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Előszó 
 

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? Fe-
neketlennek még akkor is és talán éppen akkor, ha kizárólag és egyedül az 
ember az, akinek múltjáról kérdés és szó esik: ez a rejtélyes lény, aki a ma-
gunk természeti-gyönyörűséges és természetfeletti-nyomorúságos létének 
tartálya, s akinek titka érthető módon minden kérdésünk és szavunk alfája 
és ómegája, s minden szavunkat hévvel és szorongással és minden kérdé-
sünket izgatott sürgetéssel telíti. Mert éppen ekkor történik az, hogy minél 
mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk a múlt 
alvilágába, az emberinek, történetének, művelődésének kezdeti alapjai töké-
letesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármily kalan-
dos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzód-
nak vissza a feneketlenségbe. Találóan mondhatjuk itt, hogy ’újra és to-
vább’, mert kutató buzgalmunkkal a kikutathatatlan incselkedő játékot űz: 
látszatmegállókat és úti célokat kínál, melyek mögött, amint elértük őket, 
újabb múltszakaszok tárulnak föl…” (Thomas Mann: József és testvérei) 

Ahhoz, hogy kutunk legyen, ásni kell. E kötet megjelenéséhez is ásni 
kellett, némely esetben vastag porrétegen és papíratkákon keresztül. Sokan 
ástak, hogy a különféle témákhoz hozzáférjenek – némely esetben eddig 
még fel nem fedezett korszakokhoz (1945–1956) is. Tették ezt szaktudással, 
hogy kutunkban ne talajvíz gyűljön össze, hanem forrásvíz! Forrásvíz, ami 
táplálja az utódok életét. 

Az egyes tanulmányok bemutatják azt, hogy református elődeink ho-
gyan küzdöttek, és miért küzdöttek. Küzdöttek megmaradásukért, hitükért, 
templomépítésért (amelyet hat éven keresztül akadályoztak), az oktatás-
ügyért, és mindezzel végső soron városunkért, nemes célokért. 

Ez mindenképpen erőt és útmutatást kell, hogy jelentsen az utódok és 
minden olvasó számára, illetve lehetőséget arra nézve, hogy megismerjék 
gyökereiket, történetüket, és ez segítse őket a mindennapokban való eliga-
zodásban, református öntudatuk erősítésében. 

Illesse köszönet azokat, akik e kötet megjelenéséért fizetség nélkül is ás-
tak, és azokat is, akik őelőttük jártak ebben a munkában, és ennek eredmé-
nyét az utódokra hagyták. 

A reformáció 500. évében jelenik meg ez a lelket és szellemet tápláló 
forrásvíz. Mondjuk hát együtt Kálvin Jánossal: Soli Deo Gloria! – Egyedül 
Istené a dicsőség! 

KONDRÁT ZOLTÁN 
a Makó-Belvárosi Gyülekezet 

elnöklelkésze 
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ZEITLER ÁDÁM 
 

Makó város református templomai 
 
A Belvárosi református templom 
„Ha az ember Szeged felől érkezik Makóra, […] és áthalad az új hídon, már 
látja is a református templom tündöklő, tömör, fehér tömbjét, már benn is 
van az alföldi városok tágas, a hellyel sohasem takarékoskodó, hajdan itt-ott 
kiszögelésekkel, szabálytalan vonalakkal megtört, mára lendületes ívvé 
egyenesített, növényi zölddel foltos, poros főterén, előtte a Korona Szálló, 
mert az egykori építők tudták, hova kell tenni, hogy a városba érkező utas 
rögtön belebotoljon.”1 

Így ír Makóról Lator László Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéista A 
város dicsérete című írásában. A tündöklő fehér templom felépítéséért 
Szikszai György református lelkésznek kellett sokat tennie, 1772-től folytak 
a munkálatok, s valószínűleg már 1774-ben tartottak benne istentiszteletet. 
Ezt a templomot 1781-ben tűzvész pusztította el, 1784-re épült újjá, tornyait 
csak 1787-88-ra tudták befejezni. Belső tere a puritánságig egyszerű.2  
Dr. Tóth Ferenc szerint a református ótemplom „méltóságteljességet 
sugárzó épület”.3 Tornyáról Szirbik Miklós lelkész azt írta: „díszesebbet 
kőtoronyban kívánni és látni alig lehet”. A templom külső, déli oldalán 
épített kriptában temették el Etsedi Miklós, Szikszai Benjámin és Szőllősi 
Antal lelkészeket. 
 
A templom építése 
Szirbik Miklós leírása szerint: „A régi templom göngyöleg sárral tapasztott 
sövényből volt, s állott a mostani paróchiák lábjában, azon a helyen, ahol 
jelenleg a praeceptori (tanítói) lakhely van. E mellett volt egy fa torony, 
melyről azt beszélik az öregek, hogy nem lévén szabad abban az időben 
nagypénteken harangozni, az istentiszteletre úgy adtak jelet, hogy 12 
oskolás gyerekek felmentek ezen toronyba, s énekelni kezdték ezt az 
éneket: Óh, ártatlanság báránya, s azt nevezték bőrharangnak.”4 

 
                                                            
1 Lator László: A város dicsérete. In: Szabóky Zsolt: Makó. Budapest. 1985. 6–7. 
2 Gilicze János – Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna: Város a Maros mentén. In: 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXXII. Szeged, 2002. 307–308. 
3 Tóth Ferenc: Makói útikalauz. Makó, 2005. 26. 
4 Tóth Ferenc: Egyházak, oktatás, kultúra. In: Blazovich László (szerk.): Makó 
története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. Monográfiája Monográfia 4. 583. 
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A régi templom a jelenlegi parókia kertje és a mai Szirbik Miklós u 3. 

számú ház között állt. A Maros részleges szabályozásáig a folyó töltése a 
mai Liget utca vonalán húzódott, így a templom a Maros partjától kb. száz 
méterre esett. Itt tünteti fel az 1754. évi Steinlein-féle térkép is.5 

A régi templom szűk volt, a gyülekezet igényeinek nem megfelelő. 
Amikor Szikszai György (1738–1803) hivatalba lépett, első teendője a 
templomépítés megkezdése volt. Három héttel megválasztása után, 1765. 
április 10-én a megyei közgyűlés arról tájékoztatta, hogy előbb Makó 
földesurának, a csanádi püspöknek véleményét kell kikérnie, mert csak az ő 
hozzájárulása után javasolhatják az engedély kiadását. A hivatalos ügyek 
intézése évekig húzódott, végül 1771-ben a megye engedélyezte a templom 
építését. Az egyházközség azonban vitatta az engedélyben meghatározott 
méreteket, a hatóság ugyanakkor hajthatatlan volt. Ez vita tovább hátráltatta 
az építkezést.6 

Az építkezés kezdetét és befejezését Szirbik Miklós már nem tudta 
megállapítani, mivel az 1781. évi tűzvészben az egyházi irattár is 

                                                            
5 Tóth Ferenc (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 2000. 210. 
(Továbbiakban: Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei) 
6 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 210. 
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megsemmisült. „A mostani templom –írja – fundamentuma mikor tétetett 
le, írásban nyomába nem akadhatni, a szóbeli előadások pedig különbözők, 
némelyek még 1772-re teszik, hanem az tudva van, hogy felépült 1778-
ban.”7 Ezzel szemben dr. Tóth Ferenc – Szabó Aladár doktori értekezésére 
hivatkozva – 1774-re teszi a templom elkészültének időpontját. 8 
 
Az épület külleme 
Szirbik Miklós leírása alapján részletes információnk van a templomról: 
„Falának „vastagsága ½, magassága 5, belső világának hossza 17, 
szélessége 7 öl, mennyezetje volt kék festésű deszkából, melyen aranyozott 
fából csillagok függöttek, a két végén volt a kar(zat), addig ameddig az kő 
oszlopokon és bolthajtáson áll, dél és nyugat felől hozzá volt kapcsolva a 
most is meglévő czinterem, kisded tornya, a keleti végén állva, még akkor 
tsak fából volt.”9 Ezt az állapotot rögzítette Vertics József 1778. évi 
térképén. A szószék téglából épült.10 

1781. szeptember 12-én óriási tragédia érte az egyházközséget: tűz 
martalékává vált a templom, a paplak, az iskola, ezek teljes felszerelése, az 
irattár. Ezt a gyásznapot a református egyház 1817-ig minden évben 
megböjtölte. A gyülekezet rögtönzött sátrat emelt istentisztelet céljára. 
Szirbik Miklós feljegyzése szerint az iskolát és a parókiát még azon az 
őszön újjáépítették, és megkezdték a templom rendbe tételét is. Külön 
kiemelte, hogy a munkások ingyen dolgoztak, így mindössze a különböző 
építési anyagok árát kellett előteremteni.11 

Dr. Tóth Ferenc szerint a hívek erőn felül adakoztak. „Amikor a 
toronyépítéshez teljesen kimerült a kassza, Diós István kurátor a piactéren 
levette süvegét, és elkezdett kéregetni. Két óra alatt máriásokkal, 
húszasokkal, tallérokkal megtelt a nagy süveg.”12 

A kőből épült torony 1787–88-ban készült el, négyszögletű sarkait 
lekerekítették. Szélessége 4 ½ öl, falának vastagsága 5 ½ sukk, a torony 
magassága a gombbal együtt 25 öl. A templom gombja messziről csillogott,  

                                                            
7 Uo. 210. 
8 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 211. 
9 Szirbik Miklós: Makó városának leírása. Makó 1979. 1979. Makói Múzeumi 
Füzetek 22. 95–99. (Továbbiakban: Szirbik: Makó városának leírása,) 
10 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 211. 
11 Szirbik: Makó városának leírása, 95–99. 
12 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 212. 
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mivel Diós István bearanyoztatta. Az órát, Veréb Péter kecskeméti órás 
készítette 1788-ban.13 

A templom tornyát Dr. Tóth Ferenc a következőképpen jellemzi: „A 
torony sarkai a földszinten rusztikus kiképzésűek, élei fölig, a 
templomtesten is le vannak kerekítve. A torony széleit fejezetes falsávok, 
pilaszterek tagolják. Az ablakok szegmentívesek erős szalagkerettel. A 
koronázópárkány a tornyon osztópárkányként fut körbe és a barokk 
órapárkánnyal együtt jó fény-árnyék hatást kelt. Valószínűleg az újabb 
tűzkár elkerülésére a toronysisakot is téglából falazták, a barokk stílusnak 
megfelelően többszörösen tört vonalvezetéssel.”14 

A templom külalakja a korábbitól annyiban tért el, hogy Csanád 
vármegye közgyűlése 1784. szeptember 30-án engedélyezte a déli oldalon 
újabb cinterem építését, a keleti végén pedig egy ajtó nyitását.15 

Az oldalhomlokzat faltükreiben eredetileg négy-négy nagyméretű 
ablakot helyeztek el. Az északi toldalék oromzata barokkos vonalvezetésű, 
az építés idejét feltüntető szalagdísz klasszicista. A templomhajó falának 
tagolása visszafogott és puritánságig egyszerű, a külső dísze csupán a lizéna 
és a koronázópárkány. Az ablakok keretezéseikkel késő barokk stílusúak.16 
 
A templom belső építészete 
A templom karzatát 1818-ban átalakították, mert egy tizenhárom mutációs 
orgona került beépítésre, továbbá a befogadóképességet is növelték. Később 
az északi oldalra is karzat került. A templomtér kellemes hatású, 
köszönhetően a három oldalról övező karzat mellvédjeinek, amelyek 
klasszicista stukkódíszekkel vannak ellátva.17 

A tűzvész előtti kazettás mennyezet kék színre volt mázolva, feltehetően 
a parasztbútorok stílusát követte. A jelenlegi sík mennyezetet kör és 
négylevelű lóhere alakú stukkó díszíti középen rozettával. A középső 
díszítőelemben az 1940. évi felújításig olvasható volt a födém készítésének 
évszáma (1818).18 

                                                            
13 Uo. 212. 
14 Uo. 212. 
15 Barna János (szerk.): Magyar városok monográfiája: Makó és Csanád-Torontál 
vármegyei községek. Budapest, 1929. 244. (Továbbiakban: Barna (szerk.): Magyar 
városok monográfiája) 
16 Uo. 244. 
17 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 213. 
18 Uo. 213. 
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A régi katedrát 1801-ben cserélték ki könnyed, rokokó ízlésű 

szószékkel. Erdődi Pál mesterműve vörös, zöld és arany színezetű lehetett, 
később fehér-kék, jelenleg fehér-arany színezésű. Eredeti a harang alakú 
lábazata, amelyet palmettás levelek vesznek körül, a hangerősítő koronát 
harangvirág díszíti. Eredetileg a templom belsejéből az úrasztala mellől volt 
a följárata, később megemelték, és külső följárót alakítottak ki. Ezzel a 
szószék szépsége jobban érvényesül. A copf stílusú padok szintén makói 
asztalosmester remekművei. Az első padsor előlapján vésett felirat 
olvasható: „A Makói Re Sz Ekklésia készíttetett Joó Sámuel Asztalosmester 
által MDCCCXXIX dik esztendőben. Szent Jakab hava 7. napján.” Joó 
Sámuel munkája az úrasztala is.19 
 
Átalakítások 
1790-ben téglakerítéssel vették körül a templomot, de ezt 1927-ben 
elbontották. A fényképről ismert nagykaput Kalász János kurátor 1830–33-
ban készítette és kis ajtókat is vágatott. A kerítés négy sarka bástyával 
(kazamatával) volt ellátva, ezeket Giba Antal 1821. és 1824. évi térképe is 
feltünteti. A négy bástya emlékét elevenítette fel Makovecz Imre az új 
hagymaház tervezésekor.20 

                                                            
19 Barna (szerk.): Magyar városok monográfiája, 244. 
20 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 213. 



Zeitler Ádám: Makó város református templomai 

 

14 

 

 
 
1801-ben a téglából épült szószék helyett Erdődi Pál makói asztalos 

puhafából újat készített. 1818-ban az elavult famennyezetet cserélték ki, a 
két végső karzatot megbővítették. 1828-ban észak felől toldották ki a 
templomot karzatos cinteremmel. 1829-ben készültek el a padok, 1830-ban 
a prédikátori szék, a keresztelői kút, az úrasztala és az ezt kerítő rácsozat. 
1832-ben a födélfákat cserélték ki, és a tető mázas cseréppel födték, 1857-
ben padozatát márványkővel burkolták.21 

A templom tömeghatása eredetileg a legteljesebb mértékig egyszerű 
volt, csupán egy téglalap alaprajzú, nyeregtetős épület volt. Az építés 
befejezése előtt lépcsőház épült a templom nyugati részén. A tűzvész előtt 
fatornyot emeltek, de ez nem a templomtesthez csatlakozott, hanem – 
Vertics 1778. évi térképe szerint – a templom előtt állt. 1784-ig a keleti 
végén ajtó nem volt, addig a déli fronton járhattak be, erre lehet 
következtetni a ma is meglévő két befalazott vakajtóból. A tűzvész utáni 
kőből falazott torony az addigi csarnokszerű építményt küllemében 
templommá változtatta. A déli cinterem nem szervesen illeszkedik az 

                                                            
21 Uo. 213. 
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épülethez. Az építését1784-ben engedélyezték. Az 1828. évi bővítés sem 
szerves része a templomnak, nem harmonizál a déli cinteremmel.22 

A jelenlegi kőből való ajtótokokat és az ajtókat – kovácsolt vasműves 
tartozékaival – 1857-ben készítették. A tetőzet zsindellyel volt födve, de 
igen hamar elhasználódott, ezért mázascserép födésre tértek át 1832-ben.23 
Dr. Tóth Ferenc találóan foglalja össze a templom építésének és az épület 
jellegének összefüggéseit: „A templom mintegy fél évszázadig épült, ennek 
ellenére architektúrája kívül és belül egyaránt jó hatású.”24 
 
A harangok pótlása 
Az első világháborúban beolvasztott harangok pótlására az egyház három 
harang öntését rendelte meg Szlezák László budapesti harangöntőtől. 
Ezekből a 720 és a 300 kilogrammost a belvárosi, a 150 kilogrammost az 
újvárosi templom részére. Az új harangokat 1923. július 22-én Harsányi Pál 
esperes avatta fel. Újabb három harangra is elkezdték a gyűjtést. Az 
adakozó kedv fokozására kimondták, aki 20 q búzát ajánl fel, a nevét 
felvésik a harangra. Elsőnek a 26 q 60 kg súlyú Horthy-harang készült el. 
Ezt a református polgári fiúiskolával egy időben, 1927. október 5-én – 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében – Baltazár Dezső püspök 
avatta fel.25 

A harang felirata: Fent: „ADJATOK AZ ÚRNAK, AZ Ő NEVÉNEK 
DICSŐSÉGET, IMÁDJÁTOK AZ URAT AZ Ő SZENT HAJLÉKÁNAK 
ÉKESSÉGÉBEN” SOLT. XXIX. 2. Alatta: ISTEN DICSŐSÉGÉRE, / A 
NEMZETI MEGÚJHODÁS VEZÉRÉNEK / NAGYBÁNYAI VITÉZ 
HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ TISZTELETÉRE / A MAKÓI 
REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZHASZNÁLATÁRA ÖNTETTÉK / DR. 
VITÉZ GALAMB SÁNDOR FŐGONDNOK, SZIRBIK SÁNDOR 
LELKÉSZ, DR. BÁNFFY JÓZSEF / B. NAGY FERENC, K. NAGY 
KÁROLY. NAGY IMRE ISTVÁN, NAGY GY. JÓZSEF, TŐZSÉER 
LAJOS PREZSBITEREK / BORBÁS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA, B. SZŰCS 
ANTAL, CSALA FERENC / CSORBA JÁNOSNÉ, DR. DIÓSSZILÁGYI 
SÁMUEL, GALAMB JÓZSEF AMERIKA / DR. GALAMBOS 
IGNÁCNÉ, DR. KUTHY EMILNÉ, ÖZV. KÚSZ FERENCNÉ, ÖZV. 
MÁGORI JÓZSEFNÉ / ÖZV. MÁGORI MIHÁLYNÉ, MÁGORI 

                                                            
22 Uo. 213. 
23 Barna (szerk.): Magyar városok monográfiája, 244. 
24 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 213. 
25 Tóth Ferenc: Az egyházi élet. In: Tóth Ferenc (szerk.): Makó története 1920-tól 
1944-ig. Makó, 2004. Makói Monográfiája 6. 457. 
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SÁMUEL, ÖZV. MEGGYESI LAJOSNÉ, ÖZV. NACSA ANDRÁSNÉ, 
PATKÓS FERENC, DR. SZEDRESSY ÖDÖNNÉ, TÓTH ANDRÁS 
EGYHÁZGONDNOK / NAGY KÁROLY ELNÖKLELKÉSZ, SZIRBIK 
SÁNDOR LELKÉSZ ÁS DR. VITÉZ GALAMB SÁNDOR 
FŐGONDNOK IDEJÉBEN AZ 1927-IK ÉVBEN. Alatta: 1927 NO 
HARANGMŰVEK. A harang másik oldalán a kormányzó arcképe, fölötte 
jelmondata: „PUSZTULÁST KÖVETI A MEGÚJHODÁS” Alatta: 
HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ Alatta: ÖNTÖTT ENGEM 
BUDAPESTEN F N RINOKER ÁLTAL26 

 

 

                                                            
26 Forgó Géza: Horthy Makón. Makó, 2001. 32. 
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Az Újvárosi református templom 
Makó Város Tanácsa 1869. május 5-én, a régi vásártéren a református 
egyház részére átadott „5985 négyszögöl területet templom, két paplak, két 
iskola és egy éneklő lak (kántor lakás) létesítésére.”27 Az épületek terveit 
Besenbach Aladár tatai építész készítette 1871-ben.28 

Az újvárosi református templom alapkövét 1876. november 5-én rakták 
le a torony alapozására kimért 20–30 négyszögöl terület öt-hat láb mélységű 
alapozási gödör közepére.29 Az ünnepélyt Váradi Béla A Tiszántúl 
református templomai című könyvében olvashatjuk részletesen: „Az 
ünnepélyt a helybeli dalárda nyitotta meg egy szép összhangzatos énekkel. 
Azután a Nagytiszteletű Szőllősi Antal lelkész úr tartott egy buzgó imával 
bezárt, hatásos alkalmi beszédet. Ezután ismét a dalárda énekelt, s ez alatt 
az alapkő letételéhez fogtak az ünnepély vezér férfiai s kitűnőségei azon 
20–30 négyszögölnyi területű öt-hat láb mélységű üregben, mely a torony 
alapzatát képezi. E tér közepére tette le a lelkész úr azt a négyszög alakú 
követ, melyet két csinosan öltözködött, széles nemzetiszín vállszalagos 
kőművessegéd hozott elő, s az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében háromat ütött rá, szinte (értsd: szintén) két ünnepélyesen öltözött 
segéd által emelt s koszorúval környezett táblácska közepéről kézbe vett s 
virágokkal felékesített nyelű rézkalapáccsal a második – már közönséges 
épület téglát az először elhelyezett kőkocka mellé tiszteletes Csécsi Miklós 
úr a makói református egyház másik lelkésze helyezte el, a harmadikat Papp 
József egyházi gondnok, majd a következőket egyenként az alábbiak: 
Návay Tamás, Csanád megye főispánja, Meskó Sándor alispán, Posonyi 
Ferenc polgármester, Halász János városi közgyám, Joó Dániel 
másodgondnok, Nagy György József, Szabó Mihály presbiterek, Zsarkó 
Péter, az egyház belhivatalainak nesztora, a jubilált tanító, Török Imre 
megyei tiszti ügyész, a makói római kath. egyház világi elnöke a római 
catholica egyház nevében Tiszteletes Horváth János görög cath. 
másodlelkész, Tiszteletes Kenvég József ág. ev. lelkész, Főtisztelendő 
Fischer Énoch izr. főrabbi egyháza nevében, Molnár Albert gimn. ig. 
tiszttársai nevében s utána még igen sokan mások, férfiak és nők egyaránt. 
E közben tiszteletes Csécsi Miklós lelkész úr az alapgödröt képező 
földhányásra a zsúfolt néptömeg közt felhágva, egy lelkesítő beszédet 
mondott.  Elmondta,  hogy a  templomépítés  az egyház  elöljáróságának oly  

                                                            
27 Kovács Gyula: Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX-ik 
század közepéig. Makó, 1929. 36. (Továbbiakban: Kovács: Makó város építészete) 
28 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 2000. 261. 
29 Kovács: Makó város építészete, 36. 
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adott szava, melyet beváltani már halaszthatatlan szent kötelességének 
ismerte, s teljesen bízik reformált egyházunk hívei áldozókészségében, hogy 
az elöljáróság e nemes törekvését nem engedi megszégyenülni s lelkesedve 
ősapáink magasztos példája által, kik utódaikról sokkal mostohább 
körülmények között bőkezűen gondoskodtak, szintén teljesítik unokáik 
iránti szent kötelességüket. Ezen beszéd után megzendült a dalárda ajkán 
ama gyönyörű ének: Tebenned bíztunk …, melyet a jelen volt sokaság nagy 
része együtt énekelt.”30 

A templomot Szép Ferenc és Jókai István makói építőmesterek építették. 
A felszentelésre az alapkő elhelyezésének hatodik évfordulóján, 1882. 
november 5-én. A templomot 1932-ben, 1957-ben, 1963-ban és 1974-ben 
újították fel.31 
 
Az épület külleme 
A templom romantikus stílusban épült, ugyanakkor van néhány középkori 
stílusokra emlékeztető elem az épületen: az ívsoros párkányok, a 
támpillérek, a rózsaablakok terrakotta mértművekkel. Tengelye kelet-
nyugati irányba mutat. A korinthoszi oszlopos előtér nincs szerves 
kapcsolatban a homlokzattal. Oromfalát ívsor díszíti.  A nyugati 
homlokzaton elhelyezett torony 42 méter magas tornya, a tetején sétálóval. 
A torony élei le vannak csapva, ablakai zsalusak. A vasrácsos sétálót 
konzolos párkány tartja. A torony különlegessége, hogy süvegében van a 
toronyőr szobája. Az itt elhelyezett szabadtűzhely füstje a toronysüveg négy 
kerek nyílásán keresztül távozik el. A torony tetejét gömb, szélkakas és 
csillag díszíti.32  

A hármas kapuzatnak megfelelően a homlokzatot háromíves záródású 
ablak tagolja, és a nyugati karzat megvilágítását szolgálja. Fölötte 
rózsaablak.33 

Az oldalhomlokzatot a kiszögellő kereszthajók tagolják. A 
koronázópárkány alatt ívsor fut. A kereszthajó oromzata szintén 
kéményformát követ. A templom keleti vége egyenes záródású.34 
 
  

                                                            
30 Váradi József: Tiszántúl református templomai 1. Debrecen. 1991. 289. 
(Továbbiakban: Váradi: Tiszántúl református templomai) 
31 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 261. 
32 Kovács: Makó város építészete, 36. 
33 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 261. 
34 Váradi: Tiszántúl református templomai, 289. 
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A templom belseje 
A belső tér 13x28 méter nagyságú. A kereszthajó déli szárnya 
szószékföljárót és raktárszobát foglal magába. Az oldalfalak egyhangúságát 
az ablakok között fejezetes falsávok törik meg. A födém dongaboltozatos, 
és a falsávok folytatásában hevederívek tagolják. A nyugati és keleti 
karzatot két-két oszlop tartja. A Dangl Antal által 1887-ben épített orgonát a 
keleti karzaton helyezték el, és 1901-ben Wergenstein Lipót modernizált 
tizenkét változatúra. Az úrasztalát, a papok székét és a szószéket a déli oldal 
közepén állították fel.35  

Kovács Gyula szerint a templom belsejét, mintha más építész képezte 
volna ki, az a külsőtől teljesen elütő formaképzést. A templom szerinte igen 
szerény berendezéséből csupán az egycsoportba foglalt szépformájú 
politúrozott szószék, a papok székei és az úrasztala a ráccsal érdemelnek 
külön említést.36 

Dr. Tóth Ferenc szerint a makói romantikus építészeti emlékek közül az 
újvárosi református templom tekinthető a legkiforrottabbnak.37 

 

 

                                                            
35 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 261. 
36 Kovács: Makó város építészete, 36. 
37 Tóth (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei, 261. 



 
  



Vizi Dávid Máté: Református felekezeti oktatás a kezdetektől az 1930-as évekig 

 

23 
 

VIZI DÁVID MÁTÉ 
 

Református felekezeti oktatás a kezdetektől 
az 1930-as évekig 

 
1. A kezdetektől – 1850-ig 
A makói református közösség egyik legfontosabb feladatának tartotta a 
felekezeti népoktatás ügyét. 1713-tól ugyanis már iskolájuk volt, ezt követte 
a második 1778-ban, majd a harmadik 1796-ban. Az iskolák céljára a telket 
a püspöki uradalom biztosította, az építést az egyház végeztette el, vagy már 
meglévő házak felvásárlásával oldotta meg új iskolák létesítését.1 

1787-ben 11 tanulócsoportban, 9 tanítóval a város legjelentősebb 
iskolahálózatát alakította ki a református egyház. A Belvárosban 3 fiú és 3 
leányosztályt, Újvárosban 1 leányosztályt tartottak fenn, ami a városi 
iskoláztatás tanulóinak 63,6%-a volt. A 18. század végén a népoktatás 
Makón az egyházak tevékenységétől függött. 

A városi költségvetésekben először 1805-ben található olyan tétel, 
melyet a közművelődés fejlesztésére kívántak fordítani. A református 
rektornak például 300 forint fizetség járt egy évben. A költségvetésben az 
iskolák számára javításra szánt összeget is biztosítottak. (A református 
iskolák ablakainak javítására hat forint jutott) és ötven forintot tüzelőfára 
(ebből húsz forint a református iskoláké.)2 

Minden tanteremhez akkoriban tanítói lakás is tartozott. Ezek az iskolák 
nem sokban különböztek a korabeli parasztházaktól. Vertfalúak voltak és 
náddal fedettek, a termeket kemencével fűtötték. A padlózatuk döngölt föld 
volt; a későbbiekben már nem véges, hanem inkább fordított épületek 
voltak, nagyobb ablakokkal és többnyire zsindellyel fedettek.3 

A tantermek felszerelése igen szegényes volt. A falakat fehérre 
meszelték, a falakon fogasokat, a tanítónak széket és asztalt, a diákoknak 
pedig hosszú padokat helyeztek el. A 19. század közepére sem javult igazán 
a népiskolák helyzete. Nyéky Antal, a Csanád Megyei Népnevelésre Ügyelő 
Küldöttség elnöke Makó iskoláinak meglátogatása után szomorúan 
jelentette az iskolák állapotáról: higiéniai szempontból nem megfelelőek, 
                                                 
1 Tóth Ferenc: Egyházak-oktatás-kultúra. Népoktatás. In: Blazovich László (szerk.): 
Makó története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. Makó Monográfiája 4. 
(Továbbiakban: Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra) 601.  
2 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára Makó Város 
Tanácsának iratai v.1. 21/1805 
3 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 601.  
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rosszak a téli ablakok, a tanulóterem földje annyira egyenetlen és piszkos. A 
tanulók tankönyvekkel, iskolaszerekkel, tintával és papirossal való 
ellátottsága sem volt megfelelő a vizsgált időszakban.4 

Az első leányiskoláról Szőllösi Antal, református lelkész a következőket 
írta 1878-ban: „a legújabb időkig a régi sövény templom szomszédságában 
állott, azon a helyen, mely most Vad István tulajdonát képezi, s innen 1857-
ben tétetett által a Hold utca sarkán ez évben épült helyiségbe.”5 Az első 
leányiskola a mai Szirbik Miklós utca 18. alatt működött. A második 
leányiskoláról, amelyet 1787-ben létesítettek, szintén Szőllösi Antaltól 
tudjuk, hogy: „az iskola 35 éven át azon a telken állott, mely most 
Zsazsónénak, a megyei bábának tulajdona a kettős utcában,” (Kazinczy utca 
6. és a Hajnal utca 10). Innen a Kisaradi, vagyis a Batthyány utca 15. alá 
helyezték, amelyet korábbi tulajdonosáról „Görbe” iskolának hívtak. Végül 
1842-ben az Aradi utca 4-ben működött. A Vásárhelyi utca 37-es számú ház 
helyén épült 1821-ben az első, 1834-ben a második újvárosi iskola, 1840-
ben a gerizdesi oldalon, az Aradi u. 2. alatti református iskola.6 

Az emeletes nagyiskola (nagy Oskola) építéséhez 1812-ben kezdtek 
hozzá, az alsó részt már 1816-ban használták. A nagyiskola végül 1820-ban 
készült el teljesen. Az épület az akkori viszonyokhoz képest igen sokba 
került. Az egyház 1810-ben a tehetősebb református lakosokra tíz, a 
szegényebbekre öt forint adót vetett ki. Ennek mértéke 1812-ben hat, illetve 
három forintra csökkent. 

Ezekből a pénzekből legfeljebb harmincezer forint gyűlhetett össze, ami 
nem volt elég a nagyiskola teljes felépítéséhez. Ennek megsegítésére az 
egyház más jövedelméből volt kénytelen pótolni a hiányzó pénzösszeget. 

A cserépfedeles, négyszögletű épület tetejére egy apró tornyot építettek 
egy kis haranggal. Az alsó- és felső szinten két-két tanterem volt, majd 
ugyanennyi szoba a tanítók számára. Az udvaron téglából készült nagy 
árnyékszék, fatároló szín és szivárványos kút is volt. 

1821-ben készítették el a nagyiskola kerítését, amely végig téglából volt 
kirakva. A téglakerítést 1829-ben a professori lakhelyig hosszabbították 
meg. A tanulók és a tanítók számának emelkedésével, a tantermek száma is 
növekedett.7 
 

                                                 
4 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 603.  
5 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 601. 
6 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 601–602. 
7 Szirbik Miklós: Makó városának leírása 1835-1836. Makó 1979. Makói Múzeum 
Füzetei, 22.100. (Továbbiakban: Szirbik: Makó városának leírása) 
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1821-ben, a nagy iskola működésének első esztendejében volt a marosi 
nagy árvíz, mely a korabeli feljegyzések szerint hatalmas károkat okozott a 
városban. Ez az esemény azonban nem vetette vissza jelentősen a 
református iskolarendszer fejlődését. 

Még ugyanebben az évben, 1821-ben megépült egy külső leány oskola 
Újvároson, amely háromezer forintba került. Volt benne egy tanterem, 
konyha, két szoba, egy kamra, külön szín, istálló, kettős ól. 1834-ben 
tovább bővült az épületegyüttes egy kúttal és egy kis kerttel. 

A következő évben, 1822-ben épült meg a középső leány oskola az 
Aradi utcában kettőezer-száz forintból. Volt benne egy tanterem, szoba, 
konyha, illetve két kamra. Külön istállóval, színnel, óllal, kerttel, kúttal 
rendelkezett. Úgy tartották akkor, a városban annak a kútnak volt a 
legfinomabb a vize, így többen is odajártak vízért. 

A külső fiú oskola Újvároson L alakban épült cserépfedéllel, 4.612 
forint 28 krajcárból. Az iskola a külső leányiskolával szemben kapott 
helyet. Egy tanteremből, konyhából, két szobából és egy kamrából állt. 
Hozzá tartozott még egy külön szín, istálló, kettős ól gyékény fedéllel. A 
későbbiekben még az iskolához építettek egy kutat, illetve kertet is 
kialakítottak. A külső fiúiskola építései és bővítései 1834-ben fejeződtek 
be.8 

 
Iskolamesterek és tanítók 
A 18. században az iskolamesterek képesítéssel nem rendelkeztek. Később, 
az 1806-ban kiadott Ratio a tankerületek székhelyén mintaiskolákat jelölt 
ki, ahol a tanítójelölt, preparandista tanítási gyakorlaton vett részt, néhány 
hónap után pedig vizsgázott és bizonyítványt is kapott. Makón egy tanító 
alkalmazásakor legtöbbször megelégedtek a gimnázium valamelyik 
osztályának elvégzésével.9 

A református iskolai tanítókról (rectorokról) először Szirbik Miklós írt. 
A város első történetírója az 1713. évtől említ neveket, szolgálatban töltött 
idejükről, valamint egyes tanítóknál további információkat is közölt. 

Az első ismert református tanító Polgári Sámuel volt (1713). Őt követte 
a következő évben Simontornyai György. A rectorok neveit egészen 
könyvének megírásáig (1834) felsorolta. 

A református gimnázium alapját Orbán József rektor rakta le 1794–
1795-ben. Szirbik leírása szerint „kis, nyomorék, púpos hátú, 
széptudományú, angyali erkölcsű” ember volt. A református ótemetőben 

                                                 
8 Szirbik: Makó városának leírása, 100–101. 
9 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 603. 
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nyugszik. Az ő munkáját Berei István folytatta, aki hatalmas 
munkabírásáról és szorgalmáról volt közismert. Két év alatt hatosztályú 
gimnáziuma lett Makónak, ahonnan akadémiára mehettek a tanulók. Az így 
elért színvonalat Szűcs József (1799) és Lugosi József (1800–1803) idején 
még fönntartották, de később utódaik alatt az iskola színvonala 
hanyatlásnak indult. A tíz éves emelkedést egy harminc évig tartó 
visszaesés követte. 

A gimnázium újabb jelentősebb fejlődéséig sokáig kellett várni: 1834 
őszében rectorrá választott Hajnal Ábelről elismerően írt a város első 
történetírója: rendszerető, szakmailag felkészült, nagyon művelt és 
intelligens, akit emellett nagyszerű tanítónak és előadónak nevezett 
Szirbik.10 

Hajnal Ábel tanítói ismereteit Berlinben szerezte meg. Hajnal Ábel 
beszélt németül, franciául, görögül, latinul, de a zsidó nyelvet is 
elsajátította. Bölcsész és teológiai végzettséggel is rendelkezett. 1838-ban a 
rector mellett további hét tanító oktatta a diákokat. Egy kivételével 
mindenkinek filozófia végzettsége volt; a kivétel Turutzkay Pált, aki 
grammatikából szerzett diplomát.11 

Hajnal Ábel öt évig (1834–1839) volt az iskola élén, mely idő alatt 
magas színvonalra emelte az ottani munkákat. 

Hajnal Ábel professzort Miklovics György követte, aki folytatta azt az 
érdemi munkát, amit elődje elkezdett. Szirbik szerint e két vezetőnek 
köszönhető az, hogy később az iskola „növendékei előtt a debreceni 
bölcsészek auditóriumának ajtajai szívesen felnyittattak”.12 

Ennek ellentmond az a tény, miszerint Nyéky Antal, a Népművelési 
küldöttség elnöke 1842-ben a Csanád megyei tapasztalatok alapján azt 
jelentette a megyének, hogy a tanítók általában alkalmatlanok munkakörük 
betöltésére. Szerinte a választás módja hibás, ezért a vármegyei küldöttség 
véleménye nélkül nem lenne szabad tanítót alkalmazni. Az eredményes 
munkát pedig jutalmazni kell. A tanítók fizetése ugyanis még az élet 
legalapvetőbb szükségeit sem fedezte. A megalázóan alacsony tanítói díj 
mellett nem lehet megfelelő oktatást szorgalmazni – írta Nyéky. A tanítói 
lakok sem voltak megfelelőek. 

