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„A nőszövetség a szívek szövetsége”
Nyolcvanöt esztendeje alakult meg a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Nőszövetsége*1
“The Women’s Alliance is an Alliance of Hearts.” The 85th Jubilee
of the Women’s Alliance of the Reformed Church District
of Királyhágómellék. Abstract
The Women’s Alliance of the Királyhágómellék Reformed Church District was established
eighty five years ago, on 3 September 1931, 11 years after the formation of this Hungarian
church body geographically covering the western part of today’s Romania. Besides providing a
historic background with unique details, our study pays a tribute to the devotion and immense
work of the Reformed women on behalf of the Church. The Women’s Alliance has played a
most important missionary role within the Királyhágómellék Reformed Church District.
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ulyo k István2 az 1932. m ájus 25—26-án m egtarto tt egyházkerületi k ö z
gyűlés kezdetén öröm m el szám olt be az 1931-ik esztendőről m egírt je
lentésében, hogy m egalakult a K irályhágóm elléki R eform átus E gyházkerület
(K RE K ) N őszövetsége.3 A kerület közgyűlése 1931. szeptem ber 3-án alakult
m eg a N agyváradi N agyhét keretében. A z alakuló közgyűlés jegyzőkönyve m eg

S

* Dr. Pálfi József (Székelyhíd, 1967) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teo
lógiai tanulmányait (1987—1992). 1992 és 1994 között a Nagyvárad-olaszi Református Egy
házközség segédlelkésze volt. 1994—1999 között a Sulyok István Református Főiskola első ifjúsági
lelkészeként tevékenykedett, majd 1997-től a főiskola lelkipásztora és az Arany János Kollégium
bentlakásának igazgatója volt. 1999-től a nagyvárad-réti református gyülekezet megválasztott lel
kipásztora és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) oktatója, ahol általános vallástörténetet taní
tott. Doktori fokozatot 2009-ben szerzett a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.
2011-től a PKE tanszékvezető tanára. Itt megszervezte a vallástudomány magiszteri és a diakóniai
alapképzés szakot, 2016 tavaszától pedig a PKE rektora.
1 Elhangzott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) nőszövetségi konfe
renciáján, 2016. július 9-én Köröskisjenőn.
2 Sulyok István (Komádi, 1859. dec. 15. —Budapest, 1944. szept. 14.) kollégiumi tanár, lel
kipásztor, esperes, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumot követően az újonnan
megalakult KREK első püspöke.
3 A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvei (KREK Kgy.
Jkv.) 1932/20. A jelentés teljes terjedelmében a jkv. Mellékletében olvasható.
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örökítette az első „tisztik ar” névsorát is.4 D íszelnökévé Sulyok Istvánnét, elnö
kévé pedig C sernák B élán ét választották. A határo zat közli továbbá az alelnökök, a pénztáros és az ellenőrök teljes névsorát, illetve azt, hogy m inden egy
házm egyébő l két-k ét választm ányi tag o t választottak m eg. E z u tóbbiak n ev ét a
jegyzőkönyv m ár nem sorolja fel.
Sulyok István püspöki jelentésben az t is m egem líti, hogy az egyházm egyei
jelentések h iányo ssága m iatt n em tud pontos statisztikai adatokkal szolgálni, v i
szo n t így folytatja:
„ [...] egyéb adatokból tudom, hogy nőszövetségeink egyre több gyülekezetben
kelnek életre, tagjaik száma is folyton növekszik, tevékenységük pedig egyre szé
lesebb mezőket ölel fel.”5
A királyhágó m elléki nőszö vetségek nem csak egyházközségi és egyházm egyei
szinten kezdtek sorra m egalakulni, hanem létrejö tt az egyházkerületi szövetség
is, am ely az E rdélyi R eform átus E gyh ázkerület (EREK ) N őszövetségével a k ö 
vetkező feladato t tűzték ki:
„ [...] testvéri kapcsolatban, a célok és eszközök tekintetében közös megállapo
dással végzik [ . ] azt az áldott munkát, amely annyira és egyedül az övék, amenynyire más halandóé nem lehet e földön.”6
T erm észetesen n aivság lenne azt go ndolnunk, h o gy ú g y m en t m inden, m int
a „karikacsap ás” . N em v o lt m inden egyértelm ű és zökkenőm entes. A püspök
jelentése azonban jól tükrözi, h o gy nem félt sem az ellenzőktől, sem a tartó z
kodóktól, sem az egyoldalú fejlődés veszélyétő l,
„ [...] mert a nőszövetség a szívek szövetsége és nem az elméké, a mindent meg
becsülő, melengető, védelmező és defenzív szereteté, és nem a fennhéjázó, hi
deg, romboló és agresszív gyűlöleté. Márpedig a szeretet találékony, mindent el
tűr, mindent elvisel, mindent túlél, sőt maga az élet, mert aki nem szeret, az a
halálban marad. És meglát, észrevesz mindent: mosolyt, könnyet, gyermekkaca
gást, feldúlt otthonokat, útszéli szegények, nyomorultak, betegek sóhajtását. Át
fogóbb, sokoldalúbb, odaadóbb szolgálata lehet-e valakinek, mint az evangéli
um munkásnőinek?”7
E zzel a n éhány történelm i adattal és m ondattal akár el is intézhetnénk a
IKREK N őszövetségének nyo lcvan ö t esztendővel ezelőtti m egalakulásának tö r
ténetét. Á m ú g y gondoljuk, hogy h a csak an n yit m ondanánk el ennek a nagy
m últú és közösségform áló szövetség m egalakulásáról, m in t am en n yit az egy
h ázkerület jegyzőkönyvi sorai örökítettek m eg, akkor túlságosan leegyszerűsíte
nénk, és jelentéktelenné tennénk m indazt, am i az elm últ időben sajátosan for- 4567
4 Ld. KREK Kgy. Jkv., 1932/77.
5 Uo.
6 Uo.
7 Uo.
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m álta anyaszentegyházunkat. A teljes valósághoz azonban h o zzátartozik az a
történelm i helyzet, am elyben a nősző vetség term észetszerűen és szükségszerű
en jö tt létre, illetve azok az esem ények és összefüggések, am elyek kö zrejátszo t
tak a n ő szö vetség m egalakulásában, létrejöttében és m űködésében. L átnunk
kell azt az utat, am ely idáig vezetett, am elyen fejlődéstörténete bontako zott ki.
E tekintetben két fontos tén yező t kell hangsúlyoznunk. A történelm i k ontextust,
am elyben a csonka, széttört egyháztestből egy teljesen új és önálló egyházkerü
letn ek kellett m egszületnie, kiform álódnia, felfejlődnie és stabilizálódnia, v a la 
m in t az önm agának szerepet és ko rfeladato t követelő belm isspió m egszervezését
és széles körűvé tételét. E zek lelki-szellem i an yam éhkén t b iztosították a n ő szö 
v etség m egform álódását, hogy m egszületése után a belm isszió egyik báziso sz
lo p ává nője ki m agát.
T anulm ányunk a IKREK N őszövetségének kialakulását és fejlődéstörténetét
ism erteti röviden a két világháború közötti időintervallum ban. V izsgálódásunkat
elsősorban a korabeli egyházi periodikában fellehető írások, jegyzetek tükrében
ism ertetjük.
Figyelem be véve azt, hogy a IKREIK nőszövetségének kialakulásáról és szolgá
latáról egyéb prim er forrásanyagok, presbiteri jegyzőkönyvek, levéltári dokum en
tum ok tanúskodnak, a tém a m egérdem elne egy m élyebb és szélesebb spektrum ú
kutatást, illetve annak felm érését, hogy a nőszövetség m ilyen direkt és indirekt
lelki-szellem i hatást gyakorolt az egyénekre, illetve a családokra, valam int a világi
és egyházi társadalom ra.

1. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
megszületése
A z első v ilágégést követő esztendőkben a m ai K irályhágóm ellék a nehéz v a 
júdás, születés és m enekedés időszakát élte m eg. T erm észetesen nem sokan
v o ltak tudatában annak, hogy v aló jáb an m i is történik. A z ország n épét so kk
szerűen érte az ezeresztendős történelm i határok egyik napról a m ásikra tö rté
nő m egváltozása, és nagyon sokan csak ideiglenesnek go n d o lták a kialakult álla
potot. O rth Im re íg y írt ezekről az esztendőkről:
„ [...] a román uralomnak nemcsak a ténye, de még a lehetősége is lehetetlennek
tűnt a magyarság előtt. Természetes hát, hogy a román megszállást nemcsak a
különféle demarkációs vonalak meghúzása idején, hanem m ég a trianoni béke
parancs aláírása után is csak mától holnapig tartó, átmeneti állapotnak tekintette
minden magyar ember. Aki 1919-ben azt mondta volna, hogy a román uralom
több mint húsz esztendeig fog tartani, azt, mint hazaárulót vagy futóbolondot
golyózták volna a magyar társadalomból.”8

8
Orth Imre: Emlékezzünk. Adatok a Királyhágómelléki Egyházkerület történetéhez. In: Re
formátusok Lapja 1941/28 (okt. 10.), 261—262.
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A m az elképzelhetetlen, a felfoghatatlan egyszerre kím életleül kijózanító való 
sággá lett. A sokak által ideiglenesnek tartott helyzet gondolata egyre inkább hal
ványult, és a lelkekbe teljesen új lelkület és szem lélet kezdte befészkelni m agát.
A z új országos határvonal kím életlen im peratívusszal szólt bele eleink életébe.
N éhányan ham ar észrevették, és m eg is fogalm azták, hogy sürgősen cselekedni
kell. N em lehetett és nem szabad sokáig habozni, m ert a határ R om ániába eső
oldalán m aradt nyolc (m áram aros-ugocsai, nagybányai, szatm ári, nagykárolyi, érm elléki, bihari, nagyszalontai, békés-bánáti) csonka egyházm egyét és annak m eg
bénult gyülekezeteit és népét gyorsan össze kell szedni, rem ényt hirdetve fel kell
ébreszteni. E leget kellett tenni a korkövetelm énynek, a korparancsnak.
A z ébresztő em berek először 1920. decem ber 14-én részben, m ajd pedig
1921. augusztus 16-án teljes egységben kim o n dták a IKREK m egalakulását. A
k ü lső k eret az új, m inden külső és belső hatásnak kitett, gyerm ekbetegségekkel
küzdő egyházkerület volt. V alójában ennek a létrejötte sem alak u lt egyértelm ű
en és term észetesen. B ukarest közel húsz esztendőn keresztül, az ideiglenesség
és bizo n ytalan ság határán lebegtette az új egyházkerület hivatalos elism erteté
sét. A következetes, kitartó m unka, báto r küzdelem és szám talan kálvária után,
az új R o m án ia 1938-ban a legm agasabb szinten is elism erte a m ásodik refo rm á
tus egyházkerületének létjo go sultságát és törvényességét.

