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Obnova života v cirkevnom zbore po oslobodení.Obnova života v cirkevnom zbore po oslobodení.

Rok 1945Rok 1945

Pre  lepšie  pochopenie  diania  v  oblasti  náboženského  života  vôbec  s
prihliadnutím  na  špecifickú  situáciu  reformovanej  cirkvi,  je  potrebné  uviesť
udalosti v týchto rokoch 1945 – 1953 aj v širších súvislostiach.

Slovenská Národná rada už svojim prvým nariadením zo dňa 1. septembra 1944
č. 1 o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci, potvrdila, že vojnový
Slovenský  štát  právne  nejestvuje  a  prevzala  všetku  štátnu  moc  s  cieľom
konštituovať štátnosť v rámci medzinárodno právne trvajúcej ČSR.

Nariadením č. 6 zo dňa 4. septembra 1944 boli zrušené nemeckej a maďarskej
národnostnej menšine na Slovensku všetky školy okrem ľudových škôl, ktoré boli
zriadené  do  6.  októbra  1938  a  zakázali  sa  aj  bohoslužby  v  nemeckom  a
maďarskom jazyku, ak boli zavedené po 6. októbri 1938. Neskôr boli prepustení
všetci  učitelia  a  štátni  zamestnanci  maďarskej  a  nemeckej  národnosti  zo
zamestnania. 

Predsedníctvo SNR malo po potlačení Slovenského národného povstania plné
moci a svoju činnosť začalo na oslobodenom území najprv 21. januára v Trebišove
a neskôr v Košiciach, kde sa 11. apríla 1945 znova konštituovala SNR a pracovala
v kompletnom zložení.

Maďarskí občania, ktorí žili na území opätovne pripojenom k Slovensku podľa
pôvodných hraníc pred 2. novembrom 1938, stratili podľa zákona č. 33/1945 Sb. z
15. mája 1945 československé štátne občianstvo a bol im konfiškovaný majetok,
boli  teda  osobami  bez  štátneho  občianstva.  Dotklo  sa  to  prevažnej  väčšiny
veriacich okolo 180 reformovaných zborov ich duchovných, kantorov i učiteľov.
Boli zrušené školy a absentovalo vyučovanie náboženstva. Ďalším krokom, ktorý
sa  dotkol  reformovanej  cirkvi  bolo  vysídlenie  práceschopných  občanov
maďarskej národnosti do českého pohraničia, keď na tieto práce bolo na základe
zákona č. 88/45 Sb.  „O všeobecnej pracovnej povinnosti vysídlených“ 41 640
Maďarov. 

Medzitým na Slovensku prebiehala tzv. reslovakizácia, ktorá sa uskutočňovala
podľa  smernice  Zboru  povereníkov  zo  dňa  2.  apríla  1946 a  neskôr  patrila  do
kompetencie  Ministerstva  vnútra  (Vyhláška  č.  20000/I  –  IV –  1946),  keď  za
Slováka boli pokladané osoby, ktoré sa k tejto národnosti, alebo inej slovanskej
národnosti  hlásili  pri  sčítaní  ľudu  v  roku  1930,  alebo  tie,  ktoré  sa  hlásili  k
slovenskej národnosti dnes, ak sú slovenského, českého alebo iného slovanského
pôvodu  a  nikdy  sa  neprevinili  voči  ČSR,  neboli  funkcionármi  fašistických
maďarských politických strán a nepomáhali maďarizácii. 

Do 1. júla 1946 sa mohli obyvatelia prinavráteného územia prihlásiť, že majú
pôvodnú slovenskú národnosť. Išlo o 410 820 osôb. 

Ústredná  reslovakizačná  komisia  do  1.  decembra  1948  priznala  slovenskú
národnosť asi 350 tisíc osobám.
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Obyvateľov južného Slovenska postavila pred dilemu – prihlásiť sa za Slováka,
alebo zdieľať osudy ľudí bez štátneho občianstva. 

Po februári 1948 bola reslovakizácia ukončená a z dlhodobého hľadiska nemala
žiadny význam, pretože po jej ústupe nastala re-maďarizácia. (V roku 1960 pri
sčítaní ľudu sa prihlásilo k maďarskej národnosti 518 782 osôb).

Veľké straty veriacich reformovaného vierovyznania spôsobila „Dohoda medzi
Československom  a  Maďarskom  o  výmene  obyvateľstva“,  ktorá  nadobudla
platnosť 15. mája 1946. 

Jej  podstatou  bolo,  že  osoby  slovenskej  a  českej  národnosti,  ktoré  sa  chcú
presťahovať na Slovensko, nadobudnú československé štátne občianstvo. Miesto
nich  v  takom istom počte  budú  do  Maďarska  presťahované  osoby  maďarskej
národnosti, ktoré stratili československé štátne občianstvo.

Podľa štatistických údajov v rámci výmeny obyvateľstva prišlo na Slovensko 71
787  osôb  slovenskej  národnosti  (medzi  nimi  aj  pisateľka  tejto  Kroniky)  a  do
Maďarska sa v rokoch 1945 – 1948 presídlilo 89 660 osôb maďarskej národnosti.
Počet reformovaných veriacich tak poklesol na území ČSR takmer o jednu tretinu.

Tento stav trval až do prijatia zákona č. 245/1948 Sb. o štátnom občianstve osôb
maďarskej národnosti z 28. októbra 1948. 

Občianstvo  mohli  nadobudnúť  len  osoby,  ktoré  1.  novembra  1938  boli
československými štátnymi občanmi a zložili  sľub vernosti  ČSR do 90 dní od
nadobudnutia účinnosti zákona. 

(Zdroje:  Beňa Jozef, Slovensko a Benešove dekréty, Belimex Bratislava, 2002;
Irmanová  Eva,  Maďarská  menšina  na  Slovensku,  Albis  International,  Ústi  na
Labem, 2005; Szabó Antal, A Szlovákiai Református Keresztény Egyház története,
Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1.  évf.  3.  sz  (1990, július)  a 4.  sz  (1990,
december; Zvara Juraj, Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945, Epocha
Bratislava, 1969).