A tanítók jövedelme nem volt szabályozva. Például a reformátusok 
1821-ben az első nemzeti iskola tanítójának 150 forint készpénzt, 10 köböl 

                                                 
10 Szirbik: Makó városának leírása, 55–57. 
11 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 603. 
12 Szalma István: Iskola összevonás Makón (kéziratban). Makó 1959. 13. 
(Továbbiakban: Szalma: Iskola összevonás Makón) 
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búzát, 10 köböl árpát, 10 font faggyút, 2 öl puhafát, két kocsi szalmát, 
kender és veteményes földet biztosítottak. 

1838-ban, amíg egy református tanító 80 váltóforintot, addig Hajnal 
Ábel rektor 650-et keresett. A tanítók nagy többsége tehát igen 
kiszolgáltatottak helyzetben volt, ezért gyakran változott a tanári kar 
összetétele.13 
 
Iskolarendszer és tanítási anyag 
A valláserkölcsi nevelésen alapuló ismereteket adó oktatás volt a jellemző. 
A hittan mellett írást, olvasást, számolást tanultak. 

A reformátusok első nemzeti iskolájának anyaga: vallástudomány, 
iskolai könyörgések és imádságok, földleírás kezdete, természethistória, 
erkölcsi szabályok, templombeli énekek voltak. 

1842-ben Nyéky Antal, a Csanád megyei népnevelési küldöttségi elnök 
a makói iskolalátogatásai során külön megjegyezte, hogy a református 
tanítók közül Miklovics György kitűnő „tanító tudós” és javasolta is a 
bizottságnak, hogy ajánlják táblabírónak vagy a népnevelési küldöttség 
tagjává nevezzék ki. A szintén református Turnutzkay Pál grammatikai 
(nyelvtan) tanórái is elnyerték tetszését. A református tanítók közül 
Turnutzkay Pál a megye hiteles pecsétjével dicsérő bizonyítványt is kapott. 

Hajnal Ábel professzor 1838-ban kidolgozta a református fiúiskola 
tanítási rendszerét, tantervét, ami alapján hosszú időn keresztül végezték a 
tanítók az oktatást az iskolában.14 

A magyar szabadságharc leverését követően szomorú esztendők vártak 
az oktatásra is. Az 1849-ben Bécsben készült és az 1850-ben a birodalom 
tartományaiban is bevezetett ENTWURF15 a középiskolai oktatás 
szervezetét korszerűsítette, egységesítette. 

Az addigi hat osztályos és két osztályos gimnáziumi és két osztályos 
bölcsész tanfolyamok egybeolvasztását írta elő; tehát nyolc osztályra 
növelte a gimnáziumi képzést. Az intézkedés negatívan hatott a magyar 
iskolarendszerre évtizedekig, népszerűtlen volt. 

A makói református „Nagy Oskola” 1851-től négy tanulócsoporttal 
működött, magángimnázium volt csupán egy tanárral. A makói református 
oktatás ennek hatására évekig háttérbe szorult.16 

                                                 
13 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 604. 
14 Tóth: Egyházak-oktatás-kultúra, 607– 609.  
15 Organisations-Entwurf vagyis Szervezési Tervezet, melyet Thun Leó osztrák 
közoktatási miniszter adott ki. 
16 Szalma: Iskola összevonás Makón, 14–15. 
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2. A makói református oktatás 1850-től 
A makói református oktatásnak a Habsburg birodalom új középiskolai 
tanrendszere olyan magas követelményeket állított, hogy 1850 után az 
egyház nem tudott eleget tenni azoknak, és magángimnáziummá alakult. 
Makó várost az 1868. évi XXXVII. Törvény 59. paragrafusa felső nép vagy 
polgári iskola felállítására kötelezte. A város nehéz anyagi helyzete miatt a 
református egyházzal közösen talált végül megoldást. A két fél 1875. 
szeptember 6-án egyezséget kötött, amelynek értelmében az egyház 
algimnáziumát a kellő színvonalra emelhette: a város 1500 forintot fizetett 
az egyháznak éves segélyként 1875. október 1-től. Ez a támogatás 1876. 
október 1-jétől 3000 forintra nőtt. 

1875-től két melléktanár is volt az iskolában, akiket a rajz és a szépírás 
tanítására foglalkoztattak. 

A református egyház továbbá arra is kötelezte magát, hogy a 
tantermeket és a tanári könyvtárt a megfelelő taneszközökkel kiegészítse. A 
tudományos tankönyvek beszerzésére, az iskolai felszerelés és múzeumi 
tárgyak beszerzésére is volt keret. A három tanár évi 800 forint fizetést 
kapott, valamint mellé 100 forint lakhatási támogatást. 

Továbbá, fontos azt is megemlíteni, hogy a növendékek – függetlenül 
felekezeti hovatartozásuktól – díjtalanul felvehették az ének-zene, rajz és 
szépírás tárgyakat. 

Az algimnáziumot egy igazgató testület vezette, melynek egyik fele a 
református egyháztanács, míg a másik része Makó város képviselő-testülete 
által választott tizenkét kiküldött tagból állt. Ez a testület választotta ki a 
három tanárt és állapította meg a bérüket, valamint igazgatta az 
algimnáziumot.17 

Az egyezséget mindkét fél pontosan betartotta, az iskola kifogástalanul 
működött. Az intézmény ebben a formában hat évig, 1875 szeptemberétől 
1881 júniusáig működött.18 

Az 1881. július 27-i iskolaszék elnökének éves beszámolójából kiderül, 
hogy a makói iskolaszéket 1879-ben alapították azzal a céllal, hogy a makói 
iskolákat felügyelje.19 

A vármegyei közgyűlés 1875. december 13-án megtiltotta a városnak a 
támogatás folyósítását. Az algimnázium sorsát viszont ez nem pecsételte 
meg, mivel a város közgyűlésének lelkesedése, bölcsessége, humanista 

                                                 
17 Szalma: Iskola összevonás Makón, 16–19.  
18 Kulcsár Sándor: A makói református polgári fiúiskola története. Makó, 1997. 4. 
19 MNL CSML ML – XII. 1. Makói Református Iskolaszék iratai (továbbiakban: 
MRI) 100/1881 



Vizi Dávid Máté: Református felekezeti oktatás a kezdetektől az 1930-as évekig 

 

29 
 

népszeretete azt eredményezte, hogy a szükséges pénzösszeget végül 
adóként szedte be, az iskola így tovább működhetett. 

A vármegyei közgyűlés indoklása szerint a támogatást azért kell 
megszűntetni, mivel az algimnáziumnak nem volt működési engedélye. 
Végül, az úgynevezett nyilvánossági jogot20 a kultuszminiszter 1876. 
február 3-án adta meg. A tanév végén az I., II. osztályokba beírt 43 tanuló 
így érvényes bizonyítványt kaphatott. 

Az 1876/1877. évben három, majd négy évfolyammal működött az 
iskola, melynek négy tanára és 118 növendéke volt. A tantestület névsora 
ebből az időből már ismert. Igazgató: Molnár Albert, második tanár: 
Szalárdi Antal, harmadik tanár: Szundy Károly, negyedik tanár: Varga Imre. 

A következő években az iskola jelentősen fejlődött. Ebben az 
időszakban volt növendéke az iskolának Tömörkény István is (író, 
néprajzkutató, régész, múzeum- és könyvtárigazgató). Tömörkény 1877-
ben, 11 éves korában kezdett el tanulni a makói református gimnáziumban. 
A második osztályt kezdte el magántanulóként. Az iskola akkori 
értesítőjében Tömörkény – Steingassner István néven –, rendes tanulóként 
szerepelt. Latintanára Molnár Albert igazgató, történelemre és földrajzra 
pedig Szalárdi tiszteletes oktatta. Tömörkény így emlékezett később erről:21 

„Ha a tiszteletesnek délután el kellett mennie temetni, akkor már 
valamelyik osztály tanár nélkül maradt. Ilyenkor engem küldtek le az első 
vagy második osztályba, hogy tartsam meg az órát, azaz, hogy húzzam ki 
valahogyan az időt a négy órai csengetésig.”22 

Oktatói, de még dr. Diósszilágyi Sámuel is elismerősen írt 
Tömörkényről. A tantárgyak közül a latinnal, a tornával, énekkel és zenével 
„hadilábon” állt, de magyar nyelvből és fogalmazásból mindig kitűnt a 
többiek közül. A harmadik év végeztével jutalmat kaptak a jó előmenetelű 
diákok, köztük Tömörkény is. Harsányi Sándor városi közgyám által az 
igazgatónak átadott 3 ezüst forintból 1 forintot kapott elismerésül. A fiatal 
Tömörkény 1880-ban befejezte gimnáziumi tanulmányait Makón. 

A kultuszminisztérium egyre inkább sürgette a várost, hogy önálló 
polgári iskolát hozzon létre. 1880 decemberében a tanács tudatta a 

                                                 
20 Az Entwurf szerint a gimnázium lehet nyilvános vagy magánjellegû. A nyilvános 
gimnáziumok államilag érvényes bizonyítványokat adhatnak ki, érettségi vizsgákat 
tarthatnak – ez a rendelet vezeti be az érettségi vizsgát – emellett próbaévre 
tanárjelölteket is alkalmazhatnak. Nyilvánossági jogot az oktatásügyi minisztérium 
adhatott ki. 
21 Szalma: Iskola összevonás Makón, 20–21. 
22 Szalma: Iskola összevonás Makón. 21.  
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református egyházzal, hogy kénytelen megszüntetni a támogatás 
folyósítását, mivel meg kell szerveznie a polgári iskolai oktatást. 

Az egyház és az igazgatótanács tudomásul vette a döntést, és 
megállapította, hogy nem tudják az iskolát a város támogatása nélkül 
fenntartani, ezért 1881 júniusában megszűntették.23 

A város saját polgári fiúiskoláját a református gimnázium helyiségeiben 
hozta létre, melyhez hozzátartozott még egy szertár, tornaterem és könyvtár 
is. Az intézményt hat évre szerették volna itt elhelyezni 1881. szeptember 1-
től 1887-ig.24 

Az épületet a belső tartozékaival együtt a város vette bérbe 1881-ben. 
Ebben az évben megszűnt a református középfokú oktatás az épületben, 
mely időszak 1923-ig tartott. Közben az állami főgimnázium is elkészült, 
ahol 1895-től megindult az oktatás. 

Az egykori algimnázium épülete 1881 után részben egyházi célokat 
szolgált, de itt tartotta próbáit az országosan elismert makói énekkar is. Az 
1923-ig tartó időszak sem volt problémamentes: a szerényebb képességű, 
gyakorlati pályára készülő tanulók számára nem volt más alternatíva a 
főgimnázium mellett. A gimnázium egyre inkább a tehetősebb társadalmi 
réteg iskolája lett, ami nem tett jót a makói oktatásnak.25 

A polgári iskola létrehozásának igénye évről-évre csak erősödött, de az 
iskola felállításával járó költségeket senki sem akarta magára vállalni. 

Buday Géza gimnáziumi tanár a román megszállás idején, 1919-ben 
kezdeményezte egy polgári fiúiskola létrehozását. Ebben az ügyben lelkes 
támogatóra talált dr. Galamb Sándor városi főügyész személyében. 

1919. október 1-jén a főgimnázium egyik tantermében kezdte meg 
működését a polgári fiúiskola, amit a Makói Földmíves Egyesület szervezett 
meg. Az iskola később fenntartó nélkül maradt, amelyet Buday Géza 
előkészítő tanfolyammá szervezett. Az év végén a magántanulókat a 
battonyai polgári iskolában vizsgáztatták le. Az előkészítő tanfolyam 
létszáma évről évre gyarapodott. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy Makónak 
szüksége lenne egy nyilvános jogú polgári fiúiskolára.26 Erdei Ferenc 1920–
21-ben a népiskola negyedik osztályát szintén ebben az épületben végezte.27 

                                                 
23 Szalma: Iskola összevonás Makón, 24–25. 
24 MNL CSML ML MRI 100/1881. 
25 Szalma: Iskola összevonás Makón, 25–26.  
26 Tóth Ferenc: Oktatás. Tóth Ferenc (szerk.): Makó története 1920-tól 1944-ig. 
Makó, 20004. Makó Monográfiája 6. 500–501. (Továbbiakban: Tóth: Oktatás) 
27 Tóth Ferenc (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged. 2000. 216. 
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Végül a makói református egyház presbitériumának 1922. december 29-
én tartott ülésén, Szirbik Sándor újvárosi lelkész kezdeményezte, hogy az 
egyháztanács egy református jellegű polgári fiúiskolát állítson fel. Az 
egyháztanács az indítványt örömmel elfogadta és azonnal megbízta Szirbik 
Sándor újvárosi lelkészt és dr. Galamb Sándor egyházi ügyészt, hogy 
készítsenek pénzügyi tervet, valamint az iskola alapítása ügyében a vallás 
és- közoktatásügyi miniszternél, valamint Makó város tanácsánál járjanak 
el.28 

Makó város képviselő-testületének 1923. március 12-én tartott rendes 
havi közgyűlésének jegyzőkönyvében olvasható, hogy a testület 72 igen és 
3 nem szavazat mellett megszavazta az egyszeri, beruházási segélyt, 
négymillió korona értékben. Továbbá, a város magára vállalta a mindenkori 
fűtés költségét, illetve egy takarító szolga javadalmaztatását.29 

A város csak abban az esetben folyósította a pénzösszeget, ha 
biztosítékot kap arra, hogy az iskolát felekezetre való tekintet nélkül bárki 
igénybe veheti, s hogy nem fognak különbséget tenni a különböző 
vallásfelekezethez tartozó növendékek tandíj és tandíjmentessége 
tekintetében. A határozat bármely részének megszegése a segélyek 
kifizetésének azonnali megszüntetését jelentette volna.30 

1923. április 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen egyhangúlag arról 
döntöttek, hogy 75 ezer darab építőtéglából épül fel a református iskola. 
Ezer darabonként 43 ezer koronát kellett fizetni. Ezt a pénzösszeget az 
egyház terhére írták elő.31 

1923 májusában az egyházmegye Losonczy Endre lelkészt és Nagy 
László tanítót küldte Makóra, hogy az elemi iskolákban végzett 
oktatómunkát ellenőrizzék. Az iskolákban a tanítás színvonalát általában 
megfelelőnek találták. 

Egyes osztályokban viszont kifogásolták, hogy a szépírás gyakorlatok és 
dolgozatok hiányosak, valamint javasolták, hogy a szépírás füzeteket meg 
kellene tartani, hogy később a tanulók fejlődése megállapítható legyen. A 
földrajz tanításánál szükségesnek tartották egy Csanád megye és Makó 
város területét bemutató térkép beszerzését. Végül arra kérték a 

                                                 
28 A Makói Államilag Segélyezett református Gróf Bethlen István Polgári Fiúiskola 
Értesítője az 1926-27. isk. évről. (továbbiakban: Értesítő) 15–16. 
29 MNL CSML ML MVTI 85 kgy. 1760/1923. 
30 MNL CSML ML MRI 35/1923. 
31 MNL CSML ML MRI 2/1923. 
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tanítótestületet, hogy ne havonkénti, hanem hetenkénti tananyag beosztást 
készítsenek.32 

A makói református polgári fiúiskola tanári testülete június 24-én 
tartotta tanévzáró értekezletét. Szirbik Sándor lelkész-igazgató a tantestület 
előtt értékelte a tanévet. Az iskola teljesen szabályszerű időben tartotta 
beíratásait: szeptember 1. és 9. között. Szeptember 10-én tartották az 
ünnepélyes évmegnyitó istentiszteletet s ettől kezdve a tanítás az előírt 
ünnep- és szünetnapokat kivéve fennakadás nélkül folyt egészen június 7-ig. 
Az iskolai év ünnepélyes zárása június 15-én történt. 

Az iskolai évet semmi sem zavarta meg: sem járvány, sem fűtőanyag 
hiánya miatt nem kellet a tanítást szüneteltetni. A tanárok és a tanulók 
egészségi állapota feltűnően jó volt: 1–2 napi mulasztásnál hosszabb nem 
fordult elő sem a tanulók, sem a tanárok közt. 

Kolthay Alajos állami, dr. Veress István egyházi szakfelügyelő tett 
látogatást az intézményben. Mind a ketten a legnagyobb elismeréssel és 
pozitív tapasztalatokkal távoztak 

A nyilvánossági jogot megadó miniszteri rendelet előírta, hogy a 
következő iskolai évre legalább három tanárt kell kinevezni, akik kizárólag 
az intézményben fognak tanítani. A pályázatot az egyház ennek 
megfelelően írta ki.33 

Az új, Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskola épülete 1927-re 
elkészült. Október 4-én Makóra érkezett Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és Balthazár Dezső református püspök. Másnap, 
október 5-e volt a jeles nap, amikor az „öreg iskola” szomszédságában 
felavatták az új, máig az oktatásszolgálatában álló tíz tantermes épületet 
Klebelsberg Kunó és Balthazár Dezső jelenlétében.34 Ettől a naptól kezdve 
az öreg épületben bentlakásos intézmény, internátus működött.  Itt nemcsak 
református polgári fiúiskolába járó vidéki diákok, hanem a reálgimnázium, 
a felsőkereskedelmi iskola növendékei is szállást és ellátást kaptak. A 
diákotthon napi négyszeri étkezést biztosított. Az épület udvara naponta 
közös séták és tornagyakorlatok helyszíne volt. Az internátus vezetője 
Ravasz Dezső okleveles középiskolai tanár volt. A növendékek száma az 
első évben 17 volt: 6 felsőkereskedelmi iskolai, 4 reálgimnáziumi, 6 polgári 
fiúiskolai és 1 elemi iskolai tanuló nyert az internátusban elhelyezést. A 
következő évben már 50 tanuló befogadását tették lehetővé évi 600 
pengő/növendék befizetése ellenében. Ezen felül a diákoknak még 10 pengő  

                                                 
32 MNL CSML ML MRI 72/1923. 
33 MNL CSML ML MRI 28/1923 
34 Forgó István: Makó kronológiája a kezdetektől 1983-ig. Makó, 2001. 80.  
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Gróf Klebelsberg Kunó és Balthazár Dezső a református ótemplom előtt 
 
felvételi és orvosi ellátási díjat kellett fizetniük. Az ellátási díjakat havonta 
vagy negyedévente is lehetett részletekben fizetni. Az internátus az 
1931/32. tanév végéig működött, utána az épület egyházi és hitbuzgalmi 
célokat szolgált.35 

Az új református polgári fiúiskola létrehozásában fontos szerepe volt 
Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki 
felismerte azt, hogy a magyar művelődést fejleszteni kell, s ebben óriási 
szerepet kell vállalnia a polgári iskoláknak. A miniszter a makói református 
egyházat is jelentős építkezési segélyhez juttatta. 

Meg kell említenünk még Dulovits Árpád, miniszteri tanácsos nevét is, 
aki személyesen jött Makóra, hogy az egyház iskolaépületei felett tartott 
alapos szemle után megtegye javaslatát a miniszter úrnak a segély 
megadására. Ugyancsak meg kell említeni még Pogány Frigyes államtitkár 
nevét is, aki szintén az ügy mellé állt. 
  

                                                 
35 Szalma: Iskola összevonás Makón, 29–31.  
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Klebelsberg Kunó és Balthazár Dezső az iskola egyik tantermében 
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A makói kezdeményezők és támogatók névsora is jelentős: vitéz dr. 
Galamb Sándor városi főügyész, dr. Petrovics György országgyűlési 
képviselő és Szirbik Sándor református lelkész, iskolaigazgató. Az ő 
munkájuk és fáradozásuk eredménye, hogy az ifjúság ma is ennek az 
épületnek a falai közt tanulhat. 

Az új épület felszerelése 1927-ben még kissé hiányos volt, de már így is 
mindenki a szépségéről írt és beszélt. Az épület homlokzatának hatalmas 
ablakai – ahol a folyosók futnak végig – a templom parkjára néztek, a 
tantermek ablakai pedig az iskola udvarára. 

A szeptemberi tanévkezdésre 10 tágas, világos, ragyogóan fehér terem 
várta a növendékeket és tanárokat. Rajz- és munkateremben lehetősége volt 
a diákoknak kézügyességük fejlesztésére.36 

Az első tanévben a beiratkozások július 1–3-ig tartottak, és volt egy 
pótbeiratkozás is augusztus 28-án. A javító- és felvételi vizsgákra augusztus 
30-án és 31-én került sor. 

Az iskola ünnepélyes megnyitóját 1926. szeptember 15-én tartották.37 A 
rendes tanítás is ugyanekkor kezdődött, és zavartalanul folyt egészen június 
15-ig. Az évzáró ünnepségre június 29-én került sor. 

Az 1926/27-es tanévben az iskola feletti felügyeleti jogot a következő 
hatóságok gyakorolták: 
1. Az egyház részéről: 

az Igazgatótanács – elnök: vitéz dr. Galamb Sándor városi 
főügyész, alelnök: Szirbik Sándor református lelkész. 
Tagjai még: dr. Bánffy József főügyész, B. Nagy Ferenc 
gazdálkodó, Buday Géza reálgimnáziumi tanár, Hegedűs Kálmán 
árvaszéki elnök, H. Szabó Imre lapszerkesztő, Kovács Gyula 
műszaki tanácsos, Nagy Gyula a központi járás főszolgabírója, 
Nagy Imre István gazdálkodó, Nagy Sándor lakatosmester, dr. 
Ravasz Dezső intézeti tanár, Szűcs József gazdálkodó. 
A szakfelügyeletet dr. Veress István református tanítóképző 
intézeti igazgató (Debrecen) látta el. 

2. Az állam részéről: 
Tanfelügyelőség: dr. Micsák Márton királyi tanfelügyelő (Makó) 
Szakfelügyelet: Kolthay Alajos polgári iskola szakfelügyelő 
(Szeged).38 

 

                                                 
36 Értesítő 1926/27, 7–8. 
37 Püspök 2014-1926. sz. rendelete értelmében 
38 Értesítő 1926/27, 22. 
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Dr. Ravasz Dezső 
 
Az első tanévben az Igazgatótanács a felvételi díjat 8, a tandíjat pedig 80 

pengőben állapította meg, hogy a szegényebb sorsú tanulóknak is lehetővé 
tegyék a továbbtanulást. Az iskola az év folyamán 42 nyilvános és 26 
magántanulót részesített különböző tandíjmentességben. Az elengedett 
tandíjak összege 2744 pengő volt. Tandíjmentességben részesült 27 
református, 30 római katolikus, 3 görög katolikus, 1 evangélikus és 7 
izraelita tanuló. 48 tanuló a gyorsírást is tanulta az iskolában heti 4 órában. 
A második félévben megalakult a „Gyorsírókör” 14 taggal, melynek célja a 
további gyakorlás és a házi versenyek lebonyolítása volt. A tanfolyam 
vezetője Árva József tanár volt. 

Az 1926/27-es tanévben több iskolai ünnepélyt is tartottak: a mohácsi 
vész 400 éves évfordulójára (1526), vagy I. Ferenc József király halálának 
10 éves évfordulója (1916) is emlékeztek. Emellett megemlékeztek: 

Március 15. – A szabadság megszületésének napja 
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Május 29. – A város hősi halottainak napja 
Október 6. – 13 aradi vértanú kivégzése alkalmából gyászünnepély 
Október 31. – Reformáció emlékünnepe 
Az első tanévben dr. Ravasz Dezső és dr. Erdei János felügyelete mellett 

az iskola 17 növendékkel a Balaton környékén kirándult. Megfordultak 
Balatonfüreden, Tihanynál, Tapolcán, Keszthelyen, Hévízen, végül 
Siófokon. Ezen kívül az egyes osztályok több alkalommal tettek fél napos 
kirándulásokat a helyi ipartelepeken, illetve műhelyekben. Itt kipróbálhatták 
az iskolában megszerzett mezőgazdasági ismereteiket. 

1926/27-ben látogatást tett az iskolában Kolthay Lajos szakfelügyelő és 
dr. Veress István egyházkerületi szakfelügyelő. Meghallgatták az egyes 
osztályokban a tanulók feleleteit, a tanárok magyarázatait, átnézték a 
dolgozatokat, rajzokat. Megtekintették a szertárakat, a kézi munkákat, s 
érdeklődtek az iskolai életről is. Az intézmény vezetéséről, s a tanári kar 
munkájáról elismeréssel nyilatkoztak. 

Az iskola az első tanévben jelentős adományokat kapott. A makói 
születésű Galamb József – a Ford-T modell egyik megalkotója – 592 pengőt 
adományozott az iskolának. További pénzadományokat adott Szirbik 
Sándor, Buday Géza, dr. Galamb Sándor, Doma Lajos, a Református 
Nőegylet, Pigall József, Vészi Dezső és Horváth Ferenc. A „Csanád 
vármegyei Könyvtár” szerkesztősége pedig könyveket adományozott. 

Az iskola az év végén jutalmazta a kiváló szorgalmú és magaviseletű 
diákjait. Az iskola 50, az önképzőkör 40, a gyorsírókör 15, az ifjúsági 
segítőegyesület 5 pengőt juttatott a saját pénztárából erre a célra. A 
növendékek az év végén pénz- és könyvjutalomban is részesültek. 

A tanév végére a könyvtárban 615 kötet volt, ebből 511 ifjúsági. A 
bútorok darabszáma 130-ra nőtt. 
 

A tantestület 1926/27-ben: 
A tanár neve Szaktantárgyai 
Szirbik Sándor (igazgató) Vallás 
Buday Géza (igazgató-helyettes) Magyar, latin 
Árva József Történelem, földrajz 
Doma Lajos Rajz, kézimunka 
Dr. Erdei János Magyar, történelem 
Gebe Mihály Matematika 
ifj. Nagy Károly Vallástan 
Pigall József Vallástan 
Dr. Rohoska/Ravasz Dezső Történelem, földrajz 
Sebestyén Károly Ének és vallástan 
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Hitoktatók voltak még: Draskóczy Ede (evangélikus), Groholy Jenő 
(görög katolikus), dr. Kecskeméti Ármin (izraelita), Scheffer Ferenc (római 
katolikus). 

Gebe Mihály, aki a matematikát oktatta, és egyben a fizikai és kémiai 
szertár felelőse volt, sajnálatos módon 1927. június 3-án elhunyt. Gebe 
Mihály 1898-ban került Makóra, s tanított az állami főgimnáziumban 
egészen 1923-ig. A főgimnázium helyettes igazgatója is volt 1918. 
szeptemberétől 1919. januárjáig. Ezt követően került a polgári fiúiskolába.  

Az 1926/27-es évkönyv első lapjain róla emlékezik meg Ravasz Dezső, 
egykori kollégája.39 

Az 1929/30-as tanévben lemondott Szirbik Sándor lelkész-igazgató, és 
helyettese, Buday Géza. Ideiglenes igazgatói megbízással egy évre dr. 
Ravasz Dezső rendes tanárt nevezte ki az Igazgatótanács. 

Az 1935/36-os tanévtől már dr. Ravasz Dezső az igazgató, aki 13 éve, az 
iskola alapításától tanított az intézményben. 40 

Az iskolában különféle ifjúsági egyesületek is működtek. Dr. Erdei 
János például a Gróf Bethlen Gábor Önképzőkör tanárelnöke volt, a 
háborús években később pedig Varga Ernő. Üléseiken szavalatok, 
fölolvasások, eredeti költemények, ének- és zeneszámok hangzottak el. 

Már 1924-ben megalakult a 292. számú Turul cserkészcsapat, amelynek 
első parancsnoka Raffay Endre református elemi iskolai igazgató volt. A 
csapatzászlót 1925. június 7-én dr. Győrffy István szegedi egyetemi tanár 
avatta föl. A parancsnok később, 1926-tól dr. Ravasz Dezső, majd őt 
követte H. Kovács Mihály és Glósz (Gallyas) Ferenc. 

A dalkör tagjai heti két órában az ünnepélyeken előadott énekszámokat 
tanulták. 

1929-ben alakult meg a Szikszai Bibliakör. Önkéntes jelentkezés alapján 
60–70 tanuló részvételével működött. Hetente tartották összejöveteleiket a 
segédlelkész vagy a hitoktató irányításával. A tanulókat két csoportba 
osztották. Az első csoportban a bibliai jellemképzés, a másodikba a 
református öntudat elmélyítése volt a cél.41 
  

                                                 
39 Értesítő 1926/27, 5-6. 
40 Történelmet és földrajzot tanított a diákoknak 
41 Tóth: Oktatás, 504–505. 
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Az iskola benépesítésének visszatekintő táblázata 1923/24. tanévtől 
(rendes tanulók): 

 
Tanév I. o II. III. IV. Összesen 

1923/24 22 15 16 14 67 
1924/25 46 31 12 23 116 
1925/26 49 43 33 14 139 
1926/27 35 54 36 28 153 
1927/28 28 39 50 38 155 
1928/29 30 25 34 43 132 
1929/30 20 23 23 36 102 
1930/31 28 24 20 29 101 
1931/32 38 32 19 16 105 
1932/33 42 39 25 17 123 
1933/34 35 42 33 20 130 
1934/35 40 35 34 34 143 
1935/36 38 36 32 33 139 
1936/37 41 39 33 32 145 
1937/38 38 40 32 32 142 

 
Az iskola benépesítésének visszatekintő táblázata 1923/24. tanévtől 

(magántanulók): 
 
Tanév I. o. II. III. IV. V. VI. Összesen 

1923/24 12 6 8 2 - - 28 
1924/25 22 17 23 14 - - 76 
1925/26 51 54 36 41 17 15 214 
1926/27 17 42 32 60 11 52 214 
1927/28 17 31 39 49 - 4 140 
1928/29 17 29 48 48 - - 142 
1929/30 3 5 8 6 - - 22 
1930/31 6 - 1 6 - - 13 
1931/32 3 3 - 5 - - 11 
1932/33 - - 1 1 - - 2 
1933/34 - - 1 1 - - 2 
1934/35 3 3 2 1 - - 9 
1935/36 1 4 4 5 - - 14 
1936/37 1 - 2 2 - - 5 
1937/38 - - 3 2 - - 542 

 

                                                 
42 Értesítő 1937/38, 26. 
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URBANCSOK ZSOLT 
 

A református felekezeti oktatás utolsó évtizede: 
1939-1948 

 
Az újjátelepült Makón a református felekezeti oktatás kétszázötven éves 
folytonossága az 1948-as államosításokkal megszűnt. Az utolsó tíz év 
története a református oktatás legválságosabb évtizede volt: a második 
világháború idején a minimális működésért, majd a totalitásra törekvő 
kommunista hatalom egyre agresszívebb térnyerésével szemben a 
fennmaradásért kellett megküzdeni. 

 
I. Református oktatás a II. világháború idején (1939-1944) 
Az 1930-as évek végére a makói református egyház oktatási 
intézményeinek megfelelően kiépített és működtetett hálózatával 
rendelkezett. Elemi népiskolákat működtetett az egyes városrészekben, 
középszintű oktatási intézményét, a Gróf Bethlen István Polgári Fiúiskolát 
pedig Belvárosban, a Kálvin téren hozta létre. Azok a református 
felekezetű, tanköteles gyerekek, akik a város kül- és belterületén állami 
vagy más egyház által fenntartott iskolába jártak, tanórarendszerű 
hitoktatásban részesültek. 

Az iskolák fenntartója a makói református egyház, amely az államtól a 
tanári státuszoknak megfelelő rendszeres támogatást, államsegélyt kapott. 
Legfőbb felügyeleti szerve az Egyetemes Konvent, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület és a Békés-Bánáti egyházmegye volt. Helyi felügyeleti 
szerve az Iskolaszék, amelynek elnöki tisztét mindig lelkipásztor töltötte be. 
Az iskolaszék mellett az igazgatótanács közvetlen irányítószervként 
működött, világi elnök vezetésével. Kilenc tagját a presbitérium 
választotta.1 1941 szeptemberétől a rendkívüli tanárhiány miatt Hajdú 
Gábor lelkész látta el az Igazgatótanács elnöki teendőit, de kijelentette, 
hogy az egyház érdekeit sohasem fogja az iskola érdekei elé helyezni. „Ez 
az iskola térben a templom mellé épült, szükséges, hogy lélekben is ott 
maradjon. Fejlődjön ki benne a kálvinista történelmi hagyomány, mert ez 
egyúttal a nemzeti szellem élesztője is”.2 Külön igazgató vezette a 
népiskolákat és a polgári fiúiskolát. Ők hajtották végre a felettes hatóságok 

                                                 
1 1923–1939-ig az elnöke vitéz Galamb Sándor; MNL CSML ML Makói 
Református Egyház Iskolaszékének iratai (a továbbiakban: MREI) 7/1939.  
2 MNL CSML ML MREI 7/1941. 
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rendelkezéseit, állították össze a tantárgyfelosztást, szervezték és 
felügyelték a pedagóguskar munkáját. 

 
I. 1. Az iskolák épületei, tárgyi felszereltség és ellátottság 
Az első polgári iskolát a református egyház hozta létre 1923-ban Makón. Az 
állam hat tanári állás után ötvenszázalékos fizetés kiegészítést, államsegélyt 
adott, a város az iskola fűtéséhez járult hozzá. 

A polgári fiúiskola 1927-ben elkészült új épülete a rendszeresen vizitáló 
református tanügyi biztosok szerint tiszta, tágas és világos volt. 
Berendezése puritán. 1939-ben a folyosókat és a tantermeket kissé ridegnek 
találta a főbiztos, ezért színes tablók kifüggesztését javasolta.3 Az 1941-es, 
háborús évben a tanulmányi felügyelő szerint „bizonyos elhagyatottság” 
látszott az épületben, a tantermek porosak voltak, mert nem volt elég olaj a 
padlók gondozására.4 Bár az épület korszerűnek számított, nem volt 
vezetékes vízellátása, így tanulóknak az udvari mellékhelyiségeket kellett 
használniuk. Batka István iskolaorvos szerint az állapotok „ázsiaiak” voltak, 
kezet sem tudnak mosni a tanulók. Ráadásul a mellékhelyiségeket az 
„Öregiskolában” elhelyezett elemistákkal közösen használták. A helyzet 
tovább romlott a háború utolsó éveiben, amikor magyar és német katonai 
alakulatokat szállásoltak el a tantermekben. A víz bevezetése és a 
mellékhelyiségek kialakítása kettő-négyezer pengőbe került volna, de ennek 
megvalósítására nem volt elég pénze az egyháznak.5 A főépület, a 
kövezetlen udvar és a háromszázötven négyszögöles tankert nem volt 
teljesen körülkerítve, így sokan átjártak a területen, hogy lerövidítsék a 
Kálvin tér és a Liget utca közötti távolságot.6 Emellett gondot okozott, hogy 
a tornatermet a presbitérium hitbuzgalmi célokra használta. 

Az egyház által fenntartott elemi népiskolákban kizárólag református 
felekezetű, tanköteles korú kisdiákok tanultak. A Belvárosban az 
„Öregiskolában”, majd a polgári iskola földszintjének négy tantermében 
folyt az oktatás. Az aradi utcai elemi négy tanteremmel és tanítói 
lakásokkal, az újvárosi a Vásárhelyi, a honvédi a Királyhegyesi utcában 
négy-négy tanteremmel és tanítói lakással működött. Az iskolákban nem 
volt vezetékes víz, több épület igen rossz állapotban volt. Ennek ellenére  
a népiskolák  felszereltségét   1941-ben megfelelőnek  találta a  tanulmányi 

 

                                                 
3 MNL CSML ML MREI 150/1939. 
4 MNL CSML ML MREI 169/1941 és 18/1942. 
5 MNL CSML ML MREI 169/1941. 
6 MNL CSML ML MREI 31/1944. 
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Az újvárosi református elemi népiskola épülete a Vásárhelyi utcában (1942) 
 

felügyelő. A tizenhat tanterem tiszta volt, a bútorzat elfogadható, azonban 
nem volt elegendő szemléltető- és taneszköz.7 

1939 júliusában Révész Imre püspök hozzájárult, hogy az 
iskolaépületeket a fegyvergyakorlaton résztvevő katonaság a nyári szünet 
idején használhassa. Azonban 1940 januárjában az újvárosi református 
népiskola első és második osztályában még mindig katonák voltak 
elszállásolva, így az osztályok egy tanteremben tanultak délelőtti-délutáni 
váltásban. Áprilisban a polgári fiúiskola igazgatója azt kérte a 
presbitériumtól, hogy hogy az iskola és udvara mentesüljön a katonai 
igénybevétel alól, mert különben „tanügyi és oktatási érdekek sérülnek”. A 
polgári iskola földszintjén és a nagyteremben a 30. határvadász zászlóalj 2. 
parancsnokságának egyik szakaszát szállásolták el. Mivel egy katona 
fertőző agyhártyagyulladást kapott, a tanítás tizenöt napig szünetelt.8 1940 
októberben az „Öregiskola” termeit vették igénybe, így az 1-5. évfolyamos 
elemistáknak a polgári iskola tantermeiben kellett tanulniuk délután, 
csökkentett óraszámmal. Katonák voltak elszállásolva az újvárosi elemi 
iskola hatodik osztályának tantermében is.9 Dr. Ravasz Dezső igazgató már 
az 1939/40-es  tanév végén arról panaszkodott, hogy a fiúiskola épületei és  
                                                 
7 MNL CSML ML MREI 156, 157/1941. 
8 MNL CSML ML MREI 99, 100, 105/1940. 
9 MNL CSML ML MREI 140/1940. 
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Igazgatói lakás a Kálvin téren, a polgári fiúiskola mellett (1942)10 
 

tantermei a katonai igénybevétel miatt piszkosak, a bútorok kopottak és 
sérültek. „Ez az állapot az iskola tekintélyére és az esztétikai nevelésre 
nagyon ártalmas”.11 1944 májusában német haderő érkezett a városba, 
amely nem csak a polgári iskola összes helyiségét, hanem a városközpont 
iskoláit, az ipartestület épületét, és az úri kaszinó emeleti nagytermét is 
igénybe vette.12 

 
I. 2. A Tantestület 
A belvárosi, aradi utcai, újvárosi és honvédi református elemi népiskolák 
1939-ig Mágori Sándor, majd 1940 szeptemberétől vitéz Domján Gyula 
igazgatása alá tartoztak. 1944-ben tíz tanító és négy tanítónő dolgozott a 
népiskolákban. A „vasárnapi iskolák”-ban is ők tanítottak, ahová évről évre 
rendszeresen kétszáz-kétszázötven tanuló járt.13  

A református polgári fiúiskola igazgatója 1938-ban Dr. Ravasz 
(Rohoska) Dezső, földrajz-történelem szakos középiskolai tanár, aki az 
iskola megszervezésekor előbb óraadóként, majd helyettes tanárként, 1926 

                                                 
10 MNL CSML ML MREI 1948 államosítási dosszié. 
11 MNL CSML ML MREI 7/1941. 
12 MNL CSML ML MREI 76, 82/1944. 
13 MNL CSML ML MREI 116/1944. 
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júniusától rendes tanárként dolgozott. Az intézmény igazgatója 1929. 
szeptember 1-től egészen 1941. április 17-ig, amikor Észak-Erdély 
visszacsatolása után a nagyszalontai állami gimnázium vezetésével bízták 
meg. Az igazgatótanács határozatában így méltatta munkáját: „Majdnem két 
évtizedre terjedő szolgálata alatt nem csak az iskola szervezése, kifejlődése 
és vezetése körül szerzett magának nagy érdemeket, hanem igazgatói 
munkálkodásán túl, igen nagy értékű tevékenységet fejtett ki egyházunk 
belmissziói életében […] Minden irányú rátermettségét legfőbb egyházi 
közületünk: a Konvent is elismerte akkor, amidőn őt bízta meg azzal, hogy 
a református polgári iskolák rendtartásának tervezetét készítse el”.14 Ravasz 
Dezső áthelyezése után dr. vitéz Erdei János lett az iskola igazgatója, aki 
szintén a polgári iskola megszervezésétől volt tanára az intézménynek. 

