe.
Munka célja volt, hogy a fellelhető irattári, illetve levéltári és szakirodalmi források
nyújtotta információk alapján felvázoljuk a Nagydobronyi Református Egyházközösség történetét a
XX. században.
Munka tárgya, hogy mindenki számára naprakész információkat szolgáltasson és
elérhetővé tegye a levéltári illetve a Nagydobronyi Református Egyházközség irattárában található
tényanyagot és hozzájáruljon a település történetének részletesebb feltárásához.
Kutatás problematikája volt, hogy a XX. század a mai Kárpátalja területén nagyon
változatos és esemény teli volt. Egy olyan intézménynek, mint a Református Egyház, amelynek
szilárd alapjai vannak a folyamatosan váltakozó korszakaiban kellett flexibilitást gyakorolnia és
megküzdeni a különböző válság kihívásokkal.
A kutatás módszerei voltak: levéltári primer források feltárása, azokból történő
tényinformáció kivonása, illetve a már publikált szakmunkákból szintézis folyamán kiemelni a
kifejezetten a témára vonatkozó adatokat.
Kutatás helyszínei: A Nagydobronyi Református Egyházközség irattára és a Kárpátaljai
Területi Állami Levéltár Beregszászi Részlege, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Apáczai Csere János Könyvtára voltak.
Téma forrásai: A dolgozatnak a megszületéséhez legtöbb információval a Nagydobronyi
Református Egyházközség irattára, illetve a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL) 175.
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fondja szolgált. Az utóbbi irat együttes szolgáltatott információkat a Nagydobronyi Református
Elemi Népiskola történetéhez. A legkorábbi irat 1902–1904 közti időszakból maradt ránk, ebben az
iratban a református felekezeti iskola naplói találhatók. Azonban az 1904 és 1921 közötti
időszakból hiányoznak a református népiskola naplói, s csak az 1921–1944-es időszakból
folyamatosak (ezen iratok 1. opisz 3, 10, 14, 22, 26, 27-29. 33, 36, 38, 40, 42, 48. ügyiratokat ölelik
föl).
Publikált forrásként használtuk HARASZY Károly: Az Ungi Református Egyházmegy című
munkáját, ami az egyházközség 1618–1912-es időszakából szolgáltatott információkat.
UGRAI János: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lelkészei – A kezdetektől a

Millenniumig – Adattár című munkáját aminek beszédes címe nem igényel magyarázatot.
Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik FODOR Gusztáv: Református múltunk kezesség I. Adattár
kárpátaljai református gyülekezettörténeti kutatásokhoz 1523–2016 című munkája.
История городов и сел УCCP. Закарпатская область című szintézismunka régészeti
ásatások eredményei miatt tartottam fontosnak a munka megírásához.
A magyarországi Központi Statisztikai Hivatal kiadványai elengedhetetlenek voltak ahhoz,
hogy hiteles adatokat vigyek be a helytörténeti áttekintés fejezetébe. A fejezet megírásához
felhasználtam továbbá DUPKA György: Halottaink 1944–1959 című munkájának a nagydobronyra
vonatkozású információit is és a Egyházüldözések Kárpátalján című munkáját az első fejezet
megírásához.
LEHOCZKY Tivadar: Beregvármegye monograpfiája című munkájának mind a három kötetét
alapmunkaként tudtam felhasználni, ugyanis e három műben gyakori jelenség Nagydobrony község
neve és/vagy a településről származó emberek beosztása és cselekedeteik. Ugyancsak Lehoczky
nevéhez kapcsolódik az Archeológiai értesítő, amelynek V. kötetében Nagydobrony legrégebbi
tárgyi leleteiről értekezik, amelyek akkor még a birtokában is voltak.
A dolgozat megírásához használtam továbbá BOTLIK József – DUPKA György: Magyarlakta
települések ezred éve Kárpátalján című munkáját. Kész Barnabás, Egy földön, egy hazában című
munkáját, amelyből egy fontos megállapításra tudtunk hivatkozni Kárpátaljával kapcsolatban. 1
Balogh Margit, A református egyház (1867–1918) című munkája, amely megjelent 2018ban Kollega Tarsoly István által szerkesztett Természeti környezet, népesség és társadalom,
egyházak és felekezetek, gazdaság, című munkának második kötetében a református egyház
történetének dualizmusra vonatkozó adataira tudtunk hivatkozni. 2

1

KÉSZ Barnabás: „Egy földön, egy hazában” Hon- és népismeret kárpátaljai fiataloknak. PoliPrint Kiadó, UngvárBeregszász, 2009. 4.o.
2
BALOGH Margit. A református egyház (1867-1918). In Kollega Tarsoly István: II. kötet Természeti környezet,
népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság,2018.( forrás és elérhetőség:
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/241.html) (utolsó letöltés ideje 2018. 10. 05.)
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Révész Imre,

A Magyar Református Egyház Története. című munkájából kiderült

számunkra, hogyan is strukturálódott a református egyház szerzetezte a XIX század során.3 BÍRÓ
Sándor, SZILÁGYI István: A Magyar Református Egyház Története című munkája a debreceni
zsinatra vonatkozó megállapításai járultak hozzá a munkák még részletesebb kidolgozásához. 4
Munkánkhoz továbbá hozzájárult

FEDINECZ Csilla: Iskola és egyház, című munkája, amely

megjelent a Kárpátalja 1919–2009 történelem, politika, kultúra, című műben amelyet Fedinecz
Csilla, Vehes Mikola szerkesztett. Felhasználtuk Bolyki János és Ladányi Sándor: A Magyarországi
Református Egyház 1918–1948 között, című munkájukat amely A Magyarországi Református
Egyház Története 1918-1990, Tanulmányok. című munkában jelent meg. Tóth Zsuzsa: A
Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulása, egyházmegyéinek küzdelme a Csehszlovák
Köztársaság kötelékében (1920–1928). amely megjelent az Acta Beregsasiensis 10. évfolyamában.
Harsányi Béla: A felvidéki és kárpátaljai egyetemes református egyház törvényalkotó munkája a két
világháború között. Felhasználtuk továbbá Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített
magyar református keresztyén egyház húszéves története, című munkát valamint RADVÁNSZKY
Ferenc: Kárpátaljai Református Templomok című munkát. Beépítettük a munkába Továbbá VISKY
István: A magyar református egyház elszakított részei a két világháború kötött című munkáját.
Felhasználtuk továbbá BARANYI Béla: Kárpátalja című munkáját. Felhasználtuk FODOR Gusztáv: A
Református Egyház Első Évtizede Kárpátalja Sovjetizálásának Idején (1944–1954). In Hadifogság,
Málenykíj Robot, Gulág Kárpát-medencei Magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió
hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944-1953) című munkáját. Beépítettük munkánkba
SALGA Attila: Lelkészek szögesdrót mögött illetve Magyarok a peremvidéken című munkáit,
továbbá SZABÓ Károly: A kárpátaljai magyarság helyzete 1944 után című munkáját. Felhasználtuk
még a Medvetánc című lap 1881. évi első számából a A Csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő
Bizottságának munkaközössége: A magyar kisebbség Csehszlovákiában című cikket. Dr.
RADVÁNSZKY Ferenc: Megtört kegyelem. Avagy, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) előtt álló
kihívások és látható irányai, különös tekintettel a KRE struktúrájára és demográfiai tendenciáira
című munkáját. UGRAI JÁNOS: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lelkészei - A kezdetektől a
Millenniumig- Adattár. Felhasználtuk Bognár Zalán: A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba
hurcolásának okai és módszerei Magyarországon 1944/45-ben munkáját is.

3
4

RÉVÉSZ Imre, A Magyar Református Egyház Története. Kossuth Könyvkiadó Budapest, 1949. 380.
BÍRÓ Sándor, SZILÁGYI István: A Magyar Református Egyház Története. Kossuth Könyvkiadó Budapest, 1949.
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I. FEJEZET
A REFORMÁTUS EGYHÁZ VÁZLATOS TÖRTÉNETE KÁRPÁTALJÁN
A XX. SZÁZADBAN

Kárpátalja története szoros kapcsolatban áll Magyarország múltjával.5 Ebben a fejezetben annak
próbálunk majd utána járni, hogy miként is alakult a Kárpátalján működő református
egyházközösségek sorsa a XX. században. Mindenekelőtt szükséges, hogy nagyvonalakban
felvázoljuk a magyarországi református eklézsiára vonatkozó fontosabb események láncolatát.
Az 1791. évi XXVI. tc., megadta a lehetőséget egy egységes református egyházi zsinat
megteremtésére. Ennek ellenére az egyházi irányítás nem volt egységes. Az egyházon belül abban
egyetértés volt, hogy egyesíteni kell, viszont a kivitelezés módjában voltak nézeteltérések.
Az egyházkerületeket a budai zsinaton létrehozott konventnek akarták alávetni, ahol az
egyházkerületek azonos súllyal vettek volna részt. Ezt a Tiszántúli egyházkerület ellenezte, mivel ő
volt a legnagyobb és nem szerette volna, hogy más kerületek esetlegesen befolyásolják az ő
működésüket is. Az egységesítést egészen 1881-ig a Debreceni Alkotmányozó Zsinatig tudták
halogatni. Utóbbi zsinat 1881. október 31-én ült össze.6 Ez volt az első magyar egyetemes zsinat,
mivel 1867-ben került vissza Erdély Magyarországhoz.7 Ezzel megalkották az egységes egyházi
alkotmányt és létrehozták a „domestica” egyházi közalapot, valamint megteremtették az egységes
közigazgatású, öt egyházkerületből álló egységes Magyar Református Egyházat. 1881 és 1918
között tehát a következő egyházkerületek léteztek: Dunántúli, Dunamelléki, Tiszántúlui,
Tiszáninneni és Erdélyi. A zsinaton tehát az ezen úton létrehozott egyházszervezetet Evangéliumi
Szerint Reformált Magyarországi Keresztény Egyháznak („Ev., Ref.”) nevezték el. 8
A debreceni zsinaton az állam és az egyház viszonyát is meghatározták. Kérték az állam
segítségét az egyházi adóbehajtásánál. Az egyházközségek belügyeit a presbitériumok vezették,
amelyeknek tagjai a presbiterek mellett a lelkész, gondnok és a tanító voltak. A presbiterek
létszámát az egyházközség létszámához mérték. Az 50 fős közösségek 4, a 3000 lelket számláló
egyházközségek 24 főt választhatott, ezen felül minden 1000 fő után még kettőt. A presbitereket és
lelkipásztorokat, illetve gondnokokat az egyházközség tagjai választhatták meg. A választott
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presbitereknek tisztességben élő egyházfiknak kellett lenniük, akik 24. életévüket betöltötték és
fizették rendszeresen az egyházi járadékokat, valamint nem volt tartozásuk sem. Ezeket az
előjárókat az egyházközség tagjai 12 évre választották maguk közül, negyedrészüket pedig három
évente újraválasztották.9 A debreceni zsinat úgy határozott, hogy a presbiterek dolga az egyházi
rend fenntartása úgy az egyházban, mint az egyházi iskolákban. Továbbá az adott egyházközség
ügyeinek képviselete, az egyházi hatóságok rendeleteinek végrehajtása. Ők választották meg az
egyházközségi tisztviselőket és felsőbb egyházi tisztviselőket.10
Az eddigi szintéziskutatásunk arra enged következtetni, hogy az 1881-es debreceni zsinat
erősen hierarchizálta a Magyar Református Egyházat. A hierarchia alján az adófizető egyházközségi
tagokat állította, föléjük pedig a demokratikusan választott presbitereket, felsőbb szinté tették az
egyházközségi gondnokot, valamint a lekészt. Vagyis az egyházközség élén a lelkész állt. Az
egyházközségek pedig egy nagyobb egység részévé váltak, ugyanis az egyházmegye keretébe
kerültek. Utóbbit az esperes és az egyházmegyei gondokra bízták. Az egyházmegyéket pedig az
egyházkerületek fogták össze, amit az egyházkerületi közgyűlés vezetett. Az egyházkerületi
közgyűlést a püspök és a főgondnok vezette. A gyűlési tagokat pedig az egyházmegyék esperesei,
gondnokai valamint a presbitériumok közül választott tanács bírák és egyházkerületi tisztviselők,
illetve az iskolák és főiskolák képviselői adták.11
1. séma. Az 1881-es debreceni zsinat által létrehozott Magyar Református Egyházi hierarchia12

