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Abstract 
This is an introductory study written to a volume on confirmation catechisms, 

serving a double purpose. On one hand, it deals with the questions of education re-
garding confirmation, the catechism of confirmation and the Heidelberg Catechism of 
the Királyhagomellék Reformed Church District between the Two World Wars. On 
the other hand, it presents partially the manuscripts of four confirmation catechisms. 
Lajos Sárközi’s confirmation catechism was partially published in 1924 in a limited 
edition, but in the church of today, it is still widely known and spread as a manuscript. 
The other three lead us into the period between1947–1989 of the Királyhágómellék 
Reformed Church District.  

In 1958 Mária Eszenyei Széles, István Horváth and Imre Orth wrote their mas-
terpieces. But they could not have been published during that period. We offer an 
outline of the age together with a presentation of their text. 

Keywords: education, catechism of confirmation, Lajos Sárközi, Mária Eszenyei 
Széles, István Horváth, Imre Orth. 
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eformátus Anyaszentegyházunk egyik szimbolikus könyve, a Heidelbergi 
Káté születésének 450. évfordulója alkalmából egy olyan kötet jelent 

meg, amely több, és eddig csak kéziratban fennmaradt kátét tett közkinccsé. E 
konfirmációra előkészítő káték publikálása nemcsak azért volt fontos, mert a 
múlt hagyatékát kötelességünk menteni az enyészettől, és szintén kötelességünk 
átmenteni, illetve megbecsülni azt, hanem azért is, hogy ezek a munkák a káté 
műfajának továbbgondolására is sarkalljanak. 

A káték széles körben történő megismertetése egyfelől azt a célt szolgálja, 
hogy ez további kutatásra biztasson. Másfelől nem titkolt módon akar impulzu-
sokat adni annak felismerésére, hogy református identitásunk ápolása, erősítése 
és terjesztése érdekében ma is és bármely korban ezekhez hasonló káték írására 
kell vállalkozni. Talán nem volna haszontalan kezdeményezés, ha minden lelki-
pásztor vagy az Anyaszentegyház szolgálatában álló személy megírná a maga 
magyar református identitását nyilvánval(l)óvá tevő, személyes hitvallását. 

A kötetünk minden egyéb kom-
mentár és hozzájuk fűzhető vélemény 
nélkül teszi közkiccsé négy kéziratban 
fennmaradt konfirmációs kátét. Ezek 
a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület három jól körülhatárolható 
korszaka közül az első kettőhöz kö-
tődnek. Sárközi Lajos1 munkája az 
1920–1942 közötti első periódushoz 
kapcsolódik, a dr. Eszenyeiné dr. Szé-
les Mária,2 a dr. Horváth István3 és az 
Orth Imre4 kátéja pedig ahhoz a kor-
szakhoz, amely a második világhábo-
rút követi, s amely az 1946–1947-es 
újraalakulás utáni időktől 1989-ig ter-
jed. Ezek a káték hitvallás-kortükrök, 
amelyek a Magyar Református Anya-
szentegyház tagjai iránt táplált felelős-
ségérzetből születtek, egy-egy sajátos 
korszak külső hatására és belső igé-
nyére. 

                                                 
1 Ilyeneké a mennyek országa. Konfirmációi előkészítés számára összeállította: Sárközi Lajos 

református lelkész. Északkeleti Könyvnyomda, Satu Mare (Szatmárnémeti), Cenzurat [1924]. 
2 Konfirmációs Káté. Összeállította Eszenyeiné Széles Mária. Kézirat. Nagyvárad [1958]. 
3 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi maradékának vétkét? Összeállította 

Horváth István, Szatmárnémeti [1958]. 
4 Református Káté. Azaz rövid foglalata mindannak, amit egy öntudatos református keresztyén embernek 

hitéről, életéről és egyházáról tudni kell. Kézirat. Összeállította Orth Imre. Nagyvárad [1958]. 

R 
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Ez a tanulmány előbb rövid háttértörténeti ismertetőt is nyújt arról, hogy az 
útkereső Királyhágómelléki Református Egyházkerület miként viszonyult a 
Heidelbergi Kátéhoz és a konfirmációs képzéshez, majd e káték keletkezésének 
körülményeit, valamint formai és tartalmi szempontjait mutatja be röviden. 

I. 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a maga valamivel több, mint 

kilencven esztendejével egyike a Kárpát-medencei református egyháztestek 
legfiatalabbikának. A Párizsban aláírt, s az első világháborút lezáró trianoni béke-
diktátum alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület keleti része (Máramaros, 
Szatmár, Partium és Bánság) az észak-déli irányba meghúzott, új demarkációs ha-
tárvonal Románia felől eső részén találta magát. Ekkor mintegy negyedmillió re-
formátus ember, 183 gyülekezet és 8 csonka egyházmegye került lehetetlen 
helyzetbe, mivelhogy megfosztatott kormányzati hatóságától, püspökségétől. A 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület külső kerete, ha csonkán is, de az 
1925–26-os esztendőkre lassanként mégis körvonalazódni kezdett, miután az 
1920. december 14-i közgyűlés kimondta a kerület megalakulását, illetve véget ért 
az ezt követő püspökválasztások hosszas kálváriája.5 Ez után már egyre konkré-
tabban és behatóan lehetett foglalkozni a kerület belső életének megszervezésé-
vel és építésével. Tény, hogy voltak, akik már évekkel korábban jelezték, hogy a 
külső keret ügyének nem szabad olyan mértékben lekötnie a kerület figyelmét, 
hogy az háttérbe szorítsa a belső élet megszervezését. Debreczeni István6 ezért 
hangsúlyozta 1924 késő őszén: 

„Határozott meggyőződéssel vitatom, hogy kerületi életünknek nem az a nagyob-
bik baja, hogy megalakulását, helyesebben püspökválasztását a kormány nem is-
merte el, hanem az, hogy ezáltal tétlenségre engedtük bénítani magunkat. Tehát 
nem a külső keret, hanem a belső élet hiányzik. Nem a külső, hanem a belső szer-
vezetlenség. Minden munkának elodázása ezzel az elhárító kijelentéssel: majd ha a 
kerület meglesz. Pedig jól tudjuk, hogy a kerület megvan, nemcsak történelmi ala-
kulatában, hanem új – bár jelenben tetőtlen – felépítésében is.”7 

Az intézményi szinten még meg nem szervezett és ki nem épített belmisszió 
és annak minden vonatkozása a korszak legjelentősebb „belügyi” kérdései közé 
tartozott. A belmisszió legfontosabb kérdései közé tartozott az ifjúság iskolai és 
parókiális nevelése. Mindazok, akik felelősen gondolkodtak, pontosan tudták, 
                                                 

5 Pálfi József: Debreczeni István, aki megtanulta a mellényt többször ki- és begombolni. A D. Dr. 
Harsányi András Alapítvány kiadványai 15, Debrecen 2011, 62–63. 