A tantestület rendes (államsegélyes), helyettes és óraadó tanárokból állt. 
Ravasz Dezső és Erdei János mellett Gallyas (Glosz15) Ferenc volt a testület 
legrégebbi tagja. Magyar-német-testnevelés szakos tanárként 1930-tól 
dolgozott az iskolában. Raffay Szilárd a hajdúböszörményi Kálvineumból 
jött 1932-ben Makóra és természettant, vegytant valamint földrajzot tanított 
1940-ig. Görbe Imre (matematika-fizika) 1935-ben a fiúpolgáriban kezdte a 
pályafutását, 1941-től az iskola rendes tanára. Vargha Ernő (magyar-
történelem) és felesége, Sipos Ilona (földrajz-természetrajz) az 1941-es 
tanévtől dolgoztak az iskolában. A férfi tanárok bevonulása miatt egyre 
több tanárnőt és nyugdíjas nevelőt kellett alkalmazni. 1941-től Raffay 
Szilárdné Bory Ilona (történelem-földrajz) és Szabó Jolán (matematika-
fizika-ének) kezdett dolgozni az intézményben. Feltétlenül meg kell 
említeni, hogy 1940-1942 között Loós Károly, majd 1942-től Bolemann 
Dénes építő-iparművészeti tanárok óraadóként tanítottak rajzot az 
iskolában. A hitoktatást Rácz István segédlelkész, majd Mágori Sándor 
lelkész végezte. Batka István iskolaorvosként dolgozott és egészségtant 
tanított. 

Az 1930-as évek végétől az igazgatók számára a legnagyobb gondot az 
állandósult tanárhiány okozta. Már a háború előtt is nagy volt a mobilitás, 
főleg az alacsony fizetés és az állami szférába vándorlás miatt. A helyzetet 
tovább rontotta az 1940-től mind gyakoribbá váló honvédségi behívás, majd 
a férfi tanerők tényleges frontszolgálata.  

A területgyarapodások miatt Ravasz Dezső igazgatót Nagyváradra, 
Raffay Szilárdot Beregszászra, Görbe Imrét Zomborra, Molnár Zoltánt a 
fővárosba helyezte át a minisztérium. Gallyas Ferencnek tartalékos 
                                                 
14 MNL CSML ML MREI 50/1942. 
15 Nevét 1940 novemberében változtatta Gallyasra. 
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hadnagyként 1939-től rendszeresen fegyvergyakorlaton kellett megjelennie. 
1941 április elején behívták Erdei János frissen megbízott igazgatót is, így a 
polgári fiúiskolában egyetlen állandó tanár sem maradt, ezért a püspök a 
fenntartó egyház kérésére április 21. és 28. között rendkívüli szünetet 
rendelt el. Ebben a helyzetben a tankerületi főigazgató a polgári leányiskola 
tanárnőit rendelte ki óraadóknak. Pár nap múlva, Erdei János és Gallyas 
Ferenc leszerelése után ideiglenesen normalizálódott a helyzet.16 „A nagy 
tanárszegénységben azt sem tudom, hol vakarjam a fejem. Nem jön ilyen 
árva iskolához senki, de nincs is […] Jaj, Istenkém, mikor is lesz jó világ?” 
– panaszolta egy magánlevelében Erdei János igazgató. Maga is többször 
kért felmentést, 1943 áprilisában három hónapra mégis Ukrajnába 
vezényelték.17 Gallyas Ferenc saját kérésére 1942. november 3-án vonult be 
tényleges frontszolgálatra mint haditudósító. 1943 januárjában, a doni 
áttöréskor Bodrirewka környékén a Vöröskereszt értesítése szerint hősi 
halált halt. Valójában szovjet hadifogságba került, ahonnan 1947 végén tért 
haza.18 

Az iskolaszék folyamatosan kérte a tanárok és tanítók mentesítését a 
katonai szolgálat alól, de kéréseiket rendre elutasították. Az elemi iskolai 
tanítókat: K. Szabó Józsefet, Erdei Andrást, Körössy Mihályt, Szigeti 
Györgyöt, Vékony Istvánt, Varga Istvánt, Vida Istvánt is rendszeresen 
fegyvergyakorlatra hívták, majd tényleges katonai szolgálatot kellett 
teljesíteniük. Helyükre az igazgatótanács döntése alapján kisegítő, helyettes 
tanerőket alkalmaztak. Vitéz Domján Gyula, az elemi iskolák igazgatója 
1944 áprilisában a tanítónőket arra kérte, hogy „mind az ország, mind az 
egyház érdekében buzgón, erős akarattal végezzék a bevonult kartársak 
helyett a felmerülő munkát, mert a nemzeti érdek azt kívánja, hogy ahová a 
helyzet állít bennünket, mindenhol teljes erőnkkel meg kell állnunk a 
helyünket”.19 

A háború idején a tanárok és tanítók rendkívül túlterheltek voltak. 1941 
nyarán mezőgazdasági közmunkára vezényelték őket, valamint igénybe 
vették szaktudásukat a népszámlálások idején is. 1943 szeptemberében 
munkaerőhiány miatt pénzügyigazgatóságon kellett kisegíteniük.20 

                                                 
16 MNL CSML ML MREI 6, 90, 91, 102/1941.  
17 MNL CSML ML MREI 47/1943. és 267/1943. 
18 MNL CSML ML MREI 42, 107, 229/1942., 47, 267/1943., 21, 46/1944. 
19 MNL CSML ML MREI 77/1944. 
20 MLN CSML ML MREI 216, 224/1941. és 221/1943. 
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Raffay Szilárd esküjének szövege (1940) 
 
I.3. A tanárok közéleti, politikai tevékenysége 
A polgári és népiskola tanárai, tanítói a református egyházban aktív 
hitbuzgalmi és belmisszós munkát végeztek, valamint a város kulturális, 
tudományos és sportéletének aktív részesei voltak. A Konvent határozata 
alapján azonban politikai tevékenységet nem folytathattak.21 1939-ben Széll 
János presbiter azért tett panaszt, mert Glosz (Gallyas) Ferenc tanár Szőllősi 
Jenő képviselői kampányát támogatta, abban aktívan részt vett. Az 
igazgatótanács úgy határozott, hogy bár tanári munkáját nem hanyagolta el, 
                                                 
21 E.T. 89. §. 
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a politikai tevékenységét be kell fejeznie, mert „nem közömbös a fenntartó 
egyház számára, hogy egyik tanárának politikai működése a város 
társadalmában kritika tárgya lehessen”.22 Gallyas Ferenc emellett a 
Délvidéki Független Hírlap külpolitikai rovatát vezette, amiért a Makói 
Újság főszerkesztője tett panaszt az Igazgatótanácsnál 1940. májusában.23 
 
I.4. A tanulók száma, helyzete 
A négy évfolyammal, évfolyamonként egy-egy osztállyal működő polgári 
fiúiskola tanulói főként a város és térsége középosztályához/alsó-
középosztályához tartozó családokból kerültek ki. 1927-től, a katolikus 
polgári fiúiskola megszervezésétől szinte kizárólag olyan diákok látogatták, 
akik protestáns felekezetűek voltak. Erdei János szerint „Az iskola tanulói a 
helybeli és környékbeli kiskereskedők, kisiparosok, altisztek és földmívesek 
gyermekei, akik tehát azokból a református családokból kerülnek ki, 
akiknek nem áll módjukban távoli, s így sok költséggel járó iskolába járatni 
a fiaikat.”24 

Az 1942-es félévi módszertani értekezlet anyaga igen fontos forrás, 
hiszen témája a tanulók szociális és társadalmi helyzetének elemzése és az 
ebből következő pedagógiai irányvonal meghatározása volt. A vitaindító 
előadást Erdei János igazgató tartotta. Véleménye szerint a diákok 
jellemének fejlődésére legnagyobb hatással az iskola van, a nevelés pedig 
akkor lehet a legeredményesebb, ha a nevelők ismerik diákjaikat. A diákok 
különbözőek, amit helyi, „tájpedagógiai” jellegzetességnek tartott. A 
tanulókat két csoportba sorolta, egyfajta „faji” tipológia szerint, erősen 
általánosítva. Eszerint a tanulók egyik része a város földművelő, kálvinista 
„őslakosainak”, másik része a „bevándorolt, kevert vérű (sic!) városszéli 
iparos vagy gazdasági munkás rétegének” gyermekei. Erdei eltérő anyagi 
hátterüket és vérmérsékletüket elemezve megállapította: „Az első csoport 
gyermekei – ha nehéz is kimondani – 12-15 éves korban szellemileg tunyák, 
túlérzékenyek, és mély önkritikájuk van. Érzékenyek a feddésre, 
elkedvetlenednek a sikertelenségtől, de nagy értékek szunnyadnak bennük, 
amit azonban az erős önkritika elnyom. Nehéz kezelésű gyermekek. 
Legjobb módszer náluk az érzelmi ráhatás, a nemes becsvágy felébresztése, 
az örökös tenni vágyás irányítása. Ez utóbbi ugyanis a gyengéjük. Meditáló, 
csaknem ernyedő szellemi típus ez, melynél a cselekvés hiánya okozza a 
bajt. De […], ha örökös nyugalmából kiemeltük, csodás zsenije, keleti 

                                                 
22 MNL CSML ML MRHI 11/1939. 
23 MNL CSML ML MRHI 123, 129, 292/1940. 
24 MNL CSML ML MRHI 164/1941. 
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ősereje elsöpör minden akadályt […] A „(jövevények) elég jól keresztezett 
ivadékaikban (sic!) inkább a nyugtalanság, tettrekészség, de kevesebb 
erkölcsi és szellemi plusz uralkodik. Ezek látszatra értékesebbek, mert 
beszédesebbek, vállalkozóbbak. Hiányzik belőlük azonban az önkritika és a 
szellemi érték […] ilyen anyagnak látom növendékeinket…”. Gallyas 
Ferenc mindezt azzal egészítette ki, hogy az első csoportba tartozó gyerekek 
között sok az egyke, elkényeztetett gyerek. Raffayné véleménye szerint a 
második csoportba tartozó diákok könnyebben és jobban tanulnak. Szerinte 
a református gyerekeket annyira féltik a szüleik, hogy nem serkentik őket 
sem tanulásra, sem munkára. Az a felfogás uralkodik a szülők közt, hogy 
„úgy se lesz belőled polgármester”.25 

A beírt tanulók létszáma 1939–1944 között lényegében növekvő 
tendenciát mutat. A vizsgált korszakban az osztályozott nyilvános tanulók 
száma az 1940/41-es tanévben csökkent. Ennek az oka Erdei János igazgató 
szerint a nyolcosztályos elemi oktatás fokozatos bevezetése, valamint az 
„egykézés” miatti születésszám csökkenés volt.26 A táblázat azt mutatja, 
hogy a csökkenés csak időleges volt, a beírt tanulók száma a következő 
tanévtől nőtt. A magántanulók száma az 1939/40-es tanévtől jelentősen 
emelkedett. Ennek egyik oka a zsidónak minősített tanulók felvételének 
korlátozása, a szombati írás alóli mentességük megvonása, amiért 
tanulmányaikat kénytelenek voltak magántanulóként folytatni. Másik ok a 
hadba vonult apa vagy idősebb testvér helyettesítése volt a mezőgazdasági 
és ház körüli munkákban. 

 

Tanév Osztályozott 
nyilvános tanulók  

(I-IV.) 

Osztályozott 
magántanulók 

(I-IV.) 

Tanulók létszáma 
összesen 

1938/39 142 1 143 
1939/40 144 17 161 
1940/41 138 26 164 
1941/42 149 38 187 
1942/43 154 29 183 
1943/44 170 34 204 

Osztályozott tanulók számának változása 1939-1944 között a polgári fiúiskolában27 

                                                 
25 MNL CSML ML MREI 66/1942. 
26 MNL CSML ML MREI 179/1939, 169/1941. 
27 A Makói Államilag Segélyezett Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskola 
Évkönyve (továbbiakban: Évkönyv) az 1944-45. iskolai évről. Szerk.: Dr. Erdei 
János. Makó, 1945. 15. 
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A rossz anyagi körülmények között élő, szegény tanulók aránya 
fokozatosan nőtt. A református egyház, az egyházi és iskolai karitatív 
szervezetek lehetőségeikhez képest megtettek mindent megsegítésükre. 
1940-ben Domján Gyula, a református elemi iskolák igazgatója a város 
árvaszékétől próbált diákjai számára támogatást kérni. Levelében leírta, 
hogy sok tanulónak a szülei annyira szegények, hogy a gyerekek 
ruházatáról sem tudnak gondoskodni. „Még most is vannak növendékeink 
számosan, akik rongyosan járnak. Lábuk kilátszik az elrongyolódott 
cipőből. Szüleik szánalmas viszonyok között tengődnek”.28 

A szülőknek évi 50 pengő tandíjat kellett fizetniük, amit az 1943/44-es 
tanévtől 80 pengőre emeltek, azonban a rászorulók 50, sőt 75 százalékos 
tandíjkedvezményt kaphattak. Az 1941/42-es tanévben az elengedett tandíj 
az összes tíz százaléka volt.29 

A tanügyi biztos 1942-es látogatása után megállapította, hogy a polgári 
iskola diákjainak erkölcsi, hazafias és vallásos nevelése lényegében rendben 
van. „Néha kicsit hangosak, de a kartársak ügyesen lecsendesítik őket. 
Káros szokásokat, jellemtelenségből származó hibákat nem tapasztaltam 
náluk.”30 

A zsidótörvények egyértelmű következménye volt az Egyetemes 
Konvent 1941. május 8-i határozata, amelyben azzal a kérdéssel fordult a 
református polgári iskolák igazgatóihoz, hogy a zsidó tanulók addig 
szokásos szombati felmentése az írás, rajzolás, kézimunka31, mezőgazdasági 
gyakorlatok alól az iskolai rend szempontjából helyes-e. A reformátusok 
legfőbb döntéshozó szerve ugyanis a „szombati írás” ügyét minden 
iskolatípusban egységesen akarta szabályozni.32 Erdei János azt javasolta, 
hogy a következő, 1941/42-es tanévtől a Konvent a zsidó tanulók szombati, 
addig szokásban volt felmentését „teljes mértékben törölje el, és hasonló 
intézkedések megtételére hívja fel a VKM, valamint az összes hazai nem 
zsidó középiskola legfelsőbb hatóságait.” Álláspontját a következőkkel 
indokolta: „A tanítás egységének soha sem vált előnyére ez a rendelkezés, 
és csak a zsidóság disszimiláns rétegének érdekeit szolgálta. A keresztény 
tanulóifjúságban mindenkor csak az ellenszenvet váltotta ki, és fegyelmi 
eseteket vont maga után. A hazai zsidótörvényeink mai állapotában 
anakronisztikus számba megy a zsidó vallásnak ily módon való figyelembe 

                                                 
28 MNL CSML ML MREI 34/1941. 
29 MNL CSML ML MREI 92/1942. 
30 MNL CSML ML MREI 66/1942. félévi módszeres értekezlet. 
31 politechnika, technika tantárgy 
32 MNL CSML ML MREI 4/1941. (1941.05.08. 333. sz. hat.) 
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vétele.” Véleménye szerint az új, egységes szabályozást a következő 
tanévtől kellene bevezetni, mivel „a folyó évben szerzett jogok megvonása 
ellenkezik a magyar jogalkotás szokásaival […]”. A Konvent 1942. május 
6-7-i ülésén elfogadott határozata a zsidó tanulók szombati írása ügyében a 
felmentést megtagadta.33 

1942 szeptemberében Blau Gábor (IV. évfolyam), Klein György (III. 
évfolyam) és Frankfurter László (I. évfolyam) szülei gyermekük 
magántanulóvá nyilvánítását kérték, hogy vallásuk törvényeit 
megtarthassák.34 1943 májusában a vizitáló vitéz Zilahy Zoltán tanulmányi 
felügyelő megállapította, hogy a zsidó származású diákok a Konvent 
határozatának megfelelően nem kaptak felmentést szombaton az írás alól, 
így magántanulók, azonban rendszeresen látogatják a tanítási órákat az 
igazgató engedélyével. Véleménye szerint ez nem csak a Rendtartással, 
hanem a Konvent határozatával is ellenétes, ezért ezt a gyakorlatot be kell 
fejezni.35   

1943. március 17-én Révész Imre, a Tisztántúli Református 
Egyházkerület püspöke arról értesítette az igazgatókat, hogy a tankerületi 
főigazgatói értekezlet rendelkezése szerint a polgári iskolákba a júniusi 
beíratások alkalmával a zsidónak minősített tanulókat nem lehet fölvenni, 
csak a szeptemberi pótbeíratások idején, az igazgatóknak engedélyezett 
létszámkereten belül. „Zsidó tanulók létszám feletti fölvételére hozzám 
javaslat nem tehető.” – írta a püspök.36 

 
I.5. Az oktatás tartalma, színvonala 
Az oktatást az Egyetemes Konvent által elfogadott egységes polgári iskolai 
rendtartás alapján szervezték. A háború miatt a tanévet a legtöbb esetben a 
megszokottnál később kezdték, így 1940-ben a tantermek igénybevétele és 
az erdélyi bevonulással kapcsolatos helyzet miatt szeptember 16-án.37 

Az 1939/40-es tanév Ravasz Dezső igazgató értékelése szerint az iskola 
alapítása óta a legválságosabb volt: „A drámai gyorsasággal pergő 
külpolitikai események, az ezekkel kapcsolatos katonai behívások, 
a kegyetlen  téltől  ránk  kényszerített  szénszünetek, végül   az iskolának  a 

 

                                                 
33 MNL CSML ML MREI 132/1942 (1942.05.06-07. 73. sz. hat.) 
34 MNL CSML ML MREI 217/1942. 
35 MNL CSML ML MREI 190/1943. 
36 MNL CSML ML MREI 71, 1148/1943. 
37 MNL CSML ML MREI 228/1940. és 308/1941. és 88, 91/1944. 
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járvány miatt való kéthetes lezárása [az oktató munkában] erős nyomokat 
hagyott […]” A tanévben kényszerűségből tízszer készítettek új órarendet.38 

1941-ben A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 
körlevélben kérte az igazgatók véleményét arról, hogy a téli időszámítás 
miatt változtassanak-e a tanítási idő kezdetén. Ravasz Dezső szerint a 
tanítást mindenképpen később kell kezdeni, mivel a tanulók negyede 
rendszeresen elkésik az első óráról. „Hogy rendes időben 
megjelenhessenek, reggel 6-kor kell felkeljenek, ami károsan 
befolyásolhatja fejődésüket. Olyan családoknál, ahol petróleummal 
világítanak, a korai felkelés a világítás szempontjából lehetetlen. Fűtő, 
világító anyagok megtakarítása céljából is előnyösebb a napi tanítást reggel 
9 órakor kezdeni.” Hubai János tanfelügyelő 1941. október 13-án Csanád 
megye területén az iskolakezdést egységesen 8.30-ban határozta meg, amit 
1942 januárjában kilenc órára módosított.39 

Az 1942-es év végi jelentésében a polgári fiúiskola új igazgatója, vitéz 
Erdei János azt panaszolta, hogy a református polgári oktatás 
ellensúlyozására 1927-ben létrehozott makói katolikus polgári fiúiskola 
színvonalasabb oktatást tud nyújtani nagyobb tanulólétszáma és a fenntartó 
nagyobb összegű támogatása miatt, ezért azt javasolta, hogy a református 
egyház által meghatározott költségvetés alapján a beruházásokról szabadon 
dönthessen. Javaslatát a presbitérium elutasította.40  

A polgári fiúiskola tagja volt az állami „filmakciónak”. Az 1938/39-es 
tanévben 86 alkalommal vetítettetek oktatófilmeket földrajz, fizika, 
vegytan, rajz és kézimunka témakörökben. A vetítések száma az 1942/43-as 
tanévben 127-re nőtt.41  

Az iskola alapításakor Makó városa vállalta, hogy évente meghatározott 
mennyiségű tüzelővel segíti az intézményt. 1940-től azonban az általános 
tüzelőhiány miatt a város csak késve tudott eleget tenni kötelezettségének, 
ezért gyakran szénszüneteket kellett elrendelni. Az 1940-es nagy hidegben, 
amikor a város szénkészlete elfogyott, január 23-tól február 5-ig szünetelt a 
tanítás. A kapott szén gyorsan fogyott, így február 20-tól a tanórák idejét 40 
percre, a heti tanítási órák számát 126-ról 96-ra csökkentették. 1941-ben 
január 22. és február 2. között rendeltek el tüzelőhiány miatt szénszünetet.42 

                                                 
38 MNL CSML ML MREI 161/1940. és 297/1941. 
39 MNL CSML ML MREI 137, 153, 316/1941. és 10.13. 2238/1941.tf. sz. 
40 MNL CSML ML MREI 188/1942. 
41 MNL CSML ML MREI 223/1942. és 190/1943.  
42 MNL CSML ML MREI 21, 27, 36./1940.  
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1943-ban a súlyos tanárhiánnyal küzdő polgári fiúiskola tanulóinak 
magatartását a tanügyi biztos kielégítőnek találta, bár a korábbi évekhez 
képest a fegyelemben, ahogy írja, „némi lazulás tapasztalható”. Iskolai 
dolgozatokat mind tartalmuk, mind külalakjuk tekintetében igen 
gyengéknek minősítette (gondolatszegénység).43  

Az 1943/44-es tanév végén Erdei János igazgató összefoglalta azokat a 
legfontosabb javaslatait, amit az oktatás szervezeti és tartalmi 
megújításához feltétlenül szükségesnek tartott. Ezek: teljes tanulmányi és 
számszaki függetlenség a fenntartó református egyház gazdasági hivatalától, 
a tantestület állandósága, a mezőgazdasági szakoktatás bővítése, valamint 
kevesebb adminisztráció és több nevelőmunka az iskolában.44 

1944. augusztus 4-én Bécsy Bertalan polgármester és az iskolaszék 
közötti konzultáción úgy határoztak, hogy a polgári iskolában 1944 májusa 
óta elszállásolt katonaság miatt a tanítást az elemi iskolák épületeiben 
kezdik meg délelőtti-délutáni váltásban. Az „Öregiskola” emeletén egy 
határvadász egység volt elszállásolva, a földszinten egyházi hivatalok 
működtek, így a belvárosi népiskola négy osztálya szétszórva, egykori zsidó 
tulajdonban lévő házakban, boltokban kezdte a tanévet. A tanárhiány miatt 
tanárjelöltek is tanítottak. A tanév szeptember 11-én kezdődött, de a szovjet 
csapatok előrenyomulása miatt 22-én már befejeződött a tanítást. Erdei 
János igazgató kivételével a tanári kar elmenekült. A Vörös Hadsereg 
szeptember 25-én, éjjel vonult be a városba, az iskolákat nem érte kár.45 

 
I.6. Tanórán kívüli egyleti és karitatív munka 

A református oktatás és nevelés fontos elemei voltak a tanórán kívüli 
foglalkozások, élénk volt az egyleti, szakköri és jótékonysági tevékenység.  

Hetente, általában szombat délutánonként gyűltek össze a Bibliakör 
tagjai Mágori Sándor vezetésével. Céljuk elsősorban a vallásosság 
elmélyítése volt, emellett segélyező egyleti feladatokat is ellátottak. Szintén 
segélyezéssel és jótékonysággal foglalkozott a Diákkaptár Szabó Jolán, 
majd Karakas Lajos irányításával. 1942-ben egy gyűjtési akció 
eredményeként háromszázötven pár cipőt osztottak szét a rászorulók között. 
A háború idején hasznosítható anyagokat (papír, rongy, csalán, 
vadgesztenye stb.) gyűjtöttek, valamint segítettek a hadbavonultak 
gazdaságaiban. Műkötött az Ifjúsági Segítő Egyesület is, feladata a szegény 
családok megsegítése, a könyvtár és a tankönyvtár működtetése volt. A 

                                                 
43 MNL CSML ML MRHI 190/1943. 
44 MNL CSML ML MRHI 1-449/1946. 
45 MNL CSML ML MRE1 9/1945. 
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tankönyvtárban lévő könyveket a szegényebb diákok kettő-öt pengő díj 
befizetése után használhatták. A polgári iskolának énekkara is volt, amit 
Veres László vezetett.46 A „Lehel” tagozataként cserkészcsapat működött 
1939-ben 32 taggal, Gallyas Ferenc vezetésével, azonban a leventeképzés 
kiépítésével párhuzamosan, 1941-ben a szervezet megszűnt. 

Az állandósult tanárhiány és a háborús viszonyok miatt a polgári iskolai 
egyletek működése 1939-től egyre rendszertelenebbé vált, 1944-re 
lényegében megszűnt. Az egykori, végzett tanulók szervezete, a Református 
Iskolabarátok Egylete, amely többek között a végzett növendékek 
elhelyezkedésében segített, már 1939-ben is csak nevében létezett. 

A legtovább és talán a legeredményesebben a Magyar Vöröskereszt 
Ifjúsági Osztályának helyi, református tagozata működött az elemi 
iskolákban, amely 1940. október 15-én alakult százharminc taggal. Három 
csoportban, hetenként két-két órás munkadélutánt tartottak a tanítók 
irányításával. Műsoros ünnepélyeket szerveztek, gyűjtéseket indítottak. A 
tanítók rendszeresen tartottak egészségvédelemmel kapcsolatos előadásokat. 
A diákok katonáknak hósapkát, ér- és térdmelegítőt kötöttek, karácsonyra 
szeretetcsomagokat küldtek a frontra. Szegény gyermekeket segélyeztek 
ruhával és gondozták a hadisírokat. 1943-ban gyümölccsel és cigarettával 
vendégeltek meg 180 sebesült katonát.47 Munkájuk eredményességét jól 
mutatja, hogy a háború után, 1945. július 19-én Hencz Aurél tanfelügyelő 
külön kérte, hogy az ifjúsági vöröskereszt folytassa korábban megkezdett 
tevékenységét.48 

Az egyleti munkán túl, a mindennapi iskolai életben is kiemelkedően 
fontosnak tartották a karitatív tevékenységet. 1940/41-ben például Észak-
Erdélyért és az árvízkárosultak megsegítéséért gyűjtöttek. Emellett az 
osztálypénztárakból három-öt pengőt juttattak a szegény sorsú és jó 
előmenetelű tanulóknak, valamint „Sáfár fillérek” néven gyűjtöttek pénzt a 
református ifjúsági ház megépítésére. Ekkor az Ifjúsági Vöröskereszt 
vándor babakelengyét készített, élelmiszerekkel, fűtőanyaggal segítette a 
rászorulókat.49 

                                                 
46 MNL CSML ML MRHI 209/1942 és 190/1943. 
47 MNL CSML ML MREI 80/1941. és 136/1943. 
48 MNL CSML ML MREI el.103/1945; 1316/1945. sz. tanfelügyelői utasítás. 
49 MNL CSML ML MREI 169/1941. 
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I.7. Vallásos és hazafias nevelés  
Református szellemiség egyik meghatározó eleme a vallásos és a hazafias 
nevelés szoros egysége volt. Ravasz Dezső igazgató szavaival: „Magyarnak 
és reformátusnak lenni elválaszthatatlanul egy követelmény. Az 
igehirdetéstől kezdve az órákon végezve mindig és mindenütt kicsillan 
annak tudata, hogy magyarokat nevelünk”.50 

Az 1940 novemberében megtartott polgári iskolai nevelési értekezlet 
témája a református szellemiség volt. A téma előadója, Erdei János szerint: 
„a magyar reformátusság képviseli magán sokkal inkább a nemzeti 
vonásokat […] Van katolikus, zsidó, protestáns stb. szellem, melyek között 
legmagyarabb, tehát nemzeti szempontból is a legértékesebb a református 
szellem. Ezt pontosan felismerni – hibáival és erényeivel – kötelessége 
minden református irányító egyénnek”. Ravasz Dezső igazgató zárszavában 
hivatásuk lényegét foglalta össze: „A nevelői hivatásunk éppen abban 
csúcsosodik ki, hogy a múlandóság felett az örök igazságok felé irányítsuk a 
lélek látását, és a napi nyomorúságok elviselésére tesszük alkalmassá a 
testet és a lelket egyaránt, mert hiszünk az egy isten örök igazság feltétel 
nélküli tökéletes diadalában”.51 

A tanítás mindennap énekléssel, majd a Rácz István hitoktató által írt 
imádság, utána a Hiszekegy és a Fogadalom elmondásával és 
bibliaolvasással kezdődött. A tanítás szintén énekléssel és imádsággal 
zárult. 1941-ben, a polgári iskolában vizitáló református oktatási felügyelő 
szerint a valláserkölcs, a hazafias és szociális nevelés tekintetében az 
intézmény működése kifogástalan.52  

A diákok a szorgalmi időben ifjúsági istentiszteleteken vettek részt, 
vasárnaponként tíz órától, a nyári szünetben pedig a gyülekezeti 
istentiszteleteket látogatták.  

A tanítási órák szellemét is református a szellemiségnek kellett áthatnia. 
Ravasz Dezső szavaival: „Annak a szemléletnek, melyre a tanulók az 
iskolában szert tesznek, vallásos gyökerei legyenek. Ez a vallásos szemlélet 
éretteti meg és teszi tudatossá azt, hogy csak komoly felelősségérzet és 
igényesség birtokában lehetünk hazánk hűséges, alkotó és szociálisan érző 
tagjai.”53 

A vallásos-hazafias nevelésre az elemi iskolákban is kiemelt figyelmet 
fordítottak. „Az iskola fő célja az ifjúság vallásos és öntudatos református 

                                                 
50 MNL CSML ML MREI 179/1939. 
51 MNL CSML ML MREI 296/1940.11.04.  
52 MNL CSML ML MREI 169/1941; 18/1942. 
53 MNL CSML ML MREI 197/1939. 
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egyháztaggá nevelése. A tanítás mindennap áhítattal, bibliaolvasással 
kezdődik. Minden tanítási egység célja a vallásosság elmélyítése, a lángoló 
hazaszeretet kifejlesztése” – írta Domján Gyula, az elemi iskolák igazgatója 
1944-ben.54 Harmadik osztálytól már minden tanuló tudott önállóan 
imádkozni. Áhítattal szóltak Istenhez a maguk szerkesztette imákkal.55 

1942-ben, egy nevelési értekezleten Vargha Ernő polgári iskolai tanár 
tartott előadást a református valláserkölcsi nevelésről. Előadásában 
elmondta, hogy Makón az alapszintű, elemi oktatásban a diákok saját 
felekezeti iskoláikban kapják meg az életkoruknak megfelelő valláserkölcsi 
nevelést. Más a helyzet a középfokú oktatásban. A polgári iskolákban 
ugyanis különböző felekezetű fiatalok kerülnek egy osztályba. Ezért – 
véleménye szerint – az órákon nem szabad a felekezeti elvet alkalmazni, és 
tekintettel kell lenni a más vallású gyermekek érzékenységére. 
Hozzászólásában a vallási türelmet és a szeretet fontosságát hangsúlyozta. 
„Óvakodjunk a túlhajtástól, az erőltetettségtől, véletlenül se nyúljunk a 
pátoszos, fellengzős hanghoz […] a mi munkánktól függ a jövő nemzedék 
élete, boldogsága, boldogulása. Munkánk eredménye az legyen, hogy 
istenfélő, erkölcsös, hazafias, boldog ifjúságot neveljünk”. 56   

Minden évben három szegény sorsú és tehetséges, elemi iskolát végzett 
diák kapott lehetőséget arra, hogy tandíjmentesen tanulhasson tovább a 
polgári iskolában. Az elemi iskolák javaslata alapján, „tehetségvizsgálat” 
alkalmával választották ki őket. Többek között rövid fogalmazást kellett 
írniuk arról, hogy mivel szeretnének foglalkozni felnőtt korukban. Az 
elemista diákok írásai jól példázzák a korszak erkölcsi, vallási és hazafias 
nevelésének hatását, a diákok mentalitását: 

 
„Ha Isten megsegít, kijárom a négy polgárit, géplakatos leszek. 

Gazdámnak mindig szorgalmasan és ügyesen dolgozok. A pénzt nem 
költöm el alkoholra, mint más legények. Hanem élelmiszert és ruházatot 
veszek a pénzből. Ha nagy leszek, édesanyámat és testvéreimet mindig 
szeretem.” (G. Károly VI. oszt.)  

 
„Én már sokat töprengtem azon, mit csinálok, ha felnövök. A sok 

töprengés között meggondoltam, hogy én tanulni fogok. Szüleim is 
mondták, hogy tanuljak, mert a tanulásnak hasznát fogom venni. 
Tanulni is fogok, mert mindenhol a tanultak vannak előnyben. Ha 

                                                 
54 MNL CSML ML MREI 116/1944. 
55 MNL CSML ML MREI 216/1941. 
56 MNL CSML ML MREI 91/1942. 
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behívnak katonának, továbbszolgálatra bennmaradok, hogy a 
magyarságot az ellenségtől megvédjem, és az ezeréves szent korona 
dicsőségére éljünk. Amit csak tudok, dolgozok, hogy a magyar haza 
mentől gazdagabb legyen. Isten segítsen gondolataimban.” (P. Ferenc 
VII. oszt.) 

 
„Én, ha felnövök, derék magyar ember leszek. Nem leszek 

kocsmajáró ember, hogy a keresetemet elmulassam. Derék magyar 
katona leszek, és a hazámat hűn fogom szeretni, ha kell, életem árán is 
meg fogom védelmezni. Arra kérem a jó Istent, hogy segítsen elő 
munkámban” (P. József VI. oszt.) 

 
„Még gyermek vagyok, de már tervezgetem, hogy mit csinálok, ha 

nagy leszek. Én azt gondoltam, hogy tanulni fogok, elmegyek polgári 
iskolába. Ha azt kijárom, azután katona leszek. Védeni fogom ezt a 
magyar szent hazát, amelyen születtem, élek, és, ha kell, meg is halok. 
Kérem a jó Istent, segítsen ebben a szándékomban.” (V. Antal VI. oszt.) 