V kontexte  uvedených zákonov a  nariadení  sa  vyvíjala  aj  situácia  v  oblasti
organizácie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Ako je nám známe z
už citovaného článku M. Hromaníka - „Ján Tomašuľa“ - Kalendár reformovaných
kresťanov na rok 2001, po celú dobu Slovenskej republiky (1939 – 1945) bola
spravovaná  Reformovaná  cirkev  na  Slovensku   Organizačným  výborom  ako
najvyššou cirkevnou inštanciou. 

Povereníctvo  SNR pre  školstvo  a  národnú  osvetu  na  žiadosť  Predsedníctva
Organizačného výboru zo dňa 10. februára 1945 v Bánovciach nad Ondavou vzalo
na vedomie, že Organizačný výbor bude spravovať celú reformovanú cirkev na
oslobodenom území, čo dalo na vedomie dňa 4. mája 1945 Jánovi Tomašuľovi.

Dôvody, prečo ďalšie písomnosti boli datované a zasielané z Košíc sú zrejme
tie, že Ján Tomašuľa bol v období od 1. mája do 15. augusta 1945 zamestnaný na
Povereníctve  slovenskej  národnej  rady  pre  školstvo  a  osvetu  v  Košiciach  a
nakoniec sa 1. októbra 1945 s celou rodinou presťahoval do Košíc na trvalý pobyt
a na adrese jeho trvalého pobytu vlastne sídlilo aj Predsedníctvo Organizačného
výboru Generálnej reformovanej cirkvi v ČSR.
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Ako sa dozvedáme zo štúdie  Szabó Antala  z roku 1990, vydal  Organizačný
výbor československej generálnej cirkvi smernice dňa 24. mája 1945 v Košiciach,
ktoré boli aj v maďarskom preklade doručené všetkým zborom, kde žili maďarskí
veriaci. 

Ich slovenské znenie nemáme t. č. (rok 2009) k dispozícii. 
Z maďarskej  verzie  je  nám známe, že bolo zriadených 9 seniorátov,  pričom

Toryský sa konštituoval až 1. októbra 1945. Spolu bolo na území Slovenska vyše
200 zborov. 

Zdôraznené  bolo,  že  dočasnou  administráciou  seniorátov  sú  poverení  len  tí
duchovní, ktorí ovládajú slovenský jazyk a sú štátnymi občanmi ČSR.

Senioráty:

1. Užsko - laborecký  slovenský,  poverený senior Jozef Rácz

2. Užský  maďarský,      -     „     - Sándor Újlaky

3. Ondavsko – zemplínsky slovenský,       -     „     - Pavol Horovčák

4. Zemplínsky maďarský,       -     „     - Sándor Dobos

5. Toryský slovenský,       -     „     - Štefan Könyves

6. Abaújský maďarský        -     „     - József Simon

7. Gemerský maďarský,       -     „     - Lajos Lenkey

8. Tekovský neuvedený aký -    „      - Ján Szirmai

9. Komárňanský maďarský,       -     „      - Béla Szabó 

Szabó Béla bol v roku 1948 vysídlený do Maďarska. Keď sme pátrali po tejto
skutočnosti, zistili sme, že jeho meno sa nachádza na listine vysídlencov pod č.
495, kde je uvedené:

Meno – Vojtech Szabó, bydlisko Bratislava, Molotovová č. 15, povolanie: farár.
Zväzok: XIX – A -/5 -d – III. járás Pozsony.

Podrobnejšie informácie o jeho osude nám poskytla duchovná Aranka Csonthó
z Bratislavy.

Jeho tri dcéry sa vydali za reformovaných farárov Zsigmunda Csukása,  Vince
Virágha a Jánosa Vaszilya.

Nekrológ o jeho úmrtí bol uverejnený v marci 1992 v Kalvínskych hlasoch.
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Určené  bolo  aj  to,  že  administratívnym  jazykom  v  styku  s  Organizačným
výborom  a  štátnymi  orgánmi  je  výlučne  slovenský  jazyk  a  nie  je  dovolená
dvojjazyčná korešpondencia.

Smernica  sa  zaoberala  aj  premiestňovaním,  resp.  preložením  duchovných.
Podmienkami prijatia kaplánov do duchovenskej služby, o obsadení uprázdnených
farárskych miest, o povinnom osvojení slovenského jazyka slovom i písmom u
starších  duchovných  do  troch  rokov  u  mladších  do  dvoch  rokov.  Ktorí  tieto
podmienky nesplnia a nezložia skúšku pred komisiou Organizačného výboru budú
zo služieb reformovanej cirkvi prepustení.

Ďalej určovala smernica aj formulu prísahy vernosti republike, vyhlásená bola
zbierka  pre  cirkevné  zbory,  ktoré  utrpeli  vojnové  škody.  Tieto  bolo  potrebné
nahlásiť v osobitnom dotazníku.

Tieto smernice boli doručené aj tekovskému seniorátu cestou Jána Szirmaiho,
ktorý sa v druhej polovici júla 1945 obežníkom č. 5/1945 zo dňa 16. júla 1945
dostavil do Levíc ku vtedajšiemu seniorovi Pálovi Czeglédy -mu a oznámil mu, že
24. mája 1945 dostal poverenie na administráciu seniorátu. O udalostiach, ktoré
nasledovali sa dozvedáme zo štúdie Antala Szabóa, ktoré kvôli histografii by bolo
užitočné preložiť do slovenského jazyka. 

Za  zmienku  stojí  aj  list  2045/46,  ktorý  podpísal  Andrej  Maťašík,  vtedajší
redaktor Kalvínskych hlasov a tajomník kancelárie Organizačného výboru.

Určený  bol  re-slovakizovaným,  slovensky  hovoriacim  a  maďarským
duchovným  bratom  ako  aj  laickým  pracovníkom  v  Slovenskej  reformovanej
cirkvi. Tento list je určite v archívoch viacerých zborov zachovaný, žiaľ v našom
navrátenom archíve chýba !

Vieme aj to, že v rámci dohody o výmene obyvateľstva bolo spolu so zbormi
presídlených viacero duchovných a  učiteľov.  Na zozname tých,  ktorí  mali  byť

  5



vysídlení,  sa  nachádza  aj  123  humenčanov,  z  nich  vyše  dvadsať  bolo
reformovaného alebo evanjelického a. v. vyznania. 