6 Debreczeni István (Nagyszalonta, 1887. május 18. – Berettyóújfalu, 1973. január 9.) lelki-
pásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület első belmissziói elnöke és lelkészérte-
kezleti elnök, ugyanakkor író és szerkesztő is. Ld. Pálfi József: Debreczeni István, aki megtanulta a 
mellényt többször ki- és begombolni, 11–56. 

7 Debreczeni István: Kerületünk belső megszervezése. In. Egyházi- és Iskolai Szemle 1924/24 
(november 29.), 1–2. 
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hogy akié az ifjúság, azé a jövendő is. Nem volt egyetlen olyan közgyűlés vagy 
testületi összejövetel, fórum vagy konferencia, és nemigen került ki a nyom-
dákból olyan újság vagy periodika, amely hosszabb vagy rövidebb írásban ne 
foglalkozott volna az oktatást és nevelést, az iskolát és a tanítókat, illetve lelké-
szeket érintő kérdésekkel. 

Az állammal folytatott legkeményebb csatározások közepette is voltak, akik 
kezdettől fogva nem feledkeztek el a konfirmáció ügyére irányítani a figyelmet. 
1924 elején Dr. Bodnár Gábor jákóhodosi lelkipásztor kisebb tanulmánynak 
beillő, terjedelmes publicisztikában vetette fel a konfirmációra történő előkészí-
tés ügyének kerületi szinten rendezetlen, kaotikus állapotát. Rámutatott a rend-
szeresen mutatkozó zavarokra, majd pedig – megoldást keresve – konkrét 
helyzetmegoldó javaslatokat fogalmazott meg: 

„Kérdezzük meg először azt, hogy ki végzi az erre vonatkozó előkészítő tanítást. 
Ide vonatkozólag három adattal is szolgálhatok, hangzik a válaszom: 1. Vannak 
olyan egyházak, ahol azt a tanító végzi. 2. Vannak olyan egyházak, ahol azt a taní-
tó és a lelkész együttesen végzik. 3. Vannak olyan egyházak, ahol azt a lelkész 
végzi. Ez tehát elég változatos, az egyéni akarat megfojtása, s egyhangúság miatt 
nem vádaskodhatunk. Menjünk tovább. Legyen második kérdésünk ez: mennyi 
idő alatt megy végbe a tanítás? Ide vonatkozólag is több adattal szolgálhatok […]. 
1. Egyes egyházakban megkezdik a tanítást január hónapban és bevégzik Áldozó-
csütörtökön vagy Pünkösdben, így tart az kb. öt hónapig. 2. Másokban megkez-
dik a tanítást húsvétkor, és befejezik Áldozócsütörtökön vagy Pünkösdben. Így 
tart 40 napig. Itt is van eltérés elég! De menjünk megjegyzés nélkül tovább, s kér-
dezzük végül azt: hogy megy végbe a tanítás, feldolgozzák-e mindenütt módsze-
resen az anyagot?! Ide vonatkozólag nincsenek adataim […], azonban fel kell téte-
lezni, hogy mindenütt lelkiismeretes pontossággal, módszeresen feldolgozzák. 
Nincs jogunk kételkedni, hogy ez így van, azért nem is kételkedünk. Azonban azt 
lehetetlen mégis elhallgatnunk, hogy amikor egy ilyen jelentést meghallgatunk, 
nem tölt el bennünket örvendező öröm a konfirmációi oktatás állapota felett. Úgy 
tűnik fel az ügy, mintha nem volna minden egészen a rendjén!”8 

Meglátásában a konfirmáció célja sokkal összetettebb volt a többek által kép-
viselt úrvacsorára való előkészítésnél: 

„[…] [a konfirmáció] célja tulajdonképpen az egyházi, a felekezeti életbe való 
bevezetés. A konfirmációi előkészítő oktatásnak ezt a munkát kell elvégezni, s 
megoldani.”9 

Bodnár Gábor írására Debreczeni István, az egyházkerület első számú, köz-
ponti periodikájának főszerkesztője válaszolt. Elismerte, hogy a témafelvetés 
életbevágóan fontos, ám a hangsúlyt ő máshová helyezné: 
                                                 

8 Bodnár Gábor: Pár szó a konfirmációra való előkészítésről. In: Egyházi- és Iskolai Szemle 
1924/4 (február 23.), 1–2. 

9 Uo. 
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„[…] a konfirmációi előkészítés jelen módja, állapota, ha nem is olyan sötét, de 
nem a legideálisabb, és hiányai, sőt hibái is vannak. Kétségtelen, hogy ez a 
munka, mint általában az egész vallástanítás, reformra és egységesítésre szorul. 
A konfirmációi előkészítés célja, szerintem, vallásos egyének és lelkes egyházta-
gok nevelése.”10 

Debreczeni István válaszának második felében hosszasan és részletesen fejti 
ki az általa megfogalmazott kettős célt. Írása végén azt állapította meg konklú-
zióként, hogy a reformot egységesítve kell végrehajtani. A kérdés csupán az, 
hogy ki hajtsa végre mindezt. Meggyőződése az volt, hogy az egyházkerület 
külső és belső lelki életének erősítése azért jutott holtpontra, mert annak csu-
pán a közigazgatásra és kormányzásra nézve van testülete, de a belső építésre 
nincs „semminemű szerve”, és konkrét javaslatot is megfogalmazott:  

„Csak egyetlen egy kivezető út van: alakíttassék meg az egyházkerületi belmissziói 
bizottság. Ez foglalkozzék a gyülekezeti élet összes reformkérdésével, ezek kö-
zött mindenek alapjával: a konfirmáció előkészítésével.”11 

Az 1920-as évek kezdetén elsőként Sárközi Lajos adott gyors és maradandó 
választ korának kátékérdéseit feszegető problémájára. Az ekkor még saját arcu-
latát, identitását kereső Királyhágómelléki Református Egyházkerület azt kutat-
ta, miként lehet megvalósítani a konfirmációs kátéoktatás egységes formáját. 
Sárközi Lajos, a széles látókörű, művelt és tudományos igényű szatmárnémeti 
lelkipásztor, nem várt a végleges egyetértésen alapuló egyházkerületi döntésre, 
hanem megírta a maga konfirmációs kátéját: „Ilyeneké a mennyek országa”. A ro-
mán állam helybeli hatósága által cenzúrázott művet füzet formájában adták ki 
1924-ben. Viszonylag kis példányszámban jelenhetett meg. 

Ez a konfirmációi előkészítésre szánt „brosúra” 20 oldal, amelyet Sárközi 
Lajos személyre szólóra tervezett. Erről tanúskodik az elő- és hátlap belső ol-
dala. Az első lap belső oldalán ez állt: 

Ez a könyvecske 

tulajdona. 
Születtem:                               napján. 
Ezt a könyvcskét híven megőrzöm, szorgalmasan olvasgatom, hogy szent vallá-
som üdvözítő igazságait soha el ne felejtsem. 