 
„Én, ha megnövök, akkor tanító akarnák lenni. Úgy gondolom, hogy 

sokkal könnyebb a tanítónak a helyzete, mint a szegény napszámosnak. 
Igaz, hogy a tanítónak sokat kell mérgelődni, de a szegény embernek 
még többet kell mérgelődni”. (Ö. János V. oszt.)57 

 
A polgári iskola tanulóitól megkövetelték a Főtéren lévő Hősök szobra 

előtti tisztelgést. „Hazafias ünnepségeket” tartottak október 6-án és március 
15-én. Megpróbálták arra nevelni a gyerekeket, hogy sötét színű, magyaros 
ruhát viseljenek. A szülőktől azt kérték, hogy ha új ruha készül, az sötét 
szürke színű és magyaros zsinórozású legyen, mivel az iskolának 
formaruhája nem volt. Nyilvános helyen „a megszabott és az iskolánk 
címerét viselő, pajzzsal felszerelt egyensapkát” kellett viselni. „Az a 
közösségtudat, amit a sapka jelent, elkötelez, és ezt az elkötelezést minden 
tanuló érzi is […] Tanulják meg, hogy a sapkában tisztelegni kell, nem 
pedig azt megemelni.” 58 

Az 1930-s évek végén a „zászlókultusz” erősödését figyelhetjük meg. A 
polgári iskolában a diákoknak a bejárat közelében elhelyezett nemzeti színű 
„országzászló” előtt kellett „fővetéssel” tisztelegni érkezéskor és 

                                                 
57 MNL CSML ML MREI 206/1942. 
58 MNL CSML ML MREI Tantestületi tanévzáró értekezlet anyagából 1939.06.19, 
110/1939. 
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távozáskor. A zászló mellett „hazafias faliújságot” és a kormányzó, 
valamint a kormányzó-helyettes képét helyezték el.59 1941-ben az elemi 
iskolák igazgatója arra kérte az igazgatótanácsot, hogy járuljanak hozzá, 
hogy minden tanteremben nemzeti színű zászlót helyezhessenek el.60 

1942-től a polgári iskola diákjainak nemcsak a Hősök szobra, hanem a 
Főtéren felállított országzászló előtt is tisztelegni kellett. Az irredenta 
kultusz jegyében rendszeresen megemlékeztek a trianoni diktátumról. A 
tantermekben kifüggesztették a Hiszekegyet. Az elcsatolt országrészek 
visszaszerzése alkalmával ünnepségeket tartottak, valamint testvériskolai 
kapcsolatot létesítettek a sepsiszentgyörgyi és árkosi iskolákkal.61 Az 
erdélyi magyar menekültek megsegítésére a diákok „Erdélyért” feliratú 
jelvényeket vásárolhattak. A jelvényakcióból húsz pengő gyűlt össze, a 
tantestület pedig december havi fizetésének két százalékát ajánlotta fel a 
menekültek részére.62 Az 1940/41-es tanévben az oktatási felügyelő 
örömmel írta le, hogy „örvendetes területgyarapodást felhasználta a testület 
a hazafias érzés ápolására és elmélyítésére”. A végzős polgári iskolai 
diákokkal ekkor „Arad pedig a miénk! Válasz egy román diák újságcikkére” 
címmel írattak fogalmazást.63 

A református elemi iskolákban Erdei András tanító kezdeményezésére 
1944 tavaszán a testület úgy döntött, hogy a „Kezit csókolom” és a 
„Szervusz” helyett a „Szebb jövőt!” és az „Adjon Isten!” köszönést 
használják, amelyek a leventeképzésben voltak a polgári iskolai tanulók 
számára a kiképzések idején kötelezőek.64 

 
I. 8. Testnevelés és leventeoktatás 
A polgári iskolában a testnevelés órák egyik fő célja a „katonás viselkedés” 
elsajátítása volt. Ravasz Dezső igazgató szerint „Egészséges, testileg is 
fejlett jövő generációjának minden természetű feladatra fel kell készülnie. A 
testi nevelés szigorúan vett menetét a testnevelési órák anyaga adja”. Vitéz 
Erdei János a díszlépés gyakoroltatását, a menetgyakorlatok végeztetését 
tartotta fontosnak, de arról panaszkodott, hogy az órákat gyakran 
megzavarták az udvaron átjáró lakosok.65 

                                                 
59 MNL CSML ML MREI 164/1941. 
60 MNL CSML ML MREI 96/1941. 
61 MNL CSML ML MREI 227, 228/1941. 
62 MNL CSML ML MREI 297/1940. 
63 MNL CSML ML MREI 164/1941 
64 MNL CSML ML MREI 53, 59/1944. 
65 MNL CSML ML MREI 197/1939. 
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A testnevelés órák helye legtöbbször – tornaterem hiányában – az 
iskolaudvar volt. Ha rossz volt az idő, akkor a folyosón vagy a 
tantermekben tornáztak. Gyakran túráztak, kerékpáros kirándulásokat 
szerveztek, évente néhány alkalommal a Marosban úsztak. Télen előkerült a 
korcsolya és a szánkó is.66  

A tornaterem hiánya állandó gondot okozott, az épületrészt ugyanis a 
református egyház hitbuzgalmi célokra használta. Az igazgatók többször 
kérték a termet a presbitériumtól, eredménytelenül. Az 1942 februárjától 
elrendelt mindennapos testnevelés megtartása komoly szervezési feladat elé 
állította az iskolavezetést, a szintén kötelező sportkör megtartása alól pedig 
felmentést kapott az intézmény. 

A honvédelemről szóló, 1939. évi II. törvény a leventekötelezettséget 
kiterjesztette az iskoláskorú ifjúságra is. Ennek szellemében a tizenkét évet 
betöltött tanulóknak az iskolai oktatáson kívüli katonai előképzésben kellett 
részesülniük. A fiatalok leventeképzése nem lakhelyük szerint, hanem a 
tanintézetek területi elhelyezkedése alapján illeszkedett a leventeképzés 
rendszerébe, amelyet az iskola környezetében lakó, de iskolán kívüli 
leventeköteles fiatalokkal közösen kellett végezni.67 Keddi napokon, délután 
kettő és öt óra között vettek részt a tanulók a foglalkozásokon. Gondot 
okozott, hogy a tanítási idő egy órakor ért véget, így a diákok késve értek ki 
a három kilométerre lévő gyakorlótérre. Ezért Ravasz Dezső igazgató azt 
kérte a város katonai parancsnokától, hogy a leventefoglalkozásokat 
legalább fél órával később kezdjék meg.68 1940 áprilisában Dávid alezredes 
válaszlevelében közölte, hogy az I. és II. évfolyamra járó polgári iskolai 
diákok mentesülnek a leventeképzés alól, valamint az ígérte, hogy a 
képzésben részesülő diákokat iskolánként elkülönítve próbálják 
foglalkoztatni.69 

Révész Imre püspök rendeletére a polgári iskoláknak nevelési 
értekezleten kellett megtárgyalniuk a leventeképzés helyzetet és javaslatot 
kellett tenniük annak optimális működésére vonatkozóan. Az értekezleten a 

                                                 
66 MNL CSML ML MREI 180/1939. 
67 A leventeképzést  mint katonai előképzést, az 1921. évi LIII. tc. alapján vezették 
be a 12-21 éves korosztály számára három korcsoportban. Az 1939. évi II. tc. 
egységesítette a képzés rendszerét, amelynek idejét évi 10 hónapban, heti 4 órában 
határozta meg.    
68 MNL CSML ML MREI 197/1939. 
69 MNL CSML ML MREI 168/1940. 
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vitaindító előadást Gallyas Ferenc leventeoktató, az iskola 
cserkészcsapatának vezetője tartotta.70 

A körlevélben megfogalmazott első kérdés az volt, hogy milyen hatással 
van a leventeképzés az ifjúságra, akadályozza-e őket iskolai kötelezettségük 
elvégzésében. Gallyas mindenekelőtt kijelentette, hogy a fiúiskolában 
mindig magas színvonalú volt a katonai szellemű nevelés. A 
leventeoktatásról elmondta, hogy annak a „nemzetnevelés” szempontjából 
megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett felbecsülhetetlen 
hatásai lehetnek. A hibák feltárására – véleménye szerint – azért van 
szükség, hogy a leventeoktatás feladatát minél eredményesebben 
valósíthassa meg. A hibák nem a törvényből, hanem annak végrehajtásából 
erednek. Jelenlegi keretei között a leventeoktatás nem segíti az iskolai, 
fejlettebb nevelési rendszert. A leventecsapatok heterogén összetétele a 
fiatalok fejődését nem szolgálja, sőt a szegényebbek testi fejlődését 
kifejezetten hátráltatja a nagy igénybevétel. „Amikor például azt látom, 
hogy november végén a fegyelmező gyakorlat közben egy kis levente 
mindig a zsebében tartja a kezét […] a hideg miatt dugja rongyos 
nadrágjának lyukas zsebébe. De ezt a hideget még téli kabátban is nehezen 
viselné el, mert sápadt, sovány arca rossz tápláltságról beszél, a zsebéből 
kikandikáló, papírba csomagolt zsíros kenyér pedig elárulja, hogy még nem 
ebédelt […] egyenesen a gazdasági iskolából, hatalmas kiterjedésű 
városunk túlsó részéből érkezett ide”. Gallyas úgy vélte, hogy a 
leventeoktatás kiterjesztése a cserkészet fokozatos megszűnését 
eredményezheti, mivel a leventeképzés bevezetése óta a városban a 
cserkészek száma negyedére csökkent. Gondot okozott az is, hogy a 
leventeoktatók között kevés volt a pedagógus és a képzett cserkészoktató, 
valamint nem használták azokat a lehetőségeket, amelyek az eredményes 
testneveléshez szükségesek (tornaterem, sporttér stb.). A foglalkozásokon 
hat-hét csoportban, három-, négyszáz fiatalt foglalkoztattak egyszerre. 

A második kérdésre, hogy leventeképzés akadályozza-e a tanulókat 
iskolai kötelezettségeik elvégzésében, Gallyas egyértelmű „igennel” 
válaszolt. A diákok többsége a város központjában lévő iskolától távol, a 
külvárosban lakott. Miután egy órakor véget ért a tanítás, siettek haza, mert 
két órára már a Vásártéren lévő gyakorlóterületen kellett lenniük. A 
megerőltető leventefoglalkozás után, gyakran este öt óra körül értek haza. 
Sokuknak ezek után még a ház körüli munkákban kellett segítenie. Másnap 
az iskolába fáradtan érkeztek, leckéjük legtöbbször hiányos volt, tanulmányi 
eredményük romlott. 
                                                 
70 Révész Imre püspök 3.548/1939. sz. körrendelete 
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Gallyas Ferenc ezért azt javasolta – amelyet a tantestület is támogatott –, 
hogy a középfokú iskolákban a tanórán kívüli leventefoglalkozások anyagát 
integrálják az iskolai, tanóra-rendszerű képzésbe. Fontosnak tartotta, hogy a 
diákok saját testnevelőjüktől kapják meg a megfelelő képzést, emellett 
nyáron kéthetes leventetáborokat szervezhetnek. Így néhány év alatt a 
polgári fiúiskolák „egészen katonai alapokra helyezett nevelő intézetek 
lehetnének, egyenruhában, külső és belső rendjükben egyaránt nagyon 
hasonlatosak a tartalékos tiszti iskolákhoz […] a magyar iskolarendszer 
katonai síkra való átállítása a világon egészen egyedülálló lenne, amely 
fennmaradásunk győzhetetlen bizonyítékát adná”.71 

1941 telén a város katonai parancsnoka a leventeképzés helyéül a 
polgári fiúiskola négy tantermét jelölte ki, ahol hetente két alkalommal, 
kedden és pénteken tartottak gyakorlatot a diákoknak. Az Igazgatótanács és 
Révész Imre püspök levélben kérte a termek szabaddá tételét, a parancsnok 
azonban csak egyetlen tanterem használatáról mondott le.72 

A zsidónak minősített tanulóknak is részt kellett venniük a 
leventeképzésben. 1941 őszén, központi utasításra a zsidó 
leventekötelezetteket össze kellett írni, majd a többi diáktól elkülönítve, 
létszámuknak megfelelő rajokba, szakaszokba kellett szervezni őket. Fontos 
szempont volt, hogy szakasznál nagyobb alakulatot nem hozhattak létre, 
valamint „erélyes keresztény kötelékparancsnok” irányítása alá kellett 
kerülniük. Képzésük fontos eleme volt a „nemzetszolgálati erkölcsre 
nevelés”. Műszaki kisegítő szolgálatra képezték ki őket, így csak a 
legszükségesebb alaki kiképzést kapták, lőfegyvert nem használhattak. A 
műszaki kisegítő szolgálat különféle földmunkák, burkolómunkák, kitűző-, 
mérő- és terepfelvételi munkák valamint tábormunkák (pl. latrinák, 
szemétgödrök építése) elvégzését jelentette. Emellett egyéb kisegítő 
munkákat is velük végeztettek. Ők hordák ki és be a leventeképzéshez 
szükséges eszközöket, takarítani, fűteni, vizet hordani is nekik kellett. Sem 
levente sapkát, sem egyenruhát nem viselhetnek, saját ruhájukban kellett a 
kiképzéseken részt venniük. Nem használhatták a levente nevet, helyette 
„kisegítő előképzős ifjú”-ként kellett megnevezni őket. 73 

1942-ben a „zsidó leventekötelesek” képzése az iskolán kívül történt, 
két diákot érintett, közülük csak az egyik volt makói illetőségű.74  

                                                 
71 MNL CSML ML MREI 260/1939. 
72 MNL CSML ML MREI 2/1941. 
73 VKM 59.770/1941. sz. és HM 32.215.eln.40.0-1941. sz. Bp.1941.10.27, valamint 
12.28. tf. 2314/1941-42. sz. 
74 MNL CSML ML MREI 46/1942. 
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II. A református oktatás újjászervezése a II. világháború után 
(1944–1945) 
A szovjet hadsereg 1944. szeptember 25-én vonult be a városba, ahonnan a 
köztisztviselői és közalkalmazotti kar nagy része elmenekült. A polgári 
fiúiskola igazgatója, dr. vitéz Erdei János azonban hivatalában maradt. A 
református iskolák férfi tanárainak, tanítóinak többsége frontszolgálatot 
teljesített vagy hadifogságban volt. A makói iskolák kiürítésének 
előkészítésével és lebonyolításával dr. Diószeghy András kereskedelemi 
iskolai tanárt bízta meg a tankerületi főigazgató. Az iskolák nagy értékű 
eszközeit és iratanyagát a 4. honvédkerületbe (Dunántúl-Pécs) szállították, a 
menekülőket Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszától keletre eső részére 
irányították.75 

1944. október 12-én Könyves-Kolonics József városparancsnok levélben 
utasította Erdei János igazgatót: „A szovjetparancsnokság utasítása folytán 
az iskoláknak is meg kell kezdeniük a tanítást és mindazon teendőket, 
amelyek a tanügyi igazgatás körébe tartoznak”. Megkérte, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a középfokú és népiskolák vezetőivel és jelentését tegye meg.76 
Az oktatás újraindítását a frissen alakult Makói Közoktatásügyi Bizottság 
szervezte, ami átmenetileg felettes hatóságként működött. Tevékenységét 
1945 áprilisáig, Hencz Aurél tanfelügyelő kinevezéséig folytatta.  

Erdei János aktív közreműködésével 1944. október 18-án tantestületközi 
értekezletet tartottak, amelyen a Makón maradt tanszemélyzetet osztották be 
iskolatípusonként. Másnap a református fiúiskola épületében a város három 
polgári iskolájának tizenhat osztálya megkezdte meg a tanulást. Ekkor 
mindhárom iskola Erdei János igazgatása alatt működött. 1944. december 1-
től már csak az épület használata volt közös, mivel a közoktatásügyi 
bizottság a római katolikus polgári iskola igazgatását visszaadta a fenntartó 
egyháznak.77 1945 márciusában még mindig nem állt helyre a megszokott 
rend. Az épületben délelőtt a polgári leányiskola és a római katolikus 
polgári 12 osztálya, délután a református polgári iskola fiúosztályai 
tanultak. 

A tanköteles diákok csak egy része kezdte újra a tanévet, osztályzatot 
csupán 154 diák kapott. Magas volt a mulasztások aránya, mivel sok 
gyereket tartottak otthon, hogy segítsenek a munkában.78 

                                                 
75 MNL CSML ML MREI 6/1945 és tk.főig. Szeged; 244/1944.om.biz.; 288-
11/1944. om.biz. 
76 MNL CSML ML MREI 112/1944. 
77 MNL CSML ML MREI 19 és 25/1945. 
78 Évkönyv 1944/45. 15. 
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A városparancsnok levele Erdei János igazgatónak a tanítás megkezdéséről 
(1944.10.12.) 

 
Révész Imre püspök 1944. december 1-jén bizalmas utasításban hívta fel 

a pedagógusok figyelmét a társadalmi és politikai változásokra. „Minden 
tanár és tanító rendkívüli felelőssége tudatában gondosan óvakodjék attól, 
hogy növendékei előtt a mai helyzetet, akár csak puszta célozgatásokkal, 
hangulatkeltéssel is valami epizódszerű, rövid közjátéknak tüntesse fel […] 
Tisztán kell látni azt is, a letűnt magyar bel- és külpolitikai rendszer fölött 
már az eddigi események meghozták a lesújtó ítéletet.” 79 

A háborús viszonyok miatt Révész Imre püspök az igazgatók jogkörét 
1945. február 15-én ideiglenesen kiterjesztette (helyettes megbízása, 
rendkívüli tantárgyak tanítása, tanmenet és órarend összeállítása, 
magánvizsgálatok engedélyezése stb.), amit 1945. szeptember 25-én vont 
vissza. Ezután ismét a hatályos Rendtartás alapján kellett működniük az 
iskoláknak.80 „A felsőbb tanügyi hatóságok kiesése, a Rendtartás sok 
időszerűtlensége és a rendkívüli viszonyok problémája ugyancsak ránevelt 
bennünket az öntevékenységre, önállóságra. És e téren iskolánknak kellett 
az útmutatást adni a város többi iskolája számára is […]” – jellemezte ezt az 
időszakot Erdei János igazgató.81  

                                                 
79 Ladányi Sándor: A református egyház (1945-1989). In: Magyarország a XX. 
században. II. kötet. Szerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1997. 
80 MNL CSML ML MREI 141/1945. 
81 Évkönyv 1944/45. 4.  
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A református elemi iskolákban is újrakezdődött a tanítás a jobb 
állapotban lévő termekben. A tanítók közül csak hárman maradtak a 
városban. Hét teremben, öt tanerő napi négy órát, négy pedig napi három 
órát tanított terem és tüzelő hiány miatt. A tanulók létszáma 540 volt, ebből 
488 járt rendesen iskolába. A legsúlyosabb kár a Nagycsillag utcai 
épületben keletkezett. A református elemi iskolák igazgatásával 
ideiglenesen Nagy Sándort bízták meg.82  

A tanítóknak és tanároknak csak akkor utaltak bért, ha az igazgató az 
illetménylapjaikat láttamozta. A pénzügyigazgatóságtól érkezett bizalmas 
levélben közölték, „hogy németbarát, nyilas, menekült és visszatérő a 
kimutatásba nem nyerhet helyet, ezek külön igazoltatás után nyerik meg az 
illetmény kiutalást”.83 

Ekkor már működött a Makói Igazolóbizottság, amely a 
közalkalmazottak és köztisztviselők, így a pedagógusok politikai 
magatartását is vizsgálta. Tanítani csak az igazolóbizottság igazoló 
határozatának birtokában lehetett, valamint új esküt kellett tenni.84 1945 
májusában tért haza Vargha Ernő és felesége, valamint Vidáné Istvánné. 
Erdei Jánosnak sikerült elérnie, hogy kezessége mellett már az igazoló 
eljárás befejezése előtt taníthassanak. Vargha Ernőnek hazatérése előtt írta: 
„Újabban csak úgy sorjáznak a tanárok Makóra, mert az hírlik, hogy itt ma 
a legjobb az országban […] A visszatérőkre kissé rosszabb világ jár: 
megdolgoztatják, zárkába teszik, de mindenki kibírta eddig. Ez már a vége a 
kálváriájuknak. Remélem, hamarosan béke is lesz, és egészen más 
szellemben fogsz Te is, Ernő az új Magyarország felállításához.”85 

A demokratikus átalakulás igénye az oktatásban is megjelent. 1945 
januárjában Becker Vendel, Csanád megye megbízott tanfelügyelője 
javaslatokat kért az iskolaügy megújítására. „Kívánatos, hogy vizsgálat alá 
vegyük az egész magyar iskolaügyet, s ebben teljes egészében 
érvényesítsük a demokratikus gondolatot. Olyan időket élünk, amikor az 
egészséges és kívánatos reformok mindenütt, így a tanügynél is 
keresztülvihetők.” Kérte, hogy javaslatát minden tanító és tanár egye meg. 
Ugyanerre szólította fel a tanulóifjúságot is.86 

Csanád vármegye orosz katonai parancsnoka 1945. január 12-i 
határozatában elrendelte a német nyelvű tanítás beszüntetését, helyette az 

                                                 
82 MNL CSML ML MREI 178/1944. 
83 MNL CSML ML MREI 181/1944. 
84 MNL CSML ML MREI 15/1945. 
85 Uo. 
86 MNL CSML ML MREI 11/1945 



Urbancsok Zsolt: A református felekezeti oktatás utolsó évtizede: 1939-1948 

 

66 

 

iskolák a szövetséges orosz, angol vagy francia nyelvek egyikét taníthatták. 
A református fiúiskolában húsvétig szünetelt a nyelvoktatás, majd Erdei 
János az orosz nyelv tanításának bevezetésével próbálkozott, de tanár 
hiányában igyekezete kudarcot vallott.87 

Erdei a polgári iskola működésének nehézségeiről 1945 júniusában 
tájékoztatta a püspököt. A hatból egy álláshelyet pályázó hiányában öt éve 
nem tudtak betölteni, Gallyas Ferenc 1943 óta szovjet hadifogságban volt. 
„Egyetlen kartársam sincs, évek óta az új tanerők betanításával kell 
foglalkoznom, a fenntartó egyházközség sem akarja vagy tudja 
erőfeszítéseimet méltányolni és támogatni.” Büszkén írta, hogy a szovjet 
hadsereg bevonulása után elsőként az országban már 1944. október 19-én 
megkezdték a tanítást „otthont adva és bátorítva, irányítva a többi igazgató 
és testület nélkül maradt iskola növendékeit”. 1944/45-ben hét községben 
szervezte meg a középiskolások tanfolyamait, hogy ne veszítsenek évet. 
Tagja lett a Nemzeti Parasztpártnak, elnöke a Tanítók, Tanárok Vármegyei 
Szakszervezetének.88 Helytállásért a püspök elismerését fejezte ki. Kérte, 
hogy befolyását használja fel a „magyar, közelebbről református tanügyi 
kérdések kellő formában történő megoldására.”89 

Erdei János a „Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskola” név 
megváltoztatását többször kezdeményezte a fenntartó makói református 
egyháznál, eredménytelenül. 

Az igazgatótanács az 1944/45-ös tanévben két ülést tartott. A testület az 
elnök, Dr. Joó Imre kényszerű lemondása után nem alakult újjá. Nem 
tartottak ifjúsági istentiszteleteket, mert az óraadó lelkész elmenekült, így a 
diákok a gyülekezeti istentiszteleteken vettek részt. Az ifjúsági egyesületek 
sem működtek tanárhiány miatt. Erdei beszámolója szerint a hazafias 
nevelést az „új, hivatalos szellem szerint” végezték. A diákok részt vettek 
az újjáépítési munkákban, romeltakarításban, fakitermelésben és 
munkarajokba szervezve a mezőgazdasági munkákban is.90 

A tanügyi reform keretében, 1945. augusztus 16-án megvalósult az 
elemi és polgári iskolai oktatás fúziója. Az ideiglenes kormány kiadott 
rendelkezése szerint a népiskolák I-VIII. osztálya és a polgári iskolák I-IV. 
osztálya helyett általános iskola megnevezéssel új iskolatípust kellett 
szervezni. Ennek voltak előzményei, mivel az 1940-es népiskolai törvény 

                                                 
87 MNL CSML ML MREI 5/1945; Évkönyv 1944/45. 5. 
88 MNL CSML ML MREI 60/1945. 
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értelmében felmenő rendszerben már korábban megkezdték a 
nyolcosztályos tanrendű iskola bevezetését.91 
 
III. Törekvések a felekezeti oktatás korlátozására és az iskolák 
államosítása (1946-1948) 
A háború utáni demokratikus átalakulás egyik legfőbb célja az egyház és az 
állam szétválasztása (szeparáció) volt. Az 1945-ös földosztás a 
legsúlyosabban a római katolikus egyházat érintette, de a református egyház 
is elvesztette földbirtokainak harmadát. Kárpótlásként a lelkészek 
államsegélyt (kongrua) kaptak, így ezután az egyházak és az iskolák 
működése elsősorban az állami segítségtől és a hívek adakozásától függött. 
1945 után egyre erősebbé vált a Magyar Kommunista Párt (MKP) befolyása 
a politikai és társadalmi életben, így a tanügyben is. 1947 végétől az egyház 
és az állam szétválasztását összekacsolták a vallás visszaszorításával 
(szekularizáció) és a „klerikális reakció” elleni ideológiai harccal. Az 
egyházak közéleti szerepét szűkítették, társadalmi bázisát szétzilálták, majd 
megfélemlítették vagy eltávolították az együttműködésre nem hajlandó 
egyházi vezetőket. Az egyházakat folyamatos presszió alatt tartották, majd 
iskoláik államosítása után megkötött egyezményekkel alárendelt szerepre 
kényszerítették.92 

1944-1945-ben az új, demokratizálódó szellemhez való igazodás jól 
megfigyelhető Erdei János igazgató magatartásában is. Erdei a Horthy-éra 
alatt vitézi címet kapott és teljes egészében magáévá tette az autoriter állam 
oktatáspolitikai törekvéseit, valamint a vezetésére bízott polgári iskolában a 
református valláserkölcsi nevelés elsődlegességét. A változó politikai és 
ideológiai klímát érzékelve, 1945 nyarán azonban már azt írta a megyei 
tanfelügyelőnek, hogy a „felekezeti ideológia merev, autonóm szempontjai” 
nem zavarhatják az egyetemes magyar tanügyi reformok sikerét.93 

Az 1945/46-os tanév kezdetére sem hárultak el azok a problémák, 
amelyek az előző években megnehezítették a tanítást. 1945 októberében azt 
jelentette az igazgató, ha a helyzet nem változik, a tanítás rövidesen 
lehetetlenné válik. Két tanár még mindig fogságban volt, a hat státuszból 
csak hármat tudtak betölteni. Az állami fenntartású iskolákban biztosították 
a személyi és tárgyi feltételeket, sőt – ahogy írja – a gimnáziumban a 

                                                 
91 6650/1945.M.E. 08.16.; MNL CSML ML MREI 109/1945.  
92 Gergely Jenő: Egyházak és egyházpolitika 1945-től a rendszerváltozásig. In: A 
Dunánál. Magyarok a XX. században (1918-2000). Encyclopaedia Humana 
Hungarica 09. Budapest, 1999. 418-423. 
93 MNL CSML ML MREI 169/1946. 
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kelleténél több tanár dolgozott. A református egyház, miután a földreform 
idején megfosztották ingatlanvagyonának jelentős részétől, alig tudott 
anyagi segítséget adni iskolái fenntartásához (277 katasztrális holdból 177-
et vettek el). A tandíjból származó bevétel csak a dologi kiadások egy részét 
fedezte, így az iskola működése a központi költségvetésből folyósított 
állami segítségtől függött. „A tandíjfedezet kb. 40.000 P, ami a hiányzó 
tanárokat helyettesítő ideiglenes és folyamatosan változó óraadók 
fizetésének egy havi fedezetére lenne elegendő, ha dologi kiadásokat 
eszközölni nem kellene” – írta Erdei.94 A VKM-től és a tankerülettől két, 
állami státusú tanár alkalmazását kérte vagy heti negyvennégy óra 
ellátásához szükséges átalány kiutalását, mivel az óraadók fizetésére nem 
volt fedezet.95 

Az 1945/46-os tanévben az általános iskolai oktatás fokozatos 
bevezetése miatt az 5. osztályt kezdték meg a tanulók, míg a polgári iskolai 
osztályok már csak a II-IV. osztályokkal működtek. Mivel az 5. osztály 
megszervezésével nem indult a polgári I. osztálya, ez további bevétel 
(tandíj) kiesést okozott. 1945. november 1-től változtatni kellett a 
tanrenden, mivel nem tudták kifizetni az óraadók bérét, ezért csökkentették 
az óraszámot. November végén ismét új tanrendet kellett bevezetni, mert 
csak két tantermet tudtak fűteni. December 15-től szénszünetet rendeltek el, 
mivel a város nem tudta biztosítani az iskolának járó tüzelőellátmányt. 

1946 augusztusában foglalkozott az iskolaszék az általános iskola 
szervezeti és működési kérdéseivel. A VKM rendelet96 ismertetése után 
arról határoztak, hogy a belvárosban feltétlenül meg kell nyitni egy teljes, 
vegyes (koedukált) általános iskolát. Újvároson önálló, vegyes általános 
iskolai oktatás indítása a cél. Ha mégsem lennének meg hozzá a feltételek, 
akkor a római katolikus egyházzal együttműködve kell az oktatást 
megszervezni. Az aradi utcai iskola a Belvároshoz, a honvédi az Újvároshoz 
tartozna. A részletek kidolgozására bizottságot alakítottak.97 Az 1946/47-es 
tanévben a makói református egyház létrehozta második, önálló általános 
iskoláját Újvároson, a Nagycsillag és a Királyhegyesi utcai korábbi elemi 
iskolák összevonásával. A belvárosi és az újvárosi református általános 

                                                 
94 Vargha Ernő, Vargha Ernőné, Erdei János, Karakas Lajos, Gallyas Ferenc 
(fogságban), Fekete Ferenc. 
95 MNL CSML ML MREI 162/1945; A református egyház költségvetése 1945-ben 
221.000 pengő volt, a 14 tanerős népiskola fenntartására 65.000 pengő, a polgári 
fiúiskola 6 tanári állása után 15.000 pengő volt a hozzájárulás. 
96 70.000/1946. VKM (1946.június 1.) 
97 MNL CSML ML MREI 31/1946. 5. sz. hat.  
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iskola közös igazgatás alá tartozott Vargha Ernő vezetésével. Az iskolaszék 
elnöke Szabó József újvárosi lelkész volt. A két iskola 1–6. osztályokkal 
működött, a 7–8. évfolyamú diákok más általános iskolába jártak.98 

1946-ban, a „B-listázások” idején Erdei János igazgatónak távoznia 
kellett az iskolából. A „népítélettel eltávolított” Erdei az igazgatói teendőket 
Vargha Ernőnek adta át.99 1946. április 10-én a közalkalmazotti 
létszámcsökkentés előkészítéseként háromtagú bizottságokat alakítottak a 
tantestület tagjainak minősítésére. A tanítók minősítéseit az 
iskolafelügyelők segítségével Csanád vármegye tanfelügyelője készítette el. 
Karakas Lajos ideiglenes működését megtiltották, mivel igazolása még 
folyamatban volt.100 

1947 tavaszán a hittanoktatás tervezett fakultatívvá tétele váltott ki 
ellenállást és heves indulatot a lakosság körében. 1947. április 9-én érkezett 
a tankerületi főigazgató levele, amelyben Ortutay Gyula miniszter 
rendeletére hivatkozva utasította az igazgatókat, hogy a szülőket 
tájékoztassák a fakultatív vallásoktatásról. Közölte azt is, hogy a szülők az 
iskolákban gyűléseket nem tarthatnak, csak a szülői értekezleten vehetnek 
részt, amelyen az igazgató elnököl. A fakultatív vallásoktatás tervezett 
bevezetése hatalmas ellenállást váltott ki, ezért egy időre lekerült a 
napirendről.101 

A felekezeti rendszerű oktatás utolsó tanévét 1947. szeptember 16-án 
kezdte meg a makói református egyház hét általános iskolai évfolyammal, 
összesen húsz osztállyal.102 Erdei János és Karakas Lajos „lemondott” 
pedagógusok helyét csak ideiglenes óraadókkal tudták betölteni, mivel a 
meghirdetett állásokra nem jelentkezett pályázó. Ezért szakosító 
továbbképzésre küldték K. Szabó József és Erdei András tanítókat. Az 
iskolákat továbbra is csak jelentős állami segítséggel tudta működtetni a 
makói református egyház, ezért az államsegély gyors kiutalását kérte 
Vargha Ernő igazgató.103 

1948. január 9-én huszonkét szolgálatot teljesítő alkalmazott dolgozott 
az iskolában: hat tanár, tizenhat tanító, négy álláshelyet továbbra sem tudtak 
betölteni.104 Megkezdték az úttörőmozgalom szervezését, amely a VKM 

                                                 
98 MNL CSML ML MREI 65/1947 
99 MNL CSML ML MREI 49, 160, 170/1946. 
100 44.006/1946.VKM és MNL CSML ML MREI 75/1946.; Tf. 3960/1946. sz. 
101 MNL CSML ML MREI Tf. 3237/1946-47.sz. 
102 MNL CSML ML MREI 142/1947. 
103 MNL CSML ML MREI 173/1947. 
104 MNL CSML ML Kun Béla Általános Iskola iratai. 11/1948. 
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szerint „a szellemi, erkölcsi és testi nevelés szolgálatában áll, és 
működésében az iskola nevelési céljait szolgálja.” Hencz Aurél tanfelügyelő 
hangsúlyozta, hogy az úttörőmozgalom nem törekszik kizárólagosságra, 
„nem akar kiküszöbölni más ifjúsági mozgalmat, egyesületet, mellette 
párhuzamosan működik”.105 

A vallásos-hazafias nevelés mindig erőssége volt az egykori polgári 
iskolának. A vallásoktatást a kialakult gyakorlat szerint a segédlelkész 
vezette. Az 1948 áprilisi nevelési értekezleten azonban arra kérték az 
igazgatótanácsot, hogy a három éve működő segédlelkész megbízását ne 
hosszabbítsa meg, a státuszt mással töltse be. Vargha Ernő megbízott 
igazgató kiemelte, hogy a vallásoktatásnak magas szintűnek és 
példaszerűnek kell lennie. „Református iskola vagyunk, s ennek a 
református iskolának egyetlen jogosultságát, egyetlen értelmét az adja meg, 
ha itt a vallásoktatás és a vallásos nevelés példamutatóan magas 
színvonalon áll […] Most a helyzet olyan, hogy komolyan jellemezni nem 
akarom. De iskolánk és egyházunk érdekében feltétlenül szükségesnek 
tartom a jelenlegi helyzet gyökeres megváltoztatását a legrövidebb időn 
belül”.106  

1948-ban a totális állam megteremtésének egyik utolsó mozzanata az 
iskolák államosítása volt. A tanári kar ideológiai átformálásában az MKP 
tagsággal rendelkező tanárok és a pedagógus szakszervezet végzett komoly 
agitációs munkát. Az államosítás előkészítésében a pedagógus 
szakszervezet feladata a „még ingadozó” pedagógus társadalom 
meggyőzése volt. Ezt két módon érték el: egyrészt az 1947-es év második 
felétől induló és egyre intenzívebbé váló világnézeti átnevelő tanfolyamok 
megtartásával, másrészt az úgynevezett „pedagógusszervező” munkával. 
Vida Zoltán így írt erről: „Az iskolák államosításának munkálatait Makón is 
felsőbb utasítások szerint készítettük elő. A Párt irányítása mellett a munka 
jelentős részét a Pedagógus Szakszervezet végezte. Igen sok gyűlést 
szerveztünk ebben az időben, melyeken először a nevelőket kellett 
meggyőzni az államosítás jelentőségéről.”107 

1948-ban a katolikus egyház minden alkalmat felhasznált annak 
érdekében, hogy híveivel együtt tiltakozzon a felekezeti iskolák tervezett 
államosítása ellen. Június elején a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségének 
Makói Szervezete azt kérte Ortutay Gyula minisztertől, hogy vegye le a 
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napirendről az iskolák államosításának ügyét. Véleményük szerint a szülők 
nem korlátozhatók a szabad iskolaválasztásban, ez „Istenadta” joguk, 
melyet sem a kormánynak, sem más szervnek korlátozni nem szabad. 

A katolikus egyház a szószékről tömegbázist tudott teremteni saját 
álláspontjának alátámasztására. Az egyházi ellenpropaganda akkor kapott 
igazán lendületet, amikor a május 16-án, a vasárnapi szentmiséken 
felolvasták a püspöki kar körlevelét, amely egyrészt kiközösítéssel 
fenyegette meg az iskolák erőszakos kisajátítóit, másrészt beindította az 
„alulról építkező” tiltakozások gépezetét. Ez utóbbira a plébánosok külön 
utasítást kaptak.108 

Míg a katolikus egyház mindent megtett iskolái védelmében, addig a 
kommunista taktika a református egyház vezetésénél elérte a célját. Ravasz 
László püspököt, az Országos Zsinat lelkész-elnökét lemondásra 
kényszerítették, a püspöki kart megfélemlítették, így már 1948 májusában 
megkezdődhettek a tárgyalások az állam és református egyház közötti 
megegyezés ügyében.109  

A református tanfelügyeleti rendszerben ennek megfelelően 
egyértelműen megfigyelhető az ideológiai igazodás. 1948. június 4-én 
látogatta meg a református általános iskolát Vörös Mihály, Révész Imre 
püspök által megbízott hivatalos iskolalátogató, aki jelentése bevezetőjében 
leírta, hogy a világ két táborra szakadt. Az egyik oldalon az imperialisták, 
akik háborút szítanak, a másik front békét, szabadságot, függetlenséget 
akar, „így mi is, akik a népi demokrácia útján akarjuk megvalósítani 
törekvéseinket”. Kiemelte, hogy a puritán református jelleg mellett a népi 
demokratikus jellegnek is meg kell jelennie az oktatásban, ezek 
egyensúlyára kell törekedni. „A népi demokrácia a nép széles rétegét akarja 
politikai, gazdasági és kulturális vonalon az emberi méltóság színvonalára 
emelni.  A mi iskoláinkban is ezt a célt kell kulturális vonalon szolgálniuk, 
mert legtöbb iskolánkban – mint az itteniben is – a parasztság és a 
munkásság gyermekei szerzik tömegesen az általános műveltség 
alapelemeit.”  Megelégedéssel írt arról, hogy az általános iskola május 
elsejéről, a felszabadulás ünnepéről és az orosz forradalomról megfelelően 
emlékezett meg. A mulasztások számát változatlanul magasnak találta. A 
tanév végéig két tanári státuszra (Erdeiére és Karakaséra) nem jelentkezett 
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109 Ladányi Sándor: A református egyház (1945-1989) és Gergely Jenő: Egyházak és 
egyházpolitika 1945-től a rendszerváltozásig. 
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senki. A tanárok egzisztenciális helyzetét egy-két kivételtől eltekintve 
súlyosnak minősítette.110 

Időközben a szovjet hadifogságból hazatért Gallyas Ferenc tovább 
folytathatta tanári munkáját. A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 
vármegyei intézőbizottságának tagja, a városi csoport titkára lett. 