2. Az új egyházkerület belső életének megszervezése
A külső k eret szinte ellentm ondást n em tűrő m ódon alakult, fejlő dött a kü l
ső és belső „kerékkö tő k” aknam un kája ellenére. A b első élet m egszervezése
azonban — és ez a m ásodik szem pont — m ár sokkal nehezebb folyam at volt.
N em csoda ez. A belső egyházi gondok m ellett ádáz küzdelm et kellett m egvív
ni a háború után jelentkező m indennapi nyom orúságokkal, a kisebbségi lét
m ódból fakadó újszerű küzdelm ekkel, a globális és lokális gazdasági és p én z
ügyi válságo k korábban nem ism ert kihívásaival és az ezekből fakadó direkt és
in d irekt hatásokkal. A z ébresztő em berek k ö zö tt azonban vo ltak jó néhányan,
akik biblikus látással és korszerű reálpolitikai érzékkel tudták, h o gy m it kell
m ondani, tenni és cselekedni.
A z egyre inkább középpontba kerülő kulcsszó a belmiss%ió lett. M iután az egy
házkerület m egalakulásának első éveit az útkeresés jellem ezte, az 1925-ös eszten
dő végre áttörést hozott a szervezett belm issziói szerveződést tekintetében. L ét
rejött az a belmiss%iói bizottság, am ely szisztem atikusan és tudatosan tervezte és
szervezte az egyházkerület lelki és szellem i életét. E nnek a m unkának lett valam i
vel később gyüm ölcse a nőszövetség is. T erm észetesen a nőszövetség létrehozása,
m egszervezése, stabilizálása és kerületi kiterjesztése hosszú éveket igényelt, ám
1931-ben, am ikor a püspök bejelentette m egalakulását, m ár viszonylag kiforrott
szervezeti egységet m utatott.
A IKREIK belm issziójának atyja és m otorja D ebreczeni István, az akkori nagy
szalontai lelkipásztor volt. (Ő t a róla írt könyvem ben Sulyok István püspök szür
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ke em inenciásának neveztem , és nem véletlenül.)9 A kerület szervezését a tisztán
látás, a világos és pontos fogalm azás, valam int a céltudatosság jellem ezte. Szerve
zői m unkájában igénybe vette a sajtó eszközét. É veken keresztül az egy
házkerület hivatalos periodikáinak is (E gyházi és Isk olai Szemle, R eformátusok Lapja)
a főszerkesztője volt, s így rendszeresen és következetesen m eg is fogalm azta, il
letve fogalm aztatta a m aga gondolatait, terveit, a célokat, a feladatokat, de ugyan
akkor az ellenkező vélem ényeket is közölte, tehát ütköztette az eltérő elképzelése
ket és érveket. Ő is tudta, hogy a különböző szintű testületek határozatai csupán
hivatalos és törvényes keretet biztosítanak a m unka m egszervezéséhez, de ez nem
elegendő, m ert ezt a m unkát nem lehet parancsszóra, rendeletre, kényszerűségből
vagy a kordivatnak m egfelelni akaró m ódon végezni, hanem csak lélekből, belső
indíttatással és elkötelezettséggel. A folyam atosan és céltudatosan tervezett és
szervezett m unkát m égsem lehetett m ellőzni, sőt m agas hőfokon kellett a köztu
datban tartani. Tudta, hogy nélkülözhetetlenek az elkötelezett m unkatársak, azok
nak rendszeresen kell találkozniuk, szám ukra értekezleteket, konferenciákat kell
szervezni, és át kell gondolni a feladatok m egvalósításának lehetőségeit. M eg kell
szilárdítani az alapokat, a m unkatársakat pedig önállóságra kell nevelni.
D ebreczeni István tisztán látta, hogy „nagyon sok gyó gyításra váró seb van
m ég” az egyház testén és a hívek lelki életében, s hogy diagnosztizálni kell azt,
hol van a legnagyobb és a legtöbb gond, lelki k o n zílium o kat kell tartani, és m eg
kell keresni a legalkalm asabb gyógyítási m ódokat, a legcélravezetőbb utakat, s a
m un katársakat m indenben és m esszem enően kell segíteni, és ő ket jól szervezett
kapcsolatrendszerbe, m in tegy hálóba kell ö sszefűzni.10
A belm isszió ügye annak ellenére, hogy a legm agasabb szintű tám o gatást él
vezte, m ég évek m úlva is ko m o ly akadályokba ütközött. L étjo go sultsága egyér
telm ű v o lt a tö b b ség előtt, és az is, hogy kiépítése elkerülhetetlen feladat,
ugyanis a M agyar R eform átus E gyházban ekkor m ár több évtizede fo lyt a belm isszió elfogadásának, illetve elutasításának vitája. D e a b elm issziónak ellenzői
is voltak, akik szám talan kifogást em eltek ellene (a felsőbb utasításra való enge
d elm esség m egkérdőjelezése, a m unkaeszközök hiánya, a m unkalehetőség
adottságainak kérdése stb.). A rd ay A lad ár azt írta a 20—30-as évek fordulóján,
h o gy „papíron az ügy m ár győ zed elm esked ett”, az ellenzék p ed ig lassan elhall
gatott, kapitulált, de m ég m in dig h ián yzo tt valam i:
„ [...] az, ami nélkül hiábavaló minden, s ez a valami a lélek [...], a lélekébresztés
áldott munkája, az igazi belmisszió.”11910

