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Származása és tanulmányai 
 
achal János 140 évvel ezelőtt, 1881. június 29-én született Porosz-
lón, amely Tiszafüreddel szemben, Debrecen és Eger között talál-

ható, és kereskedelmi, illetve katonai szempontból évszázadokon át a Tiszán tör-
ténő átkelés egyik stratégiai pontját jelentette. Apja, Gacsal János és anyja, 
Nemes Juliánna földművelésből éltek. Családneve eredetileg Gacsal, ezért tisz-
tázni kell a családnév írásának a megváltoztatását. 

A Gacsal család őseit a Gutkeled nemzetségig lehet visszavezetni.1 Ők Gachal 
formában írták nevüket. Voltak köztük főispánok, alispánok Szatmár és Szabolcs 
vármegye élén, illetve vármegyei követek. A Gachalok egyik oldalága az Eszter-
gom vármegyei Gachal család volt, akik 1618-ban kaptak címert és nemesi meg-
erősítést II. Mátyás királytól. Ekkor került a család a Heves vármegyei Porosz-
lóra.2 

Hogy Gacsal János mikor kezdte a nevét Gachalnak írni, pontosan nem tud-
juk. Annyi bizonyos, hogy jog szerint felnőttként változtathatott a nevén. Ez 
nagyjából megfelel annak az időszaknak, amikor elkezdte teológiai tanulmányait 
Debrecenben. Feltehető, hogy ebben az időben kutatott a család származása 
után, és döntött a nemesi családnév fölvétele mellett. Ezt látszik megerősíteni az 

 
* Higyed István Levente (Temesvár, 1958) református lelkipásztor. Elemi és középiskolai 

tanulmányait Nagyváradon, Lugoson és Temesváron végezte. Teológiai tanulmányait a Kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézetben és annak nagyszebeni Szász Evangélikus Karán folytatta 
(1978–1983). Az 1993/94-es tanévben a Berni Egyetemen volt ösztöndíjas. Segédlelkészi szol-
gálatot Szatmárnémetiben teljesített (1984–1988), majd Szigetfalun volt helyettes lelkipásztor, 
1990-től pedig Mikolában szolgál. A Magyar johanniták nemzet- és egyházvédő küzdelme a 19. században 
a reformkortól a kiegyezésig című doktori tézisét 2021. szept. 22-én védte meg a Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán. 

1 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. IV. kötet. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest 
1912, 244. 

2 Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Az Egri Nyomda 
Részvény-Társaság Nyomása, Eger 1906, 92. „1692. évben Jakab és András ölvedi lakosok Esz-
tergom megyétől nemesi bizonyságlevelet nyertek, mely a Poroszlóra átszármazott András kérel-
mére itt ugyanazon évben kihirdettetett. 1693. évben szerepel itt még János is, az 1724. évi in-
vestigatio idején pedig András fia István. (1692. év 46. sz. 1693. év 99. sz. 184. jkl.)” Uo. 
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a verses füzetecske,3 amelybe 1900-tól kezdve írta verseit, és amelyben már az 
ősi Gachal változatban írja a nevét. Ekkor tizenkilenc éves. 

Elemi iskolába Poroszlón járt, majd Debrecenbe került a kollégiumba. Egyik 
osztálytársa úgy emlékezett vissza a kis Gachal Jánosra, mint aki akkor a kollé-
gium legfiatalabb lakója s igen eszes és tevékeny diáktársa volt. A szünetekben 
készségesen nézte át és javította ki osztálytársai latin dolgozatait. Állandó jókedv 
és mosolygás jellemezte, s csak akkor vált hirtelen komollyá, amikor reggel, az 
első óra előtt és utolsó óra után hangosan imádkozott az osztály nevében, mert 
a vallástanár őt bízta meg ezzel a naponkénti feladattal. Azelőtt mindig más-más 
mondta az imádságot, de voltak néhányan az osztályban, akikhez úgymond hoz-
záragadt egy-egy feladat ellátása. Gachal mint az „az osztály papja”, az érettségiig 
jeleskedett az imádkozás szolgálatában. A visszaemlékező osztálytárs megem-
líti Oláh Gábor (1881–1942), a később elismert költő nevét is, aki az osztály 
szolgálatos poétájaként lépett fel, valahányszor ünnepre készültek a kollégium-
ban.4 Gachal és Oláh között egyfajta rivalizálás is fennállt, ugyanis ekkor már 
Gachal is írogatott verseket. Mindenesetre tollforgató tehetsége korán megmu-
tatkozott, s ez később színpadi jelenetek és színdarabok írásában teljesedett ki 
a verselés mellett. 

Segédlelkészi évek Szatmárnémetiben 
(1903–1905) 

A debreceni teológiai tanulmányokat követően Gachal János Szatmárnémeti-
ben kezdte el a lelkipásztori szolgálatot. 1903–1905 között a németi református 
gyülekezetben volt vallástanár és segédlelkész, majd 1908-ig a szatmári gyülekezet 
segédlelkészeként szolgált, s eközben a református leányiskolában és tanítóképző-
ben is tanított. Szolgálatát lelkiismeretesen, a hívek és az egyház vezetőinek a 
megelégedésére végezte. A szatmári vallástanári és segédlelkészi szolgálatokról, 
az istentiszteletek rendjéről,5 az egyházmegyei és egyházkerületi történésekről 

 
3 Gachal János református lelkész önálló munkái. 1900–1922. Ld. https://en.calameo.com/read/ 

005214821628ec5f86220 (2021. máj. 11.) 
4 Az osztály püspöke. Gachal János életpályája. In: Ujság. Szabadelvű napilap, XIX. (1943/26. 

febr. 2.), 6. 
5 „Istenitisztelet rendje a szatmári ref. templomban Husvét ünnepén. Husvét Vasárnap reggel 

fél tíz órakor kezdődő istenitiszteleten prédikál Rácz István, agendázik Biki Károly. Délután pré-
dikál Gachal János Husvét hétfőn d. e. prédikál Biki Károly, agendázik Rácz István. D. u. prédikál 
Mózes István s. lelkész.” Ld. Istenitisztelet rendje [Egyház és iskola rovat]. Szatmár. A Szatmár-
vármegyei Függetlenségi és 48-as Párt Hivatalos Lapja, XXXIV. (1908/16. ápr. 19.), 4. (A továbbiakban: 
Szatmár.) 
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a Szatmár című, vasárnaponként megjelenő hetilap, a Szatmár vármegyei Füg-
getlenségi és 48-as Párt hivatalos lapja számolt be az Egyház és iskola rovatban. 
A hetilap beszámolója szerint 1908. április 26-án a Mikolai Református Egyház-
község választói közgyűlése rendes lelkészül választotta meg Gachal János szat-
mári segédlelkészt.6 A beiktatásra május 24-én került sor, amire sokan elmentek 
Szatmárnémetiből, többek között a szatmári iparos dalárda is, amelyet Gachal 
János adományokkal is támogatott, s amelynek tagjai között sok barátja volt. A be-
számoló Gachalt népszerű és közkedvelt lelkipásztorként jellemezte.7 Szeptem-
berben a Nagybányai Református Egyházmegye Közgyűlése „beerősítette” a mi-
kolai állásába.8 

Első önálló lelkipásztori szolgálat Mikolában 
Mikola, noha csupán tizenöt kilométerre fekszik Szatmárnémetitől, akkor 

a Nagybányai Református Egyházmegyéhez tartozott. A 20. század első évtize-
dében szinte tiszta magyar település volt körülbelül 1800 lakossal, s ennek mint-
egy fele a református felekezethez tartozott. A településen a mezőgazdaság és az 
állattenyésztés jelentette a fő megélhetési forrást, és néhány gazdagabb földbir-
tokos, nemesi család képezte a tehetősebb réteget. 

Gachal János közel két és fél évet szolgált a mikolai egyházközségben. Az 
anyakönyvi adatok szerint ez idő alatt 112 keresztelés és 75 temetés volt az egy-
házközségben,9 a természetes szaporulat pedig 37 lélek. A temetési anyakönyv 
megdöbbentően magas gyermekhalandóságról tanúskodik: a 75 elhunytból 33 
olyan kisgyermek volt, aki nem érte meg a 2 évet, 11 gyermek pedig a 12 évet. 
Tehát a közel két és fél év leforgása alatt a 75 elhunytnak több mint a fele, pon-
tosan 44 gyermek volt. 