Na druhom mieste zoznamu, hneď za katolíckym duchovným v. v. Valentínom
Bélafym je  uvedený vtedajší  kurátor  a  pokladník  reformovaného  zboru  Štefan
Csontos s rodinou, presbyter Zoltán Demjén, Dr. Gejza Hazay, presbyter ev. a. v. s
rodinou,  rodina  Juhásová,  ktorá  vykonávala  zvonárske  a  kostolnícke  služby,
presbyterka Olga Gräfingerová a iní.  

Kurátor zboru István Deák s rodinou, ktorý tiež bol na zozname, sa dobrovoľne
odsťahoval do Budapešti. 

Štátna moc však z dôvodu spomínanej reciprocity v počtoch presídlencov už
občanov Humenného nevysídlila.

Od roku 1945 sa služby Božie konali v Humennom v slovenskom jazyku a
vykonával ich Jiří Ramesdorfer. 

Vieme to z dokladu „Prihláška vkladov“, ktorú podľa zákona museli predložiť
všetci, ktorí vlastnili vkladnú, alebo sporiteľnú knižku. 31. decembra 1945 tento
bol  prihlásený  v  Tatra  banke  –  filiálke  v  Humennom,  kde  je J.  Ramesdorfer
podpísaný. 

Z rukopisnej poznámky  J. Gazdoviča vyplýva, že  J. Ramesdorfer pôsobil na
Podkarpatskej Rusi a na územie Slovenska sa dostal niekedy koncom roka 1944,
ako utečenec, alebo presídlenec.

Ďalšie vklady a to bežný účet prihlásil 12. decembra 1945 aj predseda Herman
Lipkovič a pokladník Štefan Čontoš (Csontos) a to vklad vo výške 29 021.- Kčs.

V archíve sa zachoval aj list Predsedníctva Organizačného výboru generálnej
reformovanej cirkvi na Slovensku zo dňa 18. decembra 1945, kde informuje o
vydaní spevníka, ktoré „je k dodaniu v Ústredni Organizačného výboru po 65.-
Kčs“.

Hlavným kurátorom zboru po odchode  Istvána Deáka bol  Vojtech Helmeczi,
ktorý zomrel 20. mája 1950.

Viac písomných materiálov sme v archíve z tohto roku nenašli.

Rok  1 9 4 6
 

V tomto roku začal vychádzať ústredný časopis teraz už pod názvom „Kalvínske
hlasy“.  Zodpovedným  redaktorom  bol  Andrej  Maťašík,  duchovný  v  Lúčkach.
Vydavateľom  a  majiteľom  bol  Organizačný  výbor  reformovanej  cirkvi  na
Slovensku. 

V  našom  archíve  sme  našli  zachované  číslo  12,  vydané  v  Košiciach  15.
decembra 1946.

Z jeho obsahu je zaujímavé, že 1. novembra 1946 zasadal organizačný výbor,
ktorý  schválil  premenovanie  Ondavsko  –  zemplínskeho  seniorátu  na
„Hornozemplínsky seniorát“ z dôvodov historickej kontinuity.

Dozvedáme sa,  že  „..žiadosť  Alexandra  Brányika  o prijatie  do služieb  cirkvi
nebola doložená potrebnými dokladmi.“
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V roku 1946 bola reformovaná cirkev na Slovensku prijatá za člena Svetovej
rady cirkví v Ženeve.

Z roku 1946 sa zachoval „Seniorský obežník č. 1“, podpísaný seniorom Jozefom
Ráczom. 

V ňom sa zmieňuje o tom, že zatiaľ nemá žiadne bezpečné správy o seniorátnom
kurátorovi Štefanovi Štundovi. Dnes vieme, že v tom čase už nebol medzi živými a
zahynul v koncentračnom tábore v Mauthausene. Vyzýva k duchovnému životu,
vzájomnej láske a pomoci a verí, že poškodené kostoly a cirkevné budovy sa s
Božou pomocou podarí opraviť.

Ďalšie dve písomnosti prišli  z Reformovaného seniorského úradu vo Vyšných
Revištiach, administratíva Lúčky, podpísané Andrejom Maťašíkom. 

V jednom z nich žiada o vyplnenie  dotazníka,  ktorý mal byť zaslaný úradu
Synodnej rady Českobratskej cirkvi v Prahe, v druhom informuje, že na Slovensko
príde brat farár Ružička, ktorý navštívi niektoré zbory a bude mať prednášky.

V archíve  je  aj  list,  ktorým  veriaca  Rozália  Ujfalussyová určila  vo  svojom
závete, že je potrebné poukázať na účet humenského a vranovského zboru z jej
pozostalosti po 2 000.- Kčs.

Zo zápisu v matričnej knihe vieme, že na vizitácii v zbore boli dňa 23. mája
1946  duchovní Ján Čontofalský a Andrej Maťašík.

Služby božie vo Vranove nad Topľou v roku 1946 – 47 vykonával Ján Jencsik v
maďarskom jazyku.

Koncom roka 1946 a začiatkom roka 1947 sa začalo vysídľovanie Maďarov do
Čiech  a  niekoľko  tisíc  reformovaných  veriacich  ostalo  bez  duchovného
zaopatrenia.  Preto  sa  maďarskí  duchovní  z  južného  Slovenska  usilovali  ich
navštevovať. Už vo februári 1947 okolie Žatca a Roudnice nad Labem navštívil
Antal Szabó. Neskôr bola misijná stanica z Komárna dočasne preložená do Prahy,
misijný  duchovný Kálmán Tóth   navštevoval  veriacich  a  v  kostoloch  českých
bratov držal služby Božie a túto činnosť toleroval aj Organizačný výbor.

Organizačný  výbor  nariadil  koncom  roka  1946  a  začiatkom  roka  1947
uskutočniť voľby do všetkých seniorátov, čo sa aj uskutočnilo.

Rok  1 9 4 7Rok  1 9 4 7

Písomnosti z roku 1947 sú v našom archíve veľmi chudobné. Nachádza sa v
ňom výzva Daňovej správy v Humennom, aby Slovenská reformovaná cirkev v
Humennom predložila výkaz o cirkevnom majetku vrátane farských budov.