A tanórán kívüli, egykori hitbuzgalmi körök továbbra sem működtek. 
Szigeti György vezette a Diákkaptárt, emellett csak az énekkar és 
önképzőkör működött. Gallyas Ferenc megpróbálta újjászervezni a 
cserkészcsapatot, azonban a jóváhagyást már nem kapta meg, a sportkör 
működését viszont engedélyezték.111 

1948 májusában a tanfelügyeletnek – a törvény megszavazása előtt – 
már kész forgatókönyve volt az iskolák államosításának gyors és hatékony 
végrehajtására. A katolikus egyház Mindszenty József bíboros-
hercegprímás vezetésével határozottan ellenezte a felekezeti iskolák 
államosítását, és minden törvényes eszközzel tiltakozott ellene. Makón, 
május 23-án, a Marosmenti Mária-napokon Mindszenty József, a jelenlévők 
becslése szerint harmincezer ember előtt tartott beszédében vizionálta: 
ahogy becsukódnak a felekezeti iskolák kapui, úgy nyílnak meg a börtönök 
ajtajai. „Az egész vár homokra épül, amely el fog süllyedni.”112 

A Mária-napi megmozdulással szinte egy időben, május 22-én Páll 
Endre alispán, Hencz Aurél tanfelügyelő, Katona Sándor, a kisgazdapárt 
megyei titkára és Döme Mihály gimnáziumi tanár nyilatkozatban követelte 
az iskolák államosítását és elítélte „az egyház lelki terrorját, amellyel a 
tervezett demokratikus intézkedést kívánta megakadályozni”.113 

Míg a katolikus egyház a konfrontációt is vállalva, 
tömegdemonstrációkat szervezve küzdött az iskolák államosítása ellen, 
addig a református egyház legfőbb döntéshozó szerve, az Országos Zsinat 
megegyezett a VKM-mel.114 

1948. május 22-én Révész Imre, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke körlevélben ismertette a Konvent határozatát a követendő 

                                                 
110 MNL CSML ML MREI P-120/1948. 
111 MNL CSML ML MREI P-91/1948. 
112 Rigóné Péter Irén: Alsófokú és középfokú oktatás. In: Szeged története V. Szerk.: 
Blazovich László. Szeged, 2010. 315. 
113 Gottl Frigyes: A város oktatási és művelődési viszonyai, szociális és sportélete. 
In.: Makó az első felszabadult magyar város. Szerk.: Korom Mihály. Makó 1981. 
257-274. 
114 Rigóné Péter Irén: Alsófokú és középfokú oktatás. 315.  
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iskolapolitikáról.115 „A magyar református egyház tiszteletben tartja múltját, 
és az elődök alkotásait, ezért iskoláit teljes erejével igyekszik megóvni, 
fenntartani és fejleszteni […], de reális iskolapolitikát kíván folytatni”. A 
Konvent elismerte és tiszteletben kívánta tartani az állam főfelügyeleti 
jogát, de „az önkormányzati elvet azonban teljes épségben kívánja az 
egyházi és iskolai élet minden vonatkozásában érvényesíteni és 
megvédelmezni”.116 

Június 3-án a Református Zsinati Tanács tájékoztató körlevelet küldött a 
presbitériumokhoz az egyház és az állam viszonyáról, az iskolák tervezett 
államosításáról.117 Ebben tudatták, hogy „egyházunknak a magyar államhoz 
való viszonya revízióra szorul”, és a kormányzat „a nem állami iskolákat 
törvényhozás útján a legrövidebb idő alatt államosítja”, azonban biztosítani 
fogja a vallásgyakorlat teljes szabadságát. A tanerőket jelenlegi javadalmuk 
és előlépési jogosultságuk alapján állami státusba fogja venni 1948. július 
1-től, és az iskolai ingatlanok állami tulajdonba kerülnek. Ez „A mi négy 
évszázados iskolai munkánk emlékeire és értékeire gondolva a legmélyebb 
fájdalmat okozza nekünk.” Végül reményüket fejezték ki, hogy az egyházak 
és a demokrácia viszonya a jövőben úgy alakul, hogy iskolafenntartói 
jogaikat visszakaphatják. A Zsinati Tanács szerint az állam a vallástanítás 
kötelező jellegét továbbra is fenntartja és annak anyagi feltételeit biztosítani 
fogja.118   

1948. június 15-én a 6.500/1948. számú kormányrendelet értelmében a 
nem állami fenntartású iskolákat „zár alá” kellett helyezni, ingó-és 
ingatlanvagyonukat leltárba kellett venni. A demokratikus szokásjogtól 
eltérően ez egy nappal azelőtt történt, hogy az országgyűlés elfogadta volna 
az államosításról szóló törvényt. Az 1948. évi XXXIII. törvény értelmében 
Makón a városi fenntartású bel- és külterületi iskolákat, a református mellett 
a római katolikus, a görögkatolikus és a zsidó iskolákat vette át az állam. 

Háromtagú államosítási bizottságok, úgynevezett akcióbizottságok 
alakultak, amelyeknek tanfelügyelők, MKP megbízottak, megyei, járási 
szakszervezeti titkárok voltak a tagjai. Mire elérkezett az államosítás 
bejelentésének pillanata, a pártszervek, a tanügyi apparátus, a pedagógus 
szakszervezet teljesen felkészült, a bizottságok ki voltak jelölve, a 

                                                 
115 69/1948. sz. hat.  
116 MNL CSML ML MREI 117/1948.; 1376/1948. sz. körlevél, amelyben a Konvent 
69/1948. sz. határozatát közölte a püspök.  
117 106/1948. sz. hat. 
118 MNL CSML ML MREI P-106/1948. 
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szükséges nyomtatványokat kiosztották, a munka azonnal kezdetét 
vehette.119 

Szegen június 17-én120, Makón azonban már 15-én megjelentek az 
iskolákban a leltározó bizottságok, hogy zárolják intézmények vagyonát. A 
Kálvin téren Hévízi Lajos közgyám és Nagy György Jánosné árvaszéki 
küldött jelenlétében Vargha Ernő igazgatónak a következő nyilatkozatot 
kellett aláírnia: „Varga Ernő tudomásul veszi azt, hogy a 6500/1948. sz. 
Korm. r. értelmében, mely szerint a nem állami iskolák és a velük 
összefüggő tanulóotthonok épületének és felszerelésének zár alá vétele van 
elrendelve a fennhatósága alá tartozó […] iskolákban. Kijelenti azt, hogy 
megőrzi, és az elidegenítést megakadályozza. Minthogy az iskola leltára 
több füzetet tesz ki, így azt most átnézni és helyesbíteni nem tudja, kijelenti, 
hogy a leltárt a legrövidebb időn belül elkészíti és a város vezetőségének 
beadja.121 

Az MKP, a tankerületi felügyelet és a kommunista irányítás alatt lévő 
pedagógus szakszervezet alapos előszítés és felkészülés után gyorsan és 
hatékonyan hajtotta végre az államosítással kapcsolatos teendőket. Rohály 
Ferenc görögkatolikus lelkész felsőbb egyházi utasítás hiányában nem volt 
hajlandó aláírni a zárolással kapcsolatos jegyzőkönyveket. Erről Hévízi 
Lajos, zárolással megbízott koordinátor a rendőrség vezetőjét személyesen 
tájékoztatta.122  

Államosították a Kálvin téri egykori református polgári fiúiskola nyolc 
tantermes új épületét, amelynek értéke 267.000 forint volt. Ehhez három 
nevelői lakás csatlakozott. A református egyházközség szerette volna az 
épületet visszakapni, mert abban árvaházat kívánt nyitni. Kérelmüket 
azonban a kultuszminiszter elutasította. Államosították az Aradi utcai két 
tantermet és két tanítói lakást is. Újvároson öt tantermet és a hozzájuk 
tartozó öt tanítói lakást, Honvéd városrészben két tantermet és két tanítói 
lakást vett át az állam. Vitatott volt a Királyhegyesi utca 26. alatti kántori 
lakás tulajdonjoga, mivel egyik részében a lelkész lakott.123 

 
 

                                                 
119 Madarász László: A népé az iskola. In: Szabadság, Te szülj nekem rendet! 
Budapest 1970. és Vida Zoltán: Makó iskolatörténete a város felszabadulásától az 
államosításig (1944-1948). 35. 
120 Rigóné Péter Irén: Alsófokú és középfokú oktatás. 316.  
121 MNL CSML ML Kun Béla Általános Iskola iratai. 1948. sz.n.  
122 MNL CSML ML Polgármesteri Hivatal iratai 8.602/1948. 
123 MNL CSML ML 624-7/1948. 
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Rövid összefoglaló az 1947/48-as tanévről, benne  
„A felekezeti iskolákat államosították” bejegyzés 

 

A törvény értelmében az iskola dolgozóit állami státusba sorolták. A 
folyamatosság biztosítása és a tantestület szimpátiájának elnyerése 
érdekében az új igazgatók kinevezését több intézménynél elhalasztotta a 
tanfelügyelet.  

Makón az általános iskolák új rendszerét alakították ki. A városban 
nyolc állami általános iskolát szerveztek. A Kálvin téri iskolakomplexum a 
„IV. sz. Állami Általános Iskola” nevet kapta, megbízott igazgatója Vargha 
Ernő maradt, akinek helyére 1949. szeptember 1-től Kubinyi Zoltánt, az 
egykori katolikus polgári iskola tanárát nevezték ki. Csanád megye 
tanfelügyelője utasította az igazgatókat, hogy az államosított iskolák 
homlokzatáról azonnali hatállyal távolítsanak el minden olyan feliratot, 
címert vagy jelképet, ami az előző iskolafenntartóra utal. Fel kellett tüntetni 
az iskolák állami jellegét is. A névváltoztatással kapcsolatban közölte, hogy 
az iskolák csak történelmünk nagyjaink nevét viselhetik. Így kapta a Szent 
István téri, egykori katolikus iskola a Farkas Imre, a Kálvin téri, egykori 
református iskola a Kun Béla nevet.124 

                                                 
124 Urbancsok Zsolt: 1948. Felekezeti iskolák államosítása Makón, 32-37. 
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Kun Béla ledöntött szobrának talapzata, háttérben 
az „Öregiskola” épülete (1992)125 

 
Az új tanév kezdetén, 1948. szeptember 9-én központi utasításra szülői 

értekezletet hívtak össze, hogy tájékoztassák és megnyugtassák a szülőket. 
Ezeket az értekezleteket az egykori városi és felekezeti iskolákban 
központilag kiadott és előre megtervezett forgatókönyv szerint tartották 
meg. A Kálvin téri iskolában 172 szülő gyűlt össze, hogy meghallgassa a 
megbízott igazgató, Vargha Ernő tájékoztatását. Vargha beszédében 
kiemelte az államosítás fontosságát és az állam áldozatvállalását. Majd 
felesége, Vargha Ernőné szólt a szülőkhöz, aki arról beszélt, hogy az 
államosítással az iskola a népé lett. „Ismertette a múltat, amely elzárta a 
dolgozók gyermekeit a továbbtanulás lehetőségétől. Most államosítottunk, 
Kossuth szellemében valósítottuk ezt meg. A sok rágalmat a tények sorra 
cáfolják, a reakció itt erejét vesztette.” Gallyas Ferenc azzal érvelt, hogy 
lehetővé fog válni minden diák számára a tanulás. A változás ledönti a 
válaszfalakat, és emberibb embereket nevel. Végül Szűcs Imre, a Makói 
Nemzeti Bizottság elnöke beszélt az államosítás várható eredményeiről.126 

                                                 
125 Fotó: Urbancsok Zsolt  
126 MNL CSML ML Kun Béla Általános Iskola iratai. 642/1948. 
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Mivel a Kálvin téren a tisztán egyházi, hitbuzgalmi célokat szolgáló és 
az államosított iskolai ingatlanok egybe voltak építve, szeptember 25-én Dr. 
Kocsis Ferenc a tanfelügyelőség képviselője, a makói református egyház 
képviselői és Vargha Ernő megbízott igazgató helyszínbejárást tartottak és 
az ingatlanok megosztásáról döntöttek. 

1) Határoztak arról, hogy mivel a kántor nem látott el oktatási 
funkciót, illetményeit korábban is az egyház folyósította, státusza 
változatlan marad. 

2) Kerítéssel fogják elválasztani az egyházi hivatalokat az iskolától. 
Mivel az iskolát csak az egyházi épület kapuján át lehet megközelíteni, 
azt közösen fogják használni. 

3) Az iskolát és az egyházi hivatalokat elválasztó kerítés ajtaján 
keresztül megközelíthető marad a hivatal és árvaház számára az udvari 
mellékhelyiség addig, amíg az egyház a saját telkén nem épít. 

4) A „súrlódások elkerülése végett” a földszinten rácsot építenek be 
a tanácsterem előtere és az iskola folyosója közé. 

5) A Hold u. 1. és 5. számú tanári lakásokat államosítják. 
6) Az udvaron lévő árvaházi sertésólakat elbontják. 
7) Végül a református egyház megengedi a víz átvezetését, de a 

maga számára az artézi kút használatát kéri.127 
A háromszázöt beírt tanulóval, szeptember 1-jén indult 1948/49-es tanév 

elején református hittan órákat nem tartottak „hitoktató hiányra” 
hivatkozva. Megindították viszont a „Nevelj jobban!” pedagógiai 
munkaversenyt („Jobb munkával, jobb neveléssel a szocialista iskola 
megvalósításáért”), és osztály-munkaversenyeket szerveztek. Az iskola új 
igazgatójának Kubinyi Zoltánt, a katolikus fiúpolgári egykori tanárát 
nevezték ki, helyettese Domján Gyula lett. Szeptember 15-én megalakult a 
II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat Mészáros Mihály tanító vezetésével. 1949-
ben már minden tanerő a pedagógus szakszervezet tagja volt.128  

A megfélemlített és megtört református egyházzal az egyezményt 1948. 
október 7-én kötötte meg a kommunista állam. Az abban foglalt garanciák, 
így a vallásszabadság elismerése, a református egyház szabad működése és 
a kötelező vallásoktatás azonban csak ígéret maradt. 1950-ben végleg 
felszámolták az egyház missziós, hitbuzgalmi és ifjúsági szervezeteit. 129 Az 
Öregiskola épületét 1962-ben vette el az állam. 

                                                 
127 MNL CSML ML MREI 459/1948. 
128 MNL CSML ML Kun Béla Általános Iskola iratai 7-19/1949. 
129 Gergely Jenő: Egyházak és egyházpolitika 1945-től a rendszerváltozásig. 426. 
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MAROSVÁRI ATTILA 
 

A makói református egyház a „keskeny úton” 
1945-1956 

 
A második világháború befejeződése, majd az azt követő szovjet megszállás 
Magyarország teljes politikai-hatalmi átrendeződését eredményezte, amely 
a református egyház addigi szerepét is átalakította. Az akkor még egységes 
makói református egyházközség nagyobb veszteséget nem szenvedett a 
világháborúban. Templomai és épületei (a megrongálódott rákosi templom 
kivételével) épségben maradtak. A lelkészek közül csak Szirbik Sándor 
hagyta el a kiürítési rendelet hatására a várost,1 de hamarosan ő is visszatért, 
így a gyülekezetek bizakodva tekinthettek a jövőbe. Hamarosan azonban föl 
kellett ismerniük, hogy az egyház társadalmi szerepe és befolyása már 
sohasem lesz olyan, mint amilyen a háború előtt volt. 

A szovjet fegyvereket maga mögött tudó Magyar Kommunista Párt az 
első pillanattól kezdve a totális politikai hatalom megszerzésére törekedett 
Magyarországon, és ehhez semmilyen eszköz igénybe vételétől nem riadt 
vissza. A hatalom kisajátításáért folytatott harc megkülönböztetett színtere 
volt az egyházak befolyásának visszaszorítása, hiszen a vallásos 
intézmények és szervezetek gátolhatták, illetve lassíthatták a társadalom 
fölötti ideológiai egyeduralom megszerzését. Az egyházak elleni harc 
három meghatározó területen folyt ezekben az években: a működésükhöz 
elengedhetetlen gazdasági hátterük szétzúzása, az iskolamonopóliumuk 
megtörése és a hatalom iránt lojális egyházvezetés megteremtése terén. Az 
elkövetkező évek belpolitikai harcaiban e tematika meghatározónak 
bizonyult. 

A társadalmi-politikai átrendeződés a makói református egyházat is 
érzékenyen érintette, hiszen a makói református közösség a város 
meghatározó részét alkotta. 1944/1945 fordulóján a gyülekezetben 
nyilvántartott reformátusok száma 16652 fő volt, közülük 7007 személy 
fizetett egyházi adót, 5615 fő pedig választójoggal is rendelkezett. A hitélet 
erejét mutatta, hogy ha hétköznapokon csupán 80–100 fő vett is részt az 
istentiszteleteken, vasárnaponként 2000–2200 főt számolhattak össze, míg 
ünnepi alkalmakkor 4500–5000 fő is megfordult a templomokban. Ebben az 
                                                 
1 Makó-Újvárosi Református Egyházközség irattára (a továbbiakban Újv. irattár) 
Iratok. 288/1944. Szabó József lelkész-elnök levele, 1944. dec. 18.; Makó-Belvárosi 
Református Egyházközség irattára (a továbbiakban Belv. irattár). Iratok. 61/1945. 
Jelentés a gyülekezet missziói életéről 1944/45. évben. 1945. júl. 1. 
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évben 4069 fő élt úrvacsorával, 900-an fizettek elő vallásos lapokra, az 
egyházközség élén 80 fős presbitérium állt.2 A gyülekezet 1944/1945. évi 
missziói életéről szóló jelentés szerint a református egyházhoz tartozó 6–14 
év közötti gyerekek száma 1300 fő volt, közülük 593 járt református és 807 
állami iskolába, ez utóbbiak valamennyien vallásoktatásban részesültek, de 
számukra elérhetők voltak a vasárnapi iskolák is, ide 580 gyermeket írattak 
be szüleik. A 14–21 év közötti ifjak számát 1200 főre becsülték, közülük a 
legelhivatottabbak a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) tagjai lettek, ide 4 
csoportban 80-90 fő tartozott. A 11–21 év közötti lányok számát 1300-ra 
becsülték, közülük a legaktívabbak a Református Leányegyesületek 
Szövetségéhez tartozó leánykörökhöz csatlakozhattak. Összesen négy ilyen 
csoport működött, átlag 15 fővel. Ők gyűjtést szerveztek a fővárosiak 
megsegítésére, többször vittek ebédet és uzsonnát a hadifogolykórház 
betegeinek, tésztát és tarhonyát készítettek, megvendégelték a 
konfirmáltakat stb. A felnőttek közötti missziói élet a templomon kívül a 
férfi-bibliakörökben, a Református Nőegyletben (130 fő), az asszony-
bibliakörökben zajlott, a presbiterek és lelkészek családokat és betegeket 
látogattak, a bibliás asszonyok a diakonisszáknak és az úrvacsoráztatásban 
segédkeztek. A gyülekezet saját lapot is kiadott, a Harangzúgást, amely 900 
példányban jelent meg, bár ennek megjelentetését papírhiány miatt 1945 
elejétől szüneteltetniük kellett. Az egyházközség tagjai közül 80-an vettek 
részt az Iskolabarátok Egyesülete, míg szintén 80-an az Evangéliumi 
Munkásszövetség munkájában.3 A gyülekezethez lazábban csatlakozott a 
több száz tagot maga mögött tudó Bethánia Egyesület, amely a református 
egyházon belüli, elsősorban evangelizációs tevékenységet kifejtő 
megújulási mozgalomként működött.4 

                                                 
2 Belv. irattár. Iratok. 67/1945. Egyházlátogatási jegyzőkönyv a makói református 
egyházközség 1944. évi adatairól, 1945. júl. 13. 
3 Belv. irattár. Iratok. 61/1945. Jelentés a gyülekezet missziói életéről az 1944/45. 
évben, 1945. júl. 1. 
4 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára (a 
továbbiakban: MNL CSML ML) 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának 
iratai. b. Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 61/1949. Hitbuzgalmi csoportok 
bejelentése, 1949. okt. 6.; A makói református egyház mellett működő Bethánia 
Egylet régóta tartó és fontos missziós tevékenysége volt a városi szegényház 
református bentlakóinak lelki gondozása.; Újv. irattár. Iratok. 26/1945. 
Jegyzőkönyvi kivonat a makói Bethánia Egylet választmányának 1945. febr. 6-i 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
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A református egyház tevékenységének anyagi alapját a hívek egyházi 
adói és egyéb támogatásai (perselypénzek és céladományok) mellett az 
egyház tulajdonában álló földbirtokok és különböző alapítványok bevételei 
biztosították. A makói református gyülekezet tulajdonában az 1945-ös 
földosztást megelőzően 277,8 kat. hold földterület volt, ebből 15,9 kat. hold 
állt az egyházközség használatában, 172,1. kat. hold lelkipásztori, kántori és 
harangozói ellátmányi föld volt, 3 kat. hold a tanítók javadalmazását 
szolgálta, 76,9 kat. hold alapítványi földbirtok volt, míg 19,8 kat. hold 
egyéb célú földbirtoknak (temető) minősült.5 A földeket haszonbérben 
hasznosították. A makói református egyház mögött egy 1945. júliusi 
kimutatás szerint 13 olyan alapítvány állt, melyek magánszemélyek által a 
gyülekezetre hagyott földbirtokok jövedelmeivel segítették az egyház 
céljait, így sírgondozás mellett a belmisszió, a szegény- és árvagondozás 
feladatait. Az alapítványi földek nagysága, mint láttuk, mintegy 77 kat. 
holdat tett ki az egyház földvagyonából. Ennek éves jövedelmei az 
alapítványtevők céljainak megfelelően kerültek fölhasználásra.6 Emellett 
összesen 29 olyan alap volt, amelyek a város különböző pénzintézeteiben 
kerültek bankbetétként elhelyezésre. Ennek értéke az 1944. december 31-
ének megfelelő állapot szerint 12184,6 pengő volt. Ezek az alapok a 
legkülönbözőbb egyházi feladatok finanszírozását szolgáltak, a missziói 
tevékenységektől a templomfelújításig, az iskolafenntartástól a református 
énekkar fenntartásáig, a honvédi harang beszerzésétől az ótemplom 
vasrácsának megjavításáig számos terület pénzügyi-fejlesztési forrását 
biztosították.7 E bankbetétek később, a pénz drasztikus elértéktelenedésével 
párhuzamosan gyakorlatilag 1947-re teljesen értéküket veszítették.8 

A fönti adatok jól tükrözik a makói református egyház erejét és 
szerteágazó tevékenységét. A hitélet a városban három templom (a 
belvárosi, az újvárosi és a honvédi) köré szerveződött, ezek alkották az 
egységes gyülekezeten belüli körzeteket. Hozzájuk társult még a 
munkástelepi (Vertán-telep) és az Aradi utcai körzet, ahol nem voltak 
önálló templomok. Egy az egyházközség presbitériuma által 1945-ben 

                                                 
5 Belv. irattár. Iratok. 67/1945. Egyházlátogatási jegyzőkönyv a makói református 
egyházközség 1944. évi adatairól, 1945. júl. 13. 
6 Újv. irattár. Iratok. 132/1945. Kimutatás a makói református egyház alapítványi és 
ehhez hasonló különleges kulturális célra elrendelt egyéb célvagyonairól, 1945. júl. 
3. 
7 Újv. irattár. Iratok. 102/1947. Kimutatás a makói református egyház által kezelt 
alapok és alapítványokról, 1947. márc. 24.  
8 Újv. irattár. Iratok. 103/1947. Az egyház anyagi helyzete az infláció idején és 
jelenleg, 1947. március 27. 
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elfogadott szabályrendelet a belvárosi és újvárosi körzetet egyházrésszé 
emelte, míg a másik három körzetet alájuk rendelte. Önálló körzetté 
szervezték a város hatalmas külterületét átfogó tanyai részt is, ahol 1947-re 
sikerült önálló lelkészi állást szervezni.9 

A makói református egyház anyagi megroppantásának első eleme a 
földreform volt, melynek során „az egyházközség tulajdonában lévő 
földbirtok 100 kat. holdon felüli része a Megyei Földbirtokrendező Tanács 
határozata értelmében megváltásra kerül.”10 A döntés eredményeként – 
mely ellen Szabó József újvárosi lelkipásztor, az egységes egyházközség 
lelkész-elnöke többször is hiába föllebbezett – gyakorlatilag a különböző 
szegényügyi és missziói célokat szolgáló alapítványi földeket, valamint az 
egyház közszükségleti céljait szolgáló földeket teljes egészében elvették a 
makói reformátusoktól, és jelentősen csökkentették a lelkészi és kántori 
javadalmi földeket is. Egy 1947 márciusából származó adatközlés szerint az 
egyház kezén ténylegesen nem 100, hanem csak 88,7 kat. holdnyi 
földterület maradt, ebből 42,8 kat. hold volt a belvárosi, 31,1 kat. hold az 
újvárosi lelkészi és 14,7 kat. hold a belvárosi kántori javadalmi föld.11 

Az már a földbirtokrendezés után is világosan látszott, hogy e földek 
elvétele érzékenyen érinti az egyházak működésének anyagi alapjait. Szabó 
József újvárosi lelkipásztor egy Gönczy Béla espereshez 1945. augusztus 
28-án keltezett levelében egyértelműen jelezte: „Valószínűnek látszik, hogy 
makói egyházunk ezeknek a megváltott földeknek a hiányában nehéz 
anyagi körülmények közé fog jutni. Amennyiben az állam a kimaradt 
jövedelmeket pótolni nem fogja, az egyház életének bizonyos szűkítésére 
kell, hogy sor kerüljön, amely, bármennyire is fájdalmas is leírni, 
iskoláinkat fogja érinteni.”12 Mint hamarosan kiderült, az iskolák működését 
nem csak a földek elvétele veszélyeztette. 

Az iskolarendszer fönntartása – mint másutt is – a makói református 
közösség fontos feladata volt, hiszen erre a történeti örökség is 
predesztinálta a gyülekezetet. A makói reformátusok öt elemi (Kálvin tér 6., 
Aradi u 4-6., Királyhegyesi u. 13., Nagycsillag u. 24-26. és Vásárhelyi u. 
37.) és egy polgári iskolát (gróf Bethlen István Fiúpolgári Iskola, Kálvin tér 
                                                 
9 Belv. irattár. Iratok. 65/1945. A Makói Református Egyház egyházrészi 
szabályrendelete, 1945. júl. 1.; Újv. irattár. Iratok. Presbitériumi kigyűjtött iratok (a 
továbbiakban Presb. iratai) 244/1946. Szabó József lelkész-elnök jelentése, 1946. 
dec. 5.; 20/1947. Szabó József lelkész-elnök jelentése a beiktatásról, 1947. jan. 21. 
10 Belv. irattár. Iratok. 51/1945. A Földbirtokrendező Ötös Bizottság elnökének 
levele, 1945. ápr. 30. 
11 Újv. irattár. Iratok. 102/1947. Szabó József lelkipásztor levele, 1947. márc. 27. 
12 Újv. irattár. Iratok. 170/1945. Szabó József lelkipásztor levele, 1947. aug. 28. 
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6.) tartottak fönn.13 A kommunisták által diktált cél, azaz az egyházi 
iskolamonopólium megtörésének első eleme az általános iskolai oktatási 
forma létrehozása volt 1945-ben, amely a polgári iskolát kifuttatással 
megszűnésre ítélte, majd nagy vitákat követően 1948 nyarán sor került az 
egyházi iskolák államosítására is.14 Ebben a folyamatban ekkorra már azok 
a hatalom iránt lojális református egyházi vezetők is közreműködtek, akik – 
elfogadva a kommunista párt társadalompolitikai céljait és politikáját15 – 
vélt előnyök reményében 1948. október 7-én megállapodást kötöttek a 
magyar állammal.16  

Az államosítást megelőző utolsó, 1947/1948-as tanévben a makói 
iskolákba összesen 1749 református vallásoktatásban részesülő tanuló járt, 
ebből 634-en a református általános iskola tanulói, míg 22-en a református 
polgári iskola végzős, IV. évfolyamos tanulói voltak. Az ő tanításukat 4 
kinevezett tanár és 12 kinevezett tanító (közülük egy még ekkor is 
hadifogságban volt), valamint 7 helyettes tanító és 2 óraadó végezte.17 Az 
államosítás nem csupán az egyházi oktatás lehetőségétől, tanáraitól és 
tanulóitól fosztotta meg az egyházat, de vagyona egy újabb jelentős 
szeletétől is, hiszen a tantermek mellett az egyház tulajdonában álló tanítói 
lakások és az egyéb – az iskolákhoz kötődő – kiegészítő létesítmények is 
állami tulajdonba kerültek. Mindez azért érintette az egyházat a vártnál is 
súlyosabban, mert számos helyen ezek az épületek adtak otthont a 
gyülekezeti életben folyó szerteágazó tevékenységeknek, elvesztésük 
gyakorlatilag e munkát is ellehetetlenítette. Ezért is próbáltak meg mindent 

                                                 
13 Vida Zoltán: Makó iskolatörténete a város felszabadulásától az államosításig 
(1944-1948). Makó, 1973. A Makói Múzeum Füzetei 11. 6-7. 
14 E folyamatról a református egyház szemszögéből lásd részletesen Horváth 
Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon (1945-1948). 
Budapest, 2014.; Fodorné Nagy Sarolta: Iskolaállamosítás a magyarországi 
református egyházban. in Szabó Csaba és Szigeti László (szerk.): Az egyházi 
iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány 
Évkönyve 2008. Budapest, 2008. 287-307. 
15 Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az »oszd meg és 
uralkodj« elve és gyakorlata. In: Balogh Margit (szerk.): Felekezetek, 
egyházpolitika, identitás – Konfesie, cirkevna politika, identita. Budapest, 2008. 
Kossuth, 190-192. 
16 Az egyezmény végleges szövegét lásd: Ladányi Sándor et al. (szerk.): [sic!]. 
Válogatott kövek a református egyház és állam kapcsolatának medréből. Erdőkertes, 
2006. Exodus, 313-316. 
17 Újv. irattár. Iratok. 1950. Jelentés a makói egyházközség 1947/48. évi életéről és 
munkájáról. Szám nélkül.; Presb. iratai 42/1948. Adatszolgáltatás az iskolák 
államosításával kapcsolatosan, 1948. jún. 24. 
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annak érdekében, hogy mentesítsenek ingatlanokat az államosítás alól, de 
ebben csupán csekély eredményeket sikerült elérniük.18 

A megváltoztathatatlannal való szembenézést követően a makói 
reformátusok az iskolai hitoktatás személyi és tárgyi föltételeinek 
megteremtésére koncentráltak. Ezt célozta annak az állandó vallásoktatási 
bizottságnak a fölállítása, amelyben a lelkészek és hitoktatók mellett több 
presbiter is helyet kapott.19 Mint 1948 szeptemberében kiderült, Makón az 
államosítás körüli politikai kampány ellenére is mintegy 1100–1200 
református tanuló hitoktatásáról kellett gondoskodni, ezek nagyobbrészt 
addig felekezeti iskolába jártak, kisebb részben a volt városi kereskedelmi 
közép- és iparostanonc-iskolába, valamint a külterületi iskolákba.20 Mind 
jobban érzékelhetővé vált azonban, hogy a helyi hatalom – központi 
utasításra – akadályozni igyekszik az iskolai hitoktatás munkáját. Előbb 
csak a hitoktatók személyének kiválasztásába szóltak bele,21 1949-től pedig 
már adminisztratív intézkedésekkel, a hitoktatás föltételeinek 
ellehetetlenítésével és a szülőkre gyakorolt pressziókkal igyekeztek 
csökkenteni, illetve visszaszorítani az iskolai vallásoktatást igénylők 
számát. 

A hitélet elsorvasztásának más módszerei is voltak. 1946-tól – 
különböző indokokkal – sorra tiltották be azokat a vallásos egyesületeket, 
amelyek az egyház hivatalos struktúráján kívül, de azt kiegészítve és az 
egyházi célok érdekében működtek. A szervezetek egy részét nem is 
közvetlenül az államhatalom, hanem a neki megfelelni akaró egyházvezetés 
szüntette meg (Bethánia Egyesület, KIE).22 Ez a református egyházat azért 
érintette nagyon súlyosan, mert sok évtizede jól és hatékonyan működő 
gyakorlata alapján a missziói tevékenysége döntő részét egyesületek útján 

                                                 
18 Újv. irattár. Iratok. Presb. iratai 42/1948. Adatszolgáltatás az iskolák 
államosításával kapcsolatosan, 1948. jún. 24.; Iratok. 142/1948. Szabó József 
lelkész-elnök kérelme, 1948. okt. 11. 
19 Belv. irattár. Presbitériumi jegyzőkönyvek (a továbbiakban Presb. jkv.) 1948. 
szept. 19. 78/1948. 
20 Újv. irattár. Iratok. 121/1848. Szabó József lelkész-elnök kérelme, 1948. szept. 24. 
21 Újv. irattár. Iratok. 187/1948. Makói vallásoktató lelkészek leváltása, 1948. dec. 
24.; 190/1948. Szabó József lelkész-elnök válaszlevele, 1949. jan. 3. 
22 Belv. irattár. Presb. jkv. 1948. jún. 20. 43/1948. Lásd még Ladányi Sándor: 
Vázlatos történelmi áttekintés a Magyarországi Református Egyház közelebbi 
múltjának alakulásáról. In: Barcza József – Dienes Dénes (szerk.): A magyarországi 
református egyház története 1918-1990. Tanulmányok. Sárospatak, 1999. A 
Sárospataki Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének kiadványai 4. 124-
126. 
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látta el. Ebben például a Bethánia Egyesületnek volt fontos szerepe, mely 
1950-ben – nem várva meg az állami betiltását – önkéntesen oszlatta föl 
önmagát. Ezzel ugyan formálisan megszűnt a Makón is nagy 
támogatottsággal bíró szervezet, a valóságban mégsem, ugyanis a 
megváltozott helyzethez igazodva a szervezet átalakult: ettől kezdve nem 
önálló egyesületként, hanem a makói református egyház gyülekezeti 
közösségeként végezte munkáját. A közösség saját öndefiníciója szerint 
„nem egyesület, nem szervezet, semmi más, mint a makói református 
egyháznak egy szolgáló missiói csoportja. Lelki munkások közössége.”23 
Az egyesületek fölszámolása oly mérvű volt, hogy 1949-ben a 
Belügyminiszter még a teljesen ártalmatlan makói Belvárosi Református 
Énekkart is betiltotta, vagyonát (kottáit) pedig elkobozta.24 

A cél mindezzel az volt, hogy az egyházak tevékenységét a templomok 
falai közé – szigorúan ellenőrzött működési föltételek közé – szorítsák, 
hiszen a kommunista párt ezt tekintette a hitélet teljes fölszámolása első 
lépésének. Az állami ellenőrzés és irányítás céljából hozták létre 1951. 
május 18-án az Állami Egyházügyi Hivatalt (ÁEH), amely az összes 
lényeges egyházi kérdés eldöntésében előzetes egyetértési jogosítvánnyal 
bírt.25 A teljes kontrollhoz azonban szükség volt az egyházak még 
megmaradó vagyontárgyainak: földjeinek és ingatlanainak elkonfiskálására, 
hiszen ezzel lehetett elérni az állami támogatásoktól függő és kiszolgáltatott 
helyzetbe kényszerítésüket. E folyamat 1947–1948 után totális ideológiai 
nyomás alatt zajlott, melyben a párt- és államhatalmi szervek jártak az élen. 
A bélyeg, amelyet az egyházakra süthettek, a klerikális reakció vádja volt, 
amely legitimált minden egyházellenes intézkedést a mezőgazdaság 
átszervezésétől az iskolai hitoktatás korlátozásán keresztül a vallásos 
egyesületek fölszámolásáig. E törekvéssel összhangban az MDP makói 
városi szervezete 1948 végén egyenesen munkatervet készített, melyben 
megkülönböztetett helyen szerepelt az „egyházi reakció elleni harc 
fokozása”, többek között feladatként megjelölve, hogy fölmérjék, „milyen 
az ellenséges ideológia behatása a tömegekbe,” ehhez pl. a polgári és 
                                                 
23 Újv. irattár. Iratok. Presb. iratai 7/1950. Ács Mihály levele, 1950. márc. 19. 
24 Belv. irattár. Presb. jkv. 1949. dec. 30. 83/1949.; Újv. irattár. Iratok. 63/1950. Kiss 
Imre polgármester levele, 1950. ápr. 14. 
25 A törvény szövegét és végrehajtási utasítását közli: [sic!]. Válogatott kövek a 
református egyház és állam kapcsolatának medréből. 377-378.; lásd még Ladányi 
Sándor: Egyházpolitika és a magyarországi református egyház magatartása, 
tevékenysége, megújulási kísérletei 1955-1956-ban. in Ladányi Sándor: A 
magyarországi református egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. 
Budapest, 2006. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 272-273.  
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egyházi lapok makói elterjedtségét kívánták számba venni. A munkaterv 
készítői, Berár Demeter párttitkár és elvtársai szerint „A klerikális reakció 
elleni harc nem csak a mi pártunk, hanem az összes demokratikus pártok 
feladata. Ezért a koalíciós partnereinket rá fogjuk bírni arra, hogy az 
általános nyilatkozatokon túl harcuk konkrét formát öltsön: távolítsák el 
soraikból azokat, akik az egyházi reakció mellett foglalnak állást.”26 

Az egyházellenes lépések egyik konkrét formáját a különböző 
(egyébként az állam és egyház közötti megállapodás értelmében a makói 
református egyház tulajdonában maradó) ingatlanok teljes vagy részleges 
igénybe vétele, majd ezt követően a használatba vett épületek államosítása 
jelentette. Így vették igénybe, majd állami tulajdonba – hogy csak a 
legkirívóbbakat említsük – az újvárosi egyházközség Vásárhelyi (akkor már 
Malinovszkij) utca 51. szám alatti református közösségi épületének egy 
részét,27 az Úri (akkor Dózsa György) utca 12. szám alatti volt Bethánia 
gyülekezeti termet,28 vagy az Aradi utca (akkor már Vörös Hadsereg útja) 2. 
szám alatti imatermet,29 bár ez utóbbinak a tulajdonjogát végül is nem 
vették el. Föllépni e gyakorlat ellen természetesen nem lehetett, de az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy voltak esetek, amikor még ki lehetett térni a 
közérdekre hivatkozó konfiskáló szándékkal szemben. Ilyen volt a Kálvin 
téri emeletes öreg iskola ügye 1954-ben. Az épületet a városi tanács akarta 
megszerezni, de mivel az épületet a belvárosi egyházközség ténylegesen is 
használta, és erőszakos elvétele nyilvánvalóan óriási fölháborodást keltett 
volna, melynek következményeit nem merték vállalni a helyi döntéshozók, 
cserébe a Hold utca 1. szám alatti – egyébként korábban a református 
egyház tulajdonában álló és 1948-ban államosított – ingatlant ajánlották föl. 
Ez azonban az egyházközség számára nem volt elfogadható, az épület 
megszerzését ezért komolyabban a következő néhány évben nem is 
bolygatták, csupán pár helyiségbe tetettek be szakszervezeti irodákat.30 
Mindenesetre egy évvel korábban ezzel az öreg iskolánál követett 

                                                 
26 MNL CSML ML 503.4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Vegyes iratok. Az MDP makói szervezetének munkaterve, 
1948. dec. 1. – 1949. márc. 1. szám nélkül. 
27 Újv. irattár. Iratok. 105/1950. A makói újvárosi EPOSZ szervezet részére helyiség 
kiutalása, 1950. jún. 21.; a makói újvárosi DISZ alapszervezetének helyiség 
kiutalása, 1950. okt. 25. 
28 Belv. irattár. Iratok. 135/1953, 136/1953. és 142a/1953. házingatlanok állami 
tulajdonba vétele, 1953. márc. 25. 
29 Belv. irattár. Iratok. 1953. Kigyűjtött anyag. Aradi utcai imaház ügyei. Makó 
Város Tanácsa VB 20-6/2/1953. sz. határozata, 1953. jan. 30. 
30 Belv. irattár. Presb. jkv. 1954. ápr. 25. 27/1954; 1955. szept. 4. 37/1955. 
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módszerrel már sikert értek el a Kálvin iskola esetében, 1953-ban úgy 
tudták megszerezni az egyház tulajdonában maradt, de az iskolával 
szervesen egybeépített nagy gyülekezeti termet iskolai tornaterem céljára, 
hogy helyette ellentételezésül egy 1950-ben a református egyháztól 
államosított épületet (a Kálvin tér 4. szám alatti kántorlakást), azaz saját 
volt tulajdonát adták vissza csereingatlanként.31 Természetesen ez a 
gyakorlat is az állami konfiskálás egyik technikája volt. 