 
6 „A mikolai ref. egyházban e hó 26-án, vasárnap lesz a lelkészválasztás. Egyedüli jelöltje a 

gyülekezetnek Gachal János szatmári s. lelkész.” Lelkészválasztás [Egyház és iskola rovat]. In: 
Szatmár XXXIV. (1908/17. ápr. 26.), 3. A mikolai ref. egyház ápril hó 26-án választotta meg 
rendes lelkészéül egyhangúlag Gachal János szatmári segédlelkészt. Sok szerencsét kívánunk 
mindkét részre a választáshoz.” Lelkészválasztás [Egyház és iskola rovat]. In: Szatmár XXXIV. 
(1908/18. máj. 3.), 3. 

7 Lelkészbeiktatás [Egyház és iskola rovat]. In: Szatmár XXXIV. (1908/21. máj. 23.), 4. „F. hó 
24-én folyt le Mikolában Gachal János, volt szatmári segédlelkész és vallástanár beiktatása. A nép-
szerű és közkedvelt uj papnak s uj híveinek mindenesetre sok minden jót kívánunk.” Lelkészbe-
iktatás [Egyház és iskola rovat]. In: Szatmár XXXIV. (1908/22. máj. 31.), 3. 

8 Beerősítések [Egyház és iskola rovat]. In: Szatmár XXXIV. (1908/38. szept. 20.), 3. 
9 Mikolai Református Egyházközség keresztelési anyakönyve (1902–1940), Mikolai Reformá-

tus Egyházközség temetési anyakönyve (1902–1961). 
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Gachal János röviddel mikolai megválasztása után alapított családot (1908). 
Felesége Gacsal Ilona lett, aki csupán névrokon. Több száz kilométerre Mikolá-
tól, Délvidéken, a torontálvásárhelyi parókián talál rá, ahol Ilona édesapja, Gacsal 
János volt a lelkipásztor. Első gyermekük, János 1909. május 1-jén született, akit 
május 20-án ő maga keresztelt meg. A keresztszülők Szarka Károly vetési lelki-
pásztor és felesége, Molnár Lenke voltak. Ekkor írta a következő verset: 

A mi május 1-nk 

Jó az Isten, minden évben 
Elhozza a rózsás tavaszt.  
Künn a réten, benn a kertben 
Virágot, zöld rügyet fakaszt. 

Vidámságot, jó kedvet önt  
Az ember szíve-lelkébe  
Édes-bús hangokat vegyít  
A madarak énekébe. 

Jő a május, csodás-bűvös 
Isteni ős erejével,  
Zöldpázsittal von be mindent 
Réten-erdőn szerte-széjjel. 

Az ember lelke is éled 
Új élet pezseg az erekben,  
Gondolati szárnyra kelnek  
Ha a tavaszi szél lebben. 

Felszáll a kis pacsirtával 
Föl a kéklő égbolt felé 
S imádságot küld az égbe 
A teremtő Isten elé. 

A tavaszi áldásokért 
Megköszönni nagy kegyelmét, 
Mert ez az újító erő 
Fölülhalad minden elmét. 

Én is térdre hullva áldom 
Istent s küldöm hő imámat 
Nagy neve dicséretére 
Nyitom meg előtte számat. 

Nekünk is küldött ő tavaszt 
Nemcsak a természet ölén 
Hanem csendes papilakom 
Nyugtot adó hűs rejtekén. 

Küldött nekünk május elsőt 
Milyen nem mindenkinek jut 
S adott vele egy eleven 
Egészséges erős fiút. 

Mikola, 1909. jún. 6.10 

Ifj. Gachal János szintén teológiát végzett és lelkipásztor lett. Sajnos betegség 
következtében 33 éves korában elhunyt. A Jugoszláv Királyság felbomlása előtt 
ugyanis behívták a hadsereghez, ahol egy hideg éjszakán átfázott és vesegyulla-
dást kapott, majd rövid időn belül elhunyt 1942-ben. A második gyermek, Ilona 
már Délvidéken, Pancsován (Pančevo) született, ahova Gachal János egyhangú 
meghívással került a két és fél éves mikolai szolgálat után. 

 
10 Gachal János református lelkész önálló munkái. 1900–1922, 27–28. 
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A pancsovai esztendők (1910–1922) 
Pancsova akkor tízszer nagyobb település volt, mint Mikola. A szinte tiszta 

magyar Mikola után egy vegyes lakosságú kisváros lett Gachal János szolgálati 
helye, körülbelül egy akkora lélekszámú gyülekezetben, mint amilyen a mikolai 
volt. A Magyarország vármegyéit és városait bemutató Borovszky-féle enciklopé-
dia alapján 1900-ban Pancsova lakossága a következő volt anyanyelvi és vallási 
megoszlás szerint: 2924 magyar, 7434 német, 184 szlovák, 382 román, 3 rutén, 138 
horvát, 7874 szerb, 105 egyéb anyanyelvű; magyarul beszél 6469; vallás szerint pe-
dig 7429 római katolikus, 34 görögkatolikus, 871 református, 1720 ágostai hitval-
lású evangélikus, 8173 görögkeleti, 10 unitárius, 751 izraelita és 56 egyéb vallású.11 

Pancsova a Temes folyó bal partján terül el, ott, ahol a Temes a Dunába öm-
lik. Belgrád is olyan távolságra volt Pancsovától, mint Mikola Szatmárnémetitől. 
Élénk hajóúti forgalom és kereskedelem zajlott a két folyó találkozása miatt, s így 
a kisváros, bár a történelem során éppen fekvése miatt fosztották ki és dúlták fel 
sok rendben, mindig újból talpra tudott állni és tovább fejlődni. Kiváló széna-
termő vidékként tartották számon, ezért a gazdák távolabbi helyekről is eljöttek 
a pancsovai szénáért. Halgazdasága a folyók révén igen fejlett volt, az iparosodás-
nak köszönhetően a városka rohamosan fejődött, lakossága pedig szaporodott. 

Pancsován magyar, német és szerb újságok jelentek meg,12 az oktatás terén 
pedig számos tanintézet állt a különböző nemzetiségű és felekezetű tanulóifjúság 
rendelkezésére.13 A szegedi tankerülethez tartozó Pancsovai Magyar Királyi Ál-
lami Főgimnázium 1910–1911. évi értesítője szerint Gachal János a tanári testü-
let tagja is volt református hitoktatóként.14 

 
11 Fábián Imre: Pancsova. In: Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Ma-

gyarország monográfiája a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és 
természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. Torontál vármegye. 
Országos Monográfia Társaság, Budapest 1912, (597–612) 609. 

12 „Pancsován a következő lapok jelennek meg: Délvidéki Lapok, szerkeszti Graber László dr.; 
Határőr, szerkeszti Wittigschlager Lajos; Pancsovai Újság, szerkeszti Hódy Antal dr.; Donau–Temes–
Bote, szerkeszti Wittigschlager Károly; Gragyanin (szerb nyelven), szerkeszti Koszanics Nikola.” 
Fábián Imre: Pancsova, 612. 

13 „Pancsova közoktatásügye fejlett és a népiskoláktól kezdve a középiskolákig számos kü-
lönféle tanintézet áll a mindkét nembeli tanuló ifjúság rendelkezésére. Az iskolák a következők: 
áll. főgimnázium, áll. felső kereskedelmi iskola, áll. polgári fiúiskola, áll. polgári leányiskola, szerb 
felső leányiskola, hat áll. elemi (alsó városi fiú, leány és vegyes, belvárosi fiú és leány és felsővárosi 
vegyes) és egy szerb elemi iskola.” Uo. 611. 

14 Javorik János (szerk.): A Pancsovai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesítője. Wittigschlager C. Könyv-
sajtója, Pancsova 1911, 37. 
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A pancsovai református egyházközség 1878-ban alakult meg. Első lelkipásztora 
Venetianer Sándor volt, aki Nagyváradról került Pancsovára. A hívek istentiszteleti 
helye előbb egy torony nélküli imaház volt, amely elé 1882-ben építettek tornyot. 

A Délvidék, különösképpen pedig a Bánság, amelynek Pancsova is része, mindig 
is soknemzetiségű és sokfelekezetű15 vidék volt, ahol az emberek megtanulták egy-
más nyelvét. A hivatalos ügyintézés is több nyelven történt, és a hirdetmények meg 
közlemények is többnyelvűek voltak. Azért, hogy szót érthessen a számottevő bá-
náti németséggel, Gachal 1912-ben elutazott a Berlintől északra fekvő német kisvá-
rosba, Zehdenickbe, hogy ott több hónapon át gyarapítsa német nyelvtudását. Ott 
írta, majd küldte haza a következő verses üzenetet: 

Gyermekeimnek 

Ha rátok gondolok, 
Könny gyűl a szemembe 
Messze idegenben  
Édes gyermekeim! 
Ha meg azt olvasom, 
Hogy nincsen bajotok, 
Hogy vidámak vagytok: 
Eltűnnek könnyeim. 