A legfelsőbb kormányzótestületet Egyetemes Konventnek nevezték. E testületet az épp
legrégebben hivatalban lévő püspök illetve főgondnok vezette. Továbbá tagjai voltak még az
egyházkerületek püspökei valamint 28 további képviselő, akiket az egyházkerületek küldtek. Ennek
az egyetemes konventnek az volt a funkciója, hogy a zsinati döntéseket végrehajtsa és védje az
9
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állami és egyházi jogokat. Gyakorlatilag a konvent ellenőrzött mindent, ami az egyházzal
kapcsolatos az iskolákat, a missziót és mindennemű tevékenységet. Az egyetemes konvent lett az
Evangélium Szerint Reformált Magyarországi Keresztény Egyháznak a legfőbb képviselője. A
debreceni zsinat egyik legfontosabb határozata azt mondta ki, hogy hozzanak létre egy országos
egyházi közalapot. Célja az volt, hogy megsegítsék, anyagilag azokat az egyházközségeket, ahol
szükséges lenne új templomot vagy egyáltalán egy templomot építeni, de az egyházközség anyagi
helyzete ezt nem engedi meg. További célja ennek az alapnak az volt, hogy a csekély fizetésű
lelkészek megélhetését biztosítsa, valamint a lelkészi nyugdíjat biztosítsa. Az alaphoz minden
református családfőnek hozzá kellett járulnia egyszer.13
A XIX. század végén a református egyházban a lelki élet gyakorlása egyre hanyatlott. Az
egyház egyre érzéketlenebbé vált a társadalmi és gazdasági problémákra. Közben a vezetők a
katolikusok és a protestánsok közt újra éleződő viszonyra figyeltek. 14 Vallási jogegyenlőségre
törekedtek ennek érdekében gróf Deigenfeld József a tiszántúli református főgondnok elnöklete
alatt az evangélikus és a református egyház értekezletén, amit 1908. június 9-én tartottak
megalakult az Országos Evangéliumi Szövetség. Ennek a szervezetnek a célja: „evangélium szerinti
társadalmi tömörülés a lelkiismereti szabadságot és a bevett vallásfelekezetek közötti
jogegyenlőséget veszélyeztető törekvések ellen.”15 Ezt követően 1908. szeptember 30-án megalakult
az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség.16
Az egyház életére kedvező hatással volt a belmisszió.17 Ennek egyik gyümölcseként jött
létre 1908-ban a Kálvin Szövetség, ami a külföldi protestáns egyházakkal való kapcsolatápolással
foglalkozott. Ez a szervezet vállalta magára továbbá azt, hogy foglalkozzon a kálvinizmus és a
társadalomi jelenségek összefüggésével.18
I.1. A Kárpátaljai Református Egyház az első Csehszlovák Köztársaság

fennhatóságának idején (1918-1938)
A mai Kárpátalja területén létező református egyházkerület még 1920, vagyis az első Csehszlovák
Köztársaság által történt bekebelezése előtt még a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez
tartozott.19 Tisza István 1918. október 3-án bejelentette a református zsinati ülésen, hogy a
háborúnak vége és Magyarország vesztesen fejezte azt be. A jelenlévők nem lepődtek meg nagyon,
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de azt nem tudhatták, hogy milyen következményei is lesznek az országra nézve a vereségnek. 20 A
mai Kárpátalja területét 1919. szeptember 10-én Saint-Germain-en Lay-ben aláírt szerződés
értelmében az első Csehszlovák Köztársasághoz (továbbiakban: CSK) csatolták. Az államváltás
kihívást hozott magával a területen lévő egyházkerületek számára.21
1.1.1 A hovatartozás kérdése
Egyrészt az 1920–28-as időszak arról szólt, hogy meglévő jogaikért harcoltak, másrészt veszélybe
került magának a református egyháznak a léte a régióban. A CSK ultimátumot adott, hogy ha
elszakadnak a Magyarországi Református Egyháztól, akkor megkapják azokat a jogaikat,
amelyekkel elvileg alapból rendelkeznek. CSK-nak sikerült kikényszeríteni, hogy szakítsanak az
anyaországi református egyházzal.
A területen lévő egyházkerületek számára a beilleszkedési folyamat egy új kihívásra adott
reakció terméke volt. Az 1920–1928-as időszakban a mai Kárpátalja területén elhelyezkedő
református egyház számára a létért való küzdelem volt jellemző. Kénytelenek voltak elfogadni a
CSK ultimátumát, miszerint elszakadtak a Magyarországi Református Egyháztól.22 Persze ez nem
ment egyik napról a másikra.
Először is mikor Czinke István akkor még helyettes püspök értesült arról, hogy a
csehszlovák államnak milyen követelése is volt, egy gyűlést hívatott össze Kassára, a Szlovenszkó
területére kényszerített egyházkerületek képviselői számára. 1920. december 21-én23 alakult meg a
„Szlovenszkói Tiszáninneni Egyházkerület”.24
1921 júniusában az Ungi Református Egyházmegye lelkészi kara megállapodott közös
álláspontjáról, miszerint nyelvi okok miatt nem kell az egyházmegyétől elválasztani a Szlovenszkói
szlovák nyelvű közösségeket, mivel eddig is szabadon gyakorolhatták hitüket anyanyelvükön a
közösségek az egyházmegyében.25 Párhuzamosan került megrendezésre az előbbi állásfoglalással a
nagyszőlősi a Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye lelkészi közgyűlése. Megalapították,
hogy jelentős mértékű volt a veszteség mivel harminckét egyházközségből csak huszonöt maradt
meg a megyében, a trianoni szerződés miatt. A gyűlésen elhangozott az, hogy „Podkarpatszka Rusz
20
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reformátusainak külön egyházkerületbe (püspökségbe) szervezése iránt megteszi a szükséges
lépéseket és erre hívja fel Bereg és Ung reformátusait is.”

26

1921 júliusában tartottak Ungváron

presbiteri ülést, amin arról volt szó, hogy a megmaradt tizenkét egyházközség mondja ki azt, hogy
elszakad az előző egyházmegyéjétől és alakítson ki egy különálló kárpátaljai egyházmegyét. 1921
augusztusában, Beregszászban értekezletet tartottak a megmaradt egyházmegyék küldöttei és azt
határozták meg, hogy a megmaradt megyék alakítsanak külön egyházkerületet. 1922. október 31-én
létre is jött a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az első püspököt 1923. április 17-én
választották meg Bertók Béla, beregi esperes és munkácsi lelkész személyében,27 az első főgondnok
pedig György Endre.28 A püspököt 1923. június 7-én iktatták be a munkácsi református
templomban.29 Az első Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház törvényhozó
zsinatát 1923. június 17-18-án rendezték kétévnyi halogatás után. A Kárpátaljai Református
Egyházkerület első zsinatán a megválasztott képviselők vettek részt. Az elnök Pálóczi-Czinke
István az alelnök Bertók Béla lett.30
1.1.2. Az egyházi tisztviselők állampolgárságának kérdése
A CSK-ban csak csehszlovák állampolgár lehetett lelkész, vagy tanító. Ez problémát jelentett a
Kárpátalján élő tanítóknak és lelkészeknek, mivel nem adták meg automatikusan mindenkinek és a
kérvényeket is visszautasították, vagy halogatták.31
A CSK 1920-ban felszólította a lelkészeket, hogy kérelmezzék a csehszlovák
állampolgárságot és tegyék le az állampolgári esküt december 31-ig. 1921 szeptemberében
közgyűlést tartottak a fennálló probléma megvitatására, s arra jutottak, hogy a tisztviselők
fogadalomtétele „csak testületileg történhetik meg”32 Ugyan Bertók Béla 1921. december 27-én
letette az állampolgári esküt, de 1922. november 9-én, a Beregszászon tartott közgyűlésen tartott
esperesi beszámolójában Szentimrey József33, arról értekezett, hogy még mindig megoldatlan volt a
lelkészek állampolgárságának ügye.34 1922. december 31-ig, aki nem tette le az állampolgári esküt,
azt elvileg kitiltották.35
A Kárpátaljai Református Egyházkerület első közgyűlését 1924. június 26–27-én rendezték
meg Beregszászban, ahol azt állapították meg, hogy a kormányzóság hivatalosan nem vette
26
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tudomásul, hogy létrejött a kárpátaljai egyházkerület, valamint az állam semmilyen segítséget nem
juttat az egyháznak, továbbá a püspökség megkerülésével létesített kapcsolatot az állam tanügyi
vezetése az egyházközségekkel.36
1925-ös évben a hetvenöt Református lelkészből ötven főnek volt csehszlovák
állampolgársága, kettőnek kárpátorosz, tizenketten nem válaszoltak erre a kérdésre, és ketten pedig
magyar állampolgárnak vallották magukat.37
1.1.3 Lelkészek megélhetésének kérdése
1919–1920 -ban a lelkészek 25% esett el a kongruájától az állampolgárság fel nem vétele miatt. Az
1922. május 17-én tartott pozsonyi konvent 19. számú határozatával a CSK-hoz intézett
felterjesztést az elmaradt kongruákról a kérelemre azonban nem kaptak választ Prágából. A
lelkipásztorok hócipője betelt és peres úton akartak elégtételt venni az elmaradt juttatásokról a
csehszlovák államkincstár ellen, de szinte eredménytelenül.
A szlovenszkói Országos Hivatal csak 1930-ban döntött az elmaradt járandóságokról,
miszerint nem fogják kifizetni az elmaradásokat, mert nem vették fel az adott lelkészek az
állampolgárságot időben. Ezzel a döntéssel azt akarták sugallni, hogy örüljenek, hogy nem zárták
őket börtönben, mert az 1889. évi XIV. t.-c. 7. §- a, és az 1926. számú kongruatörvény 8- § -a
kimondta, hogy csak azon elmerek kongruáját lehet vissza vonni, akik államellenes cselekedetekért
a büntetőbíróság jogerősen elítélt, de ilyen eljárásban nem részesült egyetlen lelkipásztor sem. Az
1926-os kongruatörvény a lelkipásztorokat az útkaparókkal egy kategóriába sorolta, ezzel kifejtve
egyfajta pszichikai nyomást.38
A lelkészek járandóságát illetően, 1928-ban állapodtak meg arról, hogy akkor fog fizetni
az állam a reformátusoknak, de ekkor a felvidéki és a kárpátaljai református egyházak között
adódott nézeteltérés. A konvent kapott a pénzek feletti felügyeleti és elosztási jogot és ezért a
Kárpátaljai Református Egyháznak az 1927–1928-as évekre nem küldtek pénzt, mert az nem
fizettek a nyugdíjpénztárba. 1929-től új püspöke lett a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek
Péter Mihály személyében. Ezek után a konventi iroda úgy döntött, hogy kifizeti az elmaradt évek
juttatásainak kárpótolásául 70 ezer koronát a Kárpátaljai Református Egyházmegyének.39
1919–1927 közötti időszakban a Kárpátaljai Református Egyház 480 000 koronával lett
szegényebb, az állami bürokrácia és a konvent miatt.40
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Podkarpatszka Ruszban lévő református kerület anyagi helyzete nem rendeződött egyre
inkább eladósodtak 1929-es gazdasági válság itt sokkal jobban érezhető volt, mint Szlovákiában. Az
állam egyre inkább kénytelen volt az egyházak adókedvezményeit csökkenteni, de a problémának a
másik aspektusa az volt, hogy az egyháztagok is egyre szegényebbek lettek és így nem tudták
támogatni a lelkészt.41
1.1.4 Lelkészhiány és utánpótlás kérdése
A Radvánszky Ferenc szerkesztett Kárpátaljai Református Templomok című munkában Héder
János lelkész által írt A kárpátaljai református egyház helyzete a két világháború között című
részben a lelkészhiány kérdését, mint Damoklész kardját említi, amely az egyház felett lebegett,
ezzel hangsúlyozva a kérdés égető mivoltát. Az állam ugyan létre akart hozni egy teológiai
intézetet, ahol persze ő diktálta volna a tanmenetet. Az egyház felismerte a veszélyt és Losoncon
egy Teológiai Szemináriumot hozott létre, amit az állam persze nem támogatott és így az intézet
fenntartója a hívek és holland illetve amerikai egyházak adományai voltak.42 A Losonci Teológiai
Szemináriumon 1925. szeptember 22-én indult el az első évfolyam 22 hallgatóval.43
A kerettantervet Sörös Béla a szeminárium alapító igazgatója44 készítette el, aminek az
alap gondolatát így határozta: „…az elő évfolyamban görög és héber nyelvel, foglalkoznak.
Filozófiatörténetet, filozófia bevezetést, pedagógiát, egyháztörténelmet, egyetemes vallástörténetet,
ó- és újszövetési bevezetést és vallásfilozófiát hallgatnak. A második évfolyamban, mindezekben
tovább haladnak, s az évfolyam végén alapvizsgát adnak. A harmadik és negyedik évfolyamon
biblikateológiát, dogmatikát, egyházjogtant, homiletikát liturgiát, cura pastorálist, etikát,
kathetikát, közgazdaságtant hallgatnak, s a negyedik évfolyam végével első lelkészképesítő vizsgát
nyernek. Két év eltleltével s az erre nontakozó szolgálati bizonyítvány felmutatásával II.
lelkészképző vizsgára jelentkezhetnek…”45
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45
PUNTIGÁN 6. o.
42
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1.

kép: A Losonci Teológiai Szeminárium tanári kara 1925-ból46

(A képen látható tanárok neveit nem sikerült a megtalálni, vélhetőleg azok a tanárok kerültek rá, akikkel
megindult az oktatási tevékenység a Teológiai szemináriumon 1925-ben, vagyis bizonyos,
hogy Sörös Béla igazgató rajta van)

A szeminárium 1939. január 25-én 17:00-kor fejezte be hivatalosan a tevékenységét, mivel
szükségtelennek látta az egyház a visszacsatolás után az intézmény fenntartását. Az szemináriumi
hallgatói február 1-től jelentkezhettek egy általuk választott teológiára és ott folytathatták
tanulmányaikat.47Losoncon a szeminárium 13 és fél éve alatt 207 hallgató tanult összesen, akik
közül 118-an fejezték be Losoncon a tanulmányaikat 44-en pedig máshol.48
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a CSK kötelékébe szakadt református egyháztest
számára kihívások két évtizedét jelentette az idegen uralom megszállásának ideje. Problémát
jelentett a hovatartozás kérdése, az egyházi tisztviselők állampolgárságának kérdése, a lelkészek
megélhetésének kérdése valamint a lelkészutánpótlás kérdése. Jól mutatja, a problémára adott
válaszok sikerességét az, hogy a Református Egyház Kárpátalján a Csehszlovák időszakban meg
tudott maradni. A Kárpátaljai Református Egyházmegyét 1932-ben ismerte el hivatalosan a
Csehszlovák állam.49 1936-os év volt a legszűkebb esztendő a Kárpátaljai Református
Egyházmegye számára, mivel ekkor kiürült teljes mértékben a kasszája.50

46

A kép fellelhető a Nógrád Megyei Levéltárban: Forrás és elérhetőség: http://digitalisemlekezet.eu/foto/a-losoncireformatus-teologiai-szeminarium-tanari-kara-1925-bol/ (utolsó letöltésének ideje: 2019.05.02)
47
PUNTIGÁN 9.o.
48
PUNTIGÁN 10. o.
49
FEDINECZ 2010. 129. o.
50
VISKY 2009, 57. o.
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Az 1938. november 2-én elfogadott I. Bécsi döntés értelmében visszakerült Kárpátalja egy
része Magyarországhoz és a CSK-nál maradt Református Egyházkerületi részt a Tiszántúli
Egyházkerülethez csatolták.51 1938. szeptember 30-án aláírt müncheni egyezmény52 következtében
a Kárpátalján élő magyarság egy része visszakerült Magyarországhoz s majd 1939-ben teljes
egészében. 1939 és 1944 között az Ung megye gyülekezetei a Tiszáninneni Egyházkerülethez
tartoztak, Máramaros-Ugocsa és Bereg egyházközösségei pedig Tiszántúli Egyházkerülethez
kerültek.53

I.2.