Az egyházak gazdasági ellehetetlenítésének záró momentuma a még 
megmaradt földek elvétele volt, melyet nem nyílt erőszakkal hajtottak 
végre, hanem olyan visszautasíthatatlan és látszólag rendkívül előnyös 
kárpótlási ajánlat útján (a szokásos 40-szeres értékkel szemben 125-szörös 
aranykoronánkénti megváltási árat kínáltak), amely elől az egyházak nem 
térhettek ki, és melynek nyomán földingatlanaikat önkéntesen saját maguk 
ajánlották föl az államnak. Abban a helyzetben választási lehetőség nem 
igazán volt, ezért makói egyházközség presbitériuma 1949. szeptember 11-i 
ülésén vitát követően, titkos szavazással és kétharmados arányban maga is a 
földek fölkínálása mellett döntött. Ennek megfelelően fölajánlották a 
belvárosi lelkészi javadalom célját szolgáló 42,8 kat. hold, az újvárosi 
lelkészi javadalom célját szolgáló 31,2 kat. hold, valamint a kántor 
javadalmazását szolgáló 14,7 kat. hold, összesen 88,7 kat. holdnyi 
földterületet, illetve az azon lévő ingatlanokat a magyar állam számára.32 
Ezzel a makói reformátusok – az államtól kapott kongruán kívül – kizárólag 
a hívektől beszedett egyházi adókra, perselypénzekre és egyéb önkéntes 
támogatásokra számíthattak, ami növelte nemcsak a kiszolgáltatottságot és a 
függő helyzetet, de az alapvető működési feltételeket is jelentősen 
bekorlátozta. 

1950-ben – felsőbb egyházi utasításra – végrehajtották az addig 
egységes makói református egyházközség földarabolását. Az egyházvezetés 
célja ezzel is az volt, hogy a kommunista párt elvárásainak megfelelően a 
gyülekezeti életet szűkebb keretek közé szorítsa vissza. Az osztódás 
részletkérdéseiről – nyilvánvalóan főként az anyagi kérdésekről – késhegyig 
menő vita folyt. Az 1951. augusztus 26-i presbitériumi ülés jegyzőkönyve 
szerint „Az elnökség úgy látta a különböző javaslatokból s a tárgyalás során 
hangoztatott felfogásokból, hogy részint a közös teherviselés kérdésében, de 
más egyéb kérdésekben is az egyes egyházrészek képviselői között olyan 
ellentétek vannak, mely ellentétek az egyház békességét teljesen 

                                                 
31 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 0058-6/1953.  
32 Belv. irattár. Presb. jkv. 1949. szept. 11. 42/1949.  
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felborítanák, s olyan sebek és keserűségek éppen akkor bénítanák meg az 
egyházközség munkáját, amikor a munka friss és zavartalan lendületére, s 
az ehhez szükséges nyugalomra és békességre a legnagyobb szükség 
volna.”33 A békétlenséget és indulatos vitákat végül is a szükség belátása 
miatti kompromisszum zárta le, a presbitérium 1951. december 26-i ülése 
elé terjesztett javaslatot a döntéshozók már érdemi vita nélkül, egyhangúlag 
fogadták el, és 1952. január 1-jével lépett hatályba. A Szervezeti 
szabályrendelet a makói református egyházközség önálló egyházközségekre 
való tagozódásáról címet viselő dokumentum34 elfogadásával három 
egyházközség: a Makó-Belvárosi Református Egyházközség, a Makó-
Újvárosi Református Egyházközség és a Makó-Tanyai Egyházközség jött 
létre. 

Az osztódás önmagában nem csorbította az egyházközségek belső 
autonómiáját, az anyagi elkülönülés mellett a leglényegesebb változást az 
jelentette, hogy az addig egységes makói presbitérium helyett három önálló 
egyházközségi presbitérium jött létre. A presbitériumok autonómok voltak a 
gyülekezet belső életének megszervezésében, döntöttek például abban, hogy 
az istentiszteleteket és egyéb gyülekezeti alkalmakat hol és mikor tartják, 
elfogadták a hitélet éves tervét tartalmazó missziói munkatervet, 
meghatározták a lelkészi szolgálat díjait (stóladíjak) stb. Az autonómiának 
azonban az egyházi törvényeken túl korlátott szabtak a fölöttes egyházi 
szervek rendelkezései (egyetemes konvent, püspök), valamint az 
egyházmegye esperesének utasításai. Ezek az utasítások a negyvenes évek 
végétől nem egyszer túlmutattak az egyház beléletének szabályozásán, és 
politikai üzenetek közvetítését írták elő az egyházközségek lelkészei és 
presbiterei számára. Az ötvenes években ilyen utasítások főként a 
népgazdasági tervek elfogadtatásához, a begyűjtési tervek teljesítéséhez, a 
mezőgazdasági munkák éppen aktuális állapotához és a szükséges munkák 
elvégzéséhez, majd a mezőgazdaság kollektivizálásának népszerűsítéséhez 
kapcsolódtak, mindezt megfejelve a „békeharc”, utóbb a „békemozgalom” 
mindent átható eszmevilágával, majd 1954 után a Hazafias Népfront 
melletti kiállással.35 Ezeknek az utasításoknak a végrehajtásával a helyi 
egyházközségek akaratukon kívül, hiszen a presbitereket és más 

                                                 
33 Belv. irattár. Presb. jkv. 1951. aug. 26. 67/1951. 
34 Belv. irattár. Presb. jkv. 1951. aug. 26. 67/1951.  
35 Belv. irattár. Presb. jkv. 1954. okt. 17. 48/1957.; 1954. nov. 28. 61/1954.; Iratok. 
165/1955. VII. egyházmegyei körlevél, 1955. szept. 26.; 55/1956. V. sz. 
egyházmegyei körlevél, 1956. máj. 17.; 68/1956. VI. sz. egyházmegyei körlevél, 
1956. jún. 23. 
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egyháztagokat kötötte az egyházfegyelem és az alázat, a református egyház 
vezetői által fölvállalt és a kommunista állampárt érdekeit szolgáló politikai 
ügyek kényszerű agitátoraivá váltak. A helyzet e tekintetben különösen 
1954 után durvult el, ekkor szinte már nem volt olyan esperesi utasítás, 
amely ne adott volna feladatot a lelkészek számára valamely aktuális 
politikai propagandaüzenet közvetítésére a gyülekezet tagjai felé. 

A makói református egyház 1948 után – a többi egyházhoz hasonlóan – 
a helyi párt- és államhatalmi szervek részéről is szoros felügyelet alá került, 
a kommunista állampárt a klerikális reakció örve alatt jelentéseket 
készíttetett, és aktívahálózatán keresztül folyamatosan figyelemmel 
kísértette a templomok és gyülekezeti termek környékét.36 A helyi párt- és 
tanácsi hatalom nem csupán a templomok környékét figyelte, de 
nyilvántartotta a hitoktatókat,37 a kuláknak minősített presbitereket is 
összeírta,38 kimutatást készített az egyházi tulajdonban álló ingatlanokról,39 
személyes beszélgetéseken faggatta ki a városban működő egyházak 
vezetőit, családi körülményeikről és politikai nézeteikről érdeklődve,40 de a 
Csongrád Megyei Tanács VB titkárságának utasítására még a konfirmációs 
órákat is ellenőrizte, mondván, „kötelességeik e téren való mulasztása a 
»klerikális reakciónak« nagy mértékben tápot ad, mivel a konfirmáció-
előkészítő órákat használják fel leginkább a hitélet bővítésére, és az illegális 
hitoktatás kibővítésére.”41 Különösen a tanyai rész hitéletét korlátozta az az 
1950 elején bevezetett megszorítás, miszerint a Csanád vármegyei 
                                                 
36 MNL CSML Szegedi Levéltára (a továbbiakban SZL) XXX. MSZMP Csongrád 
Megyei Archívum. 41. Az MDP Makó Városi Bizottságai iratai. 2. 42. A klerikális 
reakció tevékenységére vonatkozó iratok. Klerikális reakció munkájáról jelentés, 
1951. jan. 27. 
37 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 8/1951. Kimutatás Makó város területén 
működő összes önálló és óraadó hitoktatóról, 1951. jan. 10. 
38 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 310/1951. Kulák presbiterek megjelölése, 
1951. dec. 4. Sajnos a lista nem maradt meg, csupán a fölterjesztés kísérőlevele. 
39 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 42/1952. Egyházi tulajdonban lévő 
ingatlanok összeírása, 1952. febr. 29. 
40 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 230/1952. Személyi beszélgetésekre való 
behívás, 1952. okt. 15. 
41 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 24/1952. Konfirmáció előkészítő órák 
ellenőrzése, 1952. febr. 26. 
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tankerületi főigazgató „a tanítás zavartalansága érdekében” a rákosi 
iskolában hetenként, míg a többi tanyai iskolában 2−3 hetenként kizárólag 
este 6 és 7 óra között biztosította az állam és a református egyház közötti 
megállapodásban vállalt felekezeti célú tanteremhasználatot, mondván, ezt 
megelőzően a helyiségek folyamatosan foglaltak,42 ami természetesen nem 
volt igaz, de tenni ellene nem lehetett. 

A földek teljes és az ingatlanok jelentős részének államosítása, valamint 
az egyház befolyását és a hitélet visszaszorulását eredményező kényszerű 
szervezeti átalakítások mellett az egyházi fölöttes szervek átpolitizált 
utasításai és a föntebb jelzett vegzálások és egyéb adminisztratív korlátozó 
intézkedések miatt a makói református egyház szorongatott helyzete 1949 
után tovább mélyült, s noha ennek mindennapos jeleiről kevés információnk 
maradt, a folyamatok romlása egyértelműen tetten érhető. Az egyházak 
munkáját mind látványosabban igyekeztek korlátok közé szorítani. Ennek 
centrumában a vallásoktatás szűkítése állt. Mivel a hatalom ettől tartott a 
leginkább, mindent igyekezett elkövetni annak érdekében, hogy a 
vallástanítás föltételit megnehezítse, a hitoktatásra jelentkezők elé 
akadályokat gördítsen.43 

A nehézségek ellenére a gyerekek (és szülők) közül sokan kitartottak, az 
1951/1952-es tanévben a belvárosi és újvárosi egyházközség területén 
hitoktatást igénylő általános iskolások száma a Kálvin utcai iskola 
kivételével (erről nincs adatunk) 364 tanuló volt.44 Az adatok 
egybevetéséből jól látható, hogy az 1948 utáni politikai átrendeződés 
hatására a református vallásoktatásban részesülő tanulók száma az 
államosítást megelőző utolsó tanév általános iskolai tanulólétszámához 
képest, amely (a külterületi iskolák esetében 1948-as adathiány miatt az 
1949. évi adatot ide számolva) 1544 tanuló volt, drasztikusan visszaesett: 
egynegyedére csökkent. Még ez a szám is túlságosan magas volt azonban a 
hatalom számára, ezért továbbra is mindent elkövettek, hogy ezt tovább 
csökkentve minimálisra szűkítsék, majd teljesen megszűntessék a 
vallásoktatás iránti érdeklődést. A Magyar Dolgozók Pártja Makó Városi 
Bizottsága 1952. augusztus 10-én tartott kibővített választmányi ülésén 
elhangzott titkári beszámoló – a politikai bizottság 1950. júliusi 

                                                 
42 Újv. irattár. Iratok. 5/1950. Makó-külterületi iskolák vallásos célra való elkérése, 
1950. jan. 5. 
43 Újv. irattár. Iratok. 195/1950. Szabó József lelkipásztor jelentése, 1950. okt. 7.; 
198/1950. Szabó József lelkész-elnök kérelme, 1950. okt. 12; Belv. irattár. Presb. 
jkv. 1954. szept. 19. 42/1954. 
44 Újv. irattár. Iratok. 110/1952. Szabó József lelkipásztor jelentése, 1952. okt. 13. 
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határozatával szinkronban – a klerikális reakció elleni harc fokozását 
fogalmazta meg az egyik legfőbb feladatként. „Kétségtelen tény – 
állapította meg Szűcs Imre városi első titkár –, hogy az elmúlt évhez 
viszonyítva a szívós politikai nevelőmunkának eredményei vannak, mert 
még az elmúlt évben az iskoláztatott gyermekek közül 36,3 %-át íratták be, 
most az idén csak 23,6 %-a iratkozott be hittanórára. Azonban feladatunk 
az, hogy szívós politikai felvilágosító munkával ezeknek a szüleit is 
megneveljük, vagyis átneveljük a marxista-leninista világnézetre. 
Rendszeres, szívós propaganda nevelőmunkát kell itt végeznünk és 
meggyőzni dolgozóinkat, hogy a vallás ópium, az imperialisták 
baktériumhordozói.”45 

A kommunisták pontosan tudták, hogy az egyház visszaszorításának 
legfőbb eszköze – a nem egy esetben az egyház vezetőivel végrehajtatott 
adminisztratív korlátozások mellett – továbbra is iskolai hitoktatás 
szisztematikus leépítése volt, ezért e tekintetben az addigi többnyire spontán 
és ezért visszaéléseket, illetve konfliktusokat generáló megoldások helyett a 
tervszerű intézkedéseket helyezték előtérbe. Ezek közül is a leglényegesebb 
feladatnak a beiratkozások számának drasztikus csökkentését tekintették. A 
tanács VB-elnökének bizalmas iratai között 1953-tól évente megtalálhatók 
azok az utasítások, amelyek – a megyei tanács előírásait átvéve – az ezzel 
kapcsolatos politikai és közigazgatási tennivalókat sorolták föl. A 
beiratkozás idejét másfél napra korlátozták, ennek időpontját azonban az 
utolsó pillanatig szigorúan bizalmasan kellett kezelni. Tanulót kizárólag 
csak személyesen megjelent szülő (akit természetesen listáztak) írathatott be 
akként, hogy magával kellett hoznia a másik szülő által is aláírt 
nyilatkozatot. Az igazgatóknak – akik személyes felelősséggel tartoztak a 
beiratkozás „zavartalan lebonyolításáért” – a beíratás időszakában 
kötelességük volt az iskolában tartózkodni, a beíratást folyamatosan 
figyelemmel kellett kísérniük, és annak megtörténtét követően azonnal 
jelentést kellett tenniük. Az igazgatóknak azt is utasításba adták, hogy 
„vegyék fel a kapcsolatot az illetékes pártszervezettel, és kísérjék 
figyelemmel a klérus előkészületeit és tegyenek meg ezzel kapcsolatosan 
minden ellenintézkedést.” Az igazgatók mellett a „politikailag megfelelő” 
nevelőknek is az iskolában kellett tartózkodniuk ebben az időszakban. Az 
utasítás arra is kitért, „A beiratkozásuk értékelése után az iskoláknak tovább 

                                                 
45 MNL CSML SZL XXX. MSZMP Csongrád Megyei Archívum. 41. Az MDP 
Makó Városi Bizottságai iratai. 1. 2. Pártválasztmányi ülések. Az 1952. aug. 10-én 
megtartott pártválasztmányi ülés jkv. 
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kell folytatni a felvilágosító munkát a hittanra jelentkezettek csökkentése 
érdekében és a elmorzsolódás fokozására.”46 

A vallásoktatás elleni harc stratégiájában a Nagy Imre nevével 
fémjelzett időszak – néhány az egyházaknak adott gesztus kivételével – sem 
hozott lényegi változást, és 1955 után minden visszatért a régi 
kerékvágásba. Noha az 1955/1956-os tanévben a város oktatási 
intézményeibe beiratkozott 3227 tanulóból csak 681, azaz 21,1% kérte a 
hitoktatást,47 a helyi (és fölöttes) pártszervek még ezzel sem voltak 
elégedettek. A városi VB 1956. május 18-i ülésén az oktatási osztály 
beszámolójának tárgyalása kapcsán a városi pártbizottság akkori első 
titkára, Szentgyörgyi Zoltán ennek hangot is adott és a legfontosabb 
célterületekre fókuszálva meghatározta a legfőbb feladatokat a tanácsi 
végrehajtók számára. Miként kifejtette: „El kell érni, hogy a hitoktatásban 
részesülők számát csökkentsük, illetve a hittanra való beíratásokat 
megelőzzük.” Különösen a tanyai iskolákba járó gyerekekre tartotta 
szükségesnek fókuszálni, mivel arányaiban itt volt a legmagasabb a 
hitoktatás. Rögtön javaslatot is tett a megoldásra: „a[z oktatási] csoport 
vizsgálja felül a tanyai iskolákban működő nevelőket, és a helyes elosztáson 
keresztül biztosítsa, hogy az elkövetkező tanévben ezen iskolákhoz minden 
tekintetben megfelelő nevelők kerüljenek.” 48  

A szülőkre nehezedő nyomás, valamint a tanulók megkülönböztetéstől 
és a negatív diszkriminációtól való félelme a hitoktatást választók számának 
további szűkülését eredményezte. Az 1956. évi beiratkozás városi adatait 
látva megállapítható, hogy a vallás iskolai tanulását fölvállaló tanulók 
száma a teljes tanulólétszámhoz képest az előző évi 21,1%-ról 15,1 %-ra 
esett vissza, ezen belül a református hitoktatásra jelentkezők aránya 
mindössze 6 %-ot tett ki.49 A makói iskolákban folyó hitoktatás elleni 
támadás jól láthatóan sikeres volt, néhány év alatt a kommunista hatalom el 
tudta érni, hogy az 1949/1950-es tanévben református hitoktatásban 
részesülő 1547 tanulónak a száma 206 főre, azaz az akkori szám 13,3 %-ra 

                                                 
46 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 0012/1/1953. Utasítás a hittan-
beiratkozásokra vonatkozóan, 1953. jún. 22. 
47 MNL CSML ML 502. 4. Makó Városi Tanács iratai. a. Az 1956. máj 18-i VB-
ülés jkv. Beszámoló az oktatási csoport munkájáról, 1956. máj. 14. 
48 MNL CSML ML 502. 4. Makó Városi Tanács iratai. a. Az 1956. máj. 18-i VB-
ülés jkv.  
49 MNL CSML ML 503. 4. Makó Város Tanács VB. Titkárságának iratai. b. 
Reservált iratok (TÜK). Bizalmas iratok. 0016/7/a/1956. Hittan-beiratkozásokról 
jelentés, 1956. jún. 30. Melléklet 
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csökkenjen, ami – még a természeteses veszteség (elköltözések, 
születésszám csökkenése) figyelembevétele ellenére is – drasztikus fogyást 
jelent. 

Az iskolai hitoktatás korlátozása mellett a makói református egyházban 
egykor virágzó missziói élet visszaszorítása is a kommunista párt akaratát 
tükrözte. Ehhez a vallásos egyesületek betiltásán túl az 1952. február 29-én 
hatályba léptetett új missziói szabályrendelet adta meg az új keretet, amely 
gyakorlatilag fölszámolta a belmissziói tevékenységeket és csak arra adott 
lehetőséget, hogy ilyen munka kizárólag a gyülekezeteken belül folyjon, de 
ott is csak olyan formában, melyhez az előzetes engedélyezetési procedúra 
után a jóváhagyást a fölöttes egyházi szervektől megszerezték.50 A 
szabályrendelet lényegi eleme az ellenőrzés és az ellenőrzöttség volt, amivel 
a kommunista hatalommal kollaboráló egyházi vezetés azt érte el, hogy a 
gyülekezetek – a maguk szűk belső ügyein túl – a társadalom szempontjából 
kiemelten fontos, de a hatalom számára sokszor kényelmetlen kérdésekkel, 
mint a szegénygondozás ügye, az elesettek istápolása, de akár az iszákos 
misszió, egyáltalán ne foglalkozhassanak, vagy ha mégis megpróbálkoztak 
volna ezzel, azt a fölöttes egyházi hatóságok azonnal megakadályozhassák. 

A református egyház konventjének önkéntesen vállalt megszorító 
szabályrendelete gyakorlatilag kiüresítette a gyülekezeti életet, és 
bekorlátozta a legszűkebb működés keretei közé. Ez elől a makói 
gyülekezet sem tudott kitérni. Az 1952 után beterjesztett munkatervek az 
istentiszteletekre, a bibliaórákra, énekórákra, az iskolai vallásoktatásra és a 
konfirmációs fölkészítésre korlátozódtak, ezt mindössze negyedévente egy 
gyülekezeti nap, továbbá évente egy diakóniai nap, egy sajtónap, két-három 
szeretetvendégség, egy alkalommal a három makói egyházközség közös 
presbiterei konferenciája, az október 31-ei ünnepi istentisztelet, valamint az 
egyházlátogatáskor megtartott gyülekezeti alkalom tette változatosabbá.51 A 
hitélet elszürkülése és egysíkúvá válása tovább erősítette és gyorsította az 
egyháztól való elfordulást. 

 

                                                 
50 Ladányi: Vázlatos történelmi áttekintés a Magyarországi Református Egyház 
közelebbi múltjának alakulásáról. 126-127.; a szabályrendelet szövegét lásd: [sic!]. 
Válogatott kövek a református egyház és állam kapcsolatának medréből. 385-389. 
51 Belv. irattár. Iratok. 219/1953. A Makó-Belvárosi Református Egyházközség 
missziói munkaterve 1953/54. év.; 103/1955. A Makó-Belvárosi Református 
Egyházközség missziói munkaterve 1955.; 7/1956. A Makó-Belvárosi Református 
Egyházközség missziói munkaterve 1956.; Újv. irattár. Presb. jkv. 1953. jún. 21. 
33/1953.; Iratok. 41/1955. A Makó-Újvárosi Református Egyházközség missziói 
munkaterve az 1955. évre, 1955. febr. 27. 



Marosvári Attila: A makói református egyház a „keskeny úton” 1945-1956 

 

95 
 

 Szabó József 
 

Az 1950-es években még egy lényeges szervezeti átalakulás következett 
be a makói református egyház életében. Ez a változás Péter János püspök és 
Óvári László, az Állami Egyházügyi Hivatal megyei főelőadója által 
előzetesen elfogadott és jóváhagyott forgatókönyv alapján hajtódott végre,52 
és abba a sorba illeszkedett, melynek célja az egyházmegye megtisztítása 
volt „a kulák és régi reakciós”, illetve „a Horthy érában különlegesen 
exponált” lelkészektől.53 Az egyházi és világi hatalom szemében ide 
sorolódott Szirbik Sándor belvárosi lelkipásztor is. Miután Szirbik 1953-ban 
a püspök nyomására, de természetesen saját kérelmére nyugdíjba vonult, 
helyére az újvárosi lelkipásztor Szabó József lépett, az ő helyére pedig az 
újvárosi gyülekezet Hajdú Gábor hitoktató lelkészt hívta meg, aki addig 
ellátta a honvédi körzetet. Emiatt a honvédi egyházrész ellátatlan maradt, és 
mivel arra esély sem volt, hogy önálló lelkészt kapjanak, Szabó József – aki 
akkor a Csongrádi Református Egyházmegye esperese is volt54 – jött elő a 
javaslattal, hogy a honvédi részt a tanyai egyházközséghez célszerű 
csatolni, mert ott a tagosítások és a mezőgazdaság kollektivizálása miatti 
                                                 
52 MNL CSML SZL XXX. MSZMP Csongrád Megyei Archívum. 31. Az MDP 
Csongrád Megyei Bizottsága iratai. 153. ő. e. A klerikális reakció tevékenységére 
vonatkozó iratok. 001/8/954. Óvári László megyei államegyházügyi főelőadó 
jelentése, 1954. febr. 2. 
53 MNL CSML SZL XXX. MSZMP Csongrád Megyei Archívum. 31. Az MDP 
Csongrád Megyei Bizottsága iratai. 153. ő. e. A klerikális reakció tevékenységére 
vonatkozó iratok. 0012/120/1953. Óvári László egyházügyi megbízott jelentése, 
1953. aug. 7. 
54 Szabó József esperesi kinevezésének körülményeiről lásd részletesen: Vincze 
Gábor: A Bakó László ügy. Egy szegedi református esperes üldöztetése az ötvenes 
években. In: Tiszatáj, 62. évf. (2008.) 68-79., különösen 74-76. 
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elköltözések következtében komoly működési zavarok keletkeztek (ez 
később az egyházközség megszűnéséhez vezetett) és ezt kívánta orvosolni 
az összevonással, ami egyben azt is jelentette, hogy ezáltal ott egy új 
segédlelkészi státusz is fölállíthatóvá vált. A javaslat fölöttébb megosztotta 
a makói egyházközségeket, főleg az újvárosiakat, akiknek a legnagyobb 
áldozatot kellett meghozniuk az egyházközségek határainak módosítása 
során. Az ottani presbiterek meggyőzése nem is ment könnyen, a vita 
számos nehezen gyógyuló sebet ejtett. A konfliktus abból adódott, hogy 
noha azzal mindenki egyetértett, hogy az átszervezés használhat a 
„megnehezedett helyzetbe” került tanyai egyházrész helyzetén, abban a 
legerősebb anyagi helyzetben lévő belvárosi egyházrész méltánytalanul kis 
áldozatot vállalt (mindössze a dáli tanyarészről mondott le), miközben a 
legnagyobb áldozatot a honvédi rész elcsatolásával az újvárosi 
egyházközség hozta, amelynek anyagi következményei óhatatlanul az itteni 
működést is érintették. Heves vitát követően a döntés 1954. április 11-én 
született meg, ez 2000 újvárosi egyháztag átcsatolását és 8 presbiter 
távozását jelentette a tanyai egyházközséghez.55 

Az országban 1945-től bekövetkező drasztikus átrendeződés és a 
politikai folyamatok, amelyek 1948-tól gyorsultak föl számottevően, az 
egyház háború előtti működésének minden elemét megváltoztatták, amely a 
korábban jól működő struktúrák lebontásával és gyakorlatilag az 
önkormányzatiság teljes fölszámolásával járt együtt. E folyamatok 
egyházon belüli végrehajtását az 1948 után a kommunista párt 
egyetértésével és támogatásával pozícióba került püspöki és világi vezetők 
koordinálták és irányították. A működés ellehetetlenülése és a politikai 
hatalom mind gátlástalanabb kiszolgálása természetesen a gyülekezeteket és 
a lelkészeket is megosztotta, de föllépni vagy akár szót emelni ez ellen a 
diktatúra időszakában nem volt lehetőség. Az egyházi felső vezetés a 
„keskeny út” teológiai programjával kívánta megalapozni és legitimálni 
hatalmát, melynek lényegét Bereczky Albert püspök (a program fő 
ideológusa) akként fogalmazta meg: „oda kell mennünk, ahová visznek, mi 
eljátszottuk a jogunkat a prófétai kritikára, s nekünk nem lehet más 
feladatunk, mint hálás és abszolút engedelmesség a hatalomnak.”56 
Ugyanazt az abszolút engedelmességet, melyet ők vállaltak a kommunista 
politikai vezetőkkel szemben, megkövetelték saját egyházuk lelkészeitől és 
tagjaitól is, ez a „hitben való engedelmesség” parancsa volt, melyet, ha a 

                                                 
55 Újv. irattár. Presb. jkv. 1954. márc. 28. 15/1954.; 1954. ápr. 11. 16/1954. 
56 Idézi Ladányi: Egyházpolitika és a magyarországi református egyház 
magatartása, tevékenysége, megújulási kísérletei 1955-1956-ban. 279. 
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szükség úgy kívánta, az államhatalom erőszakszervezeteinek igénybe 
vételével is betartattak, s minden kritikai, de még jó szándékú észrevételt is 
elfojtottak. A helyi gyülekezetek helyzetét a kiszolgáltatottság és a 
reménytelenség jellemezte, hiszen naponta szembesültek a hatalmi szervek 
arroganciájával, a mind sűrűbb korlátokkal, az egyházakkal szembeni 
hisztériakeltéssel és ami a legfájóbb volt, a hívek elfordulásával, illetve 
elvesztésével. 

Valóban, a mind erőszakosabb propaganda a hívekre sem maradt 
hatástalan. Az 1944 utáni évek hétköznapokon is zsúfolt templomai már 
nem tértek vissza, s noha a hétvégeken még megteltek az imahelyek, az 
elfordulás már néhány év alatt is érzékelhetővé vált. Az osztódást követően 
csupán a belvárosi egyházközség adatait idézve 1952/1953-ban ünnepekkor 
mintegy 2000, vasárnapokon 7–800, hétköznapokon reggel 10–50, este 
150–200 egyháztag vett részt a templomi istentiszteleteken, addig 
1954/1955-ben ünnepeken 1500, vasárnaponként 300–400, hétköznapokon 
reggel 5–20, este 40–150 gyülekezeti tag volt jelen. Nem volt jobb a helyzet 
az úrvacsorával élők számát tekintve sem, 1952/1953-ban összesen 2122 fő, 
1954/1955-ben 1540 fő élt ezzel a lehetőséggel, ez három év alatt több mint 
25 %-os csökkenést jelentett.57 Nem véletlenül állapította meg Szabó József 
lelkipásztor a presbitérium 1956. április 29-i ülésén: noha még mindig nagy 
számban jelen vannak a hívek a templomban ünnepekkor, „sokan 
eltávoznak a terített asztal elől.”58 E fogyási folyamat 1956 tavaszára-
nyarára megtorpanni látszott, s Szabó József lelkipásztor biztató adatokról 
számolhatott be a presbitérium előtt.59 1956. október 14-én például azt 
jelenthette a presbitériumnak, hogy „a hétfő esti bibliaórámon megjelenő 
hívek száma örvendetesen megnövekedett, amikor is a megjelent hívek részt 
vesznek az Ige megmagyarázása után a kimélyítő megbeszélésekben is, 
majd akik szükségét érzik, az imádkozásban is.”60 Utólag nyilvánvaló, amit 
Szabó lelkipásztor természetesen még nem tudhatott, hogy az akkor 
tapasztalható egyházak felé fordulás az 1956-os forradalom előszele volt, és 
hamarosan keserűen szembesülhetett ő is azzal a fölismeréssel, hogy ez a 
föllángolás a forradalom leverését követő évek egyházüldözésének 
következtében gyorsan és még drasztikusabb elfordulást indukálva ellohadt. 

                                                 
57 Belv. irattár. Iratok. 353/1953. Jelentés a Makó-Belvárosi Református 
Egyházközség 1952-53. évi életéről, 1953. okt. 10.; 1955. Jelentés a Makó-Belvárosi 
Református Egyházközség 1954-1955. évi életéről, 1955. nov. 14. Szám nélkül. 
58 Belv. irattár. Presb. jkv. 1956. ápr. 29. 11/1956. 
59 Belv. irattár. Presb. jkv. 1956. jún. 24. 23/1956. 
60 Belv. irattár. Presb. jkv. 1956. okt. 14. 33/1956. 
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FORGÓ GÉZA 
 

A Szikszai György Református Általános Iskola 
(A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve c. 

kiadvány kivonata) 
 

A 4/1990. tv. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 
egyházakról biztosította az egyházi iskolák alapításának törvényes hátterét. 
„A református oktatás ügyének az első ciklusban meg kellett volna 
oldódnia. A katolikus iskola szinte a rendszerváltással egy időben elindult, a 
reformátusnak ugyancsak meg kellett volna jelennie” – Hajdú Gábor 
belvárosi presbiter véleménye szerint.1 

Erre azonban nem került sor, bár a kérdés a makói képviselő-testület 
ülésén is fölmerült. Sánta Sándor polgármester szerint „két variáció is van, 
az újvárosi és a belvárosi.”2 Az önkormányzat a Bajza iskola épületét akarta 
átadni az egyháznak, de a belvárosi közösség az „ősi fészket” szerette volna 
visszakapni, viszont a feltételeket ehhez nem sikerült megteremteni.3 Arra 
senki nem gondolt azonban, hogy az újvárosi egyházközség fog előbb 
iskolát kezelni. 