Felszárítja őket 
Az a boldog tudat, 
S egészen megnyugtat 
Én kis csemetéim! – 
Hogy gondos szeretet 
Őriz benneteket, 
Óvja élteteket 
Apró kis cselédim! 

Édes anyátokat 
Minden áldott napon, 
Igaz szívből nagyon 
Csókdossátok körül, 
Óh, mert benneteket 
Ő szeret legjobban 
A leglángolóbban 
Az emberek közül. 

Aztán néha-néha 
Hogyha a játszásban, 
Az ugrándozásban 
Már kifáradtatok, 
Jusson eszetekbe: 
Messze idegenben 
Sokat gondol rátok 
Féltő szeretettel 
az édes apátok. 

Zehdenik, 1912. jún. 11.16 

 
15 A pancsovai egyházközségek a következők voltak: „Római katolikus egyház; a hívek lelki 

szükségletét a minorita-atyák látják el. A lelkész Csütörtök Arnold dr. rendfőnök. Plébániai ad-
minisztrátor Wild András dr. Segédlelkészek: Mahik Renard és Schwarcz Mihály. Görög-keleti szerb 
egyház; lelkészek: Stojsics Száva főesperes, Radulovics Dusán és Milosevics Sándor plébánosok, 
Davidovics Obrad főesperesi káplán. Ágostai hitvallású evangélikus egyház; lelkésze: Schwalm György. 
Ezeken kívül kisebb egyházak még a református egyház, melynek lelkésze: Gacsal János és a görögke-
leti román egyház, melynek Stroca János a lelkésze. Az izraelita egyház rabbihelyettese Goldgruber Sa-
lamon főkántor.” Fábián Imre: Pancsova, 611. 

16 Gachal János református lelkész önálló munkái. 1900–1922, 24–25. 
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Miután hazatért Németországból, még néhány békebeli év következett, s ez 
idő alatt a pancsovai református gyülekezet hitélete gazdagodott. Gachal aktívan 
részt vett a társadalmi, kulturális életben is. Tagja volt a pancsovai törvényható-
sági bizottságnak, az 1885-ben alapított Gromon Dezső Magyar Nyelv Terjesztő 
Egyesületnek17 pedig elnöke volt. 

Báró Gromon Dezső (1838–1912) a kiegyezést követően Bács-Bodrog vár-
megye országgyűlési képviselője, később Zombor és Szabadka főispánja volt. 
Mint főispán a túlzó és olykor erőszakos szerb követeléseket szorította vissza és 
tartotta kordában. 1882 őszén kormánybiztosként ő vezette Pancsován a csán-
gók letelepítését. A csángók betelepítése a Bánságba 1883-ban kezdődött,18 majd 
egy második hullám 1888–1910 között érkezett. Valamennyien a jobb megélhe-
tés reményében kerekedtek föl, ugyanis a bukovinai földekhez képest a Bánság 
összehasonlíthatatlanul termékenyebbnek számított, a vidék gazdaságilag fejlet-
tebb volt, s így jobban lehetett boldogulni. A magyar kormány erőteljesen támo-
gatta ezt a nemzetmentési folyamatot, amely egyben Bánság és Bácska magyaro-
sítását jelentette. Gromon is híve volt az akkor zajló magyarosításnak, s ezért 

 
17 Fábián Imre: Pancsova, 612. 
18 „Midőn 1883-ban mozgalom indult meg, hogy a Bukovinába szakadt csángókat visszate-

lepítsék Magyarországba, ez nagy örömöt okozott Torontálban, mert a vármegye területe is ki 
volt jelölve telephelyül. Április 4-én érkezett meg az első csapat, mintegy 382 lélek, kiket az újon-
nan telepített Hertelendyfalva községbe osztottak be. A telepítés első vezetője Nagy György, 
jószágigazgató volt. Azonban a telepítést intéző körök a továbbiak során nem a leghívebben 
sáfárkodtak, amiről a kiküldött Tallián Béla alispán meggyőződvén, a vármegye föliratot intézett 
a kormányhoz és a törvényhozáshoz, mire Gromon Dezső, orsz. képviselt aldunai telepítési kor-
mánybiztossá nevezték ki, és a további telepítést hivatalos közvetítéssel intézték. [...] 

A telepítési bizottság július 1-én kezdte meg működését. A csángókat az újonnan telepített 
Hertelendyfalva és Nagygyörgyfalva községekben helyezték el. Mindkettő a Duna közelében fe-
küdt, de azért oly magasan, hogy oda az árvíz nem hatolhat, az előbbi közvetlenül Pancsova 
mellett, az utóbbi tőle 22 km.-nyire, keleti irányban. Mint már föntebb említettük, Hertelendyfal-
vára 382 lélek telepedett, Nagygyörgyfalván pedig 799. A telepesek száma újabb bevándorlás 
útján még 158 személylyel szaporodott. Az előbbi helyen 146, az utóbbin 188 házhelyet jelöltek 
ki, s ebből az év végére fölépült ott 125 és itt 167 ház. Az építéshez szükséges anyagot, utólagos 
megtérítés mellett, a legolcsóbb árban kapták a telepesek. A két helységben 15 házat államsegély-
lyel építettek föl. A hertelendyfalviak 450 hold földet és 270 q búzát, a nagygyörgyfalviak 434 
hold földet és 260 q búzát kaptak vetőmagul s a míg saját termésük és keresetük nem volt, 600 
q lisztet, 40 q szalonnát és 49 q sót osztottak ki közöttük. A tanköteles gyermekek száma 198 
volt s mindkét község iskolát kapott. A református hertelendyfalviak Pancsovához és a katholi-
kus nagygyörgyfalviak Homoliczához (Omlód) tartoztak egyházi tekintetben. Később még Gyur-
gyevóra (Sándoregyháza) is telepítettek csángókat. Az 1884. év végén Hertelendyfalván 188, 
Nagygyörgyfalván 199 és Gyurgyevón 357, összesen 744 csángó család volt, vagyis összesen 
3520 lélek.” Uo. 491. 
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Pancsován róla nevezték el a magyar nyelv terjesztését szorgalmazó egyesületet. 
Az egyesület pecsétjét a református egyház őrizte.19 

Gachal János egy évig volt honvéd tábori lelkész az első világháborúban, akár-
csak sok más lelkipásztor társa is abban a vérzivataros időben. Meg kellett ta-
pasztalnia a háború borzalmait, amelyben az ő feladata a katonák lelkigondozása 
és az áldozatok eltemetése volt.20 

1919-től a bánáti református egyházmegye alesperese, majd rövid időn belül 
az egyházmegye esperese lett. Meglátogatta a háború sújtotta gyülekezeteket, és 
igyekezett lelket önteni az elkeseredett, a mindennapi megélhetéssel küszködő, 
reményt vesztett és félelemben élő emberekbe. A világháború után megszűnt az 
osztrák–magyar dualista berendezkedés. Mindenki a magyarokat tette felelőssé 
a világháború okozta pusztításokért, és el kellett viselniük a kollektív bűnösség 
stigmáját. A kisebbségben maradt magyarság ki volt szolgáltatva a többségi nem-
zet kénye-kedvének, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum után pedig 
egyértelművé vált, hogy a Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok 
sehonnan nem számíthatnak segítségre, és így maguknak kell megszervezniük 
életüket és megoldaniuk gondjaikat az új helyzetben. 

1921-ben váltási lehetőség nyílt meg Gachal János előtt, amely a magyar or-
szágos református konvent titkári állását jelentette volna. A kinevezést is meg-
kapta, ám éppen akkor maradt lelkipásztor nélkül a torontálvásárhelyi gyülekezet, 
amelynek állhatatos kérésére visszamondta a kinevezést, és a nehéz körülmények 
ellenére elvállata a gyülekezet pásztorolását. A torontálvásárhelyi gyülekezet lel-
kipásztori állása úgy ürült meg, hogy a szerb–horvát–szlovén hatóság felszólí-
totta Gacsal János lelkipásztort, vagyis Gachal János feleségének az édesapját, 
hogy tegyen esküt az új államra. Mivel nem volt hajlandó erre, negyvenhárom évi 
torontálvásárhelyi szolgálat után el kellett hagynia nemcsak szolgálati helyét, ha-
nem az új államalakulatot is. Mivel a torontálvásárhelyi gyülekezet jól ismerte az 
idős lelkipásztora vejét, kézenfekvő volt, hogy őt hívják meg az országból kiuta-
sított apósa helyébe.21 

Egy szomorú esemény is közrejátszhatott a maradás melletti döntésben: 
1921-ben Gachal János felesége tífuszjárvány áldozata lett. Még halála előtt meg-
fogadta, hogy a két gyermeket egyedül neveli föl addig, amíg nem képesek meg-
állni a saját lábukon. Ígéretét be is tartotta, és majd csak tíz év múlva, 1931-ben 
nősült újra, amikor özv. dr. Somogyiné Dick Antóniát22 vette feleségül. 