A Kárpátaljai Református Egyház a szovjet megszállástól a rendszerváltásig

1944-1991
A kárpátaljai református egyházrész került a legmegalázóbb helyzetbe a Kárpát-medencében a
második világháború után.54 A második világháború végéhez közeledve pánikszerű emigráció volt
megfigyelhető a lelkészek között Gulácsy Lajos néhai püspök szerint ugyanis 1944 végére a 100
tagú lelkészi gárda 60-ra apadt.55 Azonban Fodor Gusztáv kutatásából az derült ki, hogy igazoltan
25 lelkész menekülhetett el.56
1944. október 27-én a szovjet csapatok elfoglalták Ungvárt. Az egyházi élet pusztulásra volt
ítélve. A papok létszámnak csökkenése mellett a hívek létszáma is tendenciózuson apadt az 1944-es
malenykíj robot miatt a gyülekezetek 20-25%-al csökkent.57
1946–1951 között tizenkilenc lelkészt ítéltek el koncepciós perekben, közülük hárman
életüket vesztették a GULAG javító-nevelő munkatáboraiban.58 A sztálini diktatúra nem kímélte az
egyház vezetőit és a híveit sem, mondva csinált vádakkal félemlítették az egész közösséget. Vádak
általában: összeesküvés, hazaárulás, a nemzeti burzsoázia segítése, kémkedés, ellenforradalmi
propaganda és agitáció, szabotázs, a feljelentés elmulasztása voltak.59 A lelkészek száma a
koncepciós perek elhalálozások és elvándorlások miatt a 70-es évekre húszra csökkent. Lelkészi
utánpótlás nem volt egészen 1974-ig mikor is engedélyt kapott az egyház két lelkész tanuló

51

BARANYI Béla: Kárpátalja, Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2009. 85. o
TARJÁN M. Tamás: Rubiconline:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1938_szeptember_30_a_muncheni_egyezmeny_alairasa/ (utolsó letöltésének
ideje)
53
FODOR Gusztáv: A Református Egyház Első Évtizede Kárpátalja Sovjetizálásának Idején (1944–1954). In
Hadifogság, Málenykíj Robot, Gulág Kárpát-medencei Magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és
kényszermunkatáboraiba (1944-1953).(Szerk.: Molnár D Erzsébet- Molnár D István). „RIK-U” Kiadó Beregszász–
Ungvár 2017. 98.o. (Továbbiakban: FODOR 2016.)
54
SALGA Attila: Lelkészek szögesdrót mögött. Új Magyarország, 1996. október (6. évfolyam, 229–254. szám) 199610-31/ 254. szám
55
RADVÁNSZKY 2000. 11.o.
56
FODOR 2016. 99 oldal
57
SZABÓ Károly: A kárpátaljai magyarság helyzete 1944 után. Kapu 1999. június-július (2. évfolyam. 6–7. szám) 77.o.
58
FODOR 2016.113 o.
59
SLAGA Attila: Magyarok a peremvidéken. Szabadhajdú kiadó, Hajdúböszörmény, 1997. 82. o. (forrás és elérhetőség:
http://mek.oszk.hu/14600/14679/14679.pdf) (utolsó letöltésének ideje 2020.04.18)
52
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képzésére.60 A lelkészek felkészítése a szolgálatra tanfolyamokon zajlott.61 1974–1987 között
kétévente két lelkész képzését engedélyezték az egyháznak.62
Forgon Pál ekképpen nyilatkozott egyik előadásában a lelkészek utánpótlásának kérdéséről
és a 80-as években fennálló helyzetről: „Nyolcvanegy gyülekezet – természetes dolog 81
templommal-, de csak 21 lelkipásztorral. A 21 úgy osztódik meg, hogy 70 éven felüli tízen vagyunk.
A többiek 30 évtől 54 évig, egy 62 esztendős, s ők már a mi neveltjeink, összesen tizennégyen.
Mellettük van most kettő gyakorlaton mint elsőéves hittan-hallgató. Azt mondhatom róluk, hogy
buzgók… mert ma érdekből senki nem jön lelkipásztornak.”63
A Kárpátaljai Református Egyháznak 1944-ben 90 temploma és hat imaháza volt. Az
egyház tagok száma meghaladta a 140 ezer főt.64 1980-ban Kárpátalja magyarságának 70-75%
vagyis 70 ezer fő reformátusvallású volt, akik 81 gyülekezetet képeztek és mindössze 20
lelkipásztora volt, az összes gyülekezetre.65

I.3.

A Kárpátalján élő református egyház helyzete a rendszerváltástól az

ezredfordulóig (1990-2000)
A Szovjetunió szétesése enyhülést hozott a Kárpátaljai Református Egyház életébe, az Ukrajna
kötelékébe került egyháztest visszaállította az 1945 előtti egyházmegyéit, vagyis az Ungi, Beregi,
Máramaros-Ugocsa megyéket.66 A rendszerváltás kezdetétől, 1989-től az egyházi élet újulni
kezdett, parókiákat-templomokat építettek és renováltak, elkezdett terjedni a hitoktatás és a
konfirmálás.67 A Kárpátaljai Református Egyház Püspöki Hivatala Beregszászban kezdett
működni.68 1989-ben öt templomot kapott vissza az egyház az államtól.69 Ukrajna 1990-ben
elismerte jogi személyként az egyházat.70 A Kárpátalja Református Egyház a rendszerváltás után
rögtön elkezdte kialakítani saját infrastruktúráját, ami három pontban határozhatunk meg a területi
tagolódásban, az egészségügyben és az oktatásban. A Beregi Református Líceum az első oktatási

60

SLAGA 1996.
Jelentések a határontúli magyar kisebbségekről. A Csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő Bizottságának
munkaközössége: A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc, 1988/1 1. melléklet. 330.o.
62
RADVÁNSZKY 2000. 13.o.
63
Jelentések a határontúli magyar kisebbségekről. A Csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő Bizottságának
munkaközössége: A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc, 1988/1 1. melléklet. 330.o.
64
Salga 1996.
65
Jelentések a határontúli magyar kisebbségekről. A Csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő Bizottságának
munkaközössége: A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc, 1988/1 1. melléklet. 330.o.
66
DUPKA György: Egyházüldözések Kárpátalján, Szolvai Emlékparkbizottság- Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest
2017. 86. o. (Forrás és elérhetőség: http://mek.oszk.hu/18100/18119/18119.pdf (utolsó letöltésének ideje: 2019.05.13))
67
Dr. RADVÁNSZKY Ferenc: Megtört kegyelem. Avagy, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) előtt álló kihívások és
látható irányai, különös tekintettel a KRE struktúrájára és demográfiai tendenciáira. pdf. 195. o. (Forrás és elérhetőség:
https://matarka.hu/koz/ISSN_2062-204X/8_evf_1_klsz_2017/ISSN_2062-204X_8_evf_1_klsz_2017_195-214.pdf
(utolsó letöltés ideje: 2018.05.03))
68
DUPKA 2017. 86. o.
69
SALGA 1996.
70
UO.
61
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intézmény volt, amelyet a rendszerváltás után a református egyház nyitott. A II. Rákóczi Ferenc
Tanárképző Főiskola egyik alapítója és otthonadója is a Kárpátaljai Református Egyház volt.71
További három líceum alakult 1995-ben Nagydobronyban,72 majd Tivadarfalván és Técsőn.
Az elkobozott vagyonok egyharmadát sikerült visszakapni 1997-re. A háború előtt a
református egyház közel száz elemi iskolát működtetett, amelyek közül egyet sem tudtak újra
indítani. Sok száz holdnyi területet sem tudtak visszakapni. Pedig Ukrajna az Európai Tanácsba
való felvételének egyik ígérete az volt, hogy majd visszaadnak minden államosított egyházi
vagyont.73

71

Dr. RADVÁNSZKY Ferenc: Megtört kegyelem. Avagy, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) előtt álló kihívások és
látható irányai, különös tekintettel a KRE struktúrájára és demográfiai tendenciáira. 205. o. Elérhetőség:
https://matarka.hu/koz/ISSN_2062-204X/8_evf_1_klsz_2017/ISSN_2062-204X_8_evf_1_klsz_2017_195-214.pdf
(utolsó letöltés ideje: 2018.05.03))
72
A Nagydobronyi Református Líceum hivatalos weboldala. Elérhetőség: http://dobronyigimi.at.ua/ (2019.05.13.)
73
A kárpátaljai magyarság helyzete 1944 után. Kapu, 12. évfolyam, 6-7. szám. 78. o. 1999. június-július. Elérhetőség:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kapu_1999_06_07/?query=K%C3%A1rp%C3%A1talja%20Reform%C3%A1tus&
pg=78)
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II. FEJEZET
A NAGYDOBRONYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

2.1. NAGYDOBRONY MULTJÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE
Nagydobrony település (ma ukránul: Великадобронь) Kárpátalja legnagyobb magyarlakta
települése, amely az Ungvári járásban található. A települést két fontosabb út keresztezi: egyrészt az
Ungvár–Beregszász közötti közút, valamint az Ungvár–Munkács országút. Nagydobrony
szomszédtelepülései:
o délre Bátyú (8,6 km), ahol a településhez legközelebbi vasútállomás található, valamint
o nyugatra Kisdobrony (3,1 km),
o keletre Csongor (6 km).
A település földrajzi koordinátái: é. sz. 48° 25′ 20″, k. h. 22° 23′ 30″.
1. kép: Nagydobrony műholdas felvételen

(Forrás: https://www.google.com.ua/maps/@48.3633166,22.3924046,7187a,20y,40.4t/data=!3m1!1e3?hl=hu (utolsó
letöltés: 2016. március 27.)
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A település keletkezéséről annyit tudunk, hogy a Hatrác-patak félkörívben körbezárt területen
telepedtek meg az első lakosok. De, hogy ez az esemény, mikor zajlott, azt nem tudjuk pontosan.74
Első ízben 1248-ban említik írott formában a leleszi konvent országos levéltárában található
okiratban Dobron néven.75 Lehoczky Tivadar 1871-ben, az Archeológiai értesítőben beszámolt a
birtokában található leletekről, amelyek Nagydobronyban kerültek elő (üveggyöngyök, lándzsacsúcs, vastőr).76 Viszont a településen a szovjet időszakban, 1973-ban folyt régészeti ásatások során
neolitikum és rézkori leleteket is feltártak.77 A ma zömében magyar identitással rendelkező lakosú
község, Móricz Kálmány Nagydobrony című monográfiája szerint, bolgár-besenyő eredetű lehet a
honfoglalás előtti vagy utáni időszakból.78 Botlik József és Dupka György: Magyarlakta települések
évezrede Kárpátalján című munkájukban Árpád-kori településként említik a falut.79
V. István király által Rusdi Mihály részére kiadott okmánylevélben, mint királyi birtok
szerepelt a település.80 1321-ben Pányoki Dobow mester kapta ezt a területet Caroberto-tól.81 Az
1333-as pápai tizedlajstromban pedig plébániás helyként említették. Egyházilag az Ungi
Főesperességhez tartozott és négy garast fizetett a lelkész.82
A XIV–XV. századból fennmaradt levéltári iratok főként peres ügyekről szólnak.83 A XIV.
század végén Korjatovics Tódor podóliai herceg is birtokolt itt földeket, Nagydobrony akkor
részben a munkácsi váruradalomhoz tartozott.84 A XV. század közepén Dobó Domokos birtokolt itt
területeket és a falu papja Hetei János volt. Azt is tudjuk, hogy Perényi Péter nagydobronyi kúriáját
és az egyik jobbágytelkét 1599-ben Somogyi Pál nevére íratta.85 A XVI. század végére a Dobó
család birtokában került a település,86 amely a XVI–XVII. század során gyakran élte át viaskodó
nemesek és riválisok közti harcokat, s a királyi hadak átvonulását.87
Nagydobronyiak

szép

számban

vettek

részt

Rákóczi

zászlaja

alatt

folyatott

szabadságharcban. Rákóczi udvari gyalog hadának egyik hadnagya volt „Dobronyból” Erdődy
István, a hajdúk közt pedig Balog Mihály és Móricz Mihály szolgált. A harcban résztvevő tisztek
74

