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1934. június 1-jére virradó éj-
jel különös bűncselekmény 
helyszíne volt a Tolna és Bara-
nya vármegyék határán fekvő 
Hidas község: ellopták a magyar 
református templom harangját. 
A tettesek budapesti és pécsi 
diákok voltak, a Turul Bajtársi 
Szövetség tagjai. A több mint 20 
fiatal közül egyik sem volt hidasi, 
nem volt helyismeretük, így az 
éjszakai akció során majdnem a 
ráchidasi evangélikus templom 
harangját szerelték le és vitték el. 
A falu két éjjeliőre észrevette, 
kérdőre vonta, majd útbaigazí-
totta őket.1 A harangot teherau-
tóval Budapestre vitték, és a 
Kálvin téri református templom 
előterében tették közszemlére. 
De mért lop el két tucat diák egy 
templomi harangot egy 
dunántúli faluból? 

Fő céljuk az volt, hogy felhív-
ják a figyelmet a Dél-Dunántúl 
református magyar lakosságá-
nak csökkenésére, annak feltéte-
lezett okára, a térségben generá-
ciók óta gyakorolt egykézésre, és 
ezzel párhuzamosan a „német 
előretörésre”, a magyarországi 
német lakosság létszámának vélt 
emelkedésére. A történet nem 
volt előzmény nélküli, 1934-ben 
a hidasi magyar református egy-
házközség, amelynek lélekszáma 
30 főre csökkent, temploma be-
zárása mellett döntött. A hidasi 
szórványt gondozó bonyhádi 
lelkész, Lombos Alfréd javasolta, 
hogy az épületet valamilyen mó-
don hasznosítsák, adják a leven-
téknek vagy a cserkészeknek, 
esetleg az önkéntes tűzoltó-
egyesületnek. 

Ekkor a német református egy-
házközség kérte, hogy nekik 
adják át a templomot, amelyet 
ifjúsági célokra akartak átalakí-
tani. 1934 májusában lelkészük, 
Váróczi János hivatalosan is 
elindította az átadási eljárást. 
1934. május 27-én, vasárnap 
került sor a magyar gyülekezet 
búcsú-istentiszteletére, előtte a 
temetőben is tartottak 
megemlékezést. Ismertették a 
presbitérium határozatát az 
épület átruházásáról, és 
jelképesen átadták a templom 
kulcsait a német gyülekezet 
lelkészének.2 

A sajtó beszámolt az esemény-
ről, bár a Magyarság című 
napilap híradása, miszerint 
„Bezárják és lebontják az egyke 
miatt kipusztult Hidas község 
magyar templomát”3 nem felelt 
meg a valóságnak: a templomot 
nem tervezték lebontani, Hidas 
község pedig nem pusztult ki, 
sőt magyar lakossága sem tűnt 
el.4 

A falu Illyés Gyula Pusztulás 
című útirajzának nyomán az 
értelmiség körében már 
korábban ismertté vált, és 1934-
ben a templom bezárása, majd a 

haranglopás nyomán szélesebb 
nyilvánosságot kapott. Képvise-
lőházi felszólalások és a belügy-
miniszter által kezdeményezett 
vizsgálat mutatta,5 hogy mind a 
közvélemény, mind a politikai elit 
számára jelzésértékkel bírtak a 
történtek. Egyidejűleg megjelent 
a probléma két lehetséges 
értelmezése is: az egyke és a 
„német veszedelem”. Ez lett a 
kibontakozó vita sarokköve: 
veszélyezteti-e a sváb/német 
lakosság a magyarságot a Dél-
Dunántúlon? Ha igen, mit lehet 
ez ellen tenni? Mi okozza az 
egykézést? Mért nem egykéznek 
a németek? 

A református egyház, különö-
sen a bonyhádi lelkész tilta-
kozott a templombezárás ilyen 
célzatos beállítása ellen.  Kovács 
Lajos, a Statisztikai Hivatal veze-
tője népesedési adatokat ele-
mezve arra figyelmeztetett, hogy 
a hidasi magyarok számának 
csökkenéséért nem csak az 
alacsony születésszám, tehát az 
egyke a felelős. Jelentős sze-
repet játszott az elvándorlás a 
szomszédos községekbe, illetve 
a századelőn jelentős volt a 
kivándorlás Amerikába.6 A 
főszolgabíró jelentést írt az 
alispánnak, ismertetve saját 
helyzetértékelését. Azt el kellett 
ismernie, hogy Hidas hosszú 
ideje német többségű: az 1880-
as népszámlálás szerint 2597 
lakosából 139 magyar és 2329 
német anyanyelvű volt, 1930-
ban 2482 főből 242 magyar és 
2226 német. A falut nem 
fenyegette elnéptelenedés, a 
magyar lakosok száma nőtt 50 év 
alatt. Ennek ellenére a 
főszolgabíró a német 
„előretörés” példájának látta a 
falut, hiszen míg az 1853-as 
telekjegyzőkönyv szerint 53 
magyar család tulajdonában 39 
ház és 527 k.h. föld volt, 
ugyanezek az 1930-as években 
már teljes egészében német 
kézen voltak. A birtokkal 
rendelkező református 
magyarok valóban eltűntek a 
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faluból, ennek okát a főszolga-
bíró az elköltözésben és a 
csökkenő születésszámban 
állapította meg. Az elköltözés 
okát bár kimondatlanul, de a 
helyi németségben látta, akik 
miatt Hidason a földárak 
magasak voltak, így a magyarok 
inkább elköltöztek.7 