 
19 Matuska Márton: Megvert pásztorunk. Adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök 

életrajzához. Református Keresztyén Egyház, Bácsfeketehegy 2008, 46. 
20 Uo. 
21 Uo. 
22 Uo. 40. 
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Az utolsó szolgálati hely, Torontálvásárhely 
(1922–1944) 

Torontálvásárhely (eredeti szerb neve Debeljača) szintén telepes hely, akár-
csak a Bánság számos települése, amelyek úgy alakultak meg, hogy a kincstárhoz 
tartozó pusztákat a Magyarország területéről érkezőkkel népesítették be. Toron-
tálvásárhely református lakossága Hódmezővásárhelyről, Szentesről, Makóról, és 
Gyomáról, vagyis tiszavidéki településekről érkezett és kezdett új életet a 18. szá-
zad utolsó évtizedében. A telekokmányi adatok szerint a kincstár 1794-ben 211 

tiszavidéki református magyar családot tele-
pített ide lelkész és tanító nélkül.23 

A református egyházközség 1799. május 
18-án alakult meg, és első lelkipásztora Tar 
János lett. Templomot öt év múlva, 1804. 
május 5-én kezdtek el építeni, amelyre két 
felügyelő gondnokot választottak. Ez a temp-
lom azonban tűzvész következtében meg-
semmisült, ezért a romok eltakarítása után, 
1833-ban egy új templom alapjait rakták le. 
A templom öt év alatt készült el, és 1838-
ban szentelték föl. A gyülekezet lélekszáma 
ekkorra már meghaladta a két és fél ezret. 
1848. szeptember 8-án a szerbek megtá-
madták és felgyújtották a falut, a templomot 
kirabolták, harangjait pedig elvitték. A lako-
soknak sikerült elmenekülniük. 1849 decem-
berében tértek vissza, és újból fölépítették a 
falut.24 

 
23 Tenke Sándor – Berecz Ágnes (szerk.): A határontúli református gyülekezetek templomai, felsze-

relési tárgyai, könyv- és iratanyaga. Református Keresztyén Egyház – Szerbia-Montenegro. Magyar 
Református Egyházak Javainak Tára VII. Országos Református Gyűjteményi Tanács, Debrecen 
2005, 199. 

24 Uo. Ld. még Reiszig Ede – Vendé Aladár: Torontál vármegye községei. In: Borovszky Samu 
(szerk.): i. m. (14–140) 127. „Torontálvásárhely. Azelőtt Debeljácsa. A nagybecskerek–pancsovai 
vasútvonal mentén fekvő magyar nagyközség. Házainak száma 1397, lakosaié 5170, akik refor-
mátus vallásúak. [...] 1750-ben [...] a délmagyarországi kincstári puszták bérlő társasága bérelte. 
1766-ban a kamara a tiszai és a marosi szerb határőröknek engedte át. Az áttelepítés az 1768–
1774. években történt. A szerbek azonban néhány év múlva már elköltözködtek innen, s a község 
1783-ban ismét pusztává lett. [...] 1832-ben a kolera pusztított közöttük. 1848–49-ben az itteni 
magyarok valósággal szigetet alkottak a délvidéki szerb lázadás tengerében. [...] Van itt 48-as  

 
Gachal János. 

(református.hu. Magyarországi Református 
Egyház. http://regi.reformatus. hu/mutat/ 

nyughelyuk-ismeretlen/?flavour=full) 
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Az I. világháború kitörésekor, 1914. szeptember 10-én a lakosság nagy része 
ismét elmenekült, de néhány nap múlva mindenki hazatérhetett. A határőrvidék 
felosztása után az egyházközség a Tiszántúli Református Egyházkerülethez tar-
tozott, és 1922-ig a Békés-Bánáti Református Egyházmegye része volt. A tria-
noni békekötés után pedig Baranya-Bács-Szlavónia Református Egyházmegyé-
hez csatlakozott.25 

„Debellácsi nagyvásárban…” 
Debeljača26 1888-ban változtatta meg a nevét, és lett Torontálvásárhely. A 

név első fele nyilván a vármegyét jelölte, a vásárhely pedig egyfelől Hódmezővá-
sárhelyre utalt, ahonnan sokan elszármaztak, másfelől azt üzente, hogy Temesvár 
és Nagybecskerek után Debelyácsa is jogot nyert a vásártartása. 

A vásártartás jogának a megszerzéséről szóló történetet maga Gachal János 
és Tóth Sámuel jegyző írták le a Debelyácsi Református Egyházközség százéves 
templomnak ünnepségére készített jubileumi könyvecskében.27 A leírás szerint 
1872-ben a község első bírója, id. Tóth Sámuel és Mező István az akkori jegyző 
fölkerekedtek és kijárták Bécsben Ferenc Józsefnél azt, hogy Debelyácsa is kap-
jon vásártartási engedélyt. A romantikus színezetű történet sokkal realisztiku-
sabb és logikusabb változata, amelyet a nevezetes bíró ükunokája idézett föl a 
családi történetből, azt meséli el, hogy valóban hajóra szálltak, ám Budapesten 
kiszállva megtudták, hogy nem szükséges Bécsbe utazniuk (1867 után vagyunk), 
mert a vásárjogot Pesten kell intézni a kereskedelmi minisztériumon keresztül.28 
Bárhogy történt is a dolog, végül az eredmény a fontos: Debelyácsa megkapta a 
vásártartási jogot. Az első vásárt 1873. március 16-án, Szent József ünnepe előtt 
tartották meg, amely négy napig tartott,29 és rövid időn belül a térség, majd Kö-
zép- és Kelet-Európa, a Balkán és az Adria vidékének legjelentősebb vásárává 
nőtte ki magát. 

Debelyácsa igen híres jószágkereskedő hely is lett, úgyannyira, hogy eseten-
ként Belgiumból, a csehektől, olaszoktól, törököktől, bolgároktól, albánoktól is 

 
függetlenségi polgári kör, ipartestület, takarékpénztár, hitelszövetkezet, két téglagyár és egy gőz-
malom.” 

25 Reiszig Ede – Vendé Aladár: Torontál vármegye községei, 200. 
26 A szerb Debeljača magyar átírásai: Debelyácsa, Debeljácsa, illetve Debellácsa. 
27 Gachal János – Toth Sámuel (szerk.): A debeljácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a 

templom 100 éves jubileuma alkalmából. 1838–1938. Debeljácsi Református Hitközség, Debeljács 
1938. 

28 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 18–19. 
29 Silling Léda: Vásárok és vásározók a szerbiai Vajdaságban. Most már nem a vásárokon forog a világ. 

Doktori disszertáció. Budapest 2013, 43. 
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érkeztek lókereskedők.30 Nem véletlen, hogy – talán a világon egyedülálló mó-
don – öt nyelven, magyarul, románul, németül, horvátul és szerbül állították ki a 
marhaleveleket, amelyekkel aztán kereskedni lehetett. 

A vásárban megjelent különböző mesterségek gyakorlóit Kalapis Zoltán 
szedte egy csokorba, amelyből ízelítőként emeljünk ki néhányat: szövetszövő, 
paszományos, sárgarézöntő, fazekas, paplanos, papucsos, kádár, bognár, köszö-
rűs, szegkovács, esztergályos, parasztkalapos, kesztyűs, könyvkötő és könyvárus, 
órás, lakatos, nyerges, szíjgyártó, szűrszabó, üveges, mézesbábos.31 

A torontálvásárhelyi vásárok egy álló hétig tartottak, hétfőtől vasárnapig. Jöt-
tek felvidéki szlovákok, erdélyi szászok, románok, kereskedők, kupecek, laci-
konyhások, mutatványosok. E sorok írója harminc évvel ezelőtt még beszélt 
olyan idős mikolaival, aki emlékszik arra, hogy Mikolából is fölkerekedtek csalá-
dok, és együtt vállalták a hosszú utat a híres vásárba. Valószínű, hogy Gachal 
János is egy ilyen út során látogathatta meg torontálvásárhelyi lelkipásztor kolle-
gáját, és felejthette ott szívét annak leányánál. Különben ezek a vásárok amolyan 
„leányvásárok” is voltak, ahol nem egy ismerkedés később házassággal végző-
dött. A híres vásáros nóta is utal erre: 

Debellácsi nagyvásárban, sétálnak a lányok. 
Fodros szoknya derekukon, libben ő utánuk. 
Fodros szoknya bojtos papucs, 
Büszkén járnak benne, 
Adnak vesznek és cserélnek, mézes szívet érte. 

Összegyűlnek a legények, azon a vásáron, 
Árvalányhajt lenget a szél, pörge kalapjukon. 
Árvalányhaj ráncos csizma, 
Sej, de büszkék rája, 
Debellácsi nagyvásárban, szív a szívet várja.32 

A vásárnak igen komoly anyagi vonzata volt a vásárt szervező település szá-
mára. Aki árulni kívánt, annak meg kellett váltani a jogot erre. A helyek ára attól 

 
30 „A legnagyobb lókereskedelmi forgalom [...] Torontálvásárhelyen van, ahol minden héten, 

a hetivásár napján, 4–500 lovat vezetnek föl, többnyire silányabb anyagot, melyből sokat expor-
tálnak gyalog a délszláv államokba, továbbá Török- és Görögországba és Dalmáczián át, hajón 
Anconán keresztül, Olaszországba.” Marton Andor: Mezőgazdaság. In: Borovszky Samu (szerk.): 
i. m. (204–234), 229. 

31 Kalapis Zoltán: Balladaénekesek, mesemondók, vásárosok. Forum Könyvkiadó, Becse, Újvidék 
1980, 170. 

32 Szunyog Tibor – Mezei Mónika: Debellácsi nagyvásárban... Ld. https://www.youtube.com/ 
watch?v=PeyqI5U66_A (2021. máj. 14.). 
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függött, hogy a vásár melyik részén és mekkora területen kívánta valaki a porté-
káit áruba bocsátani. De már a vásárba való megérkezés előtt is be kellett nyúlni 
a zsebbe, ugyanis az odavezető úton már vámot szedtek a rendezők. A rengeteg 
ember elszállásolása, a jószágállomány abrakolása mind-mind bevételt jelentett. 
Torontálvásárhely a maga évi négy nagyvásárával33 annyi tiszta jövedelemre tett 
szert, mintha lakosai duplán adóztak volna.34 Nem csoda tehát, hogy Torontál-
vásárhely 1906-ban takarékpénztárt is létesített a településen.35 A hagyományőr-
zés olyan erős maradt, hogy a négy, jószág- és kirakodóvásárt napjainkban is 
megszervezik, olykor rendkívüli vásárokkal is tetézve a kínálatot. 

A vásár a jószágok, termények és egyéb árucikkek adásvételén túl olyan élő 
információcserére és kulturális kölcsönhatásra is lehetőséget adott, amelyben a 
vásártartó közösség tagjai és a vásárba menők egyaránt gazdagodhattak. 

A délvidéki református egyház Trianon után 
Az első világháború utáni területi elcsatolások és a meghúzott új határok vi-

lágossá tették azt, hogy ezután már semmi sem lesz úgy, mint volt azelőtt. Ahhoz, 
hogy a kialakult új helyzetben meg lehessen szervezni az egyházi életet, számba 
kellett venni mindazt, ami megmaradt. E számbavételre és az egyházi élet to-
vábbgondolására gyűlt egybe 1920. október 21-én Rétfalun (ma Horvátország 
keleti részén felszik) az „országos egyház”, vagyis azok az egyházmegyék, 
amelyek a határmódosítás miatt csonkává lettek: a baranyai, bácskai, szlavóniai, 
békési, bánáti, belsősomogyi és Kecskemét-vidéki részegyházmegyék. Ezen a 
találkozón fölmérték azt, hogy hányan maradtak a szolgálattevők közül, és 
mekkora az a feladat, amellyel az új helyzetben meg kell birkózniuk. A találko-
zón nem született döntés, de már körvonalazódott a további egyházi élet mi-
kéntje. Egyesek ezt a találkozót tartják a későbbi Jugoszláviai Református Ke-
resztyén Egyház születési évének és eseményének. A kialakult új egyháztestet 
„országos egyháznak” nevezték, ami délvidéki sajátosság a református egyház-
ban, és az új államalakulat egész területén élő reformátusokat foglalta magába, 
de tulajdonképpen egyházmegyei rangú egyháztestet jelölt. A Szerb–Horvát–
Szlovén Református Egyházmegye 1923-ban alakult meg hivatalosan egy főes-
peressel és főgondnokkal az élen, valamint négy alesperessel, akik a területi 
adminisztrációt segítették az új egyházalakulatban. Az első megválasztott főes-
peres, a baranyai Kontra János csúzai lelkipásztor azonban úgy járt, mint Ga-
chal János apósa is, s mellette még sokan mások, akiket az új államhatalom 

 
33 Silling Léda: i. m. 112. 
34 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 16. 
35 Reiszig Ede – Vendé Aladár: Torontál vármegye községei, 127. 
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kiutasított az országból. Így kénytelenek voltak új főesperest választani a bácskai 
Klepp Péter torzsai lelkipásztor személyében, akit a túlfeszített munka miatt agy-
vérzés ért, és 1928-ban elhunyt, 44 évesen.36 

A következő megválasztott főesperes a bácskai Ágoston Sándor bácsfekete-
hegyi (Feketics) lelkipásztor lett, aki az egyházi élet szervezésében a kezdetektől 
fogva tevékenyen részt vett. Az ő érdeme az, hogy mindjárt a Trianon utáni esz-
mélés kezdetén, 1922-ben megalapította az államhatalom által 1918-ban elkon-
fiskált vukovári árvaház helyett a feketicsi árvaházat. A háború következtében 
árván maradt gyermekek megsegítésére talán ez volt akkor az egyik legszüksége-
sebb megvalósítás.37 

Ágoston Sándor idejében születtek olyan fontos dolgok, amelyek az egyház 
szervezeti élete és a gyülekezeti élet szempontjából szükségesek voltak. Munkatár-
saival valláskönyvet állított össze és adott ki, az ő idejében dolgozták ki az új 
egyházi törvénykönyvet, alapos előkészítés után református énekeskönyvet nyom-
tattak,38 amely az egyetlen református énekeskönyv, amely a Heidelbergi Káté be-
osztását követi,39 az ő szerkesztésében jelent meg a Magvető egyházi lap, és igyeke-
zett kapcsolatot ápolni és kiszélesíteni a nyugati protestáns egyházakkal.40 

1930-ban a jugoszláv parlament megalkotta az egyházügyi törtvényt, amely 
lehetővé tette azt, hogy a reformátusok is kidolgozzák és elfogadtassák a refor-
mátus egyházalkotmányt. Az új egyházi elnevezés a Jugoszláv Királysági Refor-
mátus Keresztyén Egyház lett.41 

1930. július 17-én Belgrádban a reformátusok előterjesztették az új egyházal-
kotmányt. Az elfogadást és jóváhagyást követően 1933-ban kiírták az országos 
választást, amelyen az országos egyház most már nem főesperest, hanem püspö-
köt választott. Ágoston Sándor lett a püspök, Bácsfeketehegy a püspöki székhely. 
A püspökséget (országos egyházat) négy esperesség alkotta: a bácskai, a bánáti, 
a baranyai és a szlavóniai. (E két utóbbi nemsokára egyesült. Külön egyházme-
gyét szerveztek a német ajkú protestánsok.)42 

 
36 Orosz Attila: A délvidéki református egyház vázlatos története. In: Ördögh Tibor (szerk.): 

Fejezetek Vajdaság egyháztörténetéből. Vajdaság III. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók 
Szervezete, Szabadka 2020, (112–171) 112–114. 

37 Uo. 127. 
38 Énekeskönyv református keresztyének számára. Szerk. Ágoston Sándor – Árokháty Béla – 

Karácsony Sándor. A Jugoszláv Királyság Református Keresztyén Egyháza, Subotica [Szabadka] 
1939. 