Zachoval  sa  aj  rukou  písaný  list  Andreja  Maťašika,  kde  informuje  o
mládežníckej konferencii, posviacke základného kameňa pre kostol v „Lúčkach“ a
o  seniorátnom  valnom  zhromaždení  z  príležitosti  inštalácie  novozvolených
funkcionárov seniorátu.

Seniorátne valné zhromaždenie sa konalo 14. septembra 1947. Do úradu bol
uvedený  Ján Čontofalský,  novozvolený senior užsko – laboreckého seniorátu a
Vojtech Bittó do úradu seniorátneho duchovného sudcu.
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Pri  tejto  príležitosti  bol  posvätený  aj  základný  kameň  nového  kostola  v
Lúčkach.

Pozývací oznam k vysviacke kostola v Lúčkach

Zachoval sa Obežník č. l, ktorý všetkým zborom 8. októbra 1947 poslal senior
Ján  Čontofalský.  S  úctou  spomenul  na  nebohého  seniora  vdp.  Jozefa  Rácza,
poprosil  všetkých  o  spoluprácu  vo  vtedajších  ťažkých  časoch,  vyzval,  aby
neochabovali na duchu a volal ich všetkých do práce na vinici Pánovej.

V  roku  1947  zomrel  aj  Jozef  Virág z  Malých  Ozoroviec,  bývalý  senior
Hornozemplínskeho seniorátu.

V archíve sa zachovalo aj jedno číslo Kalvínskych hlasov zo dňa 20. septembra
1947.  Nachádzame  v  ňom zaujímavú  informáciu  o  preverovaní.  „Preverovací
senát pre preverenie duchovných sa zišiel v dňoch 23. a 24. októbra a 11. a 12.
novembra“.

Píše sa, že doteraz bolo na základe nariadenia SNR preverených 17 duchovných
2 penzisti  a 3 vdovy slovenskej  národnosti.  Žiadosti  o výnimku si podalo 179
aktívnych duchovných a 71 vdov a penzistov maďarskej národnosti. Z nich pre
duchovných bol podaný návrh na udelenie výnimky u 46 duchovných. Zamietnutá
výnimka u 56 duchovných; odložených pre nedostatok dokladov bolo 34 žiadostí,
6 odišlo do Maďarska, alebo zomreli a 37 duchovných si žiadosť nepodalo.

V matrike zboru sme našli podpisy:  Andreja Maťašika, Jána Čontofalského a
Juraja Ramesdorfera z príležitosti vizitácie zo dňa 3. júna 1947.

Rok  1 9 4 8Rok  1 9 4 8

Z  roku  1948  sa  v  archíve  zboru  nezachovala,  resp.  sme  nenašli  žiadnu
písomnosť,  okrem  11  čísiel  časopisu  „Kalvínske  hlasy“,  ktoré  vychádzali  ako
dvojtýždenník. 
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Výkonným redaktorom bol Dr.  Vojtech Ozorovský a zodpovedným zástupcom
časopisu Andrej Maťašík. 

Práve z 1. čísla zo dňa 20. januára 1948 sa dozvedáme, že dňa 21. decembra
1947 v rámci ranných služieb Božích bol exmitovaný v košickom reformovanom
chráme brat  Juraj Gazdovič, rodák z Jenkoviec, náš neskorší dlhoročný farár –
administrátor.

Zaujímavý je článok „V mene Božom“ od  Andreja Maťašíka, kde hodnotí rok
1947 a hovorí o úlohách na rok 1948. 

Je  známe,  že  cirkevné  školy  boli  už  poštátnené,  čo  znamenalo  ťažkosti  v
náboženskej výchove mladých. Nepodarilo sa ukončiť organizačné provizórium,
hoci po uskutočnení volieb boli zriadené senioráty, ale štátna vrchnosť dočasný
organizačný štatút neschválila. 

Okrem iného doslovne píše:
„V súvislosti s nevyriešenou otázkou štátneho občianstva obyvateľov maďarskej

národnosti a v súvislosti so slimačím tempom prevádzania reslovakizačnej akcie a
s presťahovaním do Maďarska tých, ktorí tam patria, muselo sa odložiť schválenie
zvolených  synodálov  našej  cirkvi  a  dôsledkom  toho  nemohla  byť  ani  synoda
zvolaná, aby mohla žiadúcne urýchliť vývoj našich záležitosti“. 

Ďalej  píše  o  tom,  že  mnohí  penzisti  a  vdovy  žijú  v  biede,  nie  sú  im
poukazované dôchodky, ale v biede žijú aj farári, a to aj niekoľkí Slováci. 

O mnohých (Maďaroch) bolo zistené, že sú politicky nezaťažení, teda by mohli
pre Republiku v rámci cirkvi kľudne pracovať. 

Informuje,  že  od  1.  septembra  pracuje  v  Čechách  senior  Turnský a
splnomocnenec komárňanského seniorátu K. Tóth, ktorí sa starali o slovenských a
najmä o maďarských veriacich vysídlených do Čiech.

Cirkevný  život  na  poli  vnútromisijnom  sa  v  maďarských  zboroch,  ako  sa
dozvedáme zo štúdie  Szabó Antala, rozbehol  hneď po prechode  frontu  v máji
1945.   Zvlášť  významné boli  nedeľné  školy pre  deti,  schôdzky a  konferencie
duchovných, ktoré sa konali v Leviciach, Komárne, ale aj inde. 

Na konferenciu do Komárna v marci 1948 prišiel aj  Andrej Maťašík. Táto sa
konala  tesne  po  februárových  udalostiach  (Andrej  Maťašík bol  poslancom
Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu). 

Zastavil  sa  tam  na  ceste  z  Prahy,  kde  sa  stretol  s  profesorom  Jozefom
Hromádkom, ktorý mu údajne odporúčal:  „Ak niekedy, tak teraz choďte medzi
nich“ (Ha valaha, úgy most menjen közéjük).

Historické udalosti sa potom vyvíjali tak, že v Maďarsku na jar 1948 prevzala
moc tiež  komunistická strana a  obidve krajiny sa  dostali  pod vplyv  sovietskej
sféry a patrili do skupiny tzv. ľudovodemokratických spriatelených štátov.