9 Debreceni István (Nagyszalonta, 1887. május 18. —Berettyóújfalu, 1973. január 9.) nagysza
lontai, szatmárnémeti, majd pedig temesvári lelkipásztor, valamint irodalomtörténész. Részlete
sen: Pálfi József: Debreczeni István, Aki megtanulta a mellényt többször ki- és begombolni. A D. Dr.
Harsányi András Alapítvány Kiadványai 15. Debrecen, 2011.
10 Debreczeni István: Ez évi belmissziói feladataink. In: Reformátusok Lapja 1929/5. (febr. 2.),
53-56.
11 Arday Aladár: Mi kell hozzá? In: Reformátusok Lapja 1930/34 (aug. 23.), 426-427.
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A K R E K belm issziói állapotáró l D ebrecen i István adott három részes, átfo 
gó és reális helyzetkép et.12 V élem énye szerint a belm isszió n em egy em ber vagy
cso p o rt ügye, privilégium a, h an em „az egész egyház feladata az egyházért”,
m ert „ez az egyház v érk erin gése” . E zt m inél több em bernek kell végeznie: a
lelkip ászto roknak, a tanítóknak, m ellettük p ed ig m un katársakat kell képezni
m inél szélesebb körben. A z 1932-es esztendőről szóló egyházkerületi belm iszsziói jelentésében azt hangsúlyozta, h o gy m ivel konkrét statisztikai adatok nem
állnak a rendelkezésére, ezért csak általánosságb an tud beszám olni, de íg y is van
m o n d an iv aló ja.13 B eszám o lt arról, hogy az egyházkerületi közgyűlés 1932/81.
szám ú h atáro zata alapján a püspök belm issziói ifjúsági titkárt n ev ezett ki Kiss
B ertalan szem élyében. A belm issziói m unka legfőbb akadályát a helyi hatóságok
képviselőinek hozzáállásában látta, akiknek „m eg nem értése, akadékoskodása”,
gyakran pedig „jelentéktelen potentátoknak a felsőbb hatóság engedélyező rendeleteit sem m ibe vevő”, sőt „gyűlölséget tám asztó oktalan basáskodása” lassítot
ta a szerveződést.14 T öbb helyen is előfordult, hogy betiltották
„ [...] nemcsak a vallási estélyeket, hanem az énekkari próbákat, a nőszövetségek
összejöveteleit, az ifj. bibliaórákat, sőt néhol még a vasárnapi iskolában is köte
kednek. Ilyen körülmények között nem lehet nyugodt és eredményes munkát
végezni.”15
A 30-as évek dereka felé közeledve, a so kat v itato tt belm isszió kapcsán Sass
K álm án m ezőtelegdi lelkip ászto r lényeges kérdésre, azaz értelm ezési tö résv o 
n alra irányította a figyelm et. K onkrétan arra, hogy nem lehet, sőt n em is szabad
egyenlőségjelet tenni a tudatosan tervezett és szisztem atikusan szervezett bel- 12345
12 „Első csoportba tartoznak a belmisszió ellenségei. Ezek azt mondják, hogy a belmisszió
nem való a mi népünknek. Külföldön szükség lehet rá, be is válhat, de nem a magyar népnek
való; nem fogadja be a magyar lélek, vagy drasztikusan: nem veszi be a magyar ember gyomra.
Úgy beszélnek róla, mint Tolnai Dali Jánosék és Szilvásújfalviék korában a presbitériumokról
és az ő lelki életét megújító törekvésekről; az »angliai mirigy«-ről. Ezek szerint a belmisszió nem
feladata az egyháznak. A második csoportba tartoznak, akik vallják, hogy szükség van rá, de csak
azért, mert nem mernek a közszellemmel nyíltan szembeszállani, vagy nem akarnak elmaradot
taknak látszani. Ok maguk azonban semmiféle belmissziói munkát nem végeznek. Rendszerint
így szoktak beszélni: mi nem tanultuk, nem ebben nőttünk fel, csinálja az újabb nemzedék.
Vagy így: Én nem végeztem eddig; hogy fogjak hozzá mostan? A harmadik csoportba azok tar
toznak, akik végzik a belmissziói munkákat, de csak szokásból, divatból vagy a felsőbbség aka
ratának engedelmeskedve, talán kötelességérzetből és korántsem meggyőződésből és hitből. A
negyedik csoportba tartoznak végül, akik hitből és lélekből, szívesen, teljes odaadással, nagy gyö
nyörűséggel és önmagukra is sok áldással munkálkodnak a belmisszió egyik-másik vagy mindenik ágában.
Az elméleti oldalon, illetve elvi szempontból ezek is kétfélék. Az egyik azt vallja, hogy végezni
kell minden habozás és gondolkozás nélkül mindenkinek, a másik pedig, hogy csak az Isten Lelke
indításából.” Debreczeni István: Az egyház és belmisszió. I. In: Reformátusok Lapja 1930/41
(okt. 11.), 509-512.
13 KREK Kgy. Jkv. 1933/77.
14 Ld. uo.
15 Uo.
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m isszió és az anyaszentegyház kebelén belül létrejö tt különböző egyesületek,
szövetségek k ö zé.16 A z egyesületek, a szövetségek rendkívüli m ódon fontos
szerep et játszan ak az egyházi életben, ám ezek egyfelől helyei, m ásfelől ped ig
szervei a belm issziónak. É ppen ezért m ielő tt v alaki beazonosítaná a b elm isszió t
az egyesületekkel, a szövetségekkel annak v igyázn ia kell arra, n eh o gy m egszű 
kítse, rosszul értelm ezze v agy félreértelm ezze és m agyarázza azt. A korabeli ér
telm ezések, vélem ény- és n ézetkülönbségek szám talan szor ü tk ö ztek az egyházi
sajtó hasábjain is. A z előbbiekkel szem ben T óth Z sigm ond három irányba látta
fontosnak m eghatározni a belm isszió tevéken ységét, m unkakörét: szellem i, er
kölcsi és gazdasági vonatkozásban.
„Ennek a háromirányú munkásságnak a gyakorlati eredményei pedig a maga
sabb népkultúra, biztos alapokon álló erkölcs, intenzívebb termelés, munkanél
küliség megszűnése, beteggondozás, szegény-árva és kórházak létesítése.”17
Szerinte alig való sult m eg valam i m indezekből. N em elég a csupán b ib liao l
vasás, a szónoklatok, a szavalóestek. T ö b b et és m ást kell tenni. Új b izo ttságo 
k at kell létrehozni, és új, korszerűbben m egfogalm azott pro gram o kat szükséges
szervezni. A vélem ény- és n ézetkülönbségek tovább is fennáltak, a viták és ér
telm ezések nem szűntek m eg. A z azonban tén y volt, h o gy a nők, az asszonyok
szerepe a belm issziói m unkában egyre jelentősebb lett.

3. A nőszövetség életre hívása
A z E rdélyi R eform átus E gyházkerület (E R E K ) N őszövetségének a m egalaku
lása m egelőzte néhány esztendővel a K R E K N őszövetségének létrejöttét. Az
E R E K Igazgatótanácsa a 11095—1927/11095/111. szám ú, az esperesi és lelki
pásztori hivataloknak kiküldött körlevélében tudatta, hogy a novem ber 17-én tar
tott gyűlésükön m egtárgyalták és elfogadták az E rdélyi R eform átus N őszövetség alapsz abályzatá t1 E zt követően E rdélyben is egyre-m ásra jelentek m eg azok az
írások, am elyek a nőszövetségek m egalakításával, m egszervezésével és azok
m unkájával voltak kapcsolatosak. A R eform átus S z em léb en 1928 januárjában név
nélkül közölt írás egyértelm űvé tette az országos szintű nőszövetség létrehozá
sát.19 Jancsó L ázárné pedig arról szám olt be, hogy a R eform átus N őszövetség
E rdély-szerte szinte m egalakultnak tekinthető.20
K irályhágóm elléken is ism erték az E R E K N ő szövetségének szerveződését,
és D ebreczeni István rögtön kétrészes írásban reagált az ottani esem ényekre, és1678920