MÓRICZ Kálmán: Nagydobrony. Budapest, Mandátum kiadó, 1995. 14. o. (a továbbiakban: MÓRICZ 1995.)
LEHOCZKY Tivadar: Beregvármegye Monográphiája, I. általános rész Ungvárott, Polacsek Miksa
Könyvnyomdájában, 1881. 135 o. (a továbbiakban: LEHOCKY I. 1881.)
76
LEHOCZKY Tivadar: Archeológiai értesítő, V. kötet, „Pest”, 1871. 209. o. forrás és elérhetőség:
http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ARCHERT_1871_005/?pg=214&layout=s (utolsó letöltés:2016-05-05 )
77
История Городов и Сел УCCP, Закарпатслая област. Киев, Институт истории Aкадемии наук УССР, 1982. c.
313 o.
78
MÓRICZ, 1995. 14 old.
79
BOTLIK József –DUPKA György: Magyarlakta Települések Ezredéve Kárpátalján. Ungvár, Intermix kiadó,1993. 207.
o. (továbbiakban: BOTLIK–DUPKA, 1993.)
80
LEHOCZKY Tivadar: Beregvármegye Monográphiája, III. kötet I. rész „Ungvárott”, Polacsek Miksa
Könyvnyomdájában, 1881. 236. old. (továbbiakban: LEHOCZKY, III/I, 1881.)
81
BOTLIK–DUPKA, 1993. 208. o.
82
LEHOCZKY, III/I, 1881. 236 o.
83
MÓRICZ, 1995. 15. o.
84
LEHOCZKY, III/I, 1881. 237 o.
85
LEHOCZKY, III/I, 1881. 237 o.
86
LEHOCZKY, III/I, 1881. 236 o.
87
MÓRICZ, 1995. 16. o.
75
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közül pedig Nagy Péter volt „N.-Dobronyi”. Az 1704-es szatmári várostromnál többek között Balog
Mihály nagydobronyi lakos is életét vesztette.88 Lehoczky Tivadar a „Beregvármegye Monográfiája
I. általános rész” című munkájában Nagydobrony vonatkozását illetően arról is írt, hogy maga
Rákóczi fejedelem is többször megfordult itt.89
Perényi Zsigmond után birtokosai voltak Nagydobronynak a Huszay család, Lórántffy
Zsuzsanna, Schönborn Frigyes Károly püspök és Róth Benjámin.90
Lakosságát tekintve a XIX. század második felétől egyre gyarapodott a település:
1. táblázat: Nagydobrony népességének kor és nem szerinti összetétel 1900-ban.91
Korosztály szerint
6 évnél
fiatalabbak
Fő

497

6-11
12-14
15-19
20-39
40-59
60
évévévévévéven
köztiek köztiek köztiek köztiek köztiek felüliek
394
172
270
729
554
194

Nemek
szerint
Férfi

Nő

1374

1436

2. táblázat: Nagydobrony népességének kor és nem szerinti összetétele 1910-ben.92
Korosztály szerint
6 évnél
fiatalabbak
Fő

597

6-11
12-14
15-19
20-39
40-59
60
évévévévévéven
köztiek köztiek köztiek köztiek köztiek felüliek
435
193
294
733
557
224

Nemek
szerint
Férfi

Nő

1455

1579

Anyanyelvi megoszlása szerint a XX. század első felében a falu lakossága túlnyomó többségben
magyar anyanyelvű volt. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal adataiból tudtuk meg.

88

LEHOCKY I. 1881. 213. o.
LEHOCKY I. 1881. 225. o., 231.o.
90
BOTLIK– DUPKA, 1993.. 208 o.
91
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA 1. A népesség általános leírása
községenként, 1902. Forrás és elérhetőség:
http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1900_01/?pg=271&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (utolsó
letöltés: 2016-01-26)
92
1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint, 1912.
Forrás és elérhetőség:
http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1910_01/?pg=279&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (2016-0126)
89

22

3. táblázat: Nagydobrony népességének anyanyelv szerinti megoszlása 1800-1941 közt.93
Anyanyelv
év

Rutén

Magyar

Német

Egyéb

1880

1995 (fő)

12 (fő)

1 (fő)

79 (fő)

1910

3027 (fő)

1 (fő)

1 (fő)

4 (fő)

1921

2986 (fő)

11 (fő)

168 (fő)

1930

3200 (fő)

19 (fő)

314 (fő)

1941

3979 (fő)

1 (fő)

27 (fő)

4. táblázat: Nagydobrony népességének felekezet szerinti megoszlása 1880–1941közt.94
Vallás
Év

Református

Izraelita

Görögkatolikus

Rómaikatolikus

Evangélikus

Görögkeleti

Egyéb

1880

1870

123

48

46

-

-

-

1910

2754

181

20

41

1

1

35

1921

2870

227

40

53

-

-

22

1930

307795

264

57

90

-

-

45

1941

3595

275

41

0

2

6
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Az első világháborúban elesettek neveit ma is őrzi az 1941-ben állított, katonát ábrázoló szobor
alapja a református templomkertben. Az emlékműre 61 nagydobronyi lakos neve került fel.96 Ezt az
emlékművet 1948-ban eltávolították és csak1990-ben került vissza eredeti helyére.97
A csehszlovák időszak alatt Nagydobronyban Állami Elemi Népiskola98 és Református
Elemi Népiskola is működött.99 A levéltári források arról is tanúskodnak, hogy ruszin osztályú
Állami Elmei Népiskola is volt a településen.100

93

Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi adatai), KSH, Budapest 1996. Forrás és elérhetőség:
http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_nemzetisegi_Karpatalja_18801941/?pg=86&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (utolsó letöltés: 2016-03-26).
94
Kárpátalja településeinek vallási adatai, KSH, Budapest 2000. 77. o.
95
Hiba történt a nyomtatás során.
96
A névsor a nagydobronyi református templom kertjében található emlékművön olvasható.
97
DUPKA György: Halottaink 1944–1959, Ungvár, Budapest: Intermix, 2014. 228. o.
98
Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL), 175. Fond, 1. opisz, 15. ügyirat.
99
KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 14. ügyirat.
100
KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 39. ügyirat, folio 272.
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2.2 Az első említéstől 1893-ig

Nagydobrony község reformációjában közben járt Kálmáncsehi Sánta Márton és Radán Balázs,
legalábbis így vélekedik Haraszy Károly 1931-ben kiadott „Az Ungi Református Egyházmegye”
című munkájában. Állítását azzal támasztja alá, hogy Bereg megye többi községeit is a fent említett
személyek reformálták.101
Nagydobrony református közösségére való első konkrét utalás 1795-ben keletkezett a
Győry Mihály lelkész által írt „Jegyzőkönyve a nagydobronyi Reformata Szent Ekklesiának” című
könyvben. Miszerint már 1618-ban virágzó református gyülekezet létezett Nagydobronyban,
amihez hozzá tartozott több fília is, mint: Csomonya (Csongor), Kisdobrony és Telek
(Tiszaágtelek). A fent említett könyvből arról is értesülhetünk, hogy 1618-ban a gyülekezetnek saját
fenntartású oktatási intézete volt, ami 1795-ig folyamatosan működött.102 Az első említés dátumát
(1618) támasztja alá az Ugrai János által szerkesztett „A Tiszáninneni Református Egyházkerület
Lelkészei – A kezdetektől a Millenniumig – Adattár” is.103 A már említett adattár többek között a
Nagydobronyi Református Egyházközség lelkészeinek részleges kronologikus névsorát is tartalmazza
1621 és 1893 között. Azonban a gyülekezet legkorábbi említését (1576), illetve a lelkészek
kronológiai névsorát (1576–2016) részletesebben Fodor Gusztáv „Református múltunk kezesség I.
Adattár kárpátaljai református gyülekezettörténeti kutatásokhoz 1523–2016”104 című gyűjteményes
munkája szolgáltatta kutatásunkhoz (lásd: 1. és 2. táblázat).

101

HARASZY KÁROLY: Az Ungi Református Egyházmegye. Nagydkapos, Heiman Vilmos nyomása, 1931. 276-277.
oldal. (a továbbiakban: HARASZY 1931.)
102
HARASZY 1931. 277. o.
103
UGRAI JÁNOS: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lelkészei - A kezdetektől a Millenniumig- Adattár.
Sárospatak- Tiszaújváros, 2005. 192. o. (a továbbiakban: UGRAI 2005.) Forrás és elérhetőség: https://www.unimiskolc.hu/~egyhtort/cikkek/tiszaninnen.pdf (utolsó letöltés: 2016.10.18)
104
FODOR 2016. 77-78. o.
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1. Táblázat: A Nagydobronyi Református Egyházközség lelkészeinek részleges névsora
(1621-1893)105 -106
Lelkész neve
Szolgálatának ideje
Somogyi István
?–1576–1578
Csengeri Mihály
1578–?
Varasdi Márton
? –1597–?
Munkácsi Tamás
? –1605-1621–ig
Hodászi János
1621–1625–?
Szerednyei János
? –1644–?
Beregszászi Dániel
1725–1729
nincs adat
1729–1767
Molnár István
1767–1770
Túróczi Sima Gábor
1770–1780
Kis Márton
1780–1789
Jánosi György
1789–1790
Győri Mihály
1790–1805
Horváth István
1805–1815
Kalán János
1815–1820
Gönczy Sámuel
1820–1845
Gönczy János (segédlelkész)
? –1834–?
Márton János (segédlelkész)
? –1837–1838
Szilágyi István (segédlelkész)
1838–1839–?
Szabó István (segédlelkész)
? –1842–1843
Ráski-? (segédlelkész)
1844–1845
Gönczy József
1845–1867
Grega Károly (segédlelkész)
1856–1857
Jakab István (segédlelkész)
1857
Hajzer Endre (segédlelkész)
1858
Ujhelyi Ferenc (segédlelkész)
1859
Vályi Antal (segédlelkész)
1859–1864
Vágó István (segédlelkész)
1864–1865
Szabó András (segédlelkész)
1865
Szabó Károly (segédlelkész)
1866
Szűcs József (helyettes lelkész)
1867–1868
Szőllősy Gyula (segédlelkész)
1868
Németh Imre
1868–1885
Németh Péter (segédlelkész)
1878–?
Tóth Lajos (helyettes lelkész)
1885–1886
Maksa József (helyettes lelkész)
1886–1887
Tóth József (segédlelkész)
1889–1890
Orémus Dániel
1887–1892
Kovács István (segédlelkész)
1890–1891
Szabó István (helyettes lelkész)
1892–1893
Az egyházközség első templomának építéséről nem maradt forrás, azt azonban Győry György
írásából tudjuk, hogy 1637-ben és 1772-ben is restaurálták. 1795-ben a Nagydobronyi Református
Egyházközség fából készült temploma 17 méter hosszú és 8 méter széles volt. A templomtól különálló
toronyban volt két harang. Az egyik 344 font súlyú volt és az állt rajta, hogy „N.Dobronyi Refta Ekklesia
1788”, a másik súlya pedig 120 font volt és a következő feliratot tartalmazta: „Sit Nomen Domini

105
106

UGRAI 2005. 192-193. o.
FODOR 2016. 77-78. o.
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benedictum” ami magyarul azt jelenti, hogy „Legyen áldott Isten neve.”107 Az is fennmaradt, hogy
1795-ben a templom karzatára a következő vers volt felírva:

1. Képmetszet: (HARASZY KÁROLY: Az Ungi Református Egyházmegye című könyvéből.)

Az Egyházközség 1776-ban hatósági engedélyt szerzett arra, hogy felújítsa templomát.108
A felújítás azonban a templom teljes átépítését jelentette. A régi fatemplomot 1801–1805 között
kőből és téglából építették újra, az eredetinél nagyobbra.109 Tetejét fazsindellyel, a tornyot pedig
1845-ben bádoggal fedték be, 1854-ben a tetőzetet pléhre cserélték, amit aztán 1886-ban ismét
felújítottak.110

107

HARASZY 1931. 277. o.
LEHOCZKY I. 1881. 139 o.
109
HARASZY 1931. 279. o.
110
HARASZY 1931. 280. o.
108
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2. Táblázat: A Nagydobronyi Református Egyházközség lelkészeinek névsora (1893–2017).111
Magyar Bertalan
Molnár Ferenc (segédlelkész)
Illyés István (segédlelkész)
Györke Endre (segédlelkész)
Böszörményi Gyula (segédlelkész)
Hadar Gyula (segédlelkész)
Horkay Andor (segédlelkész)
Gönczy Pál (segédlelkész)
Bukó Lajos (segédlelkész)
Kecskeméthy Lajos (segédlelkész)
Párducz Rezső (segédlelkész)
Vass József
Gönczy Pál
Jeney Gábor
Vass József (segédlelkész)
Szabó Gyula (segédlelkész)
Bőd István (segédlelkész)
Horkay István (segédlelkész)
Gönczy Miklós (segédlelkész)
B. Krizsán József (segédlelkész)
Stefán Miklós (segédlelkész)
Csík József (segédlelkész)
Gönczy Pál
id. Szabó Béla
Horkay László
Kolozsi András

1893–1932
1910–1915
1915–1917
1918–1919
1921
1922
1923
1924–1925
1926. október 01. – 1929.április 9.
1929-1930
1930. december .01 – 1934. április 6.
1934. október 01 – 1935.február.1
1933–1946
1934
1934–1935
1935–1936
1936. március 1. – 1937. október 12.
1937–1938
1938–1940
1940
? –1942–?
1946–1958
1933-1946, 1956
1957–1981
1981–
2002–