Kiss Géza, az Ormánságban 
tevékenykedő református 
lelkész arra hívta fel a figyel-
met, hogy a probléma nem 
korlátozódik Hidasra: sem a 
magyarok egykézése, sem a 
német lakosság folyamatos 
gyarapodása.8 Valóban jelentős 
eltérést mutattak a termékeny-
ségi mutatószámok: Baranyában 
1920-ban 100 szülőképes kor-
ban lévő nőre a német anyanyel-
vűek esetében 359 szülés jutott, 
a magyarok esetében csak 275, 
a házas német anyanyelvű nők 
44%-a szült 4 vagy több 
gyermeket, a magyaroknak csak 
29 %-a, miközben gyermektelen 
vagy „egykés” a magyar nők 
38%-a, a németeknek csak 28 %-
a volt.9 

A kortársak jól látták, hogy 
nem a szegénység az egyke 
elsőszámú oka, hanem az attól 
való félelem.10 Az igazán szegé-
nyek nem egykéztek, a napszá-
mosok és az uradalmi cselédek 
több gyermeket vállaltak, a 
magas gyermekhalandóság, 
illetve a család hasznosítható 
munkaerejének növelése miatt. 
A földdel rendelkezők viszont 
féltek a föld elaprózódásától. 
Mért nem féltek ettől a németek? 
A válasz nem az eltérő hitben, 
vagy más lelki-pszicikai ténye-
zőkben keresendő. Nem féltek a 

föld elaprózódásától, mert nem 
aprózódtak el a földek. Ennek 
oka a németeknek az óhazából 
magukkal hozott öröklési rend-
je11 volt, az ún. törzsöröklés, 
amely szerint az egyik (legidő-
sebb vagy legfiatalabb) gyermek 
örökölte a házat és a földet. A 
jogintézmény egyben a német 
„térhódítás” magyarázata is: a 
földet öröklő fiú testvéreit 
„kifizette a házból”,12 az így 
kapott pénzből a testvérek 
földet, házat tudtak venni, ezt 
sokszor olyan községekben 
tették, ahol fogyott a népesség, 
ezért sok volt az eladó ház és 
viszonylag olcsó a föld. 

A megoldási javaslatok a 
magyarság fogyatkozásának 
megállítására nem késtek: a 
földbirtokreform és telepítési 
elképzelések mellett főszerepet 
kapott az öröklési jog lehetséges 
reformja. Önmagában a földosz-
tás nem jelentett volna megol-
dást, hiszen nem a földtelenek, 
nem is a törpebirtokosok 
egykéztek.  

Az öröklési jog reformjára 
több javaslat volt: egyesek a 
német törzsöröklés rendszeré-
nek bevezetését javasolták – 
mások szerint ez sem lett volna 
ösztönző erő. Illyés Gyula javas-
lata szerint csak a legalább négy 
gyermekes birtokosok örökít-
hették volna tovább teljes birto-
kukat gyermekeikre egyenlő 
részben, kevesebb gyermek 
esetén a birtok egy része az 
államra szállt volna. Egyik javas-
lat sem valósult meg, 1936-ban 
törvény született a hitbizományi 
kisbirtok jogintézményéről, 
amely a paraszti birtokok egyben 
tartását volt hívatva elősegíteni, 
azonban a hozzá fűzött 
reményeket nem váltotta be. 

A kuriózumnak számító ha-
ranglopásnak végül büntető-
jogi következménye nem lett, 
bár Hidason másnap reggel 
feljelentést tettek a haranglopás 
miatt (nem tudva arról, hogy egy 

másik református templomba 
vitték). A bonyhádi lelkész értesí-
tette Ravasz László püspököt, aki 
elfogadhatatlannak tartotta, 
hogy egy (akár használaton 
kívüli) templom harangját bárki 
ellopja. Ezen túlmenően ő sem 
tartotta helyesnek a hidasi eset 
egykekérdésként való értelme-
zését.13 

A harang előbb a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége szék-
házába került, majd onnan 
1934 novemberében a Ráday 
Könyvtárba. További sorsa nem 
ismert, tervben volt, hogy a 
Bácskába letelepített bukovinai 
székelyek kapják meg 1941-ben, 
de valószínűbb, hogy a háború 
alatt beolvasztották. A templo-
mot, amelyben a második világ-
háborút követően Tolnában és 
Baranyában letelepített buko-
vinai székelyek még tartottak 
istentiszteletet, 1954-ben lebon-
tották, 1962-ben a harangtorony 
is erre a sorsra jutott.14 Az egyke 
kérdését pedig a második 
világháborút követő gyökeres 
társadalmi gazdasági és 
demográfiai változások „oldották 
meg”. 
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