16 Sass Kálmán: Belmisszió és egyesületek. In: Reformátusok Lapja 1933/23 (aug. 10.), 275—278.
17 Tóth Zsigmond: Belmisszió. In: Reformátusok Lapja 1933/25 (szept. 1.), 317—318.
18 11 095—1927. III. sz. körlevél. Az Erdélyi Református Nőszövetség alapszabályzata [Hi
vatalos rész]. In: Református Szemle 1927/47 (nov. 25.), 757—759.
19 NN: A református nőszövetség munkája. In: Református Szemle 1928/2 (jan. 13.), 21—24.
20 Jancsó Lázárné: A Református Nőszövetség munkájához. In: Református Szemle 1928/19
(máj. 11.), 291-294.
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a jó példa követésére buzdított.21 H angsúlyozta, hogy az erdélyi példának ott
kell lebegnie a szem ük előtt. Ő k m ár u tat tap o stak ezen a téren, csakúgy, m int a
belm isszió egyéb területein. N em kell késlekedni, n em kell tétován várni arra,
h o gy az egyházi fő h ató ság m iko r rendeli m ár el végre, hanem bátran m unkába
kell lendülni. K ülö n b en is a hivatalból elrendelt, kötelezett m unkának n em lesz
olyan kíván t eredm énye, m int annak, am elyet m ajd önszántukból, tudatos elkö
telezettséggel végeznek.
D ebreczeni István a nőszö vetségek m egalakításának ü g yét tekintette a leg 
fontosabbnak az 1929. esztendőre vonatkozó belm issziói feladatok között, és
ú g y látta, h o gy ennek három iránya v an .22 A régi történelm i eln evezéseket h e
lyesebbnek, célszerűbbnek tartotta a n ő szö vetség cím nél, de engedett a kornak,
a haladó szellem nek, az új m ódszereknek. A zonban arra is felhívta a figyelm et,
h o gy a „szö vetség” kifejezés ho rd o zh at ugyan több b ensőséget és erősebb k ap 
csolat- és viszo n yren dszert fejez ki, ám éppúgy kiüresedhet, m egszo kottá és
tartalom nélkülivé válhat, m int bárm elyik régi elnevezés.
„Egy egyesület sohasem a névtől függ, hanem attól a lélektől, mely a tagokat
vezeti és eltölti, de a történelmi nevek már magukban eszközök annak a lélek
nek a közvetítésére, mely viselőjüket áthatotta, Istennek tetsző életre vezette és
anyaszentegyházunkért áldozatos munkásságra buzdította. Múltunk nekünk szá
zadokon át gazdag erőforrás volt, és ezt nemcsak névtelen, hanem jobbára nagy
nevű elődeinknek köszönhetjük.”23
A nőszövetségi m unka alapelveinek m egfogalm azásához, a m un katerület át
tekintéséhez sokan hozzászóltak és különböző fórum okon nyilatkoztak. A rday
A lad ár szerint ez a m unka sohasem leh et öncélú, hanem csak és kizáró lag egy
házi szolgálat, és nem társadalm i m unka:
„ [...] egyik ága a gyülekezeti élet megnyitását célzó belmissziói munkának [...],
kifejezetten egyháztársadalmi tömörülés, a nőknek adott lehetőség az aktív
szolgálatra”24
E zért a nő szö vetség csak az egyház o ltalm a és felügyelete alatt végezheti a
m unkáját. N em kell feltétlenül m inél nagyobb taglétszám ra törekedni, a m enynyiségnél sokkal fontosabb a m inőség: a nőszövetségi tagoknak m indenben
p éld át kell adniuk arra, hogy m ilyenn ek kell lennie az igazi, öntudatos kálvinista
asszonynak a m agán- és közösségi életben, a családban és a gyülekezetben, v a 
lam in t a társadalom ban. 2134

21 Debreczeni István: Királyhágómelléki Református Nőszövetség. I. In: Reformátusok Lapja
1928/51 (dec. 22.), 636-637.
22 Debreczeni István: Ez évi belmissziói feladataink. In: Reformátusok Lapja 1929/5 (febr.
2.), 53-56.
23 Uo.
24 Arday Aladár: A nőszövetségről. In: Reformátusok Lapja 1930/20 (máj. 17.), 239-242.
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E nnek az esztendőnek az elején Sulyok István püsp ö k ki is küldte az egy
házm egyékhez azt a körlevelét, am elyben felhívta a gyülekezeteket, hogy leh e
tő ség szerint m indenütt alakítsák m eg a helybeli nőszövetségeket.
D ebreczeni L ászló érábrányi lelkip ászto r „a ko r szükségérzetének a m egn yi
latko zását” vélte m eghallani, m egérteni a püspök felhívásában.25 Szerinte ele
gendő, ha arra gondolun k, hogy a nők m ilyen szo lgálato t végeztek a történelem
folyam án az egyházi h itélet terén. E bből ped ig az válik világossá, hogy a jelen 
ben és m inden bizonnyal a jövőben is ők leszn ek az anyaszentegyház legerő 
sebb oszlopai, leghűségesebb m unkásai. E zt m ár akko r m egbizonyították, am i
ko r kim entek Jézu s K risztus sírjához, m íg a férfi tanítványok csapatát ham ar
szétrobbanto tta a kereszthalál kegyetlen valósága. M ajd így folytatta:
„ [...] a társadalom nem boldogul a nők öntudatos, segítő munkája nélkül. Azért
hívja úgy a polgári, mint az egyházi téren nagy, komoly, felelősségteljes, szent
munkára, hivatkozva külföldi nagy népek hasonló mozgalmaira.”26
A z 1929. m ájus 29-én tarto tt közgyűlés püspöki jelentése m ár konkrétan is
fo glalko zo tt a királyhágó m elléki n ő szövetségek m egalakításán ak ügyével. E kkor
m ondták ki először határozatban, h o gy gyülekezeti, egyházm egyei és egyházke
rületi szinteken kell m egkezdeni a szervezeti kiépítésüket.27 A közgyűlés fon
to sn ak tartotta azt is, hogy a teljes körű kiépítés után a két egyházkerület nő 
szövetsége „egy közös országos reform átus nőszö vetséggé” szerveződjék.
A következő, alig fél esztendő m úlva m egtarto tt közgyűlésen Sulyok István
püsp ö k m ár arról szám olt be, hogy tudom ása szerint a szakm inisztérium végre
m egerősítette az erdélyiek nőszövetségi alapszabályzatát, és ennek k ö vetkezté
ben a m un kálato kat m o st m ár fel leh et gyorsítani.28
A z 1930 júniusában elhangzo tt püspöki jelentés egyik pontjában m egfo gal
m azo tt h atározat m ár kerületszerte kötelezte a g yülekezeteket és a m egyéket a
belm issziói alakulatok m egalakítására. Sőt m ár konkrét, szám szerű ad ato kat is
közöl a m egalakult nő szö vetségeket illetően.29
D ebreczeni István a nőszövetségi m un kát 1931-ben m ár a belm isszió leg
újabb m unkaágának n evezte.30 R eálisan érzékelte ugyan akko r az akadályokat, de
az áldásokat is. A korabeli nőszövetségi m unka legfőbb akadályainak és k ísérté
seinek a következőket látta: előítélet és félelem ; idegenkedés az újítástól és csö 
k ö n yö s, ok talan ragaszko d ás a m egszo ko tth o z; tu n yaság; an yagi oko k m iatti
ellenállás, ugyanis sok helyen rögtön a tagdíjbeszedéssel akarták indítani a szerve- 25678930