Predseda  vlády  A.  Zápotocký  vo  svojom  prejave  v  Bratislave  v  júni  1948
uviedol, že Maďari,  ktorí  sa neprevinili  voči ČSR dostanú štátne občianstvo a
presídľovanie  sa  skončí  31.  decembra  1948.  To  sa  aj  stalo  na  základe  už
spomínaného zákona č. 245/1948 Sb. zo dňa 25. októbra 1948.
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V Kalvínskych hlasoch č. 9 zo dňa 15. mája 1948 je uvedený rozsiahly článok
A. Maťašíka:

 „Dnešný stav Reformovanej cirkvi na Slovensku“:
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Tiež v uvedenom čísle je aj ďalší článok o histórii našej cirkvi v článku pod
názvom: „Poslovenčovanie služieb Božích a naše cirkevné zbory“ 
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Uvádza  sa  v  ňom,  že  rozhodnutia  o  bohoslužobnej  reči  podľa  Ústavy  je  v
kompetencii  zborov a seniorát  resp.  Organizačný výbor rozhodnutie zboru,  len
vezme na vedomie.

V  Kalvínskych  hlasoch,  čísle  19  zo  dňa  31.  októbra  je  opäť  článok  A.
Maťašíka: „Začína sa nová epocha dejín ref. cirkvi na Slovensku“, ktorá je zrejme
reakciou na uvedené skutočnosti.
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V  Kalvínskych  hlasoch  č.18  z  15.

októbra  1948  je  v  rubrike  „Bez

komentára“  uvedený  článok,  „Úprava

postavenia  osôb  maďarskej  národnosti“

Je to článok prevzatý z Nového slova  zo

dňa 1. októbra 1948 z pera  Dr. Gustáva

Husáka,  kde  sa  píše,  že  obyvatelia

maďarskej  národnosti  dostanú  všetky

občianske,  demokratické  a  politické

práva, ktoré Ústava pre svojich občanov

zaručuje.

V  Kalendári  reformovaných

kresťanov  na  rok  2000  je  uverejnený

zoznam zborov a ich duchovných z pera

Juraja Halása, vtedajšieho duchovného v

Bežovciach.

Udáva, že v roku 1948 v Humennom

pôsobil  duchovný  Vojtech  Nitray.  Túto

skutočnosť  podporuje  zápis  v  matrike,

kde ako vizitátori sú uvedení 4. júna 1948

Vojtech  Bittó a  Vojtech  Nyitray. Služby

Božie  Vo  Vranove  nad  Topľou  v

maďarskom jazyku v rokoch 1949 – 1950

vykonával  Vojtech Bittó, ktorý tak isto v

roku  1949  konal  služby  Božie  v

Humennom, ale už v slovenskom jazyku.
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Od roku 1949 až po súčasnosť sa zachoval pokladničný denník, z ktorého sme
získali veľa informácií.

Z roku 1949 sme v našom archíve nenašli okrem 13 čísiel časopisu Kalvínske
hlasy, žiadne písomnosti.

Vieme však, že cirkevný život sa oživil, ako v Humennom, tak aj vo Vranove
nad Topľou.

29. júna 1949 sa konalo v Humennom Seniorátne valné zhromaždenie. Zbor sa
na túto významnú udalosť dôkladne pripravoval. V kostole opravili podlahu o čom
svedčí zápis v pokladničnej knihe, kde sú uvedené výdavky za kúpu dosiek vo
výške 2 680,- Kčs za ich ohobľovanie 190.- Kčs a za práce pri ich položení 1 500.-
Kčs. Vtedy bol prepísaný aj nápis nad kazateľnicou z maďarčiny do slovenčiny.
Za túto prácu bolo zaplatené maliarovi 350.- Kčs.
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O tejto udalosti máme informáciu a čísla 13 Kalvínskych hlasov z roku 1949, i
keď poznámka autora nie je lichotivá, kvôli dokumentácii ju uvádzame v plnom
znení.

V čísle  17  Kalvínskych  hlasov  zo  dňa  15.  septembra  je  uverejnený  článok
vtedajšieho  kurátora  Štefana  Csontosa  (viď foto) s  veľavravným  názvom:
„Radostný deň vo Vranove“.
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Príjmy  zboru  pozostávali  prevažne  z  cirkevnej  dane,  milodarov  a  ofier
(peršeľu), z nájmu za farský byt a uvedený je aj príjem vo výške 3 500.- Kčs za
farské pozemky.

Výdavky  boli  na  cestovné  pánovi  farárovi  Vojtechovi  Bittóovi,  na  odmenu
zvonárovi, zaplatené bolo poistenie proti požiaru a daň z nehnuteľnosti. Zakúpená
bola aj kniha matrík, pretože predošlá sa stratila počas evakuácie.

Príjmy spolu činili 20 138,20   Kčs
Výdavky                                                                        15 605,20       Kčs
Zostatok 4 533.- Kčs

Pod vyúčtovaním sú podpísaní kurátor pokladník  Štefan Csontos a presbyteri
Ladislav Török a Ladislav Gutray.

Z  hľadiska celej  Reformovanej  cirkvi  a  nekatolíckych cirkví  vôbec,  bol  rok
1949 prelomový a štátne zákony prijaté v tomto roku na dlhé roky, prakticky do
roku  1989  ovplyvnili  fungovanie  cirkevného  života  a  životy  duchovných  a
veriacich.

Dňa 14.  októbra 1949 boli  prijaté  cirkevné zákony, podľa ktorých sa  zriadil
Štátny  úrad  pre  cirkevné  veci  a  to  č.  217  a  218,  ktorý  upravil  hospodárske
zabezpečenie evanjelických cirkví. Jedným z kľúčových ustanovení bol tzv. štátny
súhlas, t. j. duchovný mohol vykonávať službu v cirkvi len po predchádzajúcom
súhlase štátu, na Slovensku to bol Slovenský úrad pre veci cirkevné v Bratislave
(SLOVÚC). Taktiež štát dozeral na majetok cirkvi (prevažná časť majetku, t. j.
školské budovy a časti pozemkov už boli poštátnené), na vyučovanie náboženstva,
predpísal  znenie  sľubu  vernosti  Československej  republike  a  určoval  spôsob
odmeňovania  a  sociálneho  zabezpečenia  duchovných.  V  právomoci  mal  aj
kontrolu hospodárenia cirkví. Všetky nariadenia boli uverejňované v Cirkevnom
vestníku, ktorý bol bezplatne zasielaný všetkým farským úradom. V archíve nášho
zboru sa zachovali niektoré čísla od 1. ročníka v roku 1950 do roku 1954.