 
Másfelől 

mint öntudatos református keresztyén 
mindhalálig boldog hittel vallom: 

                                                 
10 Debreczeni István: A konfirmációi előkészítés. In: Egyházi- és Iskolai Szemle. 1924/5 (már-

cius 8.), 3. 
11 Debreczeni István: A konfirmációi előkészítés. In: Egyházi- és Iskolai Szemle. 1924/6 (már-

cius 22.), 3–5. 
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„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít” 
(Filippi 4:13). 

„Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” 
(Galaták 2:20). 

„Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség” 
(Filippi 1:21).12 

A Bevezetést követő fő szövegcorpusban, négy fejezetben, 60 kérdést-feleletet 
találunk. Az első fejezet a Szentírásról szól, a másodikban a Hittan, a harmadik-
ban az Erkölcstanhoz kapcsolódó kérdést-feleletet olvashatjuk, az utolsó fejezet 
címe pedig: Főbb tudnivalók a keresztyén egyház történetéből.  

A hátlap belső oldalára ez a szöveg került: 

Konfirmációi felavatásomkor, 
 mely 
 napján történt, 

ünnepi esküvel fogadtam: 
 

1. Elismerem, hogy az a vallás, melyben nevelkedtem, Istentől származott és 
valóban az Úr Jézus idvezítő, szent tudománya. 

2. Saját meggyőződésemből kész vagyok arra, hogy vallást tegyek az Atya, Fiú 
és Szentlélek egy igaz Istenről, és ezáltal a református keresztyén hitfelekezet 
tagjának valljam magamat. 

3. Állhatatos, erős akarattal mindhalálig megmaradok az evangéliumi tiszta tu-
dományban. 

4. Elkötelezem magamat, hogy szent vallásom parancsolatai s megváltó Jézusom 
erkölcsi törvényei szerint élek és hitemet jócselekedetekkel mutatom meg. 

 
Ezt a fogadásomat hűséggel megtartom, hallván Jézusom áldott hiztatását: 

„Légy hív mindhalálig és néked adom az életnek koronáját” 
(Jelenések 2:10).13 

Sárközi Lajos kátéja részben kéziratos. Ennek a műnek az az érdekessége, 
hogy az elmúlt évtizedek közegyházi és lelkipásztori emlékezetében is úgy élt és 
él, mint amely csak kézzel és géppel írt, stencilezett, később pedig fénymásolt 
formában terjedt. Erről vall az is, hogy a viszonylag kis számban kiadott mű 
eredeti példánya alig található meg a különböző könyvtárakban. 

A kötetben közreadott káté egyetlen fellelt példánya a Debreceni Református 
Kollégium Nagykönyvtárában található. Szatmár világában és némely esetben 
azon túl is, amint ezt a szóban forgó példány is mutatja, generációk sokasága ta-
nult belőle, tett hitvallást és fogadalmat a benne foglaltak alapján. Később, miu-
tán a kevés példányszámú nyomtatvány teljesen „kikopott”, többször már nem 

                                                 
12 Ld. Pálfi József (szerk.): Vallásomat el nem hagynám, 36. 
13 Uo. 61. 
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nyomtatták újra. Megszámlálhatatlan esetben úgy helyettesítette és pótolta a 
Heidelbergi Kátét, ahogy erre kevés példát találunk. 

Ez a káté ma is közkézen forog. Különlegességét ugyanakkor az is adja, 
hogy a helybeli lelkipásztorok sok esetben átírták, és az igényeknek, illetve kö-
vetelményeknek vagy a szükségnek megfelelően bővítették. Több olyan pél-
dány lelhető fel ma is, amelyekben a káté kérdés-feleletek mellett versek, éne-
kek és történetek olvashatók. 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűléseinek jegyzőköny-
vei beszédesen vallanak arról, hogy a kátéoktatás és a Heidelbergi Káté ügye 
milyen gyakorisággal került elő a gyűléseken. A közgyűlés először 1926-ban 
mondta ki határozatban és kérte az egyházmegyéket, hogy foglalkozzanak a 
konfirmációs képzés ügyével és a Heidelbergi Káté használatával, s tegyenek ja-
vaslatot annak megfelelő, viszonylag egységes rendezésére.14 A következő köz-
gyűlésre mindössze három, a Bánáti, az Érmelléki és a Nagykárolyi Református 
Egyházmegyék készítették el és terjesztették fel javaslataikat.15 Közel féléves 
késéssel a Nagyszalontai Református Egyházmegye is elkészítette a konfirmá-
cióra vonatkozó részletes javaslatát. A Bihari és Nagybányai Református Egy-
házmegyék ekkor még egy utolsó haladékot kaptak a következő közgyűlésig. 

A vallásoktatás, a káté és a kátétanítás körüli rendezetlen viszonyokról ta-
núskodik az alábbi döntés is, amelynek értelmében a közgyűlés felkérte az egy-
házmegyéket a gyors és operatív együttműködésre: 

„A gyülekezetekben használt konfirmációi kátékról, illetve kézikönyvekről küld-
jenek kimutatást, s tegyék meg róluk bírálati észrevételeiket. Egyben felhívja és 
figyelmezteti a lelkészeket és presbitériumokat a konfirmáció tárgyában eddig 
hozott határozatok megtartására, mely szerint a középiskolai növendékek kon-
firmálása a IV., az elemi iskoláé pedig az utolsó osztályban, illetve csoportokban 
történjék, és az előkészítés egész éven át tartson, midőn ezeknek az osztályok-
nak kizárólag ez legyen az évi tananyaga.”16 

A következő, 1927. december 13–14. napjain tartott közgyűlés jelentős mér-
földkőnek számított. Nemcsak azért, mert számonkérte a korábbi határozat be-
tartását, hanem azért is, mert fény derült arra, hogy a tárgyalt időszakban az 
egyházmegyék gyülekezeteiben ekkortájt több mint tízféle kátét, illetve kézi-
könyvet használtak.17 Az ekkor meghozott határozat a kerületi szinten egysége-
sített kátéoktatás irányába mozdította el a dolgokat. Ugyanakkor az egyházme-
gyék többsége azt javasolta, hogy új, közös tankönyvet kellene írni az egységes 
konfirmációs képzés érdekében. Erre vonatkozólag utasították a tanügyi bizott-
ságot, hogy gyűjtsön össze egyet-egyet a használatban levő kátékból, vizsgálja 
meg azokat, s ha megszületik bírálatuk, fogalmazzon meg konkrét javaslatot. 
                                                 

14 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1926. május 22./24. a). 
15 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1926. december 16–17./150. 
16 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1927. június 7./38. 
17 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1927. december 13–14./160. 
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A közgyűlésen abban a tekintetben is született döntés, hogy a kerület egész te-
rületén egységesen 14 éves korban történjék a konfirmáció. A felkészülés idejé-
re nézve pedig azt tartották helyesnek, hogy ez az iskolai év ideje alatt történ-
jék. A kikérdezés pedig áldozócsütörtökön, a konfirmáció és fogadalomtétel az 
azt követő első vasárnapon történjék, az ifjak első úrvacsorával való élésére pe-
dig pünkösd vasárnapján kerüljön sor. 

Egyre világosabbá vált, hogy a konfirmáció, a kátéoktatás, a kátékönyv(ek), 
és a Heidelbergi Káté használatának kérdése egy sor korábban le nem tisztázott 
kérdést vetett fel, és ebből a káté-káoszból kellett fokozatosan strukturált, jól 
követhető gyakorlatot teremteni. 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület e kérdés tekintetében is két 
világ, kétféle felfogás és gyakorlat között kereste a megoldást. Királyhágómellék 
megoszlott Debrecen és Kolozsvár, azaz Tiszántúl és Erdély szellemi és lelki 
hagyományvilága, több évszázados gyakorlata között. Lelkipásztorai és a gyüle-
kezetei is e két szellemi központ gyakorlatát, útmutatását és kisugárzását ötvöz-
ték, illetve hordozták, sok esetben teherként. Ezt fogalmazta meg tömören 
Orth Imre is az Andrási Tivadar könyvéhez írt recenziójában: 

„Míg a Tiszántúli Egyházkerület a református keresztyén tiszta tanhoz való ra-
gaszkodását azáltal juttatta kifejezésre, hogy a Heidelbergi Káté magyarázatát a 
vasárnap délutáni istentiszteletek alkalmával kötelezőleg bevezettette, és még a 
legsivárabb racionalizmus korán át is mind a mai napig fenntartotta, addig a li-
beralizmusból felébredt erdélyi egyházkerület az újreformátori theologia hatása 
alatt a Heidelbergi Kátét a konfirmációi oktatás tankönyvévé tette, s egész val-
lástanításának a hét elemi osztályra felosztott tantervét a konfirmációra való 
előkészítés szolgálatába állította. Szakítva a régi felfogásokkal, mely a vallástaní-
tás révén csak a vallásra vonatkozó ismereteket kívánt a gyermekekkel elsajátít-
tatni, vagy a bibliai történetek által vallásos érzelmeket akart keltetni és ápolni 
benne, az Erdélyi Egyházkerület vallástanítása a gyermeket a vallástan anyagá-
nak megismertetésén és megtanításán keresztül a konfirmációra akarja elvezetni, 
azaz hitének a konfirmáció alkalmával való öntudatos megvalósulására, mégpe-
dig úgy, hogy a Heidelbergi Kátét ismerje fel és fogadja el, mint a maga szemé-
lyes hitvallását.”18 

Az egyházkerület Heidelbergi Kátéhoz való viszonyáról és gyülekezetekben 
érvényesült gyakorlatáról vall Sulyok István püspök közgyűlési beszámolóinak 
egy-egy részlete is.19 A Heidelbergi Kátét egykor és az évszázados gyakorlatnak 
megfelelően, rendszerint a vasárnap délutáni istentiszteleteken magyarázták. 
Sulyok István megállapítása szerint ez az ősi gyakorlat kikopott az utóbbi idő-
ben, és mindinkább a bibliamagyarázat kezdett teret hódítani. Bár az ősi gya-
korlat egy pillanatra sem vitatta el a Szentírás magyarázatának jelentőségét, és a 
                                                 

18 Orth Imre: Recenzió Andrási Tivadar „A Heidelbergi Káté konfirmációi és vasárnapi isko-
lai oktatásra feldolgozva” című könyvéhez. In: Reformátusok Lapja 1940/29 (október 10.), 451. 

19 KREL – KREK Kgy. Jkv.1929. május 29./19. 
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Szentírást sem tolta a Heidelbergi Káté mögé, Sulyok István mégis úgy látta, 
hogy az atyák jól megfontolt, ősi döntését nem lett volna szabad ilyen könnyen 
háttérbe szorítani.20  

A püspöki jelentést követően a közgyűlés határozatban kötelezte arra a lelki-
pásztorokat, hogy a vasárnap délutáni istentiszteleteken a Heidelbergi Kátét ma-
gyarázzák, az 1567. február 27-i debreceni zsinat kánonjának megfelelően. Annak 
érdekében pedig, hogy mindez ne a bibliaolvasás és bibliamagyarázat rovására 
történjék, a Geleji Kánonok 48. pontja értelmében elrendelték, hogy a lelkipász-
torok a Szentírás locusait egyéb hétköznapi istentiszteleteken magyarázzák.21 

A kerületben tehát megindult a káté körüli vitás kérdések tisztázása és az 
ügyben hozott határozatok számonkérése. Egy esztendővel később már arról 
rendelkeztek: az esperesek a vizitációk rendjén ellenőrizzék, hogy a gyülekeze-
tek lelkipásztorai betartják-e a korábban hozott 1929/19.3-as számú határoza-
tot. A püspöki jelentésből kitűnik, hogy ekkorra már csak 83 gyülekezetben 
maradt el a Heidelbergi Káté rendszeres magyarázata.22 A püspök – megelőle-
gezve a maga jóhiszeműségét – abban látta a bajok okát, hogy a lelkészek ide-
genkednek az igehirdetésnek ettől a formájától és ezt hangsúlyozta: 

„Nem könnyű feladat a káté világos, szabatos, és megdönthetetlen logikával fel-
épített definícióihoz, s ezek tömör nyelvezetéhez kötötten a tárgyalt hitigazsá-
goknak, úgyszólván sűrített levegőjében mozogva közelebb vinni a kálvini ke-
resztyénség mélységes hittitkait és evangéliumi igaságait az egyszerű hívek 
lelkivilágához. Ehhez a tanítás művészetén kívül dogmatikai felkészültség is kell, 
mindenekelőtt azonban lelkiismeretes előkészület.”23 

Azt ugyan elismerte, hogy ez nem olyan kényelmes feladat, mint a bibliama-
gyarázat, bár alapos önbecsülés kell ahhoz is, mert ez megköveteli a gondos 
előkészületet, kizárja a szóbőséget és a fantázia szabad csapongását. A kátéma-
gyarázás megköti a lelkipásztort a maga pontos kereteivel és határozott tartal-
mával, s arra készteti, hogy ne legyen unalmas, hanem eleven, lebilincselő, ötle-
tes, főként pedig gyakorlatias. 

                                                 
20A Heidelbergi Káté „[...] mellőzését még a haladó idő szellemével sem lehet mentesíteni, 

mert ebben az esetben el kellene fogadnunk azt a logikai következtetést, hogy ez a szimbolikus 
könyvünk az értékét és nagy gyakorlati jelentőségét elveszítette, és alig találnánk magyarázatot 
elfogadhatónak arra, hogy a hollandi református egyházban miért tartja fenn magát mai napig is 
a Heidelbergi Káté magyarázása. Az az életszükséglet, mely a reformáció kezdetén ezt elenged-
hetetlenné tette, ma is fennáll, mert nagyon csekély azon gyülekezeteknek a száma, amelyek 
nem más hitfelekezetű polgárokkal együtt helyezkednek el, egy politikai községben, sőt sajnos 
alig van gyülekezet, amelynek falai közé az újabb idők szektái be nem tolakodtak volna. Nem 
oktalan konzervativizmus tehát, ha a felekezeti tudat ébrentartására és megerősítése végett en-
nek a szimbólikus könyvnek nagy fontosságát ma is átértjük, és az egyéni akarásnak vagy tet-
szésnek kiszolgáltatni nem engedjük.” KREL – KREK Kgy. Jkv.1929. május 29./19. 

21 KREL – KREK Kgy. Jkv.1929. május 29./19.3. 
22 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1930. november 12./144. 
23 Uo. 
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Az 1930-as esztendőre jelentős fordulat következett be a konfirmációs kép-
zés tananyagát illetően. Elkészült ugyanis Debreczeni István vallástan kézi-
könyve az iskolai konfirmációi előkészítés számára.24 Csak ezután sikerült rész-
ben kizárni a tízféle könyvet, és némiképp racionalizálni, egységesíteni a kerület 
gyülekezeteiben folyó kátéoktatást.25 Tehát kerületszerte a Debreczeni-féle 
könyv lett az a kötelezően bevezetett kézikönyv, amely alapján a konfirmációra 
kellett felkészíteni az ifjakat. Ennek mellőzése fegyelmi vizsgálatot vont maga 
után.26 Ennek ellenére hamarosan újabb munka született ebben a műfajban. Ez 
pedig Sass Kálmán iskolai és magánhasználatra készített Református Kátéja volt.  

Sass Kálmán közel 70 oldalas munkája három főrészben és 120 kérdés-
feleletben tárgyalja a hitelvi és egyháztörténeti kérdéseket.27 A szerző ezt jegyzi 
meg a könyvecske első lapján lejegyzett Utasításban: 

„[…] nem kimondottan az elemi iskolák számára készült, hanem mindenkinek, 
aki a ref. keresztyén hit és életfolytatás ismertetésére el akar jutni.”28 

Ekkorra már némi javulást lehetett észlelni a Heidelbergi Káté vasárnap dél-
utánonkénti magyarázatának tekintetében. A püspöki jelentés arról számol be, 
hogy az 1932-es esztendőre már csak 59 gyülekezet nem tett eleget a korábbi 
határozatnak,29 s ez az érintett lelkipásztorok rendetlenségének és fegyelmezet-
lenségének tudható be. A püspök nem szűnt meg folyamatosan kérni az egy-
házmegyéket és azoknak elöljáróit: rendszeresen ellenőrizzék a határozat betar-
tását, és tegyenek jelentést azokról, akik nem engedelmeskednek annak, sőt azt 
is jelezzék, hogy milyen lépéseket foganatosítottak és miként jártak el azokkal 
szemben, akik ekképp cselekedtek. A következő esztendőre már csak 35 gyüle-
kezetben nem gyakorolták a kátémagyarázatos vasárnap délutáni istentisztele-
tet.30 A püspök pontosan látta: 

„[…] talán soha nem volt nagyobb szükség a református hithűség és vallásos 
öntudat megalapozásában és megerősítésében a Heidelbergi Káté lelkiismeretes 
magyarázatára, […] [mint akkor,] ’az önfeledt világnézetek forgatagában’.”31 

Egy esztendő múlva már örömmel jelezte, hogy mindössze 22 gyülekezet 
maradt el a határozat teljesítését illetően.32 Ekkor előrelépés történt az admi-
nisztrációs tekintetben is. A közgyűlés eldöntötte és határozatban kimondta, 
                                                 

24 Debreczeni István: Hittan és erkölcstan. Vallástani kézikönyv az elemi iskolák VII., a középis-
kolák IV. osztálya és a konfirmációi előkészítés számára. Kálvin Könyvnyomda, Oradea 1933. 

25 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1930. november 12./203. 
26 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1932. május 25–26./20. g. 
27 Sass Kálmán: Református Káté. Iskolai és magánhasználatra. Kálvin Könyvnyomda, Oradea 

1935. 
28 Uo. 
29 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1932. május 25–26./20. 
30 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1933. május 22–23./16. 
31 Uo. 
32 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1934. június 5–6./30. 
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hogy minden egyházközség köteles bevezetni a konfirmandusok anyakönyvét, azt 
pontosan és lelkiismeretesen vezetni és gondozni. 

Sulyok István gyűlésről-gyűlésre, esztendőről-esztendőre nem szűnt meg 
napirenden tartani egyfelől a káté magyarázatának szükségességét, fontosságá-
nak hangsúlyozását, másfelől pedig a korábbi határozatokat be nem tartó lelki-
pásztorok felelősségre vonását, akikkel szemben a törvény szigorával kellett el-
járni.33 Még ebben az esztendőben, vagyis az 1935. évet záró közgyűlésen hangzott 
el az is, hogy a Heidelbergi Kátét olcsóbb kiadásban és nagy példányszámban 
kell megjelentetni. A cél az volt, hogy ez a káté minél szélesebb körben legyen 
elérhető, vagyis az iskolás és felnőtt korúak, illetve a nagyobb tömegek körében 
is, hogy minél többen olvashassák és tanulmányozhassák. A lelkipásztorokat, il-
letve a lelkipásztori hivatalokat arra sürgették, hogy bármi áron és fáradságot 
nem ismerve segítsék a gyülekezeti tagokat abban, hogy beszerezhessék ezt a 
szellemi kincset.34 Az olcsóbb kiadást részben az tette lehetővé – derül ki a ha-
tározatból –, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület és dr. Erdős József35 
egyetemi professzor lemondott a könyvkiadás jogdíjáról. 

A Heidelbergi Káté ismeretének és elterjedésének ügye nemcsak a kerület 
számára volt fontos, hanem határon innen és túl egyaránt, sőt Európa nyugati fe-
lében is. A református egyházban a Heidelbergi Kátét mindenütt a vallási, konkré-
tabban a felekezeti öntudat megerősítésének legfőbb dokumentumaként tartották 
számon. Ezért különböző szintű összejöveteleken, konferenciákon, az egyházi 
periodikákban folyamatosan foglalkoztak a kátémagyarázat szükségességével. 

Témánk szempontjából a legjelentősebb lépésre az 1937. októberi közgyűlé-
sen került sor, amikor a nevezett testület arra kérte fel Sulyok István püspököt, 
hogy személyes felügyelete mellett gondoskodjék egy új, korszerű, kerületi 
használatra kiadandó káté előkészítéséről és kiadásáról. Ez lehetett akár teljes 
mértékben új, akár valamely korábbi jól bevált káté átdolgozása is. A határozat 
értelmében a püspök egy „arra alkalmas egyént” kérhetett fel, akinek megbízást 
adhatott, és a mutatkozó munkamennyiségnek megfelelő tiszteletdíjat utaltatha-
tott ki.36 Mindenki érezte a felvetett gondolat és az ügy fontosságát.  

A határozatot megelőző püspöki jelentésében Sulyok István pontosan kör-
vonalazta a viszonyokat, a korszellem és az azzal együtt járó lelkiség sajátságo-
san szomorú alakulását. Nemcsak Partium és Erdély népe, de egész Európa 
testi-lelki nyomorúságtól szenvedett, „az etikai erők pusztultak”, és a korszel-
lemet meghatározó, istentelen világnézet kiszívta „a reformáció jellem- és élet-
formáló erejét is”. Testi és szellemi háború dúlt mindenütt és minden szinten. 
A válságba került keresztyénségnek – írta – össze kell fogni „a pusztító, rombo-

                                                 
33 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1935. május 27–28./25. 3. 
34 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1935. november 19./139. 2. 
35 (Simai) Erdős József (Szatmárnémeti, 1856. augusztus 31. – Debrecen, 1946. december 

12.) gyülekezeti lelkipásztor, debreceni teológiai professzor, a Heidelbergi Káté (1884) és a Má-
sodik Helvét Hitvallás (1907) fordítója. 

36 KREL – KREK Kgy. Jkv. 1937. október 28./38. e. 
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ló erők ellen”. Legyen az véres háború, túlfűtött nacionalizmus, újkori pogány-
ság, vagy pedig a Keletről hömpölygő és mindenre rátelepedő „dogmává emelt 
istentagadás”. Méltó szellemi-lelki fegyvert kellett az emberek kezébe adni, 
amellyel védekezhetnek és felvérteződhetnek. Tiszta, világos öntudatra kellett 
ébreszteni a magyar református embereket. Tájékozódási pontot kellett nyújta-
ni, amelynek segítségével tisztán láthatnak és józanul gondolkodhatnak, s eb-
ben, miként már jeleztük, a káténak elengedhetetlen szerepe volt. 

Általánosan elfogadott gondolattá vált az, hogy a Heidelbergi Káté önmagá-
ban nem elegendő a konfirmációi és vasárnapi iskolai oktatásra, és nem is iga-
zán megfelelő erre. Ezért is írta Orth Imre: 

„[…] tartalmilag a hit és élet sok kérdésében – nem ugyan helyesbítésre, de fel-
tétlenül kiegészítésre, formailag pedig átdolgozásra szorul. 
Hogy a Heidelbergi Káté, mint hitvallás tartalmilag kiegészítésre szorul, annak 
bizonysága az a tény, hogy mellette a református egyháznak kezdettől fogva a 
második Helvét Hitvallást is elfogadták fő hitvallásos iratukul.”37 

Sulyok István püspök Orth Imrét, a fiatal, tudós, biharpüspöki lelkipásztort 
„szemelte ki” az új konfirmációs előkészítő káté megírására. Nem véletlenül. 
Ismerte a képzett, külföldet járt lelkipásztor szellemi képességeit. A püspök 
megbízása38 és javaslata alapján Orth Imre a Szoboszlai Pap István-féle kátét 
vette kézbe, és használta kiindulásnak, illetve viszonyítási alapnak.39 

II. 
A Vallásomat el nem hagynám című kötetben közreadott második, harmadik és 

negyedik kéziratos káté, mint már említettük, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület történetének második korszakához, még pontosabban annak el-
ső periódusához kapcsolódik. Az 1942. január 1-jével Tiszántúlba „visszacsa-
tolt” Királyhágómelléki Református Egyházkerület második korszaka Románia 
1944. augusztus 23-át követő átállása után kezdődött. Az első esztendőkben az 
északi és déli központok vívták belső küzdelmüket, s a kerület élete fokozato-
san kezdett új mederbe terelődni, éspedig a politikai, ideológiai háttérerők 
nyomásának megfelelően. 

                                                 
 37 Ld. Orth Imre: Recenzió Andrási Tivadar „A Heidelbergi Káté konfirmációi és vasárnapi iskolai 

oktatásra feldolgozva” című művéhez, 484–486. 
38 KREL – Püspöki Hivatal 1938/4176. 
39 Konfirmációra előkészítő káté református növendékek számára. Írta Szoboszlai Pap István Tiszántúli 

református szuperintendens. Közrebocsátotta Révész Bálint, a Tiszántúli Református Egyházke-
rület püspöke. Átdolgozta S. Szabó József, a Debreczeni Református Kollégium tanára. Debrecen 
1906. 
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Az 1946–1947-es esztendők püspökválasztási harcából végül Arday Aladár40 

került ki győztesen, s a Hivatalos Közlöny 1948. április 9-i számában közöltek 
alapján átvehette az egyházkerület irányítását. Arday Aladár annak az új kor-
szaknak lett első püspöke, amely egy merőben más politikai és ideológiai világ-
rend nyitányát jelentette.41 A Romániai Református Egyháznak 1948-tól nem-
csak új Statútuma lett, hanem ettől kezdve megszűnt az intézményesített iskolai 
keretek között végzett vallásos oktatás, nevelés is. A Hivatalos Közlöny 1948. au-
gusztus 3-án 175-ös számmal tette közzé az új tanügyi reformtörvényt, amellyel 
államosította a felekezeti iskolákat. Egy nappal később, 1948. augusztus 4-én 
177-es számmal tették publikussá a kultusztörvényt. A törvény első cikkelye 
ugyan hangsúlyozta a vallásszabadságot, a valóságban azonban ennek ellenke-
zője történt. Az állam veszélyesnek tartott minden olyan vallási, művelődési, 
oktatási és nevelési programot, amely megkérdőjelezte az új berendezkedés 
alapjaként „szentesített” ideológiai rendet. 