25 Debreczeni László: A nőszövetség eszméje. I. In: Reformátusok Lapja 1929/11 (márc. 16.),
129-131.
26 Uo.
27 IKREIK Kgy. Jkv. 1929/19/6.
28 Uo. 1929/181/2.
29 Uo. 1930/87/c.
30 Debreczeni István: A nőszövetségi munka akadályai és áldásai. I. In: Reformátusok Lapja
1931/8 (feb. 21.), 85-87.
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ződést és a munkát; emberi gyengeségek; a női hiúság; közönyösség; a tisztségek
betöltése körül kialakult versengések, a sértődöttségek. De arra is volt eset, hogy
a lelkész felesége beszélte le az asszonyokat az összegyülekezésekről, a szervez
kedésekről, mondván, hogy ne okozzanak neki pluszgondot, több munkát, fel
adatot, és az is előfordult, hogy nem értették meg, vagy félreértették a nőszövet
ség programját. A nagyvárosi gyülekezetek nőszövetségeinek is volt egy sajátos
gondja: a nem egyházhoz kötődő nőegyletek, egyesületek, amelyek a korszellem
és az ideológia alapján tevékenykedtek. 1928-ban azt írta Debreczeni István
ezekről a Jótékony Nőegyletekről, hogy inkább ellenzői az egyházi nőszövetségi
munkának, mint támogatói.31 Nyilván fontos munkát végeztek a társadalomban,
de a hangsúly a szereplésre, a divatra esett és nem
„ [...] a krisztusi felebaráti szeretetre, mely jutalmát nem a mások dicséretében
vagy mások felett való kitűnésben találja meg.” 32

Ezek a nőegyletek csak a társadalom, a korabeli ideológiák, politikai szemlé
leteknek felelnek meg, és a nőt mint református egyháztagot és nemzetének el
kötelezett munkását figyelmen kívül hagyják. A református nőszövetségi tag
esetében a súlypontoknak máshová kell kerülniük. Céljukat tekintve mindenekfelett az különbözteti meg a nőszövetséget más szövetségektől, hogy reformá
tus keresztyén szövetség, amely Isten országának az építésén munkálkodik. Cél
ját illetően szolgálatuk
„ [...] a lelki szellemi élet területére kell felnyúljon. Arra a területre, ahol folyik a
keresztyénség nagy, nemes harca, a világnézetek birodalmába, ahol két részre
osztatik az emberiség, Isten gyermekévé vagy a világ fiaivá, keresztyénné vagy
pogánnyá, hívővé vagy hitetlenné, tényleges vagy névleges reformátussá.”33

A nőszövetségi tevékenység áldásai kezdetben még csak külsőségeiben mu
tatkoztak meg. Ilyenek voltak azok a szorgos munkálkodások, amelyek nyomán
a megszépült a templom belseje, külseje és környéke. De később megmutat
koztak a belső áldások is: a lelkek megújulása és meggazdagodása; a református
öntudat felébredése és megnyilatkozása; a lelkipásztor és templom iránti ra
gaszkodás; az egyházi irodalom olvasása és annak intenzív terjesztése; egyházi
kulturális programok, estélyek rendezése, szervezése; áldozatkészség a konkrét
céllal meghirdetett gyűjtések esetében.
Szaplonczayné dr. Sziklai Ilona a nagybányai egyházmegyei nőszövetség ala
kuló közgyűlésén három pontban fogalmazta meg a nők szolgálati területét és
feladatait. Eszerint a nőszövetségi munkakörnek a) ki kell terjednie a valláser
kölcs és a hitélet mélyítésére, b) az értelmi nevelésre c) és a jótékonyság gyakor-312
31 Debreczeni István: Királyhágómelléki Ref. Nőszövetség. I. In: Reformátusok Lapja 1928/51
(dec. 22.), 636-637.
32 Uo.
33 Debreczeni László: A nőszövetség eszméje. II. In: Reformátusok Lapja 1929/13 (márc.
23.), 155-156.
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lására, ezen belül az anya- és csecsem ő védelem re, a gyerm ekek, a szegények
gondozására, az egyház és iskola fenntartására. Ö ssze kell teh át fogni a nőket,
be kell vonni ő ket az anyaszentegyház létéért folyó küzdelem be, és azt a m un 
k át kell rájuk bízni, am elyet csak ők tudnak nagyon jól elvégezni. A n ő szö vet
ségeket ped ig szervezetbe gyűjtve kell töm öríteni azért, m ert így
„ [...] erős közösségi érzés fog közöttük kialakulni [...], és a szervezkedő hitet
lenséggel szemben Isten Országa munkásainak is szervezkedniük kell.”34
A szervezett nőszö vetség egyre lelkesebben v állalta fel küldetését. A ko rab e
li sajtóban ped ig egyre nagyobb gyakorisággal jelentek m eg az öntudatos életés m entalitásform áló m unkálkodásról, összejövetelekről, konferenciákról szóló
híradások és jelentések. K özvetlen és ko n k rét hatásuk egyre n yilvánvalóbbá lett
az egyházkerületben. A ki tehette, különböző form ában és m ódon állt a n ő szö 
v etség ügye m ellé. A kerületi n őszövetségi elnöknél, C sernák B élánénál n ő szö 
vetségi jelvén yeket leh etett kapni. A m egkülönböztető jelvények rendkívül fon
tos szerepet játszottak az összetartozás tudatának építésében.35 D erzsi E ndre
lelkip ászto r M it ak a r a N őszövetség? cím m el három jelenetből álló színdarab ot írt
szám ukra. A színdarabban a nő szö vetség ellenzékét v agy inkább ellenzőit és
h ív eit állította egym ás m ellé. T ulajdonképpen azt m utatta be, hogy m i tö rtén t a
gyülekezetekben a nő szö vetség m egjelenése és m unkába lendülése során.
D ebreczeni István p ed ig az Ú jszövetség nőalakjairól írt olvasm ányos, tan u lsá
gos, szem léletes, biblikus könyvet.36 E zt a n őszövetségi vezetők akár tan kö n yv
k én t is használhatták. A z Ú jszövetség kiem elkedő nőalakjain keresztül szám ta
lan élethelyzetet, kérdést állíto tt reflektorfénybe.
A n ő szövetségek m egszervezése után bekö vetkezett a válság szakasza,
am elyre talán senki sem szám ított. Ú jra k ellett fogalm azni a quo vadis kérdését.
D ebreczeni István nem tartotta ezt sem m eglepőnek, sem olyannak, am ely elcsüggedésre adhatna okot, és továbbra is ezt tartotta a legfontosabbnak: 3456