3.1 Magyar Bertalan lelkészségének ideje (1893–1932)
Azért kell Magyar Bertalant külön kiemelni, mert a településen töltött szolgálata idején a gyülekezet
életében nagy változások mentek végbe. A gyülekezet temploma ekkor került teljes átépítésre.
Lelkészi szolgálatát a gyülekezet híveinek a megbecsülése jellemezte. Ennek katalizátora a
Nagydobronyban eltöltött 25. éves szolgálatának a megünneplése 1918-ban.
Magyar Bertalan 1853. december 18-án született a Zemplén megyei Lasztomér községben.
Bekebelezési illetve képességi vizsgát Sárospatakon tett, az előbbit 1877. június 17–21-közt, utóbbit
pedig 1879. június 18–20-közt. Először az Ung megyei Minaj községben töltött be helyettes lelkészi
posztot 1879. március 1-jétől, majd 1881. március 1-jétől teljes állású lelkész lett egészen 1883.
március 1-jéig. 1880. október 12-én Minaj községben házasságot kötött az 1864. szeptember 8-án
született Minay Malvinnal.
Magyar Bertalan szolgálatainak további színhelyei:

111
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o a mai Szlovákiában található Nagykapos községe, ahol 1883. március 1. és 1889. március 1.
között szolgált.
o Nagykapos után a Nagydobronnyal szomszédos Csomonyán (Csongor) volt lelkész 1893.
március 1-ig.
o Csomonya után 1893-tól Nagydobronyban került lelkészként.
Nagydobronyi lelkészsége alatt született két fia: idősebb fiúk Bertalan 1897. december 14-én jött a
világra majd 1900. június 28-án László.112
1894-ben, Nagydobronyi szolgálatának második évében a fent említett gyülekezet két
harangot öntetett egy 8 és egy 4 mázsa súlyút. Mind két harangon az állt, hogy „A nagydobronyi ev.
ref. egyház tulajdona”.113 1903-ig az egyházközség tulajdonában állt egy XVI. századból származó
ezüst kehely, amit 1903-ban eladtak a Magyar Nemzeti Múzeumnak 81 koronáért.
2. Képmetszet: Nagydobronyi Református Egyházközség XVI. századtól 1903-ig használt
ezüst kelyhe

112

A Csehszlovák Köztársaság Slovensko közigazgatásával megbízott teljhatalmuk ministereh Evangelikus egyház
referátusa. 3895. számú./ Bratislava, 1920. szeptember 12. Forrás: A Nagydboronyi Református Egyházközség
parókiáján található irattár.
113
HARASZY 1931. 280. o.
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A kapott összeget megtoldva 74 fillérrel az egyházközség tudott venni két új kelyhet,
amelyekre a következőket vésették: „ A nagydobronyi ev. ref. egyház tulajdona, 1903”.114 Az 1903as évben az egyházközség tulajdona két újezüst cintányérral bővült: az egyiket vásárolta a másikat
kapta. Amelyik cintányért vásárolta arra ez volt felírva: „A nagydobronyi ev. ref. egyház tulajdona,
1903”. Az ajándékba kapott tálon pedig ez állt: „A nagydobronyi ev. ref. egyháznak ajándékul
Szanyi k. m. József és neje Nyomó Juliánna, 1903”.115
Magyar Bertalannak lányát, Magyar Birikét 1904-ben feleségül vette Ragyóczy Péter, aki
akkor Nagydobrony körjegyzője volt.116
Mivel a település népessége a 19. század második felétől fogva folyamatosan és
dinamikusan növekedett, ezért ezzel egyenes arányban nőtt az egyháztagok száma is (Lásd: 3.
táblázat). Ezért az egyházközség 1908-ban úgy határozott, mivel már kicsi a templom, építenek egy
újat, az előzőnél nagyobbat, tágasabbat.117
3.1.2. A templomépítés forrásai
Elsősorban az építkezéshez az egyházközségnek megfelelő anyagi hátérre volt szüksége.
Az egyházközösségnek 15 000 koronája volt erre a célra,118 a vármegye pedig emellett támogatta a
projektet 40 000 koronával. Azonban szükség volt a gyülekezeti tagok anyagi hozzájárulására is.
1908. december 18-20. között az egyháztagok felajánlottak 27 454 koronát,119 1909-ben pedig 25
923 korona és 75 fillér gyűlt össze további adományokból. 1910-ben is gyűjtöttek a
templomépítésre, amikor is összegyűlt 8121 korona. 1911-ben volt az utolsó adománygyűjtés az
építkezés segítésére, amely során 10 740 korona és 20 fillér adományt szerzett az egyházközség.120
3.1.2. A templom építéséről szóló szerződés és az építkezés
1910. november 11-én kötötte meg a Nagydobronyi Református Egyházközség és Leskó
János építkezési vállalkozó a szerződést a templom elbontásáról és későbbi újjáépítéséről. Az aláírt
szerződésnek nyolc pontja volt. Érdemes ezeket a pontokat tüzetesebben megvizsgálni, mert igazán
jól tükrözik azt, hogy a több mint száz évvel ezelőtti emberek, közösségeik milyen precízen
viszonyultak a munka előkészítéséhez, s annak megbízásához.
114

HARASZY 1931. 281-282. o.
HARASZY 1931. 282. o.
116
BEREG: 31. évfolyam 52. szám 1904-12-18. (forrás és elérhetőség:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Beregszasz_Bereg_1904/?query=Magyar%20Bertalan%20hymen&pg=408&layout
=s) (utolsó letöltésének ideje: 2020.05.11.)
117
HARASZY 1931. 280. o.
118
HARASZY 1931. 280. o.
119
„ A nagydobronyi református egyház tagjainak a templom építésére tett ajánlataik összegének kimutatása Az
ajánlatok 1908 dec. 18, 19 és 20 án tették meg.” Forrás: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján
található irattár.
120
„ A nagydobronyi ref egyáz tagjainak, az építendő új templomra felajánlási jegyzéke. ”Forrás: A Nagydboronyi
Református Egyházközség parókiáján található irattár.
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Az első pontban a szerződés tárgya volt megfogalmazva, miszerint az 1911-es évben, az
akkori templom helyére, egy másik templomot építenek majd a Katona György által készített
tervrajz alapján (lásd: 2. képmetszet). Ugyancsak itt olvasható, hogy a vállalkozó munkabére 69 500
korona, ezen felül felajánlották jutalmul az összes anyagot, ami a templom lebontása következtében
fennmarad. Ám a vállalkozónak a 69 500 koronából kellett kifizetnie az építkezéshez szükséges
anyagokat, azok szállítását, valamint magát a munkát végző személyeket is.121

2. képmetszet: A Katona György által készített templomtervrajz122

A szerződés második pontja a munka kivitelezésével illetve ellenőrzésével foglalkozott. Az
ebben foglaltak alapján a vállalkozó köteles volt egy okleveles építőmestert megbízni az építéssel.
Az egyház egy szakértőt szándékozott foglalkoztatni a munka felügyeletének elvégzéséhez. (Ezt
követően a hetedik alpontba azt is belefoglalták, hogy a vállalkozó kizárólag jó minőségű
építőanyagokat használhat fel az építkezés során.) 123
A harmadik pont a „Fizetési módozatok”-ról szólt, mely meghatározta, hogy öt részletben
fizetnek majd a vállalkozónak:
1. amennyiben a vállalkozó kiszállíttatja az építkezéshez szükséges anyagokat, akkor
azok 75%-át kifizetik;
2. ha a vállalkozó felépítette a templom kőfalát;
3. ha elkészült a tetőszerkezet és a tető befedése;
4. ha a templom mennyezete, valamint annak összes kőműves munkája elkészült;

121

Építési szerződés 1910. 1-2 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
„Katona György által készített tervrajz”Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján
található irattár
123
Építési szerződés 1910. 2 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
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5. ha a teljes munka elkészült és azt felülvizsgálták.124
A negyedik pont: „A munka megkezdése és befejezése” címet viseli. Arról rendelkezett,
hogy a vállalkozónak 1911 kora tavaszán meg kellett kezdenie az építkezést és ugyan ezen év
november 1-jére befejezni azt. Amennyiben nem fejezte volna be a megszabott határidőre, akkor az
25 korona bírságot von maga után, amelynek megfizetése a vállalkozó béréből történt volna meg.125
A szerződés ötödik pontjában a munka felülvizsgálatára vonatkozó teendőket, valamint
átvételének mechanizmusait fektették le. Elsősorban a vállalkozónak kérnie kellett az egyházat,
hogy vizsgáltassa meg a befejezett munkát 30 napon belül. A felülvizsgálatkor meg kellett
állapítania a vizsgálónak a hiányosságokat és pótmunkák értékét.
A hatodik pontban a „Jótállási kötelezettség és végátvétel”-t megfogalmazták meg.
Eszerint a vállalkozónak két év garanciát kellett vállalnia. Ez 7000 korona óvadék befizetését is
maga után vonta, amely kifogástalan munkavégzés után visszafizetésre került. 126
A hetedik pont címe „Peres ügyek”. Ebben a pontban a szerződő felek alávetették magukat
a Királyi Járás illetőségének, amennyiben felmerülne bármilyen jogvitai ügy. 127
A nyolcadik, egyben utolsó pont a „Kincstári illetékek” cím alatt annak részleteit foglalta
magába, miszerint a vállalkozó minden kincstári illetéket köteles volt kifizetni.128 Ezek mellett a
szerződés utolsó részében azt is megfogalmazták, hogy mind a vállalkozó, mind az egyház is
elfogadta és magukra nézve kötelező érvényűvé tette a szerződésben foglaltakat. A vállalkozó
azonban a következő megjegyzést tette a szerződéshez: „Azon esetben, ha az egyház előzőleg a
költségvetésben megállapított horgony vaslemeztől azt kívánná, hogy a templom tetőfedele ezenut
palával fedessen be és az alá kátránylemez alkalmaztassák a deszkafedésre, úgy ezen
többletmunkáért

400 az az négyszáz korona többlet költséget kíván. Azonban ha az egyház

beleegyezik abba, hogy a tervtől eltérőleg a két oldal torony szélessége 5 méter helyett 470 méter
szélességben építessék ki, a minthogy ezt szélesebben a káplán szoba miatt felépíteni nem is lehet az
esetben az az általa kért 400 korona költségtől eláll.”
A vállalkozó ajánlatát az egyház elfogadta, továbbá az egyházközség elismerte, hogy a
7000 korona biztosítékot átvette a vállalkozótól.129
Az Úr asztalához tartozó készlet beszerzésére 1911. november 13-a és december 10-e közt
327 ember adakozott. Erre a célra összesen 704,6 korona adomány gyűlt össze.130 Magyar Pál
asztalos készítette el az Úr asztalát 150 korona ellenében.131
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Építési szerződés 1910. 2-3 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
Építési szerződés 1910. 3 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
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Építkezési szerződés 1910. 5 -6 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található
irattár.
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3. képmetszet: A Nagydobronyi Reformtus Egyházközség 1910-ben kelt,
templomépítéséről szóló szerződésen található aláírások132

1911. március 8-án kezdődődött meg a régi templom lebontása és 1912. szeptember 25-én
tartották meg az új templom felavatását.133 Az újonnan épült templomot Fejes István lelkipásztor
szentelte fel. A szentelési szertartáson részt vett Németh Péter, Bereg vármegye alispánja, aki
automobiljával érkezett Nagydobronyba.134
1918. május 5-én ünnepelte a nagydobronyi református gyülekezet Magyar Bertalan
szolgálatának 25.évfordulóját. Az Istentisztelet után a gondnok mondott ünnepi beszédet, ezután
átadott az egyháztagok nevében egy aranyórát és egy láncot a lelkésznek. Az Állami Elemi Iskola
tantestülete is kifejezte háláját a lelkész 25 éves szolgálatáért és megajándékozta Magyar Bertalant
háborúba elvitt fiainak díszes kerettel ellátott, felnagyított képével.135

3.1.3. A templom felújításáról szóló szerződés

130

„Az uraszalához való készlet beszerzésére adakoztak” Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség
parókiáján található irattár.
131
Nyugta 1912 jul.13 Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
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Építkező vállaló szerződés 1910. 6 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található
irattár.
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HARASZY 1931. 280. o.
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Sárospataki Református Lapok 1912. 36. szám 343. o.
135
Sárospataki Református Lapok 1918. 20-21. szám 108. o.
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Az 1912-ben átadott templom tetőszerkezete 1927-re már felújításra szorult, ezért
adakozásra szólították fel a híveket, akik közül 107 ember 13 183 koronát adományozott.136
1927. augusztus 24-én írták alá a Nagydobronyi Református Egyházközség nevében
Magyar Bertalan lelkész és Balog Ferenc gondnok Gerendei Dezső vállalkozóval azt a szerződést,
mely a „Vállalkozói szerződés” címet viselte. A szerződés három fő pontot tartalmazott, aminek az
első pontja nyolc alpontból állt. A tetőszerkezet több helyen is megrongálódott így a javítást már
nem halaszthatták tovább.
A templom hátsó részének felújításáról azonban nem kellett a vállalkozónak és
megbízóinak gondoskodnia. Bizonyára azon a helyen nem rongálódott nagy mértékben. Mindössze
a palatető alapos letakarítását végezték el, hogy megszabaduljanak a szennyeződésektől. A palatetőt
azonban tejesen le kellet bontania és csak a hibás palákat kellett pótolnia a vállalkozónak mindezt
saját költségen. A csatornákat is le kellett cserélni a templomon, s azt is kikötötték, hogy a bádogos
munkát köteles pontosan elkészítenie.
A felújításról szóló szerződés szerint a tetőszerkezet felújítására összesen 10 500 koronát
fizettek ki a vállalkozónak, s az összeget két részletben kapta meg: első részletét a munkálatok
megkezdése előtt, a másodikat pedig azok befejeztével. A munkához szükséges anyagokat a
vállalkozónak saját költségén kellett beszereznie. A szerződés magába foglalta a fent említetteken
kívül, hogy a vállalkozó tíz év garanciát ad a munkájára, ezáltal, ha valami e tíz év alatt
megrongálódott volna a tetőszerkezeten, azt köteles ingyen megjavítani.
A felújítás befejeztét az 1927-es év végére határozták meg. Peres ügy esetén pedig az
eljárás az ungvári „járásbíróság illetékessége alá fog tartozni.”137
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„Benne van a templomtető javítására 1927-ben adakozók névsora” Forrás helye: A Nagydboronyi Református
Egyházközség parókiáján található irattár.
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„Vállalkozói szerződés” 1927. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
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4. képmetszet: A Nagydobronyi Református Egyházközség
1927. évi templomfelújításáról szóló szerződésen található aláírások.138