Az 1950-es évek elejére nemcsak a vallástanítás kezdett teljesen háttérbe 
szorulni, hanem a Heidelbergi Káté maradék készletei is „kikoptak”, és még ha 
terjeszteni is lehetett volna, akkor sem lett volna mit. A gyermekek vallásos 
képzése és nevelése teljesen kiszorult az iskolákból az új, szocialista, kommu-
nista és ateista politikai kurzus idején, és ezek a templomok, parókiák keretei 
közé szorultak. Gy. Csernák Béla György református lelkipásztor írta, hogy ak-
koriban az új politikai rendszer hatásai diadalmaskodtak, majd nagyapja, 
Csernák Béla42 jeles egyháztörténész naplóját idézte: 

„A templomok lassan kezdenek kiürülni, a gyermekek nem járnak sem templom-
ba, sem hitoktatásra. Saját unokáinknak életét látván, tudomásul kell venni, hogy 

                                                 
40 Arday Aladár (Tiszavid, 1890. január 19. – Nagyvárad, 1961. szeptember 7.) Tiszavidon vé-

gezte az elemi iskolát, majd édesapja beíratta a Sárospataki Kollégiumba. 1908–1912 között a 
Debreceni Kollégium Teológiáján tanult, 1912–1920 között nevelő és segédlelkész Bakonszegen, 
Kisvárdán, Magyarkécen, Biharkeresztesen, Nagyvárad-Olasziban, Gyulán, 20 hónapig tábori lel-
kész az orosz és olasz frontvonalon, 1920. április 11. és 1933. szeptember 30. között gyantai meg-
választott lelkész volt, majd 1933. október 1. és 1948. június 31. között Nagyszalontán szolgált. 
1934-től a Nagyszalontai Egyházmegye esperese, 1935. november 19-től zsinati tag, 1947. január 
16-tól egyházkerületi főjegyző, 1948. január 7-én püspökké választották, 1948. május 23-án tartot-
ták ordinációját a Nagyvárad-Újvárosi templomban, 1950. október 15-től Nagyvárad-Olaszi lel-
kész, és 1961. szeptember 7-én hunyt el Nagyváradon. Ld. Varga Botond: Szólj! Adalékok Arday 
Aladár püspöki szolgálatához. Második Lelkészképesítő szakdolgozat. Kézirat. Kolozsvár 2010. 

41 Pálfi József: Debreczeni István, aki megtanulta a mellényt többször ki- és begombolni, 78–96. 
42 Csernák Béla (Szőlősgyula, 1875. – Nagyvárad, 1967. február 16.) lelkipásztor volt Furtán, 

Berettyóújfalun, Nagyvárad-Olasziban; a Bihari Egyházmegye esperese, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület megválasztott főjegyzője, majd megbízott püspöke volt. Több könyv 
szerzője, és a Nagyváradi Református Híradó főszerkesztője is volt. Ld. Csernák Béla: Adatok a Ki-
rályhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez. A D. Dr. Harsányi András Ala-
pítvány kiadványai 11. D. Dr. Harsányi András Alapítvány, Debrecen 2008; Gy. Csernák Béla 
György (szerk.): Itt viharzott át felettünk… II. kötet. Csernák Béla: Életemből. Emberi gyarlóságokkal 
Isten szolgálatában. Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XV. Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, Debrecen 2008. 
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vasárnap délelőttönként a kötelező pionir-tevékenységek vagy iskolai programok 
váltják egymást. Hivatalosan nem tilos részt venni a hitoktatás alkalmain, viszont 
kötelezőek az említett iskolai tevékenységek […]. Az ilyen keretek között nevel-
kedő gyermekek egyházi hitoktatását már nem lehetett töretlenül ott és úgy foly-
tatni, ahogy az a háború előtt volt. Ezeknek a gyermekeknek, már egészen más az 
alapműveltségük.”43 

Az Anyaszentegyház felelősen gondolkodó, lelkiismeretes lelkipásztorai és 
teológusai egyre inkább érezték egy olyan új konfirmációra előkészítő káté 
megírásának szükségét, amely a konfirmációra készülő ifjak értelmi és érzelmi 
szintjének megfelelő mennyiségű és minőségű tananyagot foglalt magában. 

1957-ben a Nagyváradi Református Egyházkerület (a második világháború 
után a kerület csak ezt a nevet használhatta) Káté-pályázatot hirdetett Búthi Sándor 
lelkipásztor44 javaslatára. Öt pályamunka érkezett be, amelyek közül a kerületi bi-
zottság hármat fogadott el. Ezeknek íróit felkérték, hogy munkáikat szerkesszék 
egybe, oly módon, hogy a dogmatikai résznél Széles Mária, az egyháztörténeti 
résznél Horváth István, az egyházunk életére vonatkozó kérdéseknél pedig Orth 
Imre véleménye legyen a döntő. Orth Imre így emlékezett a közös munkára: 

„Heteken át naponként találkoztunk. Mire elkészültünk munkánkkal, annak ki-
nyomtatására, a közben megváltozott körülmények miatt, már nem kerülhetett 
sor. Búthi később bevallotta, hogy azért hosszabbította meg többször is a határ-
időt, mert szeretett volna ő is pályázni, de végre belátta, hogy erre nincs ideje.”45 

Az említett öt munkából csupán a kiemelt három káténak sikerült a nyomára 
akadni. A másik kettőt sem széleskörű érdeklődés, sem hosszas levéltári kuta-
tómunka után nem sikerült megtalálni. A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület levéltárában ma fellelhető kevés, hiányos és szűkszavú dokumentum 
és jegyzőköny sehol sem említi a káté-pályázatot. 

Az első kéziratos konfirmációs káté dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária nagyvá-
radi lelkipásztor munkája, amely fedőlap és előszó nélkül maradt fenn a szerző 
tulajdonában. A 40 oldalas munka három fő részből áll. Az első rész a 
Heidelbergi Káté 84 kérdést-feleletet tárgyal vonalvezetése mentén. A második 
egyháztörténelmi rész, amely a történeti anyagot rövid kérdés-feleletek formájába 
tömöríti 59 témakörben. A harmadik az egyház életéről szól, és 19 kérdés-
feleletbe foglalt egyháztani rész. Mindegyik kátékérdés után bibliai igehelyeket 
találunk. A tudományos igényű teológus precíz, tömör munkája ez. 

                                                 
43 Csernák Béla: Békesség az olvasónak. In: Kalauz az Istenhez vezető úton. Református Mű-

velődési Füzetek 3. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen 2009, 7. 
44 Búthi Sándor (Szinérváralja, 1913. jan 29. – Ipp, 1967. március 15.) református lelkész, 

egyházkerületi előadótanácsos, püspök (1962–1967). 
45 Orth Imre: Napló. Orth családi hagyaték. 
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A második munka dr. Horváth István jeligés káté-pályázata: „Kicsoda olyan 
Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi maradékának vétkét? (Mikeás 
7,18) A szerző arról ír az Előszóban, hogy a káté elkészítése rendjén a megadott 
tervezethez igazodott, de öt oldallal túllépte a megadott keretet. A teljességre 
törekedett, de munkája mégis hézagosra sikeredett a terjedelemre vonatkozó 
korlát miatt. Előrebocsátotta, hogy a teljes anyagot nem megtanulásra szánta, 
hanem inkább a megtanításra fektette a hangsúlyt, s ez nem is egy esztendei okta-
tásra, hanem annál hosszabb időre összeállított anyag. Azt a véleményt képviseli, 
hogy a konfirmáció elsősorban hitvallástétel kell hogy legyen, és nem az egyház-
történelem vagy az egyház életéről szóló tananyag felmondása. Ezért az egyház-
történelem és a biblikus anyag megismerésének meg kell előznie a konfirmációt, 
az egyházi életről szóló részt pedig a konfirmáció után kell megtanítani, mert úgy 
látja, hogy e hármat lehetetlenség feldolgozni egy esztendő alatt. Az viszont tény, 
hogy a konfirmáció előtt a teljes hitvallási anyagot fel kell dolgozni. Lelkiismere-
tesen, odaadóan, ugyanakkor kritikus lelkülettel írt munkája eredményéről: 