34 Szaplonczayné dr. Szikszay Ilona: A nő szolgálata. I. In. Reformátusok Lapja 1930/43 (okt.
25.), 533—536. Illetve uő: A nő szolgálata. II. In: Reformátusok Lapja 1930/44 (nov. 1.), 546—548.
35 Ajtay Béláné egy kis epizódtörténetben emlékeztetett ennek jelentőségére. Az 1931-ben
tartott nagyváradi református nagyhétről távozóban szólította meg valaki, akinek hasonló kitű
zője volt. Egyikük sem szégyellte még a konferencia után sem hordozni a jelvényt. A találko
zásban valójában a két kis jelvény is üdvözölte egymást. „Bizony nagyon is szükséges, hogy jelt
adjanak egymásnak azok, akiket közös célok vezérelnek. Tűzze fel hát minden református aszszony a jelvényt, mely némán, de annál kifejezőbben hirdesse a vele találkozónak: Látod, test
véred vagyok, bízhatsz bennem, mert a te néped az én népem, a te Istened az én Istenem.”
Ajtay Béláné: Nőszövetségi jelvények. In: Reformátusok Lapja 1932/3 (jan. 20.), 37.
36 Debreczeni István: A biblia nőalakjai. Oradea-Mare —Nagyvárad, 1937.
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„ [...] a vezetők és közvetlenebb munkatársaik ne veszítsék el a kedvüket, hanem
ugyanazzal az energiával és ugyanazzal a hittel dolgozzanak tovább. A legnagyobb
veszedelem a vezetők elcsüggedése, mert túl gyorsan átterjed a tagokra.”37
A z 1932. esztendőről tarto tt belm issziói jelentésében D ebreczeni István b e
szám olt a férfiszövetségek m egalakulásáról is. A nőszövetségekrő l p ed ig azt ír
ta, hogy bár m inden várako zást felülm úló sikerrel m űködnek, m égis
„ [...] némely helyen lanyhulás, stagnálás állott be. Ennek kétségtelenül oka a
nehéz gazdasági helyzet, de oka az a körülmény is, hogy a nőszövetségek mun
kája több helyen külsőséges, csak az anyagiakra alapozott volt.”38
E rre a viszo n ylag kritikus időszakra esett egy olyan szövetség m egalakítása,
am ely a legszorosabb kap cso lato t jelentette a n ő szövetségek és az anyaszentegyház ifjabb, leendő, m ajdani nőszövetségi tagjai között. Ez p ed ig a leányszövet
ség volt. K idolgozták a K R E K L eán yszö vetségén ek m űködési alapszabályzatát
is, am elyet a közgyűlés el is fogadott. A z ügyrend 2. pontjában a szövetség cél
ját illetően ezt olvassuk:
„ [...] egy társaságba gyűjteni az egyházban azokat a református leányokat, akik a
Jézus Krisztust személyes Uruknak és Megváltójuknak tekintik, a Szentírás és a
hitvallások szerint az ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben: együtte
sen akarnak munkálkodni az evangéliumnak a leányok közötti terjesztésén, egy
házunk építésén és Isten dicsőségét mint öntudatos, református keresztyén leá
nyok akarják munkálni.”39
P ro gram jukat a L k 2,52 alapján fogalm azták m eg, am ely négy területre terjed
ki: a) a lelki m unkára, b) az értelm i m unkára, c) a társadalm i m unkára és d) a
testápolásra.
A válság jelei valójában ott m utatkoztak igazán, ahol nem építettek szilárd
lelki alapot, és a m unka inkább csak a külső ségekben m erült ki. E zt a kérdést
ragadta m eg és fejtette ki Szaplonczayné dr. Szikszay Ilona A női lélek k ialak ulá
sa a nőszövetségben cím ű írásában. E hhez —szerinte —a nő szö vetség b izto sít iga
zán m egfelelő k eretet és lehetőséget, a kö zö sség az, am ely erőt ad az egyénnek,
és kö zö sség az, ahol az egyén igazán m egtalálja a helyét, szerepét, feladatát és
küldetését, s ahol épít és összetart.
„A nőszövetség Istennek áldott eszköze [...], és különbözik minden más világi
egyesülettől, mert legfőbb célja, hogy Krisztus képét alakítsa ki minden női lé
lekben, míg más világi egyesületek a lelket nem érintik. A nőszövetség igazi

37 Debreczeni István: A nőszövetségek újabb feladatai. In: Reformátusok Lapja 1933/12 (ápr.
20.), 133-135.
38 KREK Kgy. Jkv. 1933/77.
39 KREK Kgy. Jkv. 1933. Melléklet a 80. számú határozathoz.
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munkája a lelkek mélyén folyik, s ebből, mintegy forrásból fakadnak a külső
munkaágak.” 40
A IKREK nőszövetségi m unkájának eredm ényeiről N its István írt tartalm as
beszám olót, ö sszefoglalót 1938-ban. Ö t pontban m egfo galm azo tt go n d o latai
val arra adott választ, hogy m iért láthatatlanok a nőszövetségi m unka eredm é
nyei.
1. L ehet, hogy nem végezték, v agy rosszul v égezték a m unkájukat; vagy
esetleg azért, m ert az elvégzett m unka olyan term észetű volt, hogy eredm ényei
láthatatlanok. E z azonban azért van, m ert a n őszövetségi m unka teljes egészé
ben lelki m unka. Így az eredm ényei is lelkiek, azaz láthatatlanok. A rra vigyázni
kell, hogy ne a láth ató ság legyen a legfontosabb szem pont, m ert ha ú g y dol
goznak, hogy m ajd könnyen észrevehetőek legyenek és száraz adatokba, kim u 
tatásb a besorolható eredm ényekkel dicsekedhessenek, ott n agy go n do k vannak
a reform átus szellem iséggel. E bből következik a m ásodik szem pont.
2. A n ő szö vetség nem a földi idő, hanem az ö rökkévalóság szám ára m u n 
kálkodik. E zért ezt a m u n k át nem az idő és az em berek, hanem az Isten ítéli
m eg. T ürelm esnek, kiegyensúlyozottnak kell lenni. A z áld ást Isten adja akkor,
am ik o r ezt jónak látja.
3. A nőszövetségi m unka eredm ényei azért is láthatatlanok, m ert itt nem az
em beri szem pont a lényeges, h anem az isteni. A nőszövetségi tagok csak esz
közök Isten kezében, az ő m unkatársai. T eh át a nőszö vetségn ek azért kell
szen t szö v etségn ek len n ie, m ert Isten tu lajd o n a és n em az egyházé, de m ég
csak nem is a lelkip ászto ré v agy valam ilyen egyéb társadalm i, politikai szerveze
té. E zt a m u n k át nem leh et sem érdekből, sem p arancsszóra végezni, hanem
csak szívvel-lélekkel, öntudatos áldozathozatallal. K álvin Ján o s szavaira utalva
leh et kijelenteni, hogy szív nélkül nincs igazi, valódi nőszövetségi m unka.
4. E zt a m un kát csak bűnbánattal leh et végezni. A b ű nbánat során a refo r
m átus em ber m in dig szem elő tt tarja, hogy m it végzett Isten szerin t valóan, és
m it nem . A ki m unkálkodik, legyen szerény és alázatos, illetve m unkájával m in 
dig arra kell rám utatnia, akire K eresztelő Ján o s is utalt. Itt n em leh et dicsekvés,
versengés az elsőbbségért, nem lehet h iún ak lenni, hanem csak alázattal és
öröm m el szolgálni és b izo n yságo t tenni. 41
5. Szent E rzséb et kötényében rózsákká változtak a kenyerek. A 13. századi
legen d a m a is arra figyelm eztet, h o gy az a m unka ne m agam utogató, hivalkodó
legyen, h an em láthatatlan, s ne tudja a jobb kéz, h o gy m it csinál a bal szentírási
szem léletének m egfelelően:

40 Szaplonczayné dr. Szikszay Ilona: A női lélek kialakulása a nőszövetségben. I. In: Reformá
tusok Lapja 1933/19 (júl. 1.), 221-223.
41 Nits István: A református nőszövetségi munka láthatatlan eredményei. I. In: Reformátusok
Lapja 1938/5 (febr. 10.), 49-52.
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„ [...] a nők szociális, jótékony, általában materiális természetű munkája ered
ményeinek is láthatatlanná kell válnia.”42
A z 1930-as évek közepéről és utolsó esztendeib ől m eglehetősen sok b eszá
m oló, hosszabb-rövidebb írás vall beszédesen arról, hogy egyházi életünkn ek
ez a belm issziós alakulata, m inden belső és külső akadály ellenére sikeresen v é 
gezte Istentől k ap o tt feladatát, küldetését. E gyelőre n em találtuk n yom át annak,
h o gy m i lett a sorsa a kerületi nőszövetségnek m int szervezetnek, a K R E K -nek
m in t önálló egyházkerületnek a m egszűnése után. A zt azonban igen, hogy a
gyülekezetekben tovább élt, m űködött, és aktívan fejtette ki a hatását az 1940es évek em bert próbáló háborús időszakában is. M ivel a reform átus egyház ig a
zán a gyülekezeteiben élt és él, ezért m ég h a konkrét m egnevezéssel nem is, de
az az 1950-es évektől kezdve m in d végig o tt v o lt az A n yaszentegyház életének
hátterében. O lykor-olykor csak néhány, sokszor láthatatlan asszo n y im ádságos
lelke és tevéken y keze által éreztette hatását. A IKREK utolsó közgyűlésének
egyetlenegy határo zata sem foglalkozott a n ő szö vetség helyzetével v agy jövendőjével.43
M ár em lítettük, hogy következetes, kitartó m unka és báto r küzdelem után a
rom án ko rm án y 1938-ban a legm agasabb szinten is elism erte az új ország m á
sodik reform átus egyházkerületét. E kkor m ár kiro b b an t a m ásodik világháború.
1940 szeptem berétől a történelem ism ét átrajzo lta a határokat. A IKREK két
részre szakadt: az északira és a délire. A Z sin at határozatának m egfelelően, az
északi testrész —n em teljes egyetértés m ellett ugyan, de —v isszatért a T iszántúli
R eform átus E gyházkerületbe. A déli p ed ig saját kálváriáját kezdte élni. A 22
esztendő m égis elegendő v o lt arra, h o gy egy csonka egyháztest teljes értékű k e
rületté szerveződjék, és m űködőképessé váljo n különböző szintű entitásaiban,
akárcsak a tudatosan terv ezett és szisztem atikusan k iép ített nő szö vetség is.
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