Újvároson is felmerült az iskola átadása a református egyház kezébe, de 
ott nehezítette a helyzetet, hogy új épület állt a telken. Az igazgató, Nacsa 
Gábor természetesnek tartotta, hogy visszakérik az iskolát, de egyrészt 
hivatkozott az új épületre és arra, hogy „egy 28 ezres városban nem hiszem, 
hogy szükség lenne két egyházi intézményre.”4 

Valóban a város oktatásügyének szembe kellett nézni a csökkenő 
gyereklétszámmal, ami az iskolafenntartás szempontjából az egyik 
legnagyobb probléma volt. 1985-ben 3359 volt a gyermeklétszám, 1995-ben 
2063, ezért a dr. Keczer Tamás által készített tanulmány szerint „épületek 
kivétele szükséges a jelenlegi struktúrából.” Felmerült, hogy az Almási 
iskolát összevonják a Széchenyivel. Ebben az esetben az alsósok már csak 
az Almásiba jártak volna, így a társintézményt lassú megszűnésre ítélték.5 

                                                 
1 Medgyesi Konstantin: Az egyházi oktatás újraindulása a rendszerváltó Makón. 
Makó, 2004. 22. (Továbbiakban: Medgyesi: Az egyházi oktatás újraindulása a 
rendszerváltó Makón) 
2 Medgyesi: Az egyházi oktatás újraindulása a rendszerváltó Makón, 22-23. 
3 Keczer Tamás visszaemlékezése 2010. április 15. 
4 V. Fekete Sándor: Aggódó tanerő a Széchenyiben. Délvilág, 1992. 03. 13. 3. 
5 Keczer Tamás: Oktatáspolitikai segédanyag. 1. 
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A Szikszai György Református Általános Iskola 2010-ben 
 
A szülők azonban kiálltak az iskola mellett, ezért a fenntartó 

önkormányzat hozzájárult, hogy egyvonulatossá váljék az iskola. A 
bezárástól végül is nem ez mentette meg, hanem a Makó-Újvárosi 
Református Egyház közbelépése. Halasi Imre presbiter komolyan hitte, 
hogy „a református egyház számára jövő csak akkor lesz, ha lesz iskola.” A 
presbitérium szándékának megvalósításához keresett lelkészt és találta meg 
Kotormán István személyében, aki 1998. október 1-től foglalta el hivatalát.6 

Az újvárosi presbitérium úgy döntött, hogy pénzbeli kárpótlás helyett 
visszakéri a telket, amelyen a régi és az új iskola állt. Erre az 1991:32 tv. A 
volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről alapján volt 
lehetőség. Az ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére egyeztető 
bizottság alakult a kormányzat, az egyházak és a helyi önkormányzatok 
delegáltjaiból.7 
 

                                                 
6 Halasi Imre és Kotormán István visszaemlékezése. 2010. 01. 21. 
7 Uo. 
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Kotormán István lelkész, Kiss Imréné tanárnő és Halasi Imre presbiter 
1999-ben kezdték meg a tárgyalásokat dr. Buzás Péter polgármesterrel. Dr. 
Keczer Tamás a Miniszterelnöki Hivatal felé, a lelkész Úr pedig a 
Tiszántúli Püspökség felé közvetített.8 

„Dr. Buzás Péter polgármester úr is jó szándékkal volt az ügy iránt. Arra 
is ígéretet tett, hogy törekszik rá, a képviselő-testületben is mindenki 
szavazza meg az iskola átadást a reformátusoknak” – emlékezett vissza Kiss 
Imréné. 1999. május 19-i képviselő-testületi ülésen a polgármester 
ismertette a Tiszántúli Református Egyházkerülettel kötendő szerződés 
tervezetét, amelyet minden képviselő támogatott.9 

A Miniszterelnöki Hivatalban folytatódtak a tárgyalások, ahol 1999. 
július 6-án született meg a döntés, amely szerint: „Az egyházközség azért 
kívánja az egész ingatlant természetben átvenni, mivel ez a város teljes 
református egyházi általános iskolai igényeit ki tudja elégíteni.”10 

A Makó-Újvárosi Református Egyházközség presbitériuma 2000. január 
30-án tartott ülésén egyhangúan elfogadták az önkormányzattal, 1999. 
november 22-én kötött szerződést. Ennek értelmében a Széchenyi István 
Általános Iskola 2000. szeptember 1-től Szikszai György Református 
Általános Iskola néven működik tovább. A presbitérium Halasi Imrét kérte 
fel iskolagondnok úrnak.11 

Az iskola pedagógiai programját Kotormán István lelkész készítette el. 
Ebben így fogalmaz: „Intézményünkben a református keresztyén 
szellemiség kialakításával olyan gyermekeket szeretnénk iskolánkból 
kibocsátani, akik alapos, biztos tudással rendelkeznek, s ezt a tudást 
környezetük hasznára tudják fordítani. Az általános műveltséget 
megalapozó oktatás mellett két legfontosabb tevékenységünknek a 
tehetséggondozást és a felzárkóztatást tekintjük.” Dr. Korsós Bálint 
közoktatási szakértő a „kellő alapossággal összeállított, igényesen 
fogalmazott programot” minden változtatás nélkül elfogadásra ajánlotta.12 

Az iskola az alábbi tantestülettel kezdte meg oktató-nevelő munkáját: 
Geráné Nagy Katalin, Kohajda Zsuzsanna, Orosné Vári Anikó, Szügyi 
                                                 
8 Halasi Imre visszaemlékezése 2010. február 5. (Továbbiakban: Halasi: 
Visszaemlékezés) 
9 Medgyesi: Az egyházi oktatás újraindulása a rendszerváltó Makón, 25. 
10 Emlékeztető a Miniszterelnöki Hivatalban lezajlott tárgyalásról. 1999. július 6. 
Szikszai György Református Általános Iskola irattára (Továbbiakban: SZGYRÁI) 
11 Jegyzőkönyv. Makó-Újvárosi Református Egyházközség presbitériumának 
gyűléséről, 2000. január 30. SZGYRÁI irattára 
12 Forgó Géza: A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve. Makó, 2010. 
32. (A továbbiakban: Forgó: A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve) 
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Jánosné, Kovács Tibor, Kelemen Ágnes, Kiss Imréné, Háló Ilona, Széllné 
Dobi Katalin, Bajiné Fekete Anett, Szabó Anita Mária, Ábrahám Magdolna, 
Rácz Péter, Madár Jánosné, Papp Jenőné, Árva Józsefné, Székely István, 
Nacsa Jánosné.13 

Az újvárosi gyülekezet, a tantestület és a technikai személyzet anyagi 
áldozatokat is vállalva kezdték meg az iskola szükséges felújítását. Tárgyi 
eszközökből csak azok maradtak meg, amelyeket a korábbi fenntartó nem 
pályázati úton szerzett be.14 

Külön ki kell emelni az Árvay Gyula vezette mezőtúri református iskola 
segítségét, P. Tóth Béláné szentendrei iskola igazgatója és Szászfalvi Imre 
sárándi lelkész, valamint a makói ASS Ipari Bt. támogatását: 
számítógépeket és bútorzatot adományoztak.15 

A 2000. augusztus 25-i tanévnyitón Kotormán István igazgató 
kijelentette, hogy a „református jelző nem jelenthet elkülönülést, 
szembehelyezkedést másokkal, inkább legyen az elismerés szimbóluma.16 

Az iskola elkezdte munkáját, megalakultak a munkaközösségek és 
létrejött a Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány. Nem feledkeztek meg névadójukról sem. Szikszai György 
halálának 200. évfordulóján emléktáblát leplezett le Kotormán István 
lelkész-igazgató és Halasi Imre iskolagondnok.17 

Az iskola nehéz körülményei ellenére sikeres oktató-nevelő munkát 
végzett. 2003. június 20-i tanévzáró ünnepségen Kotormán István 
elismeréssel nyilatkozott a tantestületről és külön kiemelte a Hoffmann 
Ferencné gazdasági vezető munkáját, aki az anyagi hiányokat rendszeres 
pályázatokkal pótolta.18 Az iskoláról megállapítható, hogy rendkívüli 
eredményességgel tud pályázni, „akár nagy, akár kicsi” pályázati kiírásról 
van szó. 

A 2004/2005-ös tanévben sikerült felújítani a régi iskolaépületet, 
amelyben az alsó tagozatos gyermekek kaptak helyet. Megújult a melegítő 
konyha és az ebédlő is. Ekkor alakították ki az informatikai bázist és a 
nyelvi labort is.19 Ebben a tanévben Kelemen András váltotta Lánc Jánosnét 
az igazgató-helyettesi pozícióban. Az utóbbi – Halasi Imre szerint – „magas 

                                                 
13 Forgó: A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve, 31. 
14 Kotormán István visszaemlékezése. 2010. február 5. 
15 Uo. 
16 Jegyzőkönyv 2000. augusztus 25-ei tanévnyitóról. SZGYRÁI irattára. 
17 Halasi: Visszaemlékezés, 2010. 02. 5. 
18 Jegyzőkönyv 2003. június 20. tanévzáró értekezlet. SZGYRÁI irattára. 
19 Szabó Imre: Új tantermek épülnek a református iskolában. Délvilág, 2005. 04. 30. 
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szintű szakmai tudásával segítette a vezetői és az oktatói munkánkat.”20 Az 
új helyettes vezető aktívan használta ki a pályázatok adta lehetőségeket 
együttműködve pedagógus kollégáival.21 2004 szeptemberében megalakult 
az Iskola Minőségirányítási Csoportja is.22 

A 2005/2006-os tanév sikeres PHARE pályázatot hozott, amelyből a 
számítógépes hálózat bővült. Ekkor indult a Suliújság is Geráné Nagy 
Katalin és Kelemen András szerkesztésében.23 Nagyon sikeres volt a 
következő tanév, amikor több nyertes pályázatnak köszönhetően 
eszközparkot, könyvtárat, szakmai anyagokat stb. nyert az iskola. Kiss 
Imréné szervezésében a csíkszeredai testvériskolát is vendégül tudták látni a 
makói önkormányzattól elnyert támogatás révén.24 Nem voltak kevésbé 
eredményesek a következő évek pályázatai sem, amelyeknek köszönhetően 
minden évben voltak fejlesztések. Az iskola sikeresen vett részt a nehezebb 
TIOP és TÁMOP pályázatokon is.25 

2012-ben sikeresen vettek részt az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Horizont 
Hónapok a Holnapért” című, pályázaton. „A programsorozat beindításával 
célunk a hozzánk járó tanulók iskolai sikerességének javítása, biztosítása; a 
közösségi élet fejlesztése, a közösség, mint személyiségformáló erő 
ösztönzése.”26 

2014-ben egy KEOP pályázati kiíráson való eredményes részvételnek 
köszönhetően az iskola energetikai korszerűsítését oldották meg. A projekt 
keretében régi elavult nyílászáróinak, fűtésrendszerének, világításának és 
szigetelésének korszerűsítése történt meg.27 

A Szikszai György Református Általános Iskola és a makói Magán 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakképző Iskola 
között tartós együttműködés alakult ki a gyerekek művészeti oktatása 
érdekében. A tanulók több mint fele részt vett valamilyen művészeti 
képzésben, néptánc- és zeneórákon bővíthették képességeiket. A 
kompetenciák fejlesztését szolgálta, hogy az iskola diákjai 2007-től 
                                                 
20 Halasi: Visszaemlékezés, 2010. 02. 5. 
21 Kotormán István visszaemlékezése. 2010. 02. 5. 
22 Víghné Vári Anikó: Beszámoló a MICS munkájáról. SZGYRÁI irattára. 
23 Suliújság. 2005. 12. 19. 
24 Kelemen András: Beszámoló a 2007/2008-as tanévről. Makó, 2008. 06. 20. 
SZGYRÁI irattára 
25 Kotormán István: Beszámoló a 2008/2009-es tanévről. Makó, 2009. 06. 19. 
SZGYRÁI irattára. 
26 http://szikszaigy.hu/2013/09/tamop-3-3-8-122-2012-0063/ 
27 http://szikszaigy.hu/2014/06/keop-5-5-0b12-2013-0161/ 
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látogatói lettek Pintér Attiláné múzeumpedagógiai foglalkozásainak. Az 
iskolában Háló Ilona újjászervezte az énekkart. A kórusmunka fő 
feladatának „a zenei újjáteremtést, az éneklési igény és az esztétikai élmény 
kialakítását” tartotta.28 

2014. március 24-én a Muzsikás együttes „egy képzeletbeli zenei utazás 
állomásain ősi magyar népdalokat, már-már elfeledett régi népi 
hangszereket” ismertetett meg.29 

Az iskola vezetése tudatosan foglalkozik a drogok- és az erőszak okozta 
problémákkal. Rendszeres előadásokat, tájékoztatókat szerveznek és Lelki 
Segély Szolgálatot állítottak föl.30 

A sok hátrányos helyzetű tanuló ellenére, az iskola tantestülete büszke 
lehet diákjai tanulmányi- és egyéb versenyeken elért eredményeire. 
Rendszeresen jelen vannak városi és országos megmérettetéseken. Több 1., 
2. és 3. helyezést, illetve különdíjakat hoztak el a fiatalok.31 

A sporteredmények tekintetében is több kiemelkedő teljesítményt lehet 
feljegyezni. Ezek az eredmények Kiss Imréné tanárnőt és Siket Ákos 
munkáját dicsérik. Lantos Renáta, Bitter Ferenc, Kovács Imre és Restás 
Attila az országos versenyek mellett az európai kupákban is érmeket 
szereztek! Batik Renáta egymaga a városi- és megyei versenyeken 47 érmet 
gyűjtött össze!32 

 

 

                                                 
28 Lakatos-Tóth Anna: A humán munkaközösség beszámolója a 2009/2010-es 1. 
félévről. Makó, 2010. 01. 27. SZGYRÁI irattára 
29 http://szikszaigy.hu/2014/03/rendhagyo-iskolai-enekora-2/Rendhagyó énekóra 
30 Kiss Imréné: Jelentés az ifjúságvédelemről. Makó, 06. 13. SZGYRÁI irattára 
31 Forgó: A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve, 60-62. 
32 Forgó: A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve, 63–71. 
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OCSOVSZKINÉ JOÓ JUDIT 
 

A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző 
Iskola története 2003-tól 

 
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe." 1 Kor 16,14 

 
1. Református iskolává válásunk 
2003. szeptember 1-jétől az iskola református középiskola lett, megtartva az 
eredeti képzési formákat, vállalva azt, hogy vallási tekintetben elkötelezett 
intézményként működik, ennek megfelelően kiköti a felvétel 
előfeltételeként a református vallás értékeinek elfogadását.1 

Milyen előzmények vezettek a fenntartó változáshoz? Makó Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. március 25-én a Juhász Gyula 
Szakközépiskola és Gimnázium fenntartói jogát átadta a Makó-Belvárosi 
Egyházközségnek 2003. szeptember 1-jétől. A képviselő-testület 
felhatalmazta dr. Buzás Péter polgármestert, hogy a Makó-Belvárosi 
Református Egyházközség lelkészével kösse meg az erről szóló 
megállapodást.2  

Természetesen az iskola tulajdonosváltásának elfogadásáról a Juhász 
Gyula Szakközépiskola és Gimnázium akkori vezetőségét, dolgozóit, 
tanulóit, szülői szervezetét és az iskolaszéket is megkérdezték. Erről 
tanúskodnak a 2003. március 20-án kelt jegyzőkönyvek. Az iskola 105. 
termében tartott négy tájékoztatón dr. Buzás Péter polgármester így 
indokolta a fenntartó változást: „A működéséről szóló 32/1991. törvény 
értelmében [...] az önkormányzatoknak nem kötelező feladata a 
középiskolák működtetése. Az önkormányzat a 2003/2004-es tanévtől 
kezdve nem tudja finanszírozni a város jelenlegi 4 középiskoláját és 
kollégiumát, ezért az önként vállalt feladatok leadása mellett döntött a 
Képviselő-testület, ami azt jelenti, hogy 3 középiskola Csongrád megyéhez, 
a Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium pedig a Tiszántúli 
Egyházkerülethez kerül. Ez utóbbira azért került sor, mert a valamikori 

                                                            
1 A makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola bemutatása. 
2010. (A továbbiakban: JGYRGSZI bemutatása) Juhász Gyula Református 
Gimnázium és Szakképző Iskola irattára (továbbiakban: JGYRGSZI irattára) 
2 Kivonat a Makó Város Önkormányzati képviselő-testülete 2003. március 25. 
napján tartott 4. ülésének jegyzőkönyvéből. JGYRGSZI irattára. 
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egyházi tulajdonú ingatlanokat a törvény értelmében vissza kell adni az 
illetékes egyházaknak. Az oktatási gerincvonal városi szinten történő 
megtartásának érdekében – a református óvoda, általános iskola megléte 
után egy szakközépiskola kialakításának lehetősége bontakozott ki. Először 
a Kálvin utcai Általános Iskola épülete került szóba, de az iskola vezérhajó 
jellege miatt nem lett volna jó döntés átadni. Önkormányzati átgondolás 
után a Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium átadása mellett döntött 
a Képviselő-testület.”3  

A polgármester úr utalt arra is, hogy: „A múlt héten az intézményben 
tartott beszédet Dr. Horkay György a tiszántúli egyházkerület tanügyi 
főtanácsosa, aki részletesen tájékoztatta az iskola dolgozóit a változásokról. 
A 2003/2004-es tanévtől […] csak az iskola neve fog megváltozni. Az 
intézményben működő ápoló- és rendőrképzés, valamint az esti tagozat is 
megmarad. A már itt lévő tanulók ugyanazt a képzést kapják, mint eddig is: 
csak fakultatív módon jelenik meg a hittan és az erkölcstan, lojalitás 
szintjén pedig az évi háromszori templomi alkalmakon történő megjelenés. 
2004. szeptember 1-jétől viszont már a tantervben is megjelenik heti 2 
óraszámban a hit- és erkölcstan.”4 

„Dr. Nagy Mihály Makó város rendőrkapitánya is biztosította az iskola 
vezetését – a Belügyminisztériummal, valamint az országos Rendőr-
főkapitánysággal is egyeztetve -, hogy a 4 év után is lehetséges a református 
oktatás a rendvédelmi szakon.”5 

Kondrát Zoltán elnöklelkész biztosította a dolgozókat, hogy „a 
Tiszántúli Református Egyházkerület az összes dolgozóval együtt kívánja 
átvenni az intézményt a bennlévő eszközökkel együtt.”6  

Horváth Éva igazgatónő megköszönte a tájékoztatást. Az iskola 
dolgozói közül Péli Gyöngyi, Szűcs Sándorné, Kecskés Tibor, dr. Ugrainé 
Antali Éva, Stenszky Csaba kérdéseket tettek fel, melyre kielégítő választ 
kaptak. A válaszok között dr. Buzás Péter elmondta: „A 2003. március 25-i 
Testületi ülésen történik meg a megállapodás megkötése a Tiszántúli 
Református Egyházkerület és köztem. Hivatalosan is átírásra kerül a 

                                                            
3 Jegyzőkönyv az iskola tulajdonosváltásának elfogadásáról. 2003. március 20. (A 
továbbiakban Jegyzőkönyv.) Az iskola dolgozói. JGYRGSZI irattára. 
4 Jegyzőkönyv. Az iskola dolgozói. JGYRGSZI irattára. 
5 Jegyzőkönyv. Az iskola dolgozói. JGYRGSZI irattára. 
6 Jegyzőkönyv. Az iskola dolgozói. JGYRGSZI irattára. 
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tulajdonjog. Az átírással egyidejűleg az önkormányzat az egyháznak 
visszaadja a mindenkori átutalt kártalanítási összeg 10 %-át.”7 

Az iskola jelenlevő 27 dolgozója (8 fő indokoltan hiányzott) közül 22-en 
igennel szavaztak: a tulajdonosváltást elfogadva, 5 fő tartózkodott a 
véleménynyilvánítástól.8 

Ugyanezen a napon a tanulók képviselőit is megkérdezték a 
tulajdonosváltásról. Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztató beszéde után 
Kondrát Zoltán lelkipásztor biztosította a jelenlévő diákokat, hogy „Az 
intézményt tanulási szerkezettel, álláshellyel, tanulókkal együtt veszi át a 
Tiszántúli Református Egyházkerület. „Hitoktatás szintjén [...] a cél: 
ismeretszerzés, nem pedig hittérítés.”9 

A tanulók közül kérdést tett fel Mészáros Ákos, Koósz Szilvia, Kovács 
Balázs, Oláh Renáta, Hegyi Gábor, Nagy Andrea, Karácsonyi Edit a 
házirend esetleges változásairól, Túri Lászlóné az esti oktatásról, Horváth 
Izabella az ápoló OKJ-s képzésről és a kollégiumi ellátásról, Fejes Levente 
az iskola tervezett felújításáról, Sarnyai Gábor a határon túli magyarok 
ingyenes oktatásáról. A kérdésekre Kondrát Zoltán elnöklelkész és dr. 
Debrey Attila közoktatási osztályvezető adott választ.10  

A jelenlévő tanulók, hallgatók (30 fő) közül 24 igen, 1 nem szavazat 
született, 5 fő tartózkodott a véleménynyilvánítástól.11  

2003. március 20-án a Szülői szervezet képviselői is szavaztak az iskola 
tulajdonosváltásának elfogadásáról. Ezen az ülésen Répa Józsefné, Papp 
Károlyné a református szellemiséggel kapcsolatban tett fel kérdéseket, 
Vassné Pasku Zsuzsa az iskola felújításáról érdeklődött, Joó Sándorné a 
következő gondolatát osztotta meg a résztvevőkkel: „Ha minden így fog 
történni, ahogy az itt és most elhangzott, akkor én kívánom, hogy minden 
sikerüljön, és megvalósuljon.” A szülői szervezet jelenlévő 9 tagja igennel 
szavazott.12 

Az iskolaszék tagjainak is volt egy szavazó értekezletük ezen a napon. 
Dr. Bakos Gáborné és Süliné Rácz Emőke kérdéseinek megválaszolása után 
a szavazás eredménye: a jelenlévő 5 fő közül 5 igennel szavazott.13 

                                                            
7 Jegyzőkönyv. Az iskola dolgozói. JGYRGSZI irattára. 
8 Jegyzőkönyv. Az iskola dolgozói. JGYRGSZI irattára. 
9 Jegyzőkönyv. Tanulók, hallgatók. JGYRGSZI irattára. 
10 Jegyzőkönyv. Tanulók, hallgatók. JGYRGSZI irattára. 
11 Jegyzőkönyv. Tanulók, hallgatók. JGYRGSZI irattára. 
12 Jegyzőkönyv. Szülői szervezet. JGYRGSZI irattára. 
13 Jegyzőkönyv. Iskolaszék tagjai. JGYRGSZI irattára. 



Ocsovszkiné Joó Judit: A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző 
Iskola története 2003-tól 

 

110 

 

Az igen szavazatok többsége azt mutatta, hogy nyitva állt az út a 
tulajdonosváltás előtt. Így kerülhetett sor arra, hogy a Makó-Belvárosi 
Református Egyházközség és Makó Város Önkormányzata egy 
megállapodást írt alá 2003. május 6-án, amelyben „kinyilvánítják 
elkötelezettségüket a makói református oktatás haladó hagyományainak 
ápolása, valamint a város felekezetbéli hovatartozásának megoszlására 
tekintettel a középfokú oktatás sokszínűségének biztosítása iránt.”14  

Ebben a megállapodásban rögzítették, hogy „a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma – a Kormány 1078/200. és 2227/2000. határozatai 
alapján – 6.3.111.938/1/2000. határozatával az Egyházközség tulajdonába 
adta a Makó, Kálvin u. 2-6. sz. alatti, 5407/2 helyrajzi szám alatt felvett 
7950 m2 alapterületű beépített ingatlant, mely ingatlanban jelenleg az 
Önkormányzat által fenntartott Juhász Gyula Szakközépiskola és 
Gimnázium működik.”15 

A Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium átadása Makó-
Belvárosi Református Egyházközség részére 2003. július 1-jén történt meg. 
Az Egyházközség a feladatátvétel minél zavartalanabb lebonyolítása 
érdekében vállalta, hogy „a 2003. szeptember 1-jétől az intézménybe 
beiskolázott tanulók változatlan képzési feltételek szerint fejezhetik be 
tanulmányaikat. A hit-és erkölcstan tantárgy kötelező oktatását felmenő 
rendszerben, a 2004–2005. tanévtől vezeti be, a bevezetés által nem érintett 
évfolyamokon fakultatív vallásoktatást biztosít.”16  

A dokumentumot Makó-Belvárosi Református Egyházközség 
képviseletében Kondrát Zoltán elnöklelkész és Hajdu Gábor főgondnok, 
Makó Város Önkormányzata nevében pedig dr. Buzás Péter polgármester és 
dr. Bánfi Margit jegyző írta alá.17  

A megállapodás szerint az intézmény szakmai felügyeletét a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala látja el – az egyházkerületi 
közoktatási rendszerről szóló 6/200. (XII. 7.) Kgy. határozattal elfogadott 
Szabályrendelet alapján. Az intézmény alapítását a Tiszántúli Református 
Egyházkerület Elnöksége engedélyezte. Az engedélyt dr. Bölcskei Gusztáv 
elnöklelkész és dr. Virágh Pál főgondnok írta alá.18 

                                                            
14 Megállapodás a Református Egyházközségbe kerülésről. 2003. május 6. (A 
továbbiakban: Megállapodás.) JGYRGSZI irattára 
15 Megállapodás. JGYRGSZI irattára 
16 Megállapodás. JGYRGSZI irattára 
17 Megállapodás. JGYRGSZI irattára. 
18 Megállapodás. JGYRGSZI irattára. 
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A 2003. május 20-án kelt Alapító Okirat szerint iskolánk alapításának 
éve 2003. Az első alapítás éve 1965. A működés folyamatos, 2003-ban 
fenntartó változás történt.19  

„2003. szeptember 2-án az ünnepélyes tanévnyitóra a belvárosi 
református templomban került sor. Az ünnepi prédikátor Nagy László, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője volt, aki kiemelte: nem 
lehet ellentét a Juhász Gyula Református Szakközépiskola és Gimnázium 
nevében szereplő névadó költő és a vallásos jelző között. Hibáink és 
hiányosságaink ellenére is Isten hasonmásai vagyunk – biztatta az iskola 
tanulóit és dolgozóit köszöntő beszédében Kondrát Zoltán lelkipásztor, a 
belvárosi református egyházközség vezetője. Horkay György tanügyi 
főtanácsos beszédében rámutatott: a makói a harmincnyolcadik református 
tanintézmény az országban, így rendkívüli jelentőséggel bír a környékbeli 
hívők és a keresztyén értékek iránt elkötelezett diákok és szüleik számára.  
Gulyás Kálmán egyházügyi államtitkár felszólalásában kérte: a diákok 
igazán figyeljenek oda tanáraikra, s ez a kölcsönös tisztelet hassa át 
munkájukat. Salgó László országos rendőrfőkapitány a fiatalok hangján 
köszöntötte a közbiztonsági osztályba járókat. Buzás Péter polgármester 
utalt rá: az egyház és az önkormányzat közös munkájának eredménye az 
átalakult oktatási intézmény. Az ünnepség fényét emelte a Makó Városi 
Vegyes Kar és Cseh Antal operaénekes előadása. Az ünnepség Horváth Éva 
igazgatónő tanévnyitó szavaival zárult: megköszönte az önkormányzat és a 
fenntartó egyházközség figyelmes, biztató gondoskodását és a szülők 
szeretetteljes biztatását.”20 

 
2. Iskolánk általános adatai 2003-tól 
Iskolánk neve Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközépiskola 
lett 2003-tól, majd 2004. szept. 1-jétől Juhász Gyula Református 
Gimnázium és Szakképző Iskola. Az iskola igazgatója a fenntartó váltáskor 
Horváth Éva volt, aki 2011-ig állt az intézmény élén. Az igazgatóhelyettes 
ebben az időszakban Lévai Ferencné volt. 

2011. szept. 11-én Lévai Ferencnét nevezte ki a fenntartó igazgatónak, 
igazgatóhelyettesnek pedig Aszódiné Pernye Szilviát. 2013-tól másik 
igazgatóhelyettese is van az intézménynek Péli Gyöngyi személyében. 
2003-tól az országos közoktatásban tapasztalható változásokkal együtt 

                                                            
19

 A Juhász Gyula Református Szakközépiskola és Gimnázium Alapító Okirata. 
JGYRGSZI irattára. 
20

 Református iskola nyílt. Délvilág 2003. 09. 02. 
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alakult az iskolánkban induló alapképzés és szakképzés. 2016. szept. 1-jétől 
Iskolánk szakgimnázium lett, de a nevünk maradt a régi. 

A tanulók létszáma a 2003-as fenntartó váltáskor 386 fő volt: ebből 154 
gimnáziumi, 143 szakközépiskolai és 89 esti tagozatos gimnáziumi tanuló. 
2016-ban 364 fő az iskola tanulóinak létszáma: ebből 100 gimnáziumi, 225 
szakközépiskolai, 10 esti tagozatos gimnáziumi és 29 esti tagozatos 
szakközépiskolai tanuló. 2003 és 2006 között évről-évre növekedett a 
tanulók létszáma. A 2006-os évben kiemelkedően magas volt a létszám: 461 
fő. Innentől kezdve minden évben egy kicsit csökkent a létszám, kivéve a 
2011-es évet, amikor 415 fő volt az iskolánkba járó tanulók létszáma. A 
szakközépiskolai tanulók számának növekedése annak köszönhető, hogy 
2013-tól két szakközépiskolai osztályt is indítunk minden évfolyamon.21 
 

3. Iskolánk református hitélete 
A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola református 
hitéletének elindítása Kondrát Zoltán elnöklelkész nevéhez fűződik, aki 
szülői tájékoztatókon, iskolai rendezvényeken – pl. szalagavató ünnepségen 
-, tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken megismertette a diákokat és 
szüleiket a református értékekkel. A hitélet felvirágoztatásáért sokat tettek 
az iskolánkban tanító vallástanárok. 2013-tól időrendben: Csontos Hajnalka, 
Juhász András, Nagy-Baló Csaba, Demeter János, Baracs Róbert, 
Ormándlaky Péterné. A reggeli áhítatot Csontos Hajnalka honosította meg 
2004-től. Ezt minden reggel várták a diákok, pedig akkor még fakultatív 
volt a hitoktatás. Nagy-Baló Csaba – aki 2002-től 2014-ig volt 
vallástanárunk – az iskolarádión keresztül mondta el a reggeli áhítatot, 
később az iskola tanárainak, majd erre kiválasztott diákjainak 
tolmácsolásában hallgathattuk az áhítatot. Az iskola felújítása utáni 
időszaktól kezdve Ormándlaky Péterné hív bennünket minden nap imára a 
zenés köszöntő és az aktuális gondolatokat tartalmazó áhítat után. 

A vasárnapi istentiszteleteknek rendszeres látogatója mindegyik 
osztályunk a 9–12. évfolyamon, de sok szakképzős és estis diák is 
megjelenik. Ma már évente 8 alkalommal vesznek részt az iskola tanulói 
istentiszteleten. A tanévnyitó, a ballagási és a tanévzáró ünnepség előtti, 
diákoknak szánt istentisztelet is jó alkalom a református szellemiség 
erősítésére. Október 31-én (vagy az azt megelőző napokban) a reformáció 
emléknapja alkalmából 2003 óta istentiszteleten vesznek részt diákjaink, és 

                                                            

21
 Aszódiné Pernye Szilvia igazgatóhelyettes feljegyzése, JGYRGSZI irattára. 
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Évnyitó ünnepség 2010-ben. Balról Lévai Ferencné és Aszódiné Pernye Szilvia 
 

 

Évzáró 2011-ben 
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 a nap szelleméhez méltó ünnepi műsort adnak elő a templomban. E 
műsorok szervezésében éveken át kiemelkedő szerepet játszott Nagy-Baló 
Csaba. A korábbi években Csontos Hajnalka, Juhász András szervezett 
műsort ezen a napon. Az utóbbi években Égető Márta, Kinyóné Kecskés 
Orsolya, Ormándlaky Péterné, Horváth Krisztina nevéhez köthető a műsor 
összeállítása.22 

„A 2010-es évben október 31-e különleges nap volt a Juhász Gyula 
Református Gimnázium és Szakképző Iskola életében, mert ünnepélyes 
keretek között testvériskolai szerződést kötöttünk a Kolozsvári Református 
Kollégiummal. A Belvárosi Református templomban Kovács Tibor, a 
Kolozsvári Református Kollégium lelkésze tartott egy fiatalokat megszólító, 
lendületes, közvetlen hangú prédikációt. Ezután sor került a testvériskolai 
szerződés aláírására.23 

Iskolánk részéről Horváth Éva igazgatónő, a Kolozsvári Református 
Kollégium részéről pedig Dr. Székely Árpád igazgató úr látta el kézjegyével 
a testvériskolai szerződést. Ezt követően a kolozsváriak énekkara 
hangversenyt adott a templomban Dr. Székely Árpád karvezető 
vezényletével. A hallgatókat elkápráztatták színvonalas, tartalmas, magával 
ragadó műsorukkal, amelyben zsoltárok, egyházi énekek, klasszikus 
kórusművek szerepeltek.”24 

A 2011-es évben az október 31-i ünnepi műsort a Misztrál együttes 
szolgáltatta.25 

Az összetartozás napi emlékműsorok a tanulók hazafias szellemben való 
nevelését szolgálják. Június 4-én minden évben megemlékezünk a trianoni 
békediktátum súlyos következményeiről. A színvonalas műsorok 
összeállítói az elmúlt években: Nagy-Baló Csaba, Égető Márta, Budai 
László, Kinyóné Kecskés Orsolya, Baracs Róbert, Ormándlaky Péterné. 

Nagy-Baló Csaba így foglalta össze a hitoktatás célját: „hogy 
tanulóinkat segítse a hitre jutásban. Ezt szolgálják a tanórai tevékenységek, 
a keresztelésre való felkészítés, a konfirmációi felkészítés, az érettségire 

                                                            

22
 Lévai Ferencné: Év végi beszámoló, JGYRGSZI irattára. 

23
 Sziréna. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola diáklapja. 

(A továbbiakban: JGYRGSZI diáklapja), I. évfolyam 2010–2011/1. sz. 5. 
24

 Sziréna. JGYRGSZI diáklapja, I. évfolyam 2010–2011/1. sz. 5. 
25

 Nagy-Baló Csaba: Beszámoló. 2012. 06. 29. (A továbbiakban: Nagy-Baló: 
Beszámoló.) JGYRGSZI irattára. 
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való felkészítés, a tanári bibliaórák. A 2011–12-es tanévben 25 diákunk 
keresztelkedett meg és tett konfirmációi fogadalmat.”26 

S azóta is rendszeresen minden évben konfirmálnak és keresztelkednek 
diákjaink. Református hittanból sok diák tett sikeres érettségit 2003-tól 
kezdve. 

„A tanári bibliaórák is a református szellemiséget erősítik. Havonta 
kerül sor ezekre az alkalmakra.” 27 

Nagy-Baló Csaba virtuóz előadású, intellektuális élményt nyújtó 
bibliaórái, Demeter János zsoltáréneklése, Ormándlaky Péterné 
elgondolkodtatásra késztető, beszéltető kérdésfelvetései új színt hoztak az 
iskola dolgozóinak hitéletébe. 

Majdnem minden évben eljutottak legjobb diákjaink a Kárpát-medencei 
Református Középiskolák Találkozójára: 2006-ban Rakonczai Réka és 
Monek Eszter Sepsiszentgyörgyön, 2008-ban Szigetvári Csilla és Papp 
Zsanett Balatonfenyvesen, 2010-ben Aracsi Alexandra és Kasza Zoltán 
Miskolcon, 2013-ban Csöndes Szabina és Vetró Vanessza Debrecenben 
képviselte iskolánkat ezen a találkozón. Kísérő tanáruk több alkalommal 
Aszódiné Pernye Szilvia igazgatóhelyettes volt. A legutóbbi találkozón 
2016-ban Barabás Éva és Szatmári Fanni vett részt Ormándlaky Péterné 
kíséretében.28 

A Diakónia versenyek az önzetlen segítést ösztönözték. Diakóniai 
versenyen Nagykőrösön 2004-től szinte minden évben részt vettünk egy kis 
csapattal Péli Gyöngyi, majd Nagy-Baló Csaba munkájának 
köszönhetően.29 

„A 2016. évben új célokat fogalmaztunk meg. A célok kibővítése a 
fiatalok hitre vezetése érdekében történtek, azáltal, hogy más közösségekbe 
folyó hitéletbe betekintést nyerhettek, és a tapasztalatokat szereztek, ezáltal 
hatékonyabbá válik az iskolában működő református hitélet. 

2016-ban csatlakoztunk az SDG református ifjúsági csoporthoz. Az 
SDG által szervezett Kárpát-medencei hittan versenyen vettünk részt, ahol a 
középmezőnyben sikerült teljesítenünk. 2017 márciusában ismét két 
csoporttal indulunk a versenyen. 

                                                            
26

 Nagy-Baló: Beszámoló. JGYRGSZI irattára. 
27

 Nagy-Baló: Beszámoló. JGYRGSZI irattára. 
28 Ormándlaky Péterné összefoglalója az iskola hitéletéről a 2016-os évben. (A 
továbbiakban: Ormándlaky Péterné összefoglalója…) JGYRGSZI irattára. 
29

 Ormándlaky Péterné összefoglalója…JGYRGSZI irattára. 
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Az SDG által szervezett ifjúsági vezetőképzésen való részvétel 
lehetőségét is biztosítjuk. A vezetőképzőn folyamatosan részt vevő fiatalok 
az iskolában az ifi csoportot létrehozták, és folyamatosan végzik 
feladatukat. Heti egy alkalommal ifi vezetése és szervezése, valamint a 
minden évben megrendezésre kerülő JUGYU napon is szolgálatot tesznek 
két helyszín vezetésével. 

A cél, hogy minél több diákhoz eljuttassuk a hitre jutás lehetőségét. 
Nyáron két diákunk részt vett a Talentum táborban, amelynek 2016-ban 
Sárospatak adott otthont. 

A karácsonyi műsorban pedig a Biblia olvasásának fontosságára hívtuk 
fel a figyelmet, erősítvén azt a református életformát, melynek alapja a Sola 
Scriptura elv. 

Iskolánkban tanuló 12. osztályos diákunk a Zsinat Ifjúsági tagozatának 
is tagja, ezáltal még pontosabb képet kaphatunk a lehetőségeinkről, és 
feladatainkról. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy több lépést is megtettünk az 
iskolánkban történő hitben való oktatás-nevelés előrelépésében.”30 

 
4. Alapképzés és szakképzés 
2003. szeptember 1-jétől iskolánk református középiskola lett, megtartva az 
eredeti képzési formákat, vállalva azt, hogy vallási tekintetben elkötelezett 
intézményként működik, ennek megfelelően kiköti a felvétel 
előfeltételeként a református vallás értékeinek elfogadását. 

Iskolánkban a 9-12. évfolyamon belügyi rendészeti orientációs 
gimnáziumi képzés folyik, melynek célja: rendőri pályára előkészítő 
gimnáziumi oktatás, ahol az átlagosnál szélesebb körű etikai, politológiai, 
történelmi, pszichológiai ismereteket adunk át. Cél a fizikai állóképesség 
fokozása is (testnevelés és önvédelmi órákon, valamint diáksportkörben és 
fakultatív egyéni edzés keretében), és speciális (jogi, rendvédelmi stb.) 
előképzés a rendőri pályákra.31 

A humán szakmacsoport célja az olyan tanulók képzése, akik a 
negyedik év végére rendelkeznek érettségi vizsga letételéhez szükséges 
általános műveltséggel, és emellett elsajátítják a humán pályákon szükséges 
szakmai alapismereteket, készségeket.32 

 

                                                            

30
 Ormándlaky Péterné összefoglalója… JGYRGSZI irattára. 

31
 JGYRGSZI bemutatása. 4. JGYRGSZI irattára. 

32
 JGYRGSZI bemutatása. 4. JGYRGSZI irattára. 
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Kórházi gyakorlaton 2007-ben 
 

Érettségi vizsga után szakképző évfolyamainkra is jelentkezhetnek az 
érdeklődők. Az évről évre változó és fejlődő szakképzés követelményeinek 
megfelelően igyekszünk szakképző évfolyamainkat úgy indítani, hogy az a 
munkaerő-piaci igényeknek minél inkább megfeleljenek.33 

A humán szakmacsoportban tanuló diákok egészségügyi és szociális 
pályára felkészítő, egészségügyi és szociális orientációs tantárgyakat 
tanulnak, illetve vesznek részt kórházi, szociális otthoni illetve bölcsődei 
gyakorlatokon.34 

Jelenleg a 9–12. évfolyamon 12 osztály van a következő elosztásban: 
minden évfolyamon egy gimnáziumi osztály (a 9. évfolyamon emelt nyelvi 
óraszámú osztály), a többi évfolyamon rendvédelmi orientációs gimnáziumi 
osztály. Ezen kívül van évfolyamonként két szakgimnáziumi osztály: az 
egyik közszolgálat ágazaton, a másik egészségügyi és szociális ágazaton. 