3.1.4. A templom felújítását követő évek
Az 1928. február 16-án létrehozott kimutatás szerint – amelyet az Ungi Református
Egyházmegye esperese kért a hetedik évi 27. körlevelében – a Nagydobronyi Református
Egyházközség teljes lélekszáma 2712 és ebből mindössze 1450 személy az, aki betöltötte akkorra a
tizenkettedik életévét. Az egyházközség lélekszámának adatain túl a kimutatás tartalmazza még azt
is, hogy 1928-ban milyen anyagi forrásokból tartotta fent magát az egyházközség. Fő bevételforrása
önkéntes adományokból származtak, ezen felüli bevételek az egyházi adók, az állam
adócsökkentési segélye és az egyházi birtokból befolyó összegek voltak. Három egymást követő
évben az alábbiak szerint alakult az egyház bevétele:
 1925 = 24 845 korona,
 1926 = 26 244 korona,
 1927 = 35 587,89 korona.139
Magyar Bertalan református lelkipásztor éves jövedelme 1910-1931 közt 5135 korona volt.
Az éves pénzbeli jövedelem mellett a lelkész birtokában volt még 769 öl szántóföld és 1100 öl rét.
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„Vállalkozói szerződés” 1927. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.
„Kimutatás” 1928. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség hivatalában lévő archívumában
található.
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A legeltetés jogáért a lelkésznek évente 200 korona bevétele származott. A rétből és szántóföldből
1799 korona keresete volt, így évente összesen 7434 korona jövedelme volt a lelkésznek (lásd: 5.
képmetszet)

5. képmetszet: Magyar Bertalan lelkész
1931. augusztus 11-i jövedelembevallásán található aláírása.140

Magyar Bertalan lelkészségének időszakában jelentős változások mentek végbe a
gyülekezet életében. Dinamikusan nőtt az egyháztagok száma és a templom átépítése is megtörtént.
Magyar Bertalan 1932-ig tevékenykedett lelkészként Nagydobronyban.141
Miután 1944-ben a vörös hadsereg bevonult Nagydobronyba, elindult a település
szovjetesítése, s a rendszernek nem tetsző, vagy abba be nem illeszkedő egyéneket koncepciós
perben ítélték el. Ez történt Gönczy Pál lelkésszel is, akit 25 év kényszermunkára ítéltek, amit a
szibériai Silinkában töltött le142 és 1956-ban engedték szabadon.143
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A nagydobronyi református lelkész évi javadalmazása, 1931. Forrás helye: A Nagydboronyi Református
Egyházközség parókiáján található irattár.
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FODOR 2016. 78. o.
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UO., 82. o.
143
FODOR 2016. 78. o.
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4.1. A Nagydobrony Református Elemi Népiskola történetéből (1618–1944, 1995)
Az első utalás Nagydobrony oktatási életének jelenlétére 1618-ból származik és a
református egyházhoz köthető.144 A már említett Győry Mihály által írt 1792-es jegyzőkönyvben
utal a szerző az egyházi oktatás folytonosságára 1618 és 1792 között, ugyanis említést tesz arról,
hogy az egyház birtokában van az „oskola”.145
A református elemi iskola tanítóinak kronologikus sorrendbe szerkesztett névsorát
legrészletesebben Fodor Gusztáv146 munkája szolgáltatta kutatásunkhoz. A fent említett publikált
forrás és az általunk vizsgált Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL) 175. fondjából talált
információk alapján a református elemi iskola tanárainak névsorát a 4. táblázat tartalmazza
kronologikus rendben.

4. Táblázat: A Református elemi iskola tanárainak névsora 1772–1944 között147
Tanár neve
Juhász Pál
Szabó János
Málnási Sámuel
Szabó Dávid
Szabó György
Diós Ferenc
Rásky András
Eperjessy Károly
Sulyok János
Récze Vilma
Kapéry Ferenc
Buráné Wittenberg Larotta
Bukó Lajos
Izédu Gyula
Dóka Károly

Szolgálati ideje
1772–1780
1780–1786
1786–1789
1789–1801
1801–1809
1809–1826
1826–1855
1855–1899
1899–1904
1901–1904
1904–1926
1927–1935
1928–1929
1929–1930
1922–1944

A KTÁL beregszászi részlegén végzett kutatásunk során, a fellelt források alapján kiszűrt
információk arról tanúskodnak, hogy a községben a múlt század első felében párhuzamosan
működött református felekezeti-, állami- és ruszin elemi népiskola. A levéltárban az 1902–1904
közötti időből a református felekezeti iskola előmeneteli és mulasztási naplóit találtam meg. Az
1904 és 1921 közötti időszakból információt a már említett Fodor munkájában találtam, miszerint
Kapéry Ferenc 1904-1926 között volt tanító a Református Népiskolában.148
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HARASZY 1931. 277.o.
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FODOR 2016. 78.o.
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Kárpátaljai Területi Állami Levéltár 175. fond és lásd még FODOR 2016. 78.o.
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FODOR 2016. 78.o.
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A református elemi népiskolában 1902/03, 1903/04-es tanévben összesen 406 gyerek
tanult, ebből 224 fiú és 182 leány, s az iskolának összesen hat osztálya volt. Az oktatásában
résztvevő gyerekek felekezetileg sokszínűek voltak, főleg reformátusok, ám tanultak mellettük
görögkatolikus, római katolikus és izraelita felekezetűek is.149 Ezen tanév folyamán három gyerek
hunyt el. Hidi Ferenc és Szanyi Borbála 1903-ban vesztette életét,150 Szanyi Gy József pedig 1904ben halt meg.151
Az 1921–22-es és az azt követő 1923–24-es tanévről annyit biztosan tudunk, hogy Kapéry
Ferenc volt a tanítója a III–IV. osztályoknak.152 Az osztályban 6-tól 11 éves korig jártak a gyerekek,
túlnyomó részt nagydorboronyi születésűek, de volt egy tanuló, aki Bilkén született továbbá volt
egy, aki a Beregszászi járásban található Somi Tanya nevű településen. A teljes létszáma 75 fő volt,
amelyből 38 leány és 37 fiú tanuló.153
1924–25-ös tanévben a Nagydobronyi református elemi népiskola igazgatója Magyar
Bertalan volt, tanítója pedig Kapéry Ferenc. Az osztályban összesen 29 fiú tanuló tanult. 1541927–
28-as tanévben a református elemi népiskola igazgatója ugyan az volt, mint az állami elemi
népiskolának, Kopcsák János. Az általam vizsgált osztálynaplóból kiderült továbbá, hogy az
osztályban tanított még „Más tanító: Bura Józsefné km. tanítónő”,155 akinek a teljes neve, mint
kiderült az állami elemi népiskola 1929–30-as tanévének előmeneteli és mulasztási naplójából,
hogy Buráné Wittenberg Larotta.156 1927–28-as tanévében összesen 36 tanuló járt a református
elemi népiskolába (12 leány, 24 fiú).157
1928–29-ben a tanév november elsejétől kezdődött meg. Ebben az évben Buráné
Wittenberg Larotta illetve Bukó Lajos hitoktató tanította a gyerekeket.158 Az osztályban 80 gyerek
tanult összesen (33 fiú, 47 leány). Ebben az osztályban csak nagydobronyi születésű tizennégy éves
gyerekek kezdték meg a tanévet.159 Az osztályból Hidi Sándor faipari szakiskolába iratkozott be
Ungváron.160 Ebben az évben egy másik osztály is működött, ahol 40 gyerek tanult, de a tanév
folyamán egy diák kilépett az iskolából, és így 39 gyerek fejezte be a tanévet. 161 A 40 gyerekből 16
leány volt és 24 fiú. Továbbá 34 református vallású volt, 6-ról pedig nincs felekezeti adat.162
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KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat, folio 1-14.
KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat. folio 6.
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KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat, folio 10.
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KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 27. ügyirat, folio 1.
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KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 27. ügyirat, folio 1-22.
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1929–30-as tanévben Izédu Gyula és Buráné Wittenberg Laotta volt a tanító a református
népiskolában. Az iskolában 80 tanuló kezdte meg a tanévet, de annak folyamán egy gyermek
otthagyta, egy új pedig ember beiratkozott az osztályba.163 A 80 tanulóból 37 leány és 43 fiú volt.
Az osztály tanulói közt 77 református felekezetű tanult és egy görög katolikus, illetve 12 tanuló,
akiről nincs adat az előmeneteli és mulasztási naplóban.164
1931–1932-es tanévben Magyar Bertalan volt az igazgató, aki református lelkész is volt
egyben. A I. osztály (7–8.) évfolyamában tanított Dóka Károly továbbá Buráné Wittenberg Larotta.
Az osztály 59 tanulóval kezdte a tanévet, de két tanuló a tanév során kilépett ezért 57 gyerek fejezte
be az évet.165 57 gyerekből 34 volt leány és 23 fiú. Felekezetét tekintve az osztály minden tanulója
reformátusvallású volt.166
1932–33 tanévben a református elemi népiskola igazgatója P. Jenő volt. A tanító Dóka
Károly és továbbá Buráné Wittenberg Larotta. Az osztályban összesen 79 tanuló kezdett tanulni, két
tanuló kilépett a tanév közben így a tanév végére 77 tanuló maradt az osztályban.167 A 79 tanulóból
37 volt fiú és 42 leány. Felekezetét tekintve az osztály teljesen homogén volt, minden tanuló
református felekezetű volt.168 Mint kiderült az osztály napló végén található „Kimutatás”-ból az
osztály minden tagjának magyar volt az anya nyelve.169
1933–34-es tanévben a Református Elemi Népiskola (5-6.) osztályában Dóka Károly volt
az osztály-tanító továbbá tanító volt még itt Buráné Wittenberg Larotta.170 Az osztályban összesen
82 gyerek tanult (35 fiú, 47 leány). Az osztályban 81 ember református felekezetű volt és volt még
egy ember, aki a római katolikus vallást vallotta magáénak.171
1934–1935-ös tanévben 5. évfolyam adatait tartalmazta az általam vizsgált előmeneteli és
mulasztási napló. Az osztály-tanító Dóka Károly volt továbbá tanított még itt Buráné Wittenberg
Larotta.172 Az osztályban 66 gyerek tanult (35 fiú, 31 leány), a gyerekek közül 65 gyerek református
volt és egy tanuló volt római katolikus.173 Az előmeneteli és mulasztási napló utolsó oldalán lévő
adatokból kiderült, hogy a tanulók minden tagja magyar anyanyelvű volt ebben az osztályban.174
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1935–36-os tanévben a hatodik haladó évfolyamban tanult 35 fiú tanuló felekezetük szerint
mindenki református volt az osztályban.175 Az előmeneteli és mulasztás napló utolsó oldalán lévő
adat szerint az osztály minden tagja magyar anyanyelvű volt.176
1939–40-es tanévben a tanítás szeptember 10-én kezdődött meg, az osztálynaplót Dóka
Károly vezette.177 Az osztályban 37 nagydobronyi születésű, református fiú járt, akik 11–14 év
közöttiek voltak.178 1940. május 14-én az osztályból Weisz Emil elköltözött Bátyúba. Az osztályban
haláleset is történt, Szanyi P Sándor halt meg 1940. június 5-én.179 A tanév 1940. június 15-ig
tartott.180
1940–41-es tanévben 36 fiú tanuló járt a Nagydobronyi Református Elemi Népiskolába. A
tanulók közül 35-en voltak nagydobronyi születésűek egy ember volt az osztályban, aki kistopolyai
születésű volt. Továbbá az osztályban 33 magyar, három zsidó és egy ruszin anyanyelvű gyerek
tanult. Az osztályban 11–13 év közötti gyerekek jártak.

181

A tanító Dóka Károly volt és a tanév

1941. május 15-ig tartott.182
1941–42-es tanévben Dóka Károly volt a tanító.183 Az osztályban 38 fiú tanult, közülük 36
gyerek volt nagydobronyi születésű egy gyerek volt, aki Pályinban született és szintén egy ember
volt sztárai születésű volt. Az osztályban 11-13 éves gyerekek jártak. Az osztály tanulói felekezeti
megoszlása szerint 33 református felekezetű fiú volt az osztályban és 5 izraelita felekezetű. 184
1942–43-as tanévben is Dóka Károly volt a tanító. Ebben az osztályban 30 református,
magyar anyanyelvű, fiú tanuló tanult. Az osztályból két embert nem osztályoztak a mulasztásaik
miatt. Ebben az osztályban is szinten a gyerekek 11-13 éves korúak voltak.185 A tanév 1943. május
9-edikén zárult le.186
1943–44-es tanévben Dóka Károly volt a tanító. A tanév 1944. május 31-edikén zárult
le.187 A tanévben 45 magyar anyanyelvű, református, fiú tanuló tanult, akik 11–14 év közötti
gyerekek voltak.188
Benedek Irén nagydobronyi lakos ekkor hatodik osztályba járt, és elmondta
visszaemlékezésében, hogy a hatodik osztályt sem járhatták végig a háború miatt. 189
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Miután a szovjetek 1944-ben megszállták Nagydobrony nagyközséget, az egyházi
intézményesített nevelés is teljesen megszűnt.

3.3.1 A felekezeti oktatás újjáélesztése a településen
A református felekezeti oktatás 1995-ben éledt fel újra, Nagydorbony Református Líceum
megalapításával. A kezdeményezők, alapító tagok, Horkay László a Kárpátaljai Református Egyház
akkori püspöke és Szabó Dániel Nagydobronyi lelkipásztor, egyben a Presbiter Szövetség elnöke
voltak.
A megnyitó 1995. augusztus 15-én volt. Az első tanévet (1995–1996) huszonhat diák és
tizennyolc tanár kezdte meg. Akkor nem állt rendelkezésükre tanterem, így kénytelenek voltak a
Nagydobronyi Középiskola régi termeit bérelni. A Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége
azonban beállt a jó ügy mögé és átadta az egykori óvoda épületét, hogy ott az intézmény
kollégiumot hozhasson létre. A Nagydobronyi Gyülekezet jóvoltából az intézmény 1996-ban egy
épületet vásárolt, ahol fiúkollégiumot, illetve étkezdét hoztak létre. 1998-ban az intézmény a
Stichting Hulp Oost segélyszervezet és a Nagydobronyi Református Egyházközség jóvoltából
megvásárolhatta oktatási főépületét.
Az intézmény beindulását követően többszörös túljelentkezés volt tapasztalható, ennek
okán a kollégium kibővítésére volt szükség. A főépület mellett közvetlenül egy romos épületrész
volt található, amely gyógyszertárként funkcionált. A szóban forgó épületrészt a XXI. század elején
sikerült megvásárolnia a líceumnak. A felújítást a Nagydobronyi Református Egyházközség, az
Amerikai Magyar Református Egyház és az Illyés Közalapítvány támogatta.190

190 Nagydobronyi Református Líceum hivatalos weboldala, elérhetőség: http://dobronyigimi.at.ua/index/iskolank/0-22
(legutolsó letöltés: 2017-04-27)
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III.

FEJEZET

A NAGYDOBRONYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE
A SZOVJET MEGSZÁLLÁSTÓL AZ EZREDFORDULÓIG (1944–2000)
A szovjet csapatok 1944. október 26-án szabadították s szállták meg Nagydobronyt erről
mementóként a település református temploma előtt az ég felé tornyosuló obeliszk tanúskodik. A
szovjet megszállás Nagydobrony túlnyomórészt református magyar lakosai számára nem tartogatott
semmi jót.
A 4. Ukrán Front 0036. számú parancsának célja az volt, hogy az 1939 márciusában
felbomlott Csehszlovákia kárpátaljai részeinek a visszacsatolását előkészítse, és a lakosságot
megfélemlítse. A parancs végrehajtásával Iván Turjanicát bízták meg, aki elkezdte megszervezni a
Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártját. Ő volt az, aki azt javasolta, hogy ideiglenesen izolálják a
nem tetsző személyeket. Ennek a tanácsnak a hatására született meg a 0036-os szigorúan titkos
parancs. 191
1. kép: Iván Turjanica192

A parancsban az állt, hogy a hadköteles lakosságot ugyanegy kell letartóztatni és hadifogoly
táborba irányítani, mint az ellenségük katonáit. A parancs szigorúan titkos volt, azonban a lakosokat
össze kellett valahogy szedni, gondolhatták magukban. Az embereknek ki is hirdették gyalázatos
hazugság útján, hogy csak három napra kell bevonulni, dolgozni a Szovjetunió lerombolt részein.193
Nagydobronyból négyszáz embert vittek el a szojvai gyűjtő táborba majd tovább a Kárpátokon túlra
kényszermunka táborba.194

191

BOGNÁR Zalán: A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba hurcolásának okai és módszerei Magyarországon
1944/45-ben (forrás és elérhetőség: http://kmf.uz.ua/mr/5_bognar.html) (utolsó letöltésének ideje: 2020.04.19.)
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Iván Turjanica portréja. (Forrás: https://www.rusyn.sk/ivan-turjanica-ukrajinsky-politik/) (2020. 04.19.)
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Tóth János: A málenkij robot áldozataira emlékeztek Nagydobronyban. (Forrás:
https://karpataljalap.net/2019/11/19/malenkij-robot-aldozataira-emlekeztek-nagydobronyban) (2020.04.19.)
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Miután kárpátaljai magyar lakosságot deportálták, másnap 1944. november 19-én alapította
meg Iván Turjanica a Zakarpatszka Ukrajina Kommunista Pártját, amelynek az volt az elsődleges és
legfontosabb feladata, hogy Kárpátalját betagolja a szovjet rendszerbe. Turjanica 1944. november
16-án Munkácson tartotta meg a Zakarptatszka Ukrajna Néptanácsának, mint a legjelentősebb
hatalmi szervezetnek az alakuló ülését.195
A szovjet hatalom részéről volt egyfajta törekvés a református egyház háttérbe szorítására. A
sztálini diktatúra kiterjedt a Kárpátalján elő református egyházra és el lehetetlenítette
cselekvőképességét.196
A négyszáz Nagydobronyi férfi lakost elhurcolva óriási seb keletkezett a Nagydobronyi
lakosság mind fizikai és lelki testén. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a település lelkészét
Gönczy Pált az 1946-os letartóztatási hullámban Naramcsik Imrével, Csok Józseffel és Balogh
Sándorral az Ukrán SZSZK Állambiztonsági Hivatala letartóztatta és elítélte.
2. kép: Gönczy Pál 1970 körül197

Fodor Gusztáv így írt Akik a nyomorúságból jöttek… című munkájában Gönczy Pál ügyéről
”Az állambiztonsági iratok alapján az alábbi összefoglalást adhatjuk letartóztatásukról, ítéletükről,
további sorsukról és rehabilitálásukról: Gönczy Pál nagydobronyi lelkészt 1946. július 30-án, 45
évesen tartóztatták le. Büntetése: 8 év javító-nevelő munkatábor, 5 év jogvesztés és vagyonelkobzás.
Elítélve az USZSZK BTK 1 r. 54.§.4.c., 54.§.10.c., az USZSZK BTK 54.§.11.c. és az USZSZK BTK
29.§. a., b., c. alapján.24 Büntetését a Mordvin ASZSZK-ban található Jávász településen töltötte
le. 1954. július 31-én helyezték szabadlábra, miután a Krasznojárszki terület Szuhobuzinszki járás
Silinszk nevű faluban lévő szovhozba kezdte el letölteni a száműzetését. 1956 májusában tért haza.
195

BOGNÁR i.m.
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Hazatérése után 1976-ban bekövetkező haláláig folytatta lelkészi szolgálatát. 1992-ben
rehabilitálták.”198
Amíg Gönczy Pál lelkész fogságban volt addig, egy másik lelkész töltötte be a
megnyomorított falu lelkészi pozícióját, nevezetesen Csík József, aki 1946-1958 között volt a falu
lelki vezetője.199 A Nagydobronyi iratállomány Csík József lelkészségnek idejéből fennmaradt
anyakönyvek biztosítanak számunkra némi betekintést a gyülekezet életére.200

1.

táblázat: Nagydobronyi Református egyházi anyakönyvekben fellelhető
születési adatok 201

Év
Nem
Férfi
Nő
Összese:

1947.07.171947.12.31
31
24
55

194
8
45
60
105

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
43
45
88

48
56
104

46
59
105

45
40
85

34
14
48

42
55
97

36
41
77

Az anyakönyvekből kiderült, hogy a hányattatott sorsú közösség élete a viszontagságok
ellenére sem állt meg az élet, emberek születtek valamint haltak meg. A forrásokból kiderült hogy
1947. július 17-től Csík József volt az, aki keresztelte a közösségbe születő gyerekeket .
Kiderült a ránk maradt iratokból, hogy az 1947-es év második felében 55 gyerek született
amelyből 31 fiú és 24 lány volt, bizonyára nagyobb volt ez a szám, de a ránk maradt iratokból csak
ennyit tudunk. De következtethetünk az 1948-as év adataiból, hogy az 1947-es évi keresztelések
száma kb. dupla annyi lehetett, mivel 1948-ban 105- gyereket keresztelt meg Csík József
Református lelkész. Az 1949-es évben a Nagydobronyi gyülekezet 88 gyerek megkeresztelésének
örülhetett, hiszen ezzel is gyarapodott a közösség.
Az 1950-es évben ismét száz fölé ment a megkereszteltek száma pontosan 104 gyereket
kereszteltek meg, akik között volt 56 lány és 48 fiú. Az 1951-es évben az egyház fiatal lélekszáma
még az előző évnél is több gyerekkel bővült, mivel immár 105- porontyot sikerült keresztvíz által
megkeresztelnie Csík Józsefnek. Az 1950-es évekhez képest az 1951-es év egyel termékenyebbnek
bizonyult. 1952-ben még mindig közel maradt a gyülekezet szaporasága a százhoz, de már csak 85
gyereket kereszteltek meg. Az 1953-as évben ez a szám már csak 48 megkereszteltel lett több a
közösség. Ez viszont csak egy éves visszaesésnek bizonyult, mivel 1954-ben újra megközelítette az
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érkezők száma a százat, mivel született 42 fiú és 55 lány a Nagydorbony Református Egyház
számára. 1955-ben 77 lelket keresztelt meg Csík József.202
Történtek azonban házasság kötések is ebben az időszakban, bár a házassági anyakönyvek
csak 1948. augusztus 7-től maradtak meg a gyülekezet iratárában.

2.

táblázat: Nagydobronyi Református Egyházközségházassági anyakönyvének adatai203

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Házasságkötés
ek száma
13
13
24
35
28
22
23

Megfigyelhető, hogy évről évre nőtt a házasságkötések száma Nagydobronyban 1948-1955
között. Ez egyáltalán nem mondható soknak.

3.

táblázat: Nagydorbony halálozási adatai 1948-55 között204

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Férfi/
fő
10
13
18
21
16
23
19
14

Átlagéletkor
50,3
49,4
44,2
42,8
65
44
62
51

Nő/fő
14
22
26
17
9
24
20
13

Átlagéletkor
54,6
49,8
53
34,5
68
56
62
56

Összesen
24
35
45
38
25
47
39
27

Az emberek azonban nem csak születnek és megkeresztelik őket, hanem meg is halnak és el
is temetik őket, ez Nagydobronyba sem volt másképp. A halotti anyakönyvek és a keresztelési
anyakönyvek alapján ki leehet számolni, hogy melyik évben mennyivel gyarapodott a közösség. A
halotti anyakönyvekből kiderült, hogy a temetéseket is Csík József végezte a településen, valamint
az is hogy az elhunytak átlagosan hány éves korban mentek tovább. 205
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4.

táblázat: A Nagydorbonyi Református Egyházközség demográfiai változása
1948-1955 között206
Év
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Született
55
24
105
35
88
45
104
38
105
25
85
47
48
39
97
27
77
Természetes szaporulat:

Elhunyt

Szaporulat
81
53
59
39
60
1
58
50
440

Nagydobronyi Református Egyházközség számbelileg egyre csak nőtt hála a gyerekvállalási
kedvű szülőknek és áldozatos munkájuknak.
Miután 1956-ban hazatért Gönczy Pál a száműzetésből Csík József nem akarta, hogy két
lelkésze legyen a falunak mivel sovány kenyérnek titulálta a nagydobronyit. A faluban zűrzavar
keletkezett a hívek között, ki az egyik lelkész mellett ált, ki a másik mellet.207 A falu kollektív
emlékezetében úgy maradt meg ez a történet, a pártoskodás odáig fajult, hogy a két lelkész
szembenállása olyannyira megosztotta az egyházközséget. Ennek okán amikor Csík József tartott
Istentiszteletet, akkor azok a hívek akik Gönczy Pált követték nem vettek részt az alkalmon, és ez
vice versa jellemző jelenség volt. A két szekértáborban az egyházközség nő tagjai voltak jelen.
Viszont a községen belül kisebbségben voltak, akik nem vonódtak be ebbe a pártoskodásba.
Ezért 1956-ban Gönczy Pált Nagyberegre helyezték.208 Csík József ezek után még két évig volt a
gyülekezet vezetője, majd 1958-ban Magyarországra települt.209
Benedek Irén nagydobronyi lakos visszaemlékezésében elmondta, hogy valóban konfliktus
helyzet kerekedett a gyülekezetben annak okán, hogy 1956-ban visszatért oda Gönczy Pál.
Elmondta azt is, hogy többen is kiálltak Gönczy tiszteletes úr mellett, mivel nem kellett volna, hogy
gondot jelentsen két lelkész eltartása a településen, mivel a lakosság nagyon szerette támogatni az
egyházat.210
Az ezt követő években 1957-1981 között id. Szabó Béla volt a település szakrális
vezetője.211 Ennek a korszaknak nyoma sincs a Nagydobronyi református egyházközség irattárában.
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Ez vélhetőleg annak tudható be, hogy ekkor Kárpátalján nagy volt a lelkészekre rótt teher a lelkész
hiány miatt és nem volt energiája a lelkésznek minden adminisztratív feladatot elvégezni, de ez csak
feltételezés további kutató munkát igényel még ennek az időszaknak a feltárása a településre nézve.
Benedek Irén elmondása szerint Szabó Bélának betegség miatt kellett abbahagynia a
szolgálatot és ekkor került a gyülekezetbe212 1981-től Horkay László.213 Az 1981-2000-es
időszakból elég jó állapotban és befűzve megmaradtak fenn az anyakönyvek.214 Kárpátalján erre az
időszakra jellemzően kevés létszámú és kiöregedő református lelkész állománya volt, ezért Horkay
László is több faluban végzett lelkipásztori tevékenységet. Benedek Irén nagydobronyi lakos
elmondása szerint Szolyvára is járt Horkay László.215
Ezen évtizedek (1981-2000) keresztelési anyakönyvei arról tanúskodnak Horkay Lászlónak
sok gyereket sikerült megkeresztelnie ebben az időszakban. Látszik az a tendencia, hogy 1981-től
1993-ig több lány született, aztán ez az arány inkább kiegyenlítődni látszott. De egyértelmű a
gyülekezet lélek-számnövekedése.
Az 1987-es adatok elvesztek, a lelkész tett is bejegyzést, hogy ne is pocsékoljuk időnket
kereséssel, mert nincs meg.
A Nagydobronyi Református Egyközségébe nem csak születtek új tagok, de jobb létre is
szenderültek, bizonyítja ezt a Halotti anyakönyvek feliratú forrás az irattárban (ennek tételes
kimutatását lásd a függelékben).
A Nagydobronyi Református Egyházközség múltjához hozzá tartozik, hogy Nagydobrony
két legnevezetesebb emlékhelyének is a templomkert ad helyet. Az első világháborúban elesett
nagydobronyi honvédek emléknek készített gránit katonaszobor, amelynek talapzatán az áldozatok
névsora található. Ezt az emlékművet 1941-ben állították, majd aztán a második világháború után
ledöntötték és elvitték a temetőbe, ahol a katonaszobor pihent egészen 1989 decemberéig, mikor is
visszakerült a templomkert keleti oldalába.
A másik legfontosabb emlékmű is a templomkertekben van, annak is a nyugati oldalán,
amely az 1944-es elhurcolásoknak és a második világháború áldozatainak őrzi az emlékét. Az
emlékművet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kezdeményezésére közadakozásból sikerült
a községben felállítani. Az emlékmű avatására 1991. november 3-án került sor. A megemlékezéssel
egybekötött emlékműavatáson az akkori kárpátaljai református püspök, Forgon Pál és Balog János
református lelkész tartott gyász Istentiszteletet, továbbá beszédet mondott Orosz Ildikó. Pinte
Ferenc is felszólalt és beszédében megemlékezett a munkatáborban töltött éveiről. Badó Erzsébet
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saját versét szavalta az alkalmon. Végezetül az összegyűlt emlékező tömeg elénekelte a Szózatot és
a Himnuszt.
1980-as éveitől a Sticihing Hulp Oost-Europa (Támogatás Kelet-Európának Alapítvány) sok
humanitárius segélyt szállított a mai Ukrajna területének több állami gyermekotthonába. Ifj. Katkó
László a Nagydobronyban működő Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon jelenlegi
igazgatójának 2010. március 8-án írt beszámolójában azt írja, hogy az alapítvány által nyújtott
segélyszállítmányok nem jutottak el a gyermekekhez.216 Ukrajna 1991-es függetlensége217 után a
Sticihing Hulp Oost-Europa és a Lindenhof Alapítván elhatározta, hogy létrehoz egy felekezeti
gyermekotthont.218 Az előbb említett szervezetek finanszírozásával 1995-re létrehozták az Irgalmas
Samaritánus Református Gyermekotthont.219 1993-1995-ben felépítettetek a 40x40m kétszintes
épületet. 1995. december 1-jén adták át ünnepélyes keretek között az intézményt a Kárpátaljai
Református Egyházkerületnek, ahová ma is tartozik.220
Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon
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Beregi hírlap 2014-08-12 (forrás és elérhetőség:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VorosZaszloBeregiHirlap_2004_02/?query=ukrajna%20f%C3%BCggetlens%C3%
A9ge&pg=64&layout=s)
218
Ifj. Katkó László beszámolója.
219
Herbert van Daalen https://www.christelijknieuws.nl/news/6895/Actie-in-Veenendaal-voor-nieuwe-keuken-inkindertehuis-Oekra%C3%AFne
220
Ifj. Katkó László beszámolója
221
Bíró Zsolt légi felvétele. Elérhető:
https://www.google.hu/maps/uv?hl=hu&pb=!1s0x4738fc4add385eb7:0x341033601db871b3!3m1!7e115!4shttps://lh5.g
oogleusercontent.com/p/AF1QipPmokqgF45PN1upXLXPgtyVfuFvU0nRtT8Yza78%3Dw213-h160-kno!5sirgalmas+samarit%C3%A1nus+gyermekotthon+-+Googlekeres%C3%A9s&imagekey=!1e10!2sAF1QipPmokqgF45PN1upXLXPgtyVfuFvU0nRtT8Yza78&sa=X&ved=2ahUK
EwiGt-SwtbXpAhVOx4sKHfx0DVQQoiowDnoECBAQBg) (utolsó letöltésének ideje 2020.5.15.)
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Pieter von Driel a Sticihing Hulp Oost-Europa vezetője a rendszerváltás előtt járt először
Kárpátalján, mikor bekövetkezett Ukrajna függetlensége kárpátaljai magyarságot és rendszeresen
kezdte látogatni és támogatni az itt élő református közösségeket magyar nyelvű Bibliákkal
református énekeskönyvekkel, majd az ő fejében született meg az elhatározás, hogy egy példaértékű
gyermekotthont fog létrehozni Nagydobronyba.222 Pieter von Driel alapítványa sok segítséget
nyújtott Kárpátalja és Nagydobrony intézményeinek fejlődéséhez. A Sticihing Hulp Oost-Europa
segítséget nyujtott a felekezeti oktatás újraindításhoz a telepűlésen ugyani segített megvásárolni a
Református Egyháznak a Nagydobronyi Református Líceum fő épületét.223
Pieter von Driel (Péter bácsi) az Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonban lévő szobor avatásán
2007 decemberében224

A Nagydobronyi Református Egyházközség múltja szerves része a Kárpátalja
reformátusság emlékezetének. A XX. század nagyon változó és viharos évtizedeiben egy
sorsközösségé kovácsolódott a Kárpátalján lévő református közösség. A vissza-visszatérő
problémák összefogásra és közös válaszreakcióra késztették a helyi gyülekezeteket.
Az elmúlt évezred legutolsó századában nagyon gyorsan változtak a mai Kárpátalja
területén lévő állami hatalmak. A református egyház azonban az emberek számára biztos pontnak
számított nyelvük és kultúrájuk mellett. Napjainkból visszatekintve a kárpátaljai reformátusság
története adhat egy olyan perspektívát, ami jobb rálátást biztosít a helyi magyar kultúra
folytonosságának áttekintésére.
222

id. Katkó László beszámolója (forrás és elérhetőség https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KarpatiIgazSzo_2007_1012/?query=Irgalmas%20Samarit%C3%A1nus%20Gyermekotthon&pg=378&layout=s) (utolsó letöltésének ideje:
2020.05.15.)
223
A Nagydobronyi Református Líceum hivatalos weboldala: http://dobronyigimi.at.ua/index/iskolank/0-22
224
Bíró Zsolt: Kárpátalja 2007-12-14.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Kutatásunk eredeti célja az volt, hogy a fellelhető irattári, illetve levéltári és szakirodalmi
források nyújtotta információk alapján felvázoljuk a Nagydobronyi Református Egyházközösség
történetét a XX. században.
A kutatás módszerei voltak levéltári primer források feltárása, azokból történő
tényinformáció kivonása, illetve a már publikált szakmunkákból szintézis folyamán kiemelni a
kifejezetten a témára vonatkozó adatokat valamint sikerült alkalmazni az oral history módszert is.
Elért eredmények: az első fejezetben sikerült felvázolni a szintézis módszer által a mai
Kárpátalján működő református egyházkerületnek a XX. századi történetét. A második fejezet
tartalmazza Nagydobrony település történetének rövid áttekintését, ami szintén a szakirodalmi
források szintetizálásával jött létre. Továbbá ebben a második fejezetben szerepel a Nagydoronyi
Református Egyházközség története a XX. század első felében című rész, amelyhez a forrásokat a
Nagydobronyi Református Egyházközség Irattárának anyagai adták. Valamint sikerült felvázolni a
Nagydobronyi Református Elemi Népiskola történetét a XX. század első felében a Kárpátaljai
Területi Állami Levéltár Beregszászi Részlegének 175. fondjában fellelhető iratanyag segítségével.
A harmadik fejezetben sikerült felvázolni Nagydobronyi Református Egyházközség történetét az
egyházközség irattárában található anyakönyvek segítségével, valamint sikerült Benedek Irén 1931ben született Nagydobronyi lakost megszólaltatni a témával kapcsolatban és ezzel alkalmazni
tudtuk munkánkban az oral history módszerét.
Kutatásunk problematikája volt, hogy miként is tudta túlvészelni a vészterhes XX. század
megpróbáltatásait a Kárpátaljai Református Egyház és miként is tudott megmaradni a
Nagydobronyi Református Egyházközség. Elmondható, hogy a Nagydobronyi Református
Egyházközség múltja szerves része Kárpátalja reformátusság emlékezetének. A XX. század nagyon
változó és viharos évtizedeiben egy sorsközösségé kovácsolódott a Kárpátalján lévő református
közösség. A vissza-visszatérő problémák összefogásra és közös válaszreakcióra késztették a helyi
gyülekezeteket.
Az elmúlt évezred legutolsó századában nagyon gyorsan változtak a mai Kárpátalja
területén lévő állami hatalmak. A református egyház azonban az emberek számára biztos pontnak
számított nyelvük és kultúrájuk mellett. Napjainkból visszatekintve a kárpátaljai reformátusság
története adhat egy olyan perspektívát, ami jobb rálátást biztosít a helyi magyar kultúra
folytonosságának áttekintésére.
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РЕЗЮМЕ
Дана дипломна робота мала на меті представити історію реформатської церкви с. Велика
Добронь XX століття, за допомогою джерел та інформації знайденої в церковних та
державних архівах.
Серед методів даного дослідження слід згадати дослідження первинних архівних
джерел, вилучення з них фактичної інформації та виділення даних, специфічно пов’язаних із
цією темою під час узагальнення з уже опублікованих фахових праць, а також застосування
методу усної історії. Результатом цього стало наступне: в першому розділі методом синтезу
нам вдалося представити історію сьогоднішньої Закарпатської реформатської церкви
минулого століття. Другий розділ містить короткий огляд історії с. Велика Добронь, який
вдалося написати методом синтезу й аналізу джерел й літератури повязаних з темою
дослідження. Також цей розділ містить історичні факти історія села від першої згадки про
нього до 1893-го року, джерелом яких послужили архівні документи Реформатської общини
с. Велика Добронь. Також нам вдалося опрацювати історію реформаторської початкової
народної школи в с. Велика Добронь за допомогою джерел 175 фонду Державного архіву
Закарпатської області в міста Берегова.
У третьому розділі нам вдалося окреслити історію реформастької парафії с. Велика
Добронь за допомогою свідоцтв про народження, знайдених в архівах парафії, а також за
допомогою мого інтерв'ю з Ірен Бенедек, жителькою Великої Доброні 1931 року
народження, таким чином застосувавши в моєму дослідженні метод усної історії.
Проблематикою нашого дослідження було те, як Закарпатська реформатська церква
змогла пережити катастрофічне XX. століття, а також у який спосіб вижила реформатська
парафія в с. Велика Добронь.
Можемо сказати, що минуле парафії реформатської церкви в с. Велика Добронь є
невід’ємною частиною історії Реформації на Закарпатті.
На тлі мінливі та бурхливі десятиліття ХХ століття реформатська громада на
Закарпатті стала надзвичайно сильною релігійною громадою, яка пройшла через важкі
випробування. Проблеми, які постійно повертались змушували місцеві громади збиратися та
разом реагувати на них. В останньому столітті минулого тисячоліття державні устрої на
території сьогоднішнього Закарпаття дуже швидко змінювалися. Однак Реформатська церква
була непохитною точкою для людей, так само як і їхня рідна мова та культура. Озирнувшись
назад, історія Реформації на Закарпатті може дати перспективу, яка забезпечить кращий
огляд на історію місцевої угорської культури.
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1. Táblázat: A Nagydobronyi Református Egyházközség kereszteléseinek kimutatása226

226

Férfi

Nő

Összesen

1981

34

39

73

1982

38

44

82

1983

34

47

81

1984

44

44

88

1985

45

64

81

1986

38

61

99

1987

-

-

1988

36

41

77

1989

44

50

94

1990

33

47

90

1991

39

41

80

1992

28

50

78

1993

56

45

91

1994

40

38

78

1995

36

43

79

1996

42

30

72

1997

39

34

73

1998

41

35

76

1999

34

32

66

2000

32

29

61
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2.

Tábláza Nagydobronyi Református Egyházközség halotti anyakönyveinek kimutatása227
Férfi

átlag kor

Nő

átlag kor

összesen

1981

29

62,1

24

47,3

53

1982

24

37,8

16

61

40

1983

31

56,2

31

68

62

1984

22

58,7

26

68

48

1985

24

58

31

71,2

55

1986

37

60,6

14

64,5

51

1988

17

62

16

69

33

1989

29

64

23

67,4

52

1990

31

67

32

73

63

1991

43

64

17

74,6

60

1992

37

57,4

21

66,4

58

1993

28

64,7

25

63,8

52

1994

35

60,7

28

71,9

63

1995

43

59

34

59

77

1996

31

65

33

65

64

1997

32

65

27

58

59

1998

36

63,9

58

68

94

1999

21

67,2

24

73,7

45

2000

28

61,5

23

81

51

1987
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