Prelomovým  podujatím  v  živote  reformovanej  cirkvi  bola  pastorálna
konferencia všetkého duchovenstva na Slovensku. Zvolal ju Organizačný výbor po
porade  so  seniorátmi  a  za  miesto  konania  sa  po  dohode  určilo  Komárno.
Konferencia sa konala v dňoch 15. a 16. marca 1949. Ako je uvedené v čísle 4
Kalvínskych  hlasov,  konferencia  sa  mala  konať  s  vedomím  rešpektovaním
slovensko – maďarskej rovnoprávnosti.  Tak sa aj stalo a všetky prednášky boli
prekladané  do  obidvoch  jazykov  a  služby Božie  a  modlitby  boli  dvojjazyčné.
Konferencie  sa  zúčastnil  aj  vysokovážený  člen  výboru  Svetovej  rady  cirkví
profesor Husovej fakulty v Prahe Dr. Jozef Hromádka, ktorý okrem iného ponúkol
možnosť  štúdia  pre  reformovaných  teológov  a  zriadenie  maďarskej  katedry  či
oddelenia.  Tak  so  súhlasom  štátu  potom  vymenovali  za  profesora  Štefana
Turnského  a za docenta Kálmána Tótha.  Zaujímavá je skutočnosť, že duchovný
predseda Organizačného výboru, senior Ján Tomašuľa predniesol otvárací prejav v
oboch rečiach.
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Z  príležitosti  konferencie  sa  konalo  aj  Valné  zhromaždenie  Jednoty
reformovaných  duchovných  v  ČSR  a  za  predsedu  bol  zvolený  komárňanský
duchovný Zoltán Galambos.

Rokovalo sa o zvolaní Synody, ktorá by pripravila novú Ústavu.
V  septembri  1949  sa  uskutočnili  vo  všetkých  zboroch  voľby  do  Synody.

Zoznam  riadnych  i  náhradných  členov  je  uverejnený  v  čísle  22.  Kalvínskych
hlasov, pričom sa tu stretávame s menom Imricha Vargu, duchovného v Rimavskej
Sobote, ktorý sa neskôr stal dlhoročným biskupom. Do Synody bol zvolený aj Pál
Czeglédy, farár z Levíc, ktorý bol uznávaným odborníkom na cirkevné právo.

Synodný prípravný výbor v dňoch 14. a 15. decembra v Košiciach uskutočnil
redakciu  návrhu  ním  vypracovaného  návrhu  cirkevnej  Ústavy  a  bola  zaslaná
jednotlivým zborom na posúdenie.

Rok 1 9 5 0Rok 1 9 5 0

V Kalvínskych  hlasoch  č.  4  z  roku  1950  je  informácia,  že  podľa  hlásenia
seniorátnych úradov ku dňu 1. januára 1950 mala Reformovaná cirkev 134 400
duší v 260 matkocirkevných zboroch. Obsadených bolo 170 farárskych staníc a
jedna kaplánska stanica. Stav v seniorátoch bol nasledovný:

          Seniorát                             Počet matkocirkví s filiálkami         Počet veriacich

1. Komárňanský 50 35 848

2. Tekovský 31 12 988

3. Gemerský 36 21 997

4. Abaúj – turňanský 14   6 097

5. Torysský 14   7 187

6. Hornozemplínsky 18   6 374

7. Dolnozepmlínsky 18 11 526

8. Užsko – laborecký 10   6 229

9. Užský 14   6 140

Organizačný  výbor  Generálnej  reformovanej  cirkvi  na  Slovensku  zriadil  aj
misijný výbor, ktorého predsedom bol Koloman Tóth z Komárna. Členmi boli Ján
Čontofalský, senior z Lastomíra, Karol Urban z Bátky, Daniel Végh z Čalova, Ján
Vaszily z Trhovišťa, Zsigmund Csukás zo Šamorína a Alexander Csatlós z Veľkých
Kapušian. Zapisovateľom bol Ján Vaszily. 

11. - 15. apríla 1950 sa uskutočnil v Košiciach vnútromisijný kurz a konferencia
duchovných  Reformovanej  cirkvi  na  Slovensku,  ktorého  sa  zúčastnilo  94
duchovných.
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Prednášku na tému: „Vnútorne obnovená cirkev v službách mieru“ mal docent
J. Jeschke, z Husovej fakulty v Prahe. Celé jej znenie je uverejnené v Kalvínskych
hlasoch č. 7 a 8.

V tomto roku sa konalo aj viacero mierových konferencií. Jednou z nich bola aj
mierová konferencie duchovných všetkých cirkví na Slovensku 4. decembra 1950
na Sliači. Za reformovaných duchovných prehovoril  Andrej  Maťašík,  generálny
tajomník ev. reformovanej cirkvi.
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Od roku 1951 sú zachované zápisnice zo zasadnutí presbytérií, pričom zápisy z
niekoľkých rokov chýbajú.

Administrátorom zboru bol farár Vojtech Bittó, ktorý do zboru na služby Božie
dochádzal.

24. mája 1950 zomrel hlavný kurátor zboru Vojtech Helmeczi. 

Pohrebné obrady vykonal Ján Čontofalský a administrátor zboru Vojtech Bittó.
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Dňa 2. júla 1950 sa zišlo mimoriadne zasadnutie presbytéria, aby si uctili jeho
pamiatku. Od týchto čias sa už nevolil hlavný kurátor, ale vo funkcii pokračoval
kurátor a pokladník Štefan Csontos.

Zo  zachovaných  záznamov  v  pokladničnej  knihe  je  známe,  že  príjmy  boli
tvorené z obvyklých zdrojov, a to z cirkevnej dane, milodarov a ofier do kostolnej
pokladničky. Príjem bol aj z nájmu farskej budovy, v ktorej býval nájomník pán J.
Zbor a platil 150.- Kčs mesačne. 

Zbor dostal aj významný príspevok z Generálnej cirkvi v sume 7 881.- Kčs,
ktorý bol použitý ako plat kazateľovi Gutraymu. 

Výdavky boli najmä na cestovné trovy farárovi, odmeny kostolníkovi a neskôr
na  plat  Ladislavovi  Gutraymu,  učiteľovi  na  základnej  škole,  ktorý  viac  rokov
pôsobil ako kantor a laický kazateľ.

Uvedená je aj daň z nehnuteľnosti,  administratívne výdavky, vodné a stočné,
kominárske poplatky a pod.

Príjmy spolu činili 24 860.- Kčs
Výdavky spolu                                                            24 797,30      Kčs
Zostatok 62,70 Kčs

Podpísaní sú kurátor a pokladník  Štefan Csontos, presbyter  Ladislav Török a
vizitátor Ján Čontofalský.

Z roku 1950 sme v archíve našli list z Okresného národného výboru (ONV) v
Humennom  –  oddelenie  pre  veci  cirkevné,  kde  cirkevný  tajomník  žiada  o
zhotovenie súpisu cirkevného majetku v zmysle SLOVÚC.
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V archíve je  aj  list  z  25.  apríla,  kde ONV oznamuje,  že  nakoľko majiteľ  –
Reformátska cirkev Humenné na predmetnej  pôde nepracuje, táto sa  vykupuje.
Jednalo sa takmer o 2 hektáre pôdy.
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Hneď v januári a to 25. sa uskutočnila v Košiciach Mierová konferencia, ktorej
program a diskutujúci sú rukou dopísaní na pozvánke:

V druhom januárovom čísle Kalvínskych hlasov z roku 1951 je obsiahly článok
„Pripravujeme sa na Synodu“, kde sú zhrnuté poznatky z prípravy Ústavy pod
vedením Pála Czeglédyho.

Ústavodarná Synoda sa zišla v Bratislave dňa 3. a 4. augusta 1951.Na Synode
vo voľbách  bol  za  duchovného predsedu zvolený  Ján Tomašuľa,  za  svetského
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predsedu  Vojtech  Ozorovský.  Za  prvého  duchovného  podpredsedu  bol  zvolený
Imrich  Varga,  za  svetského  podpredsedu  Dr. Imrich  Soós  z  komárňanského
seniorátu. Za druhého podpredsedu bol zvolený  Eduard Vágó  z komárňanského
seniorátu  a  za  svetského  druhého  podpredsedu Bartolomej  Csáji z  abauj  –
turnianského seniorátu.

Za duchovných synodnych zapisovateľov boli zvolení Štefan Thége – Konkoly z
gemerského  seniorátu  a  Ján  Čontofalský z  užsko  –  laboreckého  seniorátu.  Za
svetských synodných zapisovateľov boli  zvolení Dr.  Ladislav Šutka z užského
seniorátu a Ľudovít Rácz z tekovského seniorátu.

Za  synodného  hospodára  bol  zvolený  Koloman  Végh z  komárňanského
seniorátu.

Po odhlasovaní Ústavy Predsedníctvo Synody dňom 6. augusta 1951 prevzalo
administratívnu  správu Generálnej  cirkvi  od  Organizačného výboru.  Slovenský
úrad  pre  veci  cirkevné  dňa  22.  októbra  pod číslom 2288/1951  leg.  vzal  novú
Ústavu so súhlasom na vedomie a tak ju synodné predsedníctvo dňa 6. novembra
1951 aj vyhlásilo.

5. - 7.  decembra 1951 Synoda opäť zasadala v Košiciach a zvolila 14 stálych
členov Synodnej rady. Na jej čele stálo Predsedníctvo synody a jej členmi boli
duchovní a svetskí predsedovia a podpredsedovia zvolení na Synode v Bratislave.

Synoda  prijala  aj  smernice  pre  vypracovanie  jednotlivých  štatútov.  Ústava a
štatúty  boli  postupne  uverejňované  v  Cirkevnom  vestníku,  a  to  dvojjazyčne,
slovensky a maďarsky.

Tak  isto  Kalvínske  hlasy  začali  v  roku  1951  vychádzať  v  oboch  jazykoch.
Maďarsky názov je odvtedy – „Kálvinista Szemle“.

Dňa  10.  júna  1951  bolo  uskutočnené  mimoriadne  zasadnutie  presbytéria.
Ladislav Gutray, ktorý bol v tom čase kantorom a laickým kazateľom, informoval,
že  Krajský  národný  výbor,  cirkevné  oddelenie  v  Prešove  poskytne  na  opravu
kostola a farskej budovy 50 000.- Kčs a zbor môže uskutočniť opravy až do výšky
80 000.- Kčs. 

Najnutnejšie opravy sa mali týkať:

– oprava veže a hviezdy na kostole
– schodišťa vo veži
– zábradlia na chór
– podesty
– oprava zvona

Farskú budovu bolo potrebné ovakovať a vymaľovať, opraviť plot a železné
brány a opraviť celý plot pred kostolom.
Opravu mal vykonať Stavebný kombinát v Humennom.
O vysviacke hviezdy sa dozvedáme z Kalvínskych hlasov v čísle 21. - 22 z 30.
novembra 1951, kde čítame:
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V pokladničnom denníku o týchto opravách nie je záznam. Uvedené sú príjmy z
milodarov a ofier do pokladničky.

Najviac výdavkov tvorili odmeny  L. Gutraymu, cestovné pre pána seniora  J.
Čontofalského, ktorý slúžil v Humennom, odmena zvonárovi, výdavky spojené s
vizitáciou, poplatky pre mesto.
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Z údržbárskych prác je uvedená len kúpa dvierok na komín a klampiarske práce
vo výške 624.- Kčs

Príjmy činili 14 865,20 Kčs
Výdavky                                                                       14 509,20         Kčs
Zostatok      356.- Kčs

Podpísaní sú  Ladislav Gutray ako ref. kazateľ a  Štefan Csontos ako kurátor a
pokladník.

Vizitáciu dňa 14. júna 1951 vykonali – senior  Ján Čontofalský a farár  Štefan
Abary.

Rok  1 9 5 2Rok  1 9 5 2

V zápisnici z presbytéria zo dňa 14. apríla 1952 je uvedené, že administrátorom
zboru bol vdp. senior Ján Čontofalský.

Predmetom rokovania bolo vymáhanie nájomného od Jozefa Zbora, bankového
úradníka a jeho manželky Heleny, ktorí do februára 1952 bývali vo farskej budove
a nemali vyrovnaný nájom.

22. júna 1952 sa konali voľby kurátora a presbytéria. Na voľbách bol prítomný
senior Ján Čontofalský, ktorý informoval, že do funkcií môžu byť volení muži i
ženy, ak si plnia riadne povinnosti členov zboru.

Za  kurátora  bol  jednohlasne  zvolený  Štefan  Csontos,  ktorý  túto  funkciu
vykonával už predtým. Za presbyterov boli zvolení:

Ladislav   Török,            profesionálny fotograf

Ladislav Kovássy, majiteľ holičstva

Ladislav Lipkovič majiteľ benzínovej pumpy a taxikár

Andrej Kováč opravár v rušňovom depe

Dr. Barnabáš Peley lekárnik

Oľga Gräfingerová 

Rozália Kováčová 

Vedenie pokladne zrejme prevzal Ladislav Gutray, záznamy z roku 1952, 1953,
1954, 1955 až do 1. apríla 1956 v pokladničnom denníku nie sú uvedené.

V archíve zboru sa zachovali pokyny SLOVÚC -u k vyhotoveniu a vedeniu
inventára. Tento „Prehľad o majetku fary“ bol vyplnený 31. decembra 1952 a je
podpísaný Ladislavom Gutraym, ktorý vtedy s rodinou býval vo farskej budove. Je
uvedený prehľad pozemkov a budov, prehľad poistiek, inventár vo farskej budove,
kostole i v knižnici.
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Súpis majetku bol vykonaný dňa 30. júna 1952, kde sa ešte udáva výmera pôdy
3 hektáre, 33 árov a 80 m2. Ako vieme, neskôr bola táto pôda vyvlastnená a tzv.
„vykúpená“ štátom.

Redakciu časopisu Kalvínske hlasy v roku 1952 prevzal  Zoltán Galambos z
Komárna. Z informácií v nich uverejnených vieme, že všeobecná obnova funkcií,
t. .j. kurátorov a presbyterov sa mala ukončiť v júni 1952.

Do platnosti od 20. augusta vstúpili už aj viaceré štatúty.

Rok  1 9 5 3Rok  1 9 5 3

Z roku 1953 sa zachoval len jeden zápis z 2. marca z mimoriadneho zasadania
presbytéria.  Jej  predmetom  bola  žaloba  pána  farára  Vojtecha  Bittó -a  voči
Ladislavovi  Gutraymu o  sumu  1 000.-  Kčs,  ktoré  dala  ako milodar manželka
nebohého  Vojtecha Helmeczyho a  ktoré  mali  byť zapísané do knihy milodarov
resp.  Pokladničného  denníka.  Vojtech  Bittó uvádzal,  že  L.  Gutray tento  obnos
neodviedol  do  pokladne  zboru.  L.  Gutray žiadal  presbytérium  o  vydanie
potvrdenia,  že  peniaze  boli  riadne  zaevidované  a  vyúčtované  v  roku  1950.
Presbytérium toto potvrdenie vydalo.

Zo  zápisu  v  pokladničnom  denníku  z  roku  1950  však  tento  údaj  o  príjme
skutočne nie je uvedený.

Na služby Božie do Humenného dochádzal vdp. senior Ján Čontofalský. 
V  roku  1953  redakciu  Kalvínskych  hlasov  –  Kálvinista  Szemle  vykonával

Štefan Gaál a sídlo bolo v Bratislave. V našom archíve sa zachovalo 11 čísiel.
Z informácií v časopise je známe, že senior Ján Tomašuľa odišiel dňa 15. júla

1952 na zdravotnú dovolenku a od 15. júla 1953 bol na dôchodku.
V  čísle  2.  z  februára  1953  je  uverejnený  zásadný  prejav  synodálneho

zastupujúceho  generálneho  seniora  Imricha  Vargu,  kde  sa  hovorí  o  novom
usporiadaní  hraníc  seniorátov.  Tieto  mali  byť  zhodné  s  hranicami  územia
jednotlivých krajov, resp. okresov.

Hranice nových seniorátov sa vymedzili nasledovne:
(Kalvínske hlasy, september 1952, č. 12)

„Nové senioráty a ich hranice“

1. Seniorát bratislavský
2. Južný seniorát nitriansky
3. Severný seniorát nitriansky
4. Seniorát banskobystrický
5. Západný košický seniorát
6. Východný košický seniorát
7. Seniorát prešovský, kam patril aj michalovský a humenský okres

Synoda  vyslala  členov  komisie  Imricha  Vargu,  Eduarda  Végha a  Juraja
Gazdoviča,  ktoré sa  konali  od 12.  do 17.  januára  1953 vo všetkých  siedmych
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nových seniorátoch, kde boli zvolení funkcionári na 6. ročné volebné obdobie. Na
zhromaždeniach už boli prítomní aj zástupcovia z krajských národných výborov.

O výsledku volieb do vrcholných orgánov reformovanej cirkvi na Slovensku sa
dozvedáme  z  článku  šéfredaktora  Štefana  Gaála,  uverejneného  v  čísle  10
Kalvínskych  hlasov  z  októbra  1953.  Je  osožné,  tento  článok  si  prečítať.  

29.septembra  1953  sa  konalo  slávnostné  zasadnutie  Synody,  kde  za
duchovného predsedu Synody Reformovanej kresťanskej  cirkvi  na Slovensku a
súčasne  za  biskupa  bol  zvolený  Dr. Imrich  Varga.  Slávnostný  sľub  vernosti
republike zložil novozvolený biskup do rúk predsedu vlády Viliama Širokého dňa
12. októbra 1953. 

Za duchovných podpredsedov synody a zástupcov biskupa boli zvolení Eduard
Vághó a Juraj Gazdovič, náš neskorší dlhoročný duchovný.
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Neprešlo jazykovou úpravou - 2011

32  