„Teljességre törekedtem, vagyis igyekeztem dióhéjban ugyan, de minden kér-
désre kiterjeszkedni, s arra törekedtem, hogy olyan dolgozatot készítsek, ame-
lyet konfirmáció után is fellapozhassanak. Ugyanakkor nem tévesztettem szem 
elől azt, hogy tanulásra szánt szöveget írok, ezért a részletezéstől, a szemléltető 
képek adásától eltekintetem, s azt annak felkeresését, a konfirmációi oktatást 
végzőjére bízva. Kétségtelen, fontos lenne egy olyan könyvet írni, amelyik a 
konfirmációi oktatást végzők munkáját segítené, ahol a részletekre didaktikusan 
és szisztematikusan kiterjeszkednék.”46 

Horváth István 105 oldalas kátéja négy fő részből áll. Az első a hitvallási 
anyag, amelyet a Heidelbergi Káté nyomán dolgozott ki, 211 kérdés-felelet for-
májában. Ehhez egy függeléket is készített Ceremoniális törvények alcímmel, 3 
kérdés-feleletben. A második Egyháztörténelem mogyoróhéjban, amely 15 tételben 
írja le a legfontosabb egyháztörténeti állomásokat. A harmadik főrész az egyház 
életéről szól 7 pontban. A második és harmadik főrészt nem kérdés-felelet for-
májában írta meg. A negyedik főrészben úrvacsorai imádságokat olvashatunk. 

A harmadik munka Orth Imre kátéja. Címe: Református Káté, azaz rövid foglala-
ta mindannak, amit egy öntudatos református keresztyén embernek a Bibliáról, hitéről és 
egyházáról tudnia kell. A munka címét illetően nagy hasonlóságot mutat az első 
Orth-kátéval. A két káté – tartalmát, terjedelmét, stílusát, didaktikai módszereit, 
célját tekintve – eltér egymástól. A második, a kéziratos káté mélyebb, letisztul-
tabb, és megérdemli, hogy megjelenjék nyomtatásban. A teljes munka mintegy 
880 kérdés–feleletet tartalmaz, 166 oldalon. Nagyon gazdag és változatos bibli-
ai hivatkozási helyekkel, textuáriummal, sőt locus-gyűjteménnyel készült. Mun-
káját kézzel rajzolt térképekkel, a klasszikus névmutatónál továbbvivő, bibliai 
fogalmi szójegyzékkel (kisebb lexikonnal) igyekezett tartalmasabbá tenni. 
                                                 

46 Ld. Horváth István: Előszó. In: Pálfi József (szerk.): Vallásomat el nem hagynám, 132. 
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Orth Imre pályamunkája is jeligés, amelyet az első lapon olvashatunk: „Le-
gyen áldott az Úr neve!” A káté igen terjedelmes, és mintegy hét fejezetből áll. Az 
egy-egy oldalas, Bíráló Bizottságnak szánt írást és Előszót az első főrész követi, 
Bevezetés címmel. Ebben a református identitással és a Bibliával kapcsolatos 
alapkérdéseket tisztázza. Ezt követi egy üdvtörténeti rész három nagyobb alfe-
jezettel (I. Ószövetség; II. Újszövetség; III. A választott nép rövid története). A harmadik 
rész a Református keresztyén ember hitvallása, amely a Heidelbergi Káté gondolat-
menetét követve beszél az ember nyomorúságáról, megváltásáról és a háláda-
tosságról. A negyedik rész a keresztyén egyház történetét dolgozza fel 19 témában, 
kérdés-felelet formában. Az ötödik a református egyház életével, konkrétan az isten-
tisztelettel, az egyház szervezetével és kormányzásával, és az egyház küldetésével foglalko-
zik. Ez utóbbihoz kapcsolódnak az egyház és állam viszonyáról szóló kérdések-
feleletek. A hatodik fejezetben az imádság témakörével foglalkozik, a hetedikben 
pedig megjegyzések, betűrendes név- és tárgymutató található. 

A Bíráló Bizottságnak szánt írásban megfogalmazta mindazokat a fontos tud-
nivalókat, amelyek a teljes munkával kapcsolatosak, tudniillik azt, hogy mi ta-
lálható a kátéban, milyen szempontokat és célokat követett annak összeállítása-
kor, és hogy nyomdatechnikai szempontból mire kell figyelni a kiadás rendjén. 

 Az Előszóban azt hangsúlyozta, hogy a kátét az Anyaszentegyház legdrá-
gább kincsei, a gyermekek számára írta, s a konfirmációra való felkészítésüket 
szolgálja. Ezt a munkát azonban nemcsak a gyermekek használhatják, hanem 
haszonnal forgathatja bárki, mindazok, akik a Bibliát, a református hitet és élet-
felfogást, illetve az egyháztörténetet illető ismereteiket szeretnék feleleveníteni 
és bővíteni. Nem akart minden áron új és eredeti kátét írni, ezért felhasznált 
minden korábbi munkát, amely keze ügyébe került. A Heidelbergi Kátétól és 
annak gondolatmenetétől azonban nem tért el. Figyelme előterében mindvégig 
az öntudatos református keresztyén ember képe lebegett. 

Közreadott katekizmusaink – műfajukat tekintve – valódi tanító iratok. Cél-
juk elsősorban az, hogy az evangéliumi tudományra oktassák Isten Ige szerint 
megreformált egyházának tagjait. Kálvini szellemben gondolkodtak és alkottak, 
tudván, hogy bár az elsődleges célpont az ifjúság, de Isten iskolájába bármely 
korosztály betagolható, ezért az Anyaszentegyház népe egyetlen korban sem 
maradhat katekizmus nélkül. A káté(k) a gyülekezeteiben élő református egyház 
öntudatos közösséget építő alapdokumentuma(i). 
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Varga Botond: Szólj! Adalékok Arday Aladár püspöki szolgálatához. Második Lelkészké-
pesítő szakdolgozat. Kézirat. Kolozsvár 2010. 

Levéltári források 
KREL – KREK Kgy. Jkv.: Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára – 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlési Jegyzőkönyvek 1926-tól 
1937-ig. 

KREL: Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára.  
Orth Imre: Napló. Orth családi hagyaték. 
TtREL: Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. 

 
 