39 Orosz Attila: i. m. 114., 135–138. 
40 Uo. 118. 
41 Uo. 114. 
42 Uo. 131–128. 
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Már korábban is megindult a belmisszió a református egyházban. A Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület (KIE) az ifjúságot igyekezett összefogni és nevelni, a nő-
szövetségek áldozatos munkája nyomán a szeretetszolgálat bontakozott ki, a kul-
turális élet szervezése a magyarságtudatot erősítette.43 

Az 1941–1944 közötti időben Délvidék egy része visszatért az anyaországhoz, 
ezzel az országos egyház megszűnt. Bácska, a Muravidék és a Baranyai-három-
szög ismét Magyarország része lett, a Bánság német adminisztráció alá került. 
Ágoston Sándor a Dunamelléki Egyházkerületben lett esperes. A vissza nem 
csatolt Bánságban pedig a református egyház akkori alkotmánya szerint püspö-
köt választottak. A választás Gachal János debelyácsai református lelkipász-
torra esett.44 

A debelyácsai szolgálat (1922–1944) 
Egy évvel felesége halála után özv. Gachal János valósággal belevetette magát 

a munkába az új gyülekezetben, ami segített neki átvészelni a veszteséggel járó 
magányt. A Debelyácsai Református Egyház Nőegylete, amely 1923. október 31-
én alakult meg Gachal kezdeményezésére, a település legaktívabb karitatív szer-
vezetévé vált. Rövid idő alatt kétszázra nőtt a nőegylet tagjainak a száma, akik 
a hetente tartott bibliaórákon a kántortanító és a lelkipásztor vezetésével énekel-
tek, Igét olvastak, Igét hallgattak, imádkoztak, majd megosztották egymással 
ügyes-bajos dolgaikat, és ahol lehetett, segítettek, nemcsak egymásnak, hanem 
egyéb szükségben levőknek is. Nem maradt el a híres debeljácsai csigatészta-
készítés sem, amellyel a nagyvásárokba mentek, és az összegyűlt jövedelemből 
az egyház ügyeit finanszírozták, és a rászorulókon segítettek.45 

A lelkipásztor és a kántor együttműködése harmonikus volt. A Református Egy-
házi Dalegylet kimagasló teljesítményt nyújtva elnyerte nemcsak a település, ha-
nem az egész vidék elismerését. A dalegyletet egy lelkes fiatal kántor vezette, Vitkay 
Gyula,46 aki nemcsak lelkesedett a közösségi éneklésért, hanem a zeneszerzést is 

 
43 Orosz Attila: i. m. 128–131. 
44 Gasparics Judit – Ruda Gábor (szerk.): Drávaszög és Szlavónia. Adalékok a horvátországi ma-

gyarok nyelvéhez és kultúrájához. Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár 2014, 
65–66. 

45 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 56. 
46 Vitkay Gyula (1895–1973) zenei érdeklődése már gyermekkorban megmutatkozott. 12 éve-

sen több szólamra komponált egyházi énekeket, amelyeket diáktársainak is betanított. Kereske-
delmi iskolát végzett, és banktisztviselő lett, de a zene szeretete Debrecenbe vitte, ahol alapos 
egyházzenei képzésben részesült. Kántortanító, zenetanár, karnagy és zeneszerző volt, és Gachal 
János debelyácsai szolgálatának évei alatt az egyik kiemelkedő közösségszervező volt lelkipász-
tora mellett. A hatvanas évektől tagja volt a szerbiai zeneszerzők egyesületének. Ld. Bába Lúcia:  
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elismert színvonalon művelte. Emlékére nem véletlenül szerveznek Debelyá-
csán manapság is zenei fesztivált, amely a magyar népdal ünnepe minden évben. 
A VIVE (Vitkay-vetélkedő) Magyar Nóta- és Csárdásfesztivál két részből áll: az 
egyik előadóművészi, a másik zeneszerzői. 

Érthető tehát, hogy a korabeli Debelyácsa lelki és kulturális életének két moz-
gatórugója a verselő lelkipásztor és a zeneszerző kántor voltak, akik talán a leg-
szebb és leggazdagabb korszakát teremtették meg Debelyácsa addigi történeté-
nek. Bizonyára ez is hozzájárult a trianoni trauma könnyebb elhordozásához, 
mivel a közösségi tevékenységek az összetartozás érzését erősítették. A lelkipász-
tor és a kántor együtt szervezték meg a vasárnapi iskolát a gyermekek számára, 
és közel kétszáz gyermek vett részt rendszeresen azokon a közösségi lelki, szel-
lemi és kulturális tevékenységeken, amelyek arra is szolgáltak, hogy az idegenbe 
szorult nemzetrész magyarságtudatát ébren tartsák.47 

Debelyácsán is megalakult a KIE, amelyben mintegy száz fiatal vett részt, ahol 
a biblia tanulmányozása és az egyházi éneklés mellett önképzőköri tevékeny-
ség is folyt. Előadásokat hallgattak meg főleg magyar irodalom és történelem 
témakörben, ugyanis a szerb állami iskolákban nem tanítottak ilyen tantárgya-
kat. Kirándulásokat szerveztek, jeleneteket, színdarabokat tanultak be és adtak 
elő, amelyek közül Gachal János lelkipásztor többet is írt és rendezett számukra, 
s olykor ő maga is beállt a szerepjátszók közé.48 

Amikor a közösségi élet megszervezése olyan szintre jutott, hogy már nem 
fértek el a parókián, a gyülekezet felépítette a Református Vallásos Otthonnak 
elnvezett közösségi épületet (1927), amely méreténél fogva alkalmas volt min-
denféle művelődési rendezvény megtartására. Az épületben színpad is volt, en-
nélfogva amolyan falusi kisszínházként is működött, nézőterében pedig közel 
ötszáz ember fért el. Tömve is volt mindig a terem, ugyanis a színdarabok álta-
lában a magyar történelem jelentős eseményeit és hőseit jelenítették meg. A zenei 
aláfestést és a dalok kíséretét pedig a Vitkay Gyula által szervezett kis zenekar 
biztosította.49 Ezek a népszínművek erőteljesen hozzájárultak abban az időben 
a kisebbségi sorsba jutott lakosság magyarságtudatának fenntartásához. Az egy-
házi téren megvalósuló szerveződés és tevékenység lendületet adott a falukö-

 
Torontálvásárhely szépet álmodott. In: Hét Nap [online], LX. 2005/42. (okt. 18.), https://het-
nap.rs/cikk/Torontalvasarhely-szepet-almodott-1394.html (2021. máj. 14.). 

47 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 58. 
48 Matuska Márton: Értünk éltek, haltak. A nyájáért veszejtett Gachal János püspök és ifj. 

Thomka Károly esperes mártíromsága. In: Bereczky András (szerk.): Mártírok százada. ’56 és 
a XX. század magyar református lelkészvértanúi. A NyEMRLSz hittudományi tanácskozása, Felsőőr/Ober-
wart Ausztria, 2016. július 14–17. Kairosz Kiadó, Budapest 2017, (107–117) 110. 

49 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 62–63. 
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zösség életének is. Gazdakör, ipartestület, önkéntes tűzoltótestület, sportklub 
alakult, Gachal János pedig mindenütt jelen volt.50 

Debelyácsa tehát minden nehézség ellenére, amely az anyaországtól történt 
leválasztás következtében a közösségre szakadt, összeszedte erejét, és dinamiku-
san fejlődött. Három tényező együttes hatása eredményezte ezt a fejlődést. 
Az egyik az etnikai és vallási összetétel, a második a jól bejáratott és messze föl-
dön ismert vásár, a harmadik azok a kovász-emberek, akik a közösségben moz-
gósítottak és szerveztek. Húsz évvel az 1910-es népszámlálás51 után a faluközös-
ség lakóinak száma nagyjából ugyanaz maradt: az összesen 5180 személyből 
4138-an reformátusok, 498-an római katolikusok, 121-en evangélikusok, 100-an 
izraeliták és 25-en görögkeletiek voltak.52 

Az évenként legalább négy alkalommal tartott vásár, amely több ezer embert 
egybegyűjtő esemény volt, jól átgondolt logisztikát és közösségi szervezettséget 
feltételezett. A debelyácsaiak anyagi jóléte ezeknek a vásároknak volt köszön-
hető, ők pedig nem sajnáltak bőkezűen adakozni egyházi és kulturális célokra. 
A lelki és szellemi közösség, a kultúra gazdagodása azoknak a lelkes embe-
reknek volt köszönhető, akik azt kigondolták, szervezték és irányították, s akik-
nek élén Gachal János református lelkipásztor és Vitkay Gyula orgonista kántor-
tanító állt.53 

Gachal János azonban túllátott a saját szekértáborán, és nemcsak tájékozó-
dott a világban történő eseményekről, hanem tájékoztatott is. A Csekes Béla54 

 
50 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 60–61. 
51 Ld. Reiszig Ede – Vendé Aladár: Torontál vármegye községei, 127. 
52 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 60. 
53 Uo. 58. 
54 Csekes Béla (1881–1964) szülőfalujában, Búcson végezte alapfokú tanulmányait, a közép-

iskolát pedig a Budapesti Református Főgimnáziumban. A budapesti református teológia első 
évfolyamának elvégzése után a kanadai belmisszió kiemelkedő egyéniségének, James Robertson-
nak (1839–1902), a Kanadai Presbiteri Egyház szuperintendensének meghívására vállal szolgála-
tot Kanadában. Torontóban és Auburnban folytatott tanulmányokat és szerzett oklevelet 1904-
ben, majd a missziói tanács alkalmazásában Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban 
végzett szolgálatot. Megszervezte a buffalói és a franklini egyházközséget, ahol templomot is 
építtetett. 1908 és 1911 között a konvent utazó missziói lelkészeként New Jerseyben, Pennsylva-
niában és Ohióban tevékenykedett. Philadelphiában 1910-ben Világosság címmel havilapot jelen-
tetett meg az Amerikában élő magyarok számára. 1912-ben tért haza Magyarországra, ahol előbb 
a Kecskeméti Református Egyházmegye utazó segédlelkészeként végzett szolgálatot a szórvá-
nyokban, majd Kazsokon adminisztrátor, Felsőmocsoládon pedig megválasztott lelkipásztor 
volt. 1915-ben tért vissza szülőföldjére: Dunaradványon templomot építtet; 1918-ban házasságot 
köt Galambos Szerénával, Galambos László rétei lelkész lányával (gyermekeinek neve Béla és Ka-
talin); 1927-tól haláláig Szapon volt lelkipásztor. A Komáromi Református Egyházmegyében a 
következő tisztségeket viselte: egyházmegyei aljegyző, főjegyző, tanácsbíró és egyházkerületi  
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szapi református lelkipásztor szerkesztésében negyedévenként megjelenő Refor-
mátus Világszemle55 folyóiratban rendszeresen tájékoztatott a délvidéki reformá-
tusok helyzetéről. Például az 1932. évi májusi számban Macedoniai magyar reformá-
tusokról címmel56 Gachal János mint bánáti alesperes annak nyomán közölt 
információkat a macedóniai magyar reformátusokról, hogy meglátogatta a De-
belyácsáról odaszakadt magyar reformátusokat, akik a Vardar folyó mellett tele-
pedtek le a görög és bolgár határ közelében, ahol igen jutányos áron vásárolták 
fel az ottani földeket és az elmenekült török muzulmánok üresen maradt házait. 
Gachal tudósítása arról is beszámolt, hogy Macedóniában 1832. március 15-én 
megalakították az első magyar református fiókegyházat Sopot központtal.57 He-
lyi szinten Gachal János is próbálkozott egyházi lap szerkesztésével Debeljácsai 
Református Híradó címmel, amely azonban hamvába holt próbálkozásnak bizo-
nyult.58 

Gachal János magánéletében akkor állt be változás, amikor tíz év özvegység 
után 1931-ben ismét megnősült. Második felesége is szorgalmas segítőtársa volt 
a gyülekezeti munkában. Az 1933-ban kiírt egyházi választások nyomán Gachal 
János a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén Egyház égtájak szerint fel-
osztott négy egyházmegyéje közül a Keleti Egyházmegye esperese lett.59 Ehhez 
hét egyházközség tartozott a Temes és a Duna között, valamint Belgrád a Duna 
túloldalán: Fejértelep, Fehértemplom, Kevevára, Hertelendyfalva, Pancsova, De-
belyácsa és Versec. 

 

 
képviselő. Czinke Zsolt: A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború 
között – különös tekintettel a Református Világszemle szerepére. In: Kolumbán Vilmos József 
(szerk.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti 
Füzetek 24. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár 2018, (254–265) 263–264., ahol 
Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek...”. A Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi önéletrajzai (1943). Pápai Református Gyűjtemények, Pápa 2013, 359–
360-ra hivatkozik. 

55 A Református Világszemle tizenhárom évfolyamának számai 1931 és 1944 között jelentek 
meg Csekes Béla szerkesztésében, aki a világban élő református magyarságnak szánta a negyed-
évenként megjelenő lapot, hogy tudják, ki merre és hogyan él magyar reformátusként a nagyvi-
lágban. Ld. bővebben: Czinke Zsolt: A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világhá-
ború között – különös tekintettel a Református Világszemle szerepére, 259–265. 

56 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 69–72. 
57 Uo. 72. 
58 Uo. 76. 
59 Tenke Sándor – Berecz Ágnes (szerk.): i. m. 11. 
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Gachal János, az ember 
Gachal János a szükségben levő embert látta meg azokban, akik hozzá for-

dultak segítségért, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoztak, milyen 
nyelvet beszéltek, vagy milyen politikai meggyőződést vallottak. De kérés nélkül 
is segített, ahol tudott. A két világháború között a baloldaliságáról ismert Németh 
Péter, a későbbi kommunista párttitkár olyan segítséget kapott Gachal Jánostól, 
amiről míg élt, el nem feledkezett. Ugyanis amikor Németh Pétert börtönbe zár-
ták baloldalisága miatt, Gachal gondoskodott a jövedelem nélkül maradt, igen 
nehéz helyzetbe jutott feleségről, akinek két kisgyermeket kellett nevelnie: éle-
lemmel, ruhával, télen pedig tüzelővel látta el őket. Németh Péter egyik fiából, 
Istvánból, aki partizánként harcolta végig a második világháborút, publicista, 
majd az újvidéki színház alapítója és első igazgatója lett.60 

A zsidóüldözés idején olyan igazolásokat állított ki a Debelyácsára menekült 
zsidók számára, amelyek arról szóltak, hogy az illető a református gyülekezet tagja. 
Erről a mentőakcióról a református parókia iratai között megtalált dokumentumok 
tanúskodnak.61 Nem kis kockázatvállalás volt ez a német megszállás alatt, amikor 
azokat, akik a zsidókat segítették, azonnal lelőtték vagy felakasztották. 

Debelyácsa népe bizonyára Gachal János emberbaráti példaadására, valamint 
azért is, mert kisebbségként jobban átérezte az üldözöttek nehéz helyzetét, se-
gített a rászorultakon. Bár a kommunisták nem örvendtek nagy népszerűségnek 
a faluban, a faluközösség mégsem közösítette ki őket, hanem kezeskedtek értük 
a német megszállás idején. A fordulat után Debelyácsán is hatalomra került kom-
munisták nem felejtették el a falu népének emberségét, és sok esetben megvédték 
őket az atrocitásoktól. Azonban mindenkit ők sem tudtak kimenteni, sőt, közü-
lük is többen életüket vesztették azért, mert igyekeztek védeni saját nemzettár-
saikat. Debelyácsa sem kerülhette el a szerbek vérengzését, amelyet megtorlás-
ként és elégtételvételként követtek el amiatt, hogy 1941-ben, a délvidéki területek 
visz-szacsatolásakor a magyarok szerbeket gyilkoltak. 

Az 1941-ben történt területi visszacsatolások következtében megszűnt az ad-
dig létező Jugoszláv Királysági Református Keresztyén Egyház. A nyugat-bánáti 

 
60 „Németh P. István (Magyarcsernye, 1922–Újvidék, 1985. ápr. 20.): jugoszláviai magyar 

színigazgató. A világháború alatt partizánként harcolt. 1947–50 között kulturális területen dol-
gozott. 1950–57-ben az Újvidéki Rádió magyar adásának főszerkesztője volt. 1957-60-ban a Ma-
gyar Szónál újságíróként, 1960–73-ban a Fórum Kiadó főszerkesztőjeként tevékenykedett. 1973-
ban az Újvidéki Színház alapító igazgatója lett, 1984-ig tartó működése alatt megszilárdította a tár-
sulat helyét a jugoszláviai színjátszásban. 1984-től haláláig az újvidéki Sterija Játékok igazgatója 
volt.” Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar életrajzi lexikon (1978–1991). Akadémiai Kiadó, Budapest 
1994, 662–663. Ld. még Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 76. 

61 Uo. 
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jugoszláv területek német megszállás alá kerültek. Mivel a román vezetés is igényt 
tartott ezekre a területekre, a németek az egyensúly fenntartása érdekében egyik 
félnek sem adták át e területet, hanem megszállás alatt tartották. 

A megszállt bánsági területen szükségessé vált a református egyház struktúrá-
jának újraformálása. A választás kimeneteléről Gachal János értesítette levélben 
a Nagybecskereken szolgáló kollegáját, Szabó Zoltánt. Ez a debelyácsai reformá-
tus parókia levéltárában megmaradt levél bizonyítja azt, hogy Gachal János nem 
kinevezés és nem saját döntése nyomán, hanem választások útján lett püspök.62 
Ezt azért hangsúlyozzuk, mivel némelyek arra hivatkozva tekintették kétséges-
nek püspöki státuszát, hogy azt sem a német, sem a magyar hatóság nem ismerte 
el. Ebben a 754/1942 sz. levelében arról értesítette Szabó Zoltánt, hogy a meg-
szállt bánsági területek református gyülekezetei december 23-án tartottak válasz-
tói gyűlést Pancsován, s a leadott szavazatok összesítése alapján őt püspökké, 
Szabó Zoltánt pedig esperessé választották. 

Az utolsó évek 
Gachal János ott folyatta a szolgálatot, ahol a német megszállás előtt végezte. 

Szervezte a gyülekezeti életet, tartotta a lelket az emberekben. A bánáti magyarok 
ugyan csalódtak, hogy nem kerültek vissza az anyaországhoz, de a reménységet 
nem adták föl. A vallásos ünnepélyek, a színielőadások, az igehirdetések mind 
ezt a vágyat, ezt a reménységet táplálták. 

Gachal végezte a maga mentő misszióját, kommunisták és zsidók között, sőt 
egyesek úgy vélik, hogy szerbeknek is állított ki hamis bizonyítványokat, hogy 
mentse az életüket. Ez Gachal halála után derült ki, amikor vejét vitték volna 
kivégzésre Törökkanizsán. Az a szerb partizán, aki a házkutatást vezette, észre-
vette Gachal János fényképét a falon, és azt mondta, hogy annak az embernek a 
vejéért ő kezeskedik. Később kiderült, hogy Gachal János megmentette a szerb 
partizánt és családja életét, amikor a németek ki akarták végezni őket.63 

Amikor a háború eseményeiből már arra lehetett következtetni, hogy Német-
ország és szövetségesei vesztesként fognak kikerülni belőle, Gachalt többen is 
figyelmeztették, hogy jobb volna neki is elmenekülni. Ő viszont tiszta lelkiisme-
retére hivatkozott, és arra, hogy nem hagyhatja el a nyájat. Unokája, aki akkor 
kilencéves volt, úgy emlékezik vissza egy szabadtéri vallásos rendezvényre, hogy 
neki kellett elszavalni a Szózatot. El is kezdte, de nem tudta végigmondani, mert 

 
62 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 45–46. 
63 Ld. a Híveimet nem hagyhatom – Gachal János, a vértanú püspök című dokumentumfilmet. (2012. 

11. 10. A Duna TV Isten kezében című műsora.) https://www.youtube.com/watch?v=kKr8Slx 
SNuo (2021. jún. 19.). 
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valaki durván bekiabált: „Megállj, Gachal János, megkeserülöd még ezt!” A tüle-
kedésben valaki lekapta a gyereket az emelvényről, a rendezvény pedig gyorsan 
véget ért.64 A Vörös Hadsereg 1944. szeptember 12-én érte el Szörényvárnál 
(Turnu Severin) a jugoszláv határt, ahol Tito csapatai állomásoztak. Egyesült erő-
vel indultak Belgrád felszabadítására, ami október 20-án meg is történt. 

Gachal János unokája, özv. Farkas Lászlóné született Mohácsi Ilona úgy tud-
ja, és ez a legközvetlenebb családi forrás, hogy nagyapját november 17-én vitték 
el a községházára. A belgrádi győzelem után a szerbek szabad kezet kaptak az et-
nikai tisztogatásra. Az öldöklésnek egyesek szerint legalább tízezer magyar esett 
áldozatul, mások ezt a számot jóval magasabbra teszik. Legtöbbjüknek az volt a 
bűne, hogy magyarok. Az unoka visszaemlékezése szerint Gachal János 1944. ok-
tóber 3-án még meglátogatta őket Törökkanizsán, és akkor találkoztak utoljára.65 

Gachal János eltűnésének a hírét leánya és családja csak egy hónap múlva kapta 
meg levélben Törökkanizsán. Gachal Jánosné arra kérte a család tagjait, hogy 
valaki menjen el közülük ura megkeresésére, mert vele nem akarnak szóba állni 
a községházán. Gachal Jánosné arról tudósította a családot, hogy november 17-
én egy kovačicai (antalfalvi) ember fegyverrel ment Gachal Jánosért. Megvárta, 
amíg elbúcsúznak egymástól. Gachal János lehúzta a jegygyűrűjét az ujjáról, és 
odaadta a feleségének.66 

Az unoka elbeszélése szerint édesanyja, Gachal János leánya férfiruhába öltö-
zött, és egy ismerős és oroszul tudó szerb borbélyt kért meg arra, hogy kísérje el 
Debelyácsára. A háború miatt nagyon veszélyes volt akkor az utazás. Debelyá-
csán azonban vele sem akartak szóba állni, hiába hivatkozott arra, hogy az édes-
apja után érdeklődik. Akkor fölkereste Németh Pétert, akinek családját Gachal 
János táplálta, amikor ő kommunista nézetei miatt börtönben ült. Németh Péter 
a szavát adta, hogy kikutatja, mi is történt. Mindent megmozgatott, de azt a vá-
laszt kapta, hogy foglalkozzék a párt dolgaival, és hagyja az egyházi ügyeket.67 
Többen figyelmeztették, hogy ne folytassa a kutakodást. Egy év múlva bekopog-
tak Németh Péter ablakán, és a kihajoló párttitkárt fejbe lőtték.68 Valószínűleg 
túl közel járhatott már az igazság kiderítéséhez, vagy már ki is deríthette, mi tör-
tént azon az éjszakán, amikor Gachal Jánost elvitték a parókiáról. 

A faluból akkor és azután is vittek el személyeket, akik soha nem tértek vissza. 
Akik tudták, hogy mi történt velük, hallgattak. Olykor-olykor megosztottak egy-
egy történetfoszlányt a történésekből, amelyeknek ugyanaz volt a lényege: az 

 
64 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 105. 
65 Uo. (Gachal János unokájának, özv. Farkas Lászlóné Mohácsi Ilonának a nyilatkozta.) 
66 Uo. 
67 Ld. v. Bereczky András (szerk.): Mártírok százada…, 109. 
68 Matuska Márton: Megvert pásztorunk, 88. 
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elhurcoltakat megkínozták, majd agyonverték. Mai napig is csak sejtések vannak 
arról, hogy hová temették a megölteket. A féktelen öldöklés annyira megfélem-
lítette a bánáti magyarokat, hogy ezekről a tragikus eseményekről még 1990 után 
is félve mertek beszélni, és többségük nevük elhallgatását kérte. 

Gachal János elhurcolásának és meggyilkolásának körülményeit senki sem is-
meri pontosan. Az unoka visszaemlékezése szerint annyi bizonyos, hogy a paróki-
ára mentek érte. Hogy hová vitték onnan, hol és hogyan vették el az életét, nem 
lehet pontosan tudni. Nem maradt szemtanú, aki minderről beszámolhatna. Ab-
ban az időben a legtöbb elhurcoltat brutálisan megkínozták, majd agyonverték. 

A már említett unoka a nagyapja eltűnését közlő levél alapján – ezt Gachal 
János második felesége írta Törökkanizsára – úgy véli, hogy nagyapját 1944. no-
vember 17-én hurcolták el, és még aznap meggyilkolták.69 A debelyácsai refor-
mátus egyház anyakönyve szerint Gachal János 1944. november 12-én, vasár-
nap még bejegyezte egy ifjú temetését az elhunytak anyakönyvébe. A következő 
elhunytat november 27-én már a kántor, Vitkay Gyula temette.70 E két dátum 
közé tehető Gachal János mártíriuma, akit – ha az unoka állítása igaz – egy pén-
teki napon végezték ki, ahogyan Mesterét is, akinek feltámadásáról és az örök 
életről, amíg tehette, bizonyságot tett. Valószínű, hogy valahol a debelyácsai határ-
ban hantolták el. Sírhelye, amely emlékeztethetne arra, hogy ki volt, jeltelen. Ál-
dozatosan szolgáló élete viszont halála után is él és beszél. 
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* * * 
In this study we trace back the life of Reformed minister, dean and bishop János Gachal until 

his traceless disappearance. We also present the organisational development of the Reformed 
Church in southern Hungary at the moment of the collapse of Austro-Hungarian Monarchy and 
the border modifications that took place during the Second World War. János Gachal spent 
most of his ministry in southern Hungary where he experienced the horrors of both world wars. 
One can discover his integrity in a world that changed abruptly around him. He became active 
in saving communists, Jews and Yugoslav partisans. He was a skilled organiser of the congregations. 
The era of his ministry is characterised by a vibrant atmosphere regarding both the life of the 
church and the cultural and economic life of the communities. During the Second World War 
he has fallen victim to the unstoppable ethnical cleansing. Even today, nobody exactly knows 
what exactly happened and where was he buried. 
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