                                                            

33
 JGYRGSZI bemutatása. 4. JGYRGSZI irattára. 

34
 Péli Gyöngyi szakmai igazgatóhelyettes kiegészítése. 2017. JGYRGSZI irattára. 
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Egészségnap 2011-ben 
 
A 2017/2018-as tanévben a 9. évfolyamon emelt nyelvi óraszámú 

gimnáziumi osztályt és rendvédelmi orientációs gimnáziumi osztályt 
szeretnénk indítani. A szakgimnáziumi oktatás keretében pedig rendészet és 
közszolgálat ágazatra, egészségügyi ágazatra és szociális ágazatra lehet 
jelentkezni. 

Szakképzésink a helyi igényeknek megfelelően változtak az elmúlt14 
évben. A 2003–2004-es tanévben Biztonságszervező I. (OKJ 5489 1901) 
nyújtó szakképzést szerveztünk a 13. évfolyamon iskolarendszerű 
formában. 2005 és 2008 között Biztonságszervező II. (OKJ 34891901) 
szakképzést indítottunk. A középfokú biztonságszervező képzés célja olyan 
középfokú speciális szakemberek képzése, akik vagyonvédelmi, 
polgárvédelmi, katasztrófavédelmi területeken megfelelő felkészültséggel 
képesek kiszolgálni a szakma iránti fokozódó minőségi és mennyiségi 
igényt.35 

                                                            
35 JGYRGSZI bemutatása. 4. JGYRGSZI irattára. 
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Ez a képzés megújult 2009-től 2013-ig Biztonságszervező I. (OKJ54 
861 01 0000 0000) néven.36 

A 3 éves ápoló képzés – Ápoló ( OKJ 54501201) néven – 2004-től 
2009-ig folyt iskolánkban, majd 2012-től új képzésként indítottuk Ápoló 
(OKJ: 5472 3011000 000) elnevezéssel előbb esti, majd nappali tagozaton.37 

Az ápoló képzés során a tanulók három év alatt olyan magas szintű 
elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, melynek segítségével a sikeres 
szakmai képesítő vizsga után képessé válnak bármely egészségügyi vagy 
szociális intézményben a felnőtt korú betegeket szakszerűen, magas 
színvonalon ellátni. A megfelelően kidolgozott és elfogadott központi 
programnak köszönhetően az ápoló képesítés azon emeltszintű 
szakképesítések közé tartozik, amelyek EU-konformok.38 

2014-től a Szociális gondozó és ápoló (OKJ 33762 01 0010 33 02) 
képzés is megjelent a kínálatunkban – esti tagozaton. 2015-től pedig 
Gyakorló ápoló szakképzést (OKJ 52723 01) indítottunk.39 

A 2 éves csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó képzés célja olyan 
szociális szakemberek képzése, akik holisztikus szemléletükkel, 
empátiás, kreatív személyiségükkel, megfelelő elméleti és gyakorlati 
ismeretek birtokában képesek a gyermekjóléti alapellátás és a 
gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben ellátni a 0–3 éves korú 
gyermek gondozását és nevelését. Ez a felsőfokú szakképesítést adó 
képzésünk először 2006–2008 között indult a Bajai Főiskolával kötött 
együttműködési szerződés alapján (OKJ: 55893301).40 

2010 júniusában a Szarvasi Főiskolával kötöttünk együttműködési 
szerződést, innentől a képzés neve: Csecsemő és gyermeknevelő – gondozó 
(OKJ: 5576 101 0000 000). Nappali és esti tagozaton is volt osztályunk. 
2014-től Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02) szakképzésünk is 
vonzza a makói és régióhoz tartozó fiatalokat.41 

                                                            
36

 Péli Gyöngyi igazgatóhelyettes jegyzete a szakképzésről. (A továbbiakban: Péli: A 
szakképzésről.) JGYRGSZI irattára. 
37

 Péli: A szakképzésről. JGYRGSZI irattára. 
38 JGYRGSZI bemutatása. 4. JGYRGSZI irattára. 
39

 Péli: A szakképzésről. JGYRGSZI irattára. 
40 JGYRGSZI bemutatása. 5. JGYRGSZI irattára. 
41 Péli: A szakképzésről. JGYRGSZI irattára. 
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A legújabb szín a palettánkon a 2015. júniusától létező Gyógy- és 
sportmasszőr képzés (OKJ 5472 601), amely a nálunk érettségizett tanulók 
körében is igen népszerű.42 

A képzés célja olyan holisztikus szemléletű, korszerű elméleti 
ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése, 
akik alkalmasak a szakorvos útmutatásai alapján gyógymasszázs, illetve 
sportmasszázs, valamint hidro- és balneoterápiás kezelések végzésére.43 

2016-tól induló új képzéseink a következők: Gyakorló ápoló (OKJ 5472 
302). Kisgyermekgondozó – nevelő (OKJ 5476 102) valamint 
Gyógymasszőr (OKJ 5472 604). 

 
5. Pályázatok 
Az elmúlt 14 évben iskolánk sok pályázatba bekapcsolódott. A pályázaton 
nyert összegekből bővítettük az iskolai informatikai hálózatot és 
eszközparkot, szemléltető eszközökkel és a szakképzéshez szükséges 
eszközökkel gazdagítottuk intézményünket. 

Csak néhány példa erre: 2003-ban az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium középiskolai multimédiás prezentációs eszközök című 
pályázatán nyert pénzből multimédiás informatikai eszközöket vásároltunk. 
A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatának köszönhetően 
szemléltető eszközöket tudtunk beszerezni 2004-ben, két évvel később 
pedig az ugyanitt kiírt pályázaton nyert pénzből DVD lejátszókat, 
magnókat, tévéket, sporteszközöket vehettünk. 2005-ben újabb informatikai 
eszközökhöz juthattunk az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
Műholdas adatszórás című nyertes pályázatán.44 

2006-ban a szakképzés színvonalát is fejlesztettük Munkaerőpiaci Alap 
támogatásával, amelyből a biztonságszervező képzéshez biztonságtechnikai 
eszközöket szereztünk be.45 

Ugyanebben az évben a „Bomba ötlet sportolj többet” című pályázaton 
nyert összegből sporteszközöket vásároltunk, és a diákok felkészítésére az 
iskolai és egyéb sportversenyekre is fordíthattunk pénzt.46 

                                                            
42 Péli: A szakképzésről. JGYRGSZI irattára. 
43 JGYRGSZI bemutatása. 11. JGYRGSZI irattára. 
44

 Szűcs Sándorné gazdaságvezető feljegyzései „Pályázatok” címmel, 2017. (a 
továbbiakban: Szűcs: Pályázatok. 2017.) JGYRGSZI irattára. 
45

 Szűcs: Pályázatok. 2017. JGYRGSZI irattára. 
46 Szűcs: Pályázatok. 2017. JGYRGSZI irattára. 
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A legnagyobb szabású informatikai jellegű nyertes pályázat a TIOP-
1.1.1-07/1 „Az intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének 
kialakítása a makói Juhász Gyula Református iskolában az 
infokommunikációs technológiák integrálása a közismereti tárgyak 
oktatásában” című pályázata volt, amelynek köszönhetően 8 db interaktív 
táblával, 15 db iskolai PC-vel, szerverrel gyarapíthattuk iskolánkat 
megteremtve ezzel az IKT rendszeres használatát az oktatásban.47 

A 2013-as TÁMOP-3.3.10.B „Maros menti esélyek” című átfogó, az 
egész iskolát érintő felzárkóztató pályázatából is tudtunk eszközöket 
beszerezni: laptopot, projektort, tévét, nyomtatót, erősítőt és megoldottuk a 
hangosítást az iskolarádióhoz.48 

2015-ben TÁMOP-3.1.4.C „Innovatív iskolafejlesztés a makói Juhász 
Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolában” elnevezésű 
pályázatán az informatikai eszközök, tévé beszerzésén kívül, 
sporteszközöket is vehettünk, valamint ökotábort, sporttábort, családi napot, 
egészségnapot tudtunk szervezni.49 

Legutóbbi kiemelkedő eredményű beszerzési programunk 2015-ben a 
TIOP-1.2.3.-11 „Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola 
könyvtári infrastruktúra fejlesztése” nevű pályázat, melynek célja az iskolai 
könyvtár szolgáltatásainak zavartalan és magas színvonalú működtetése. Az 
infrastruktúra fejlesztése céljából, a pályázatból számítástechnikai 
eszközberuházás valósult meg: szoftvereket, asztali számítógépeket, 
nyomtatókat, szkennereket, notebookot, valamint az eszközök 
működtetéséhez szükséges festékeket.50 

Ezek a fejlesztések garantálták, hogy iskolánkban a legkorszerűbb 
eszközökkel tudjuk megvalósítani az oktatást, a hátrányos helyzetű diákok 
felzárkóztatását. A pályázatok kidolgozásában oroszlánrészt vállalt Lévai 
Ferencné igazgatónő, Szűcs Sándorné gazdaságvezető, Aszódiné Pernye 
Szilvia igazgatóhelyettes és Péli Gyöngyi szakmai igazgatóhelyettes. A 
megvalósítás megszervezésében is ők tettek legtöbbet, de a tantestület szinte 
minden tagja tevékenyen részt vett valamelyik projekt kidolgozásában. 

A számos hasznos pályázat közül kiemelek néhányat: A 2012-ben 
megvalósult családi  közösségépítő foglalkozásokat a TÁMOP 5.5.1.B-11/2 

                                                            

47
 Szűcs: Pályázatok. 2017. JGYRGSZI irattára. 

48
 Szűcs: Pályázatok. 2017. JGYRGSZI irattára. 

49
 Szűcs: Pályázatok. 2017. JGYRGSZI irattára. 

50
 Aszódiné Pernye Szilvia: TIOP projektzáró cikk. JGYRGSZI irattára.  
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„A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című 
pályázat keretein belül valósítottuk meg.51 

Mindig arra törekedtünk, hogy erősítsük a környezetünkben élőknél a 
családi hagyományok tiszteletét. Hitvallásunk, hogy egy közösséghez – 
tanulói, családi, egyházközösségi, települési- való tartozás, kötődés 
érzésének kialakítása erősíti a fiatalok nemzettudatát is, ez pedig fontos 
hazánk jövője szempontjából. Intézményünk fontosnak tartotta mindig is a 
mikrokörnyezetével való kapcsolattartást, a szülők segítségét gyermekük 
nevelésében, a fiataloknak a családi életre való felkészítését. Mindezek 
döntően befolyásolják a fiatalok mobilizálhatóságát, teljesítőképességét, a 
középiskolai nevelő-oktató munka eredményességét. A diákoknak és a 
programban részt vevőknek szerettünk volna segítséget nyújtani, a 
párválasztás, a házasságkötés legfontosabb kérdéseiben, kiegyensúlyozott 
családi élet kialakításában, a gyermekvállalás/nevelés kérdésében, valamint 
a gyermekvállalást követő munkába állást is támogatni kívántuk, a munka 
és a családi élet összhangjának megteremtésével párhuzamosan. A 
projektbe 1221 főt vontunk be és 42 rendezvényt tartottunk.52 

Családbarát jellegű – Családi Nap – nagyobb létszámot érintő 
közösségépítő rendezvényt két alkalommal tartottunk, 337 illetve 409 fő 
részvételével. A résztvevők neves vendégelőadók tolmácsolásában 
előadásokat hallgathattak meg a fiatalokat érintő veszélyekről, ezek 
hatásairól és megelőzésükről. Ezen felül a rendezvényeken a résztvevők 
megismerkedhettek az egészséges életvezetés alapjaival.53 

2012-ben a TÁMOP-3.1.5-09/A pályázat „Mentális- és részképesség 
zavarokkal küzdő diákok felzárkóztatásának és integrációjának a 
programja” segítségével Kinyóné Kecskés Orsolya az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola drámapedagógia szakán és Égető Márta az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem fejlesztőpedagógus szakán tanult tovább. A 
pályázatból 2 db laptopot tudtunk vásárolni a pedagógusoknak.54 

A már említett TÁMOP-3.3.10.B „Maros menti esélyek” című átfogó 
pályázatban 2013. őszétől 2015. tavaszáig tartó időszakban az intézmény – 
valamely szempontból hátrányos helyzetű – tanulóinak lehetősége nyílt egy 
olyan több területre kiterjedő programban részt venni, amely felkészíti őket 

                                                            
51

 Beinscróthné Gazdag Ágnes: Házi dolgozat vezetőképzésre. (A továbbiakban: 
Beinscróthné:: Házi dolgozat.) JGYRGSZI irattára. 
52

 Beinscróthné: Házi dolgozat. JGYRGSZI irattára. 
53

 Beinscróthné: Házi dolgozat. JGYRGSZI irattára. 
54

 Szűcs: Pályázatok, 2017. JGYRGSZI irattára. 



Ocsovszkiné Joó Judit: A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző 
Iskola története 2003-tól 

 

123 

 

a felsőoktatásban való továbbtanulásra, a későbbi munkaerő-piaci 
helytállásra. A program gerincét a hátrányos helyzetű tanulók 
képességmérése, egyéni fejlesztési irányainak meghatározása és 
mentorálása képezte. A program keretén belül lehetőség nyílt a tanulók 
egyéni mentorálására, szakköri foglalkozásokon és érettségi előkészítő 
foglalkozásokon való részvételére, közösségépítő programok 
megvalósítására, 6 alkalommal Családi Nap szervezésére, Diáknap és 
pályaorientációs programok megvalósítására, esetmegbeszélő foglalkozások 
szervezésére, filmklub és kézműves klub alakalmainak megteremtésére. A 
pedagógusok továbbképzéseken keresztül olyan tudásra, mérési 
eszközrendszerre, kapcsolatrendszerre tesznek szert, melynek segítségével 
hosszú távon tudják végezni a hátrányos helyzetű tanulókkal megkezdett 
mentori tevékenységüket. Pályaorientációs és szakmai szempontból is az 
eddiginél többet tudtak segíteni a diákoknak. Emellett közösségépítő és 
hátránykompenzáló tevékenységeken is részt vettek a tanulók, kirándulások 
és szabadidős foglalkozások kerültek megvalósításra, és a szülőkkel is 
intenzívebb lett a kapcsolat. A program lehetővé tette, hogy tanulóbarát 
környezet kialakításra és eszközfejlesztésre 1.836.771.-Ft-ot tudjon 
felhasználni iskolánk.55 

A projekt nyomán olyan hálózati kapcsolatok alakultak ki, amelyek a 
különböző intézményekkel lehetővé teszik a hosszú távú együttműködést. 

A pályázat koordinálását Aszódiné Pernye Szilvia igazgatóhelyettes 
végezte. A megvalósításban iskolánk majdnem minden pedagógusa részt 
vett. A tanulók örömmel emlékeznek vissza az itt megvalósult programokra, 
pl. a pesti színházlátogatásra, a Tartuffe c. komédia megtekintésére, a gyulai 
iskolai kirándulásra, az anyagi támogatásra a jogosítvány megszerzéséhez 
(2 fő részére).56 

Népszerű és sok finanszírozási kérdést megoldó pályázat volt a KAB-
ME-13-B „Maros-Parti PartiY-Drogok Nélkül” 2013-ban induló programja, 
amelynek kidolgozását Péli Gyöngyi szakmai igazgatóhelyettesnek 
köszönhetjük. Ennek keretében valósult meg a drogprevenciós projektnap a 
Maros parton. Az új szakképzős osztályainknak 2013-tól „túlélő tábort” 
szervezünk az utolsó tanítási héten, amelynek kiemelkedő programpontja a 
kenutúra a Maroson is az erre a pályázatra kapott összegből valósult meg, 
éppen úgy, mint Kishomokon az „Együtt túlélni” drogprevenciós tábor.57 

                                                            
55

 Szűcs: Pályázatok, 2017. JGYRGSZI irattára. 
56

 Szűcs: Pályázatok, 2017. JGYRGSZI irattára. 
57

 Szűcs: Pályázatok, 2017. JGYRGSZI irattára. 
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A teljesség igénye nélkül soroltam fel a megvalósult pályázati 
programokat. A legnagyobb változást hozó projektet hagytam a végére: 
iskolánk felújításának, korszerűsítésének programját. 2013-ban a Makó-
Belvárosi Református Egyházközség két pályázatot nyert iskolánk 
felújítására. A KEOP-5.5.0/A/12/2013 energetikai korszerűsítés pályázat 
keretében került sor az épület utólagos külső hőszigetelésére, a tető 
hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére, a fűtésrendszer 
korszerűsítésére, a belső burkolatok teljes cseréjére, a belső falazat 
festésére. A felújítás kivitelezői: az Amandius ’99. Kft., a Mestermű Építő 
és Szerelő Kft. és a Klenk Energetikai Kft. Ezzel párhuzamosan zajlott a 
KEOP-4.10.0/E/12 villamosenergia korszerűsítési program, amely a 
villamos hálózat teljes felújítását, a napelemes rendszer kiépítését, az 
informatikai hálózat teljes cseréjét tartalmazta. A felújítás kivitelezője a 
Marossy-Vill Kft. volt.58 

A projekt lebonyolítása Lévai Ferencné igazgatónő és Szűcs Sándorné 
gazdaságvezető áldozatos munkájának köszönhető. Hősi idők voltak ezek, 
iskolánk tanulóinak és pedagógusainak a 2014/2015-ös tanév első félévében 
a Galamb József Kollégium adott ideiglenes otthont. 2015 januárjában 
költöztünk vissza a gyönyörűen felújított épületbe. A takarításban, 
rendezkedésben sok munkaórát eltöltöttek iskolánk technikai és gazdasági 
dolgozói, de a pedagógusok és a diákok is segítettek. Örülünk a XXI. 
századi, modern környezetnek, és igyekszünk megbecsülni. 

 
6. Az iskola könyvtára 
Az iskolai könyvtár fejlesztése, korszerűsítése kiemelt feladat iskolánk 
életében, hiszen a diákok jó része itt készíti el projektmunkáját, az egyre 
népszerűbb internetes vetélkedőkre itt tud felkészülni. A könyvtár 
vonzerejét a könyvtáros személyisége is meghatározza. A tárgyalt 
időszakban két kiemelkedő munkát végző könyvtárost említhetek: 2001 és 
2008 között Kovács Tibornét, 2008-tól pedig Kiss Éva Annát. 

A könyvtári állomány bővítésében segített a 2011–2012-es tanévben a 
budapesti TINTA Kiadó Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázata, 
az OTP Fáy András Alapítvány KÖNYVHULLÁM pályázata, a TÁMOP-
3.1.5-09 „Pedagógusképzések” pályázata. 2013-ban az IPR pályázat keretén 
belül gyarapodott könyvtárunk. A támogatásokat szakkönyvek, szótárak 
vásárlására fordítottuk. Legutóbb 2015-ben a TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári 

                                                            
58 Szűcs Sándorné gazdaságvezető feljegyzései az iskola felújításáról, 2017 február. 
JGYRGSZI irattára. 
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szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó 
Expressz” című pályázat keretein belül iskolánk 5.500.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből számítástechnikai 
eszközberuházás valósult meg. A „Hírlapot a diákoknak” HÍD pályázatba 
egy évtizede bekapcsolódik iskolánk Ocsovszkiné Joó Judit szervezésében. 
Az itt kapott magazinokat, újságokat könyvtárunk folyóirat-olvasójában 
gyakran keresik a diákok.59 

A könyvtár szabadidős tevékenységeknek is rendszeresen helyet ad. 
2008-tól Kreatív Műhely foglalkozásokat szervez Kiss Éva Anna 
könyvtáros. Az összejövetelek száma függ a pályázatok, támogatások, saját 
források összegétől. A nagyobb ünnepek előtt nyitja meg kapuit a 
„műhely”. Minden tanévben könyvtárhasználati órákat szervez az iskolai 
könyvtár a 9. és 10. osztályos diákoknak. A Makói József Attila könyvtárral 
nagyon jó kapcsolata van iskolánknak. Legtöbbször diákjaink látogatnak el 
a foglalkozásokra, előadásokra, vetélkedőkre.60 

Színházi előadások szervezésébe is bekapcsolódott könyvtárunk. 2012. 
április 18-án és 2013. május 21-én a Szegedi Nemzeti Színház művészei, 
tantermi színházi projekt keretében előadást tartottak iskolánkban. Az első 
évben Szophoklész, Antigoné című tragédiájának feldolgozását, majd 2013-
ban NYUGATpontHú – avagy 105 éve alakult a Nyugat címmel tartottak 
előadást a művészek. Az előadásokat Barnák László színművész rendezte.61 

Az iskola könyvtára ad otthont az 1998-ban indult Sziréna diáklap 
szerkesztőségének. A cím – Horváth Éva volt igazgatónő szóalkotása – 
egyszerre jelképezi iskolánk mindkét tagozatának profilját, hiszen a 
rendőrautó és a mentő szirénázására mindig odafigyelnek az emberek. 
Szerkesztői Kovács Tiborné, Ocsovszkiné Joó Judit, Kiss Éva Anna. A 
félévente megjelenő lap egy ideig szünetelt, de a 2010/2011. tanévtől 
Ocsovszkiné Joó Judit és Kiss Éva Anna könyvtáros indította újra az 
évkönyvvé átalakult diáklapot és a ballagásra kiadott Ballagó különszámot. 
A kiadványok az iskola honlapján folyamatosan olvashatóak, és 
kinyomtatott változatban a könyvtárban is gyűjtjük a régi számokat.62 
 
 

                                                            
59 Kiss Éva Anna könyvtáros összefoglalója. (A továbbiakban: Kiss: Összefoglaló.) 
JGYRGSZI irattára. 
60

 Kiss: Összefoglaló. JGYRGSZI irattára. 
61

 Kiss: Összefoglaló. JGYRGSZI irattára. 
62

 Kiss: Összefoglaló. JGYRGSZI irattára. 
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Csendes Nap 2007-ben 
 
7. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása 
Az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésében nagy szerepet kap 
iskolánk alapítványa az 1995-től folyamatosan működő „Szépség koldusa” 
Oktatási és Nevelési Alapítvány”, melynek képviselője Dr. Domokos 
Mária. Az alapítvány célja – többek között: „a tanulókkal kiemelkedően 
foglalkozó pedagógusok és eredményeket elérő diákok támogatása, egyéni, 
csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása.”63 

A nyitott magánalapítvány a bevételét az SZJA 1%-os felajánlásokból 
tudja növelni. A bevételek összegének felhasználásáról a kuratóriumi 
üléseken döntenek az Alapítvány céljaiban meghatározottak szerint. Sok 
osztálykirándulás, versenyre nevezés és utazás köszönhető az alapítvány 
támogatásának.64 

Az esélyegyenlőség biztosítását szolgálja az ifjúságvédelem is. Fontos, 
hogy tapintatos, diszkrét, de mégis célratörő, eredményes megoldások 
szülessenek egy-egy problémás esetben. A megelőzés azonban még 
fontosabb. Sok múlik az ifjúságvédelmi felelős személyiségén is. Ezt a 
feladatot 2003-tól napjainkig hárman látták el maximális odaadással: 

                                                            
63 A Csongrád Megyei Bíróság végzése a „Szépség koldusa” Oktatási és Nevelési 
Alapítvány” nyilvántartásba vételéről. 1995. 09. 04. JGYRGSZI irattára. 
64 Szűcs Sándorné feljegyzései a továbbképzésekről. (A továbbiakban: Szűcs: 
Továbbképzések.) JGYRGSZI irattára. 
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Kovács Tiborné, Gombkötő Margit és Péli Gyöngyi, aki jelenleg az 
ifjúságvédelmi feladatok koordinátora, szakvizsgázott pedagógus 
mentálhigiénés szakterületen. A tantestületben vannak mentálhigiénés 
szakember képzéssel rendelkezők, okleveles egészségfejlesztés-tanár 
végzettségű Purgel Erzsébet.65 

Iskolánk pedagógusai több esélyegyenlőséget segítő továbbképzésen 
részt vettek, pl. Mentorok felkészítése tréning formában a mentorálási 
rendszer kialakítására, Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a 
HHH tanulók megtartása érdekében, Tanulási technikák és módszerek a 
SNI tanulók integrációja érdekében, KIP esélyegyenlőséget növelő 
interkulturális tanulási-tanítási módszer, Személyközpontú pedagógiai 
módszerek a lelki egészség és a környezeti egészségre nevelés valamint a 
környezettudatos magatartás fejlesztése… Mediációs képzéseken négy 
ember vett részt, s az ott tanultakat rendszeresen alkalmazzák.66 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatása az IPR-
Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázatából (2011– 2012) valósult meg, 
amelyet eszközbeszerzésre, pedagógus továbbképzésre, rendezvények, 
tanulói kirándulások támogatására tudtunk fordítani.67 

Az Útravaló (Út az érettségihez) programba 2005-től kapcsolódott be 
iskolánk. Akkor 35 támogatott diák és 15 mentor kapott ösztöndíjat, 2015-ig 
folyamatosan megvalósítottuk ezt a programot, bár a későbbi években a 
támogatott diákok és mentorok száma csökkent. A program megújított 
változatába is bekapcsolódtunk 2016 szeptemberétől. Az Útravaló 
koordinátora 2005–2008 között Nagy Diána, azóta pedig Gombkötő Margit, 
bár a program megújított változata 2016-tól koordinátor nélkül működik. 68 

 
8. Versenyek  
A rendvédelmi ágazathoz kapcsolódó versenyek  
Több mint egy évtizede rendszeresen részt vesznek iskolánk tanulói az 
Országos Rendészeti Középiskolai Egyéni- és Csapatversenyen, melynek 
részei: lövészet, gránátdobás, fizikai négy próba, önvédelem, tűzvédelem, 
akadálypálya mint fizikai és szakmai, nyelvi, informatikai ismeretek mint  

                                                            

65
 Szűcs: Továbbképzések. JGYRGSZI irattára. 

66
 Szűcs: Továbbképzések. JGYRGSZI irattára. 

67 Szűcs feljegyzései az IPR-ről és az Útravaló ösztöndíjprogramról. JGYRGSZI 
irattára. 
68

 Szűcs Sándorné feljegyzései az IPR-ről és az Útravaló ösztöndíjprogramról. 
JGYRGSZI irattára. 
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Önvédelmi bemutató 2016-ban 
 

szellemi követelmény. Az itt elért eredmények közül emelek ki néhányat 
2003-tól: Mezőhegyesen 2003-ban 2. helyezést ért el iskolánk. A csapat 
tagjai: Masa Hajnalka, Tóth Éva, Horváth Csaba, Sándor György, Szabó 
Péter. 2008-ban az adyligeti versenyen 2. helyen végzett a Tapasztó Éva, 
Bíró Dénes, Haska Szabolcs, Kovács László, Martonosi Ádám összeállítású 
csapat. 2009-ben Miskolcon is megismételte ugyanez a csapat a szép 
szereplést: ott is 2. helyezettek lettek.69 

Ezen a versenyen kezdetben 30–40, később már 50–60 iskola indított 
csapatot. Minden évben indul iskolánk csapata, az utóbbi években sokszor 
benne voltunk az első tízben. A versenyre való felkészítés több tanár 
munkája, de a finisben Stenszky Csaba, majd Kecskés Tibor és 2014-től 
Rónai Emil volt a felkészítő. Egyéni kategóriában is indultak ezen a 
versenyen tanulóink: 2012-ben Kasza Zoltán 9. helyezést ért el az országos 
versenyen. 

Honvédelmi verseny volt korábban a Bevetés Próba (lövészet, 
akadálypálya, gránátdobás, elmélet egy megadott kor történelmi 
ismereteiből). Ezen 2005-ben 1. helyezést ért el Medve Tímea, Rárósi Flóra,  

                                                            
69 Stenszky Csaba: Sportélet a makói Juhász Gyulában (1974–2009.) 2009. 
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Önvédelmi bemutató 2016-ban 
 

Matyi Sándor, Pongó Miklós. Felkészítő tanáruk: Stenszky Csaba. Az 
utóbbi években a Haditorna hasonló népszerű honvédelmi verseny, amelyre 
Kecskés Tibor és Szilágyi László vitt csapatokat. 2016-ban volt először 
„Célra tarts!” vetélkedő, ahol jól mutatkozott be a Juhász Gyula csapata. 

 
A Humán szakcsoporthoz kapcsolódó versenyek 
Az elmúlt 14 év során minden évben indult iskolánk csapata a 
Katasztrófavédelmi Versenyen és az Elsősegélynyújtó Versenyen Erdei 
Klára szakszerű felkészítésének köszönhetően a megyei versenyen 1. vagy 
2. helyen szoktak végezni diákjaink. Kiemelkedő teljesítmény volt, amikor 
2005-ben országos 1. helyezést ért el a csapat: Hatvani József, Machán 
Csaba, Szirovicza Gábor. A katasztrófavédelem országos főigazgatója, 
Bakondi György 2012-ben oklevéllel ismerte el Erdei Klára „Magyarország 
biztonsága érdekében végzett kiemelkedő polgári szolgálatát”, mert jó 
évtizede készíti fel tanítványait katasztrófavédelmi versenyekre.70 

Az elsősegélynyújtó versenyre készülő iskolai csapat állandó tagja volt a 
Vöröskereszt önkéntese, Moravszki Bence, aki szakszerű 
                                                            
70

 Délvilág 2012. 05. 17. 
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segítségnyújtásával megmentette egy 54 éves férfi életét. Életmentő 
cselekedetéért elismerésben részesült, amelyet iskolánk 2014-es évzáróján 
kapott Bakondi Györgytől.71 

Csecsemő- és Kisgyermek-gondozási Versenyekre Purgel Erzsébet viszi 
minden évben legjobb tanítványait, s ők is megyei 1. vagy 2. helyezéssel 
térnek haza. A humán szakcsoport a Vöröskereszttel együtt évente kétszer 
szervez véradást iskolánkban. 2013 óta iskolánk Vöröskeresztes 
bázisiskola.72 
 
Sportversenyek 
Iskolánk erőssége a sport. Rendszeresen részt veszünk a Református 
Középiskolák Nemzetközi Atlétikai Találkozóján Sok érmet elhozunk. A 
legutóbbi kiemelkedő eredmények: Szilágyi Balázs 400 méteres futás I. 
hely és Korom Rita súlylökés I. hely. 

Egyéb református sportversenyeken: pl. kosárlabda bajnokságon, 
röplabdabajnokságon is méltón képviselik diákjaink az iskolát. A Megyei 
Atlétikai Versenyről sok éremmel térünk haza minden évben. Ezen kívül a 
makói Sport7-en is eredményesek diákjaink. 2016-ban a Grundbirkózó 
versenyen aranyérmes lett a Juhász Gyula csapata. Az iskolában házi 
bajnokságok (legutóbb pl. teremfoci) színesítik a sportéletet. A legendás 
önvédelmi bemutatók a Nyitott Kapuk napján idecsalogatják a 
nyolcadikosokat. A testnevelő tanárok munkája példaértékű. Állandó 
testnevelő tanáraink 2003-tól: Stenszky Csaba, Kecskés Tibor, Bukó Tünde, 
Rónai Emil. Óraadók: Molnár László, Márton Imre.73 
 
Egyéb versenyek 
Versmondó versenyeken gyakran szerepelnek Juhász Gyulás diákok. 
Kimagasló versmondó az elmúlt években: Kis Enikő, aki városi 
versenyeken többször lett I. helyezett, a megyei és országos versenyeken is 
eredményesen képviselte iskolánkat, 2017-ben a Justh Zsigmond 
Szavalóversenyen ért el I. helyezést. Felkészítő tanára: Ocsovszkiné Joó 
Judit.74 

 

                                                            
71 Tiszteletbeli tűzoltó lett az életmentő makói diák. Szeged ma, 2014. 06. 13. 
72

 Lévai Ferencné beszámolója, JGYRGSZI irattára 
73 Lévai Ferencné beszámolója, JGYRGSZI irattára 
74 Lévai Ferencné beszámolója, JGYRGSZI irattára 
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Az iskola diákjai atlétikai versenyen 2006-ban 
 

Több mint egy évtizede a megyei Kazinczy-versenyen is szerepelnek 
diákjaink a magyartanárok munkájának köszönhetően. Legeredményesebb 
versenyzőink: Rakonczai Rita és Korom Rita. 

Szaktárgyi versenyeken ritkábban indulunk, de azért itt is születtek szép 
eredmények. 2016-ban a városi Návay Lajos történelmi versenyen 2. 
helyezést ért el iskolánk csapata. A Hungaricumok elnevezésű megyei 
vetélkedőn 2. helyen végzett a Juhász Gyula csapata. A Kenguru 
matematikai versenyen Beinschróthné Gazdag Ágnes sok versenyzőt 
indított az elmúlt években. 

 
9. Művészetek iránti érdeklődés 
A színházlátogatások szervezője Kinyóné Kecskés Orsolya számos 
előadásra elvitte az érdeklődőket. A Szegedi Nemzeti Színházban csaknem 
minden előadást megnéztünk – amikor lehetett, akkor a pályázaton nyert 
összegekből. A tantestület eljutott a Vígszínházba, ahol a Jóembert 
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keresünk című darabot néztük meg. Emlékezetes volt a pesti Tartuffe 
előadás is. Kialakult egy színházszerető kis diákcsapat az utóbbi években. 

A rajzversenyek, rajzpályázatok Gombkötő Margit nevéhez fűződnek. 
Sok városi rajzpályázatnak ő volt az ötletadója, meghirdetője: pl. 2012-ben 
a Juhász Gyula Rajzverseny és kiállítás megnyitóján mondott beszédet. Az 
ott kiállított rajzok, festmények sokáig díszítették iskolánk falait. A 
„Szépség koldusa” alapítvány által támogatott „Kedvenc mesém, versem, 
illetve a „Biodiverzitás éve” vagy az „Állatok nemzetközi napja” című 
rajzpályázatok a legemlékezetesebbek. Diákjai sokszor kaptak díjat igényes 
alkotásaikért. Az utóbbi néhány évben Szentpéteri Eszter, Jaksa Bettina, 
Kajti Krisztina, Szatmári Fanni, Szurgent Bianka, Sallai Szabina, Hangai 
Zoltán készítettek díjazott pályaműveket különböző rajzversenyekre. 2016-
ban a Trianon történelmi rajzversenyen I. helyezést ért el a Juhász Gyulások 
10 fős csapata.75 

A közös éneklés öröme sokakat vonz. Bár állandó énekkarunk nincs, de 
a 2003-tól napjainkig tartó időszakban Rakonczás Pál, majd Gilinger Ildikó 
sokat tett az éneklés, a hangszeres zene népszerűsítéséért. Az iskolai 
műsorokban szinte mindig szerepelt kamarakórus. 2010-ben a nagykőrösi 
Népdal- és zsoltáréneklési versenyen bronz minősítést kapott iskolánk 
csapata: Bódi László, Dobcsányi Dóra, Jóni Alexandra, Szabó Dóra.76 

Sok tehetséges diákunk szerepelt a Juhász Gyula Baráti Kör által adott 
műsorokban Erdei Klára jóvoltából, pl. a városi adventi műsorokban: Bódi 
László, Jóni Alexandra, Jóni Andrea, Szabó Barbara, Horváth Rebeka, 
Börcsök Erika, Tápai Bence, Ámond Csilla. 

 
10. Iskolai rendezvények 
A novemberi Nyitott Kapuk Napja régi rendezvényünk, ahol a 
nyolcadikosoknak és szüleiknek bemutatjuk az iskolát. Az igazgatónő 
mellett a rendőrfőkapitány illetve a kórház képviselője is beszél saját 
szakterületéről. A fergeteges önvédelmi bemutató a nap fénypontja. Az 
érdeklődők vérnyomást mérethetnek, felpróbálhatják a terhes-mellényt. 
Három éve a Megyei Pályaválasztási Napokon is hírét viszi iskolánknak egy 
kis csapat Péli Gyöngyi, Erdei Klára és Purgel Zsóka vezetésével. 

Az őszi Természettudományos Nap ötlete Nagy Zsuzsannától származik 
2003-ból. Az oka az a központi rendelkezés volt, ami kb. felére csökkentette 
a természettudományos tárgyak óraszámait. Eleinte Vetró Mihályné 

                                                            
75 Sziréna. JGYRGSZI diáklapja,VI. évfolyam 2015-16-os tanév ÉVKÖNYV 
76 Sziréna. JGYRGSZI diáklapja, I. évfolyam 2010–2011/1. sz. 5. 
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szervezte a TTN programját, később Ráczné Csík Ilona, egy éve pedig 
Nagy Zsuzsanna. Ilyenkor az egész iskola kísérleti tereppé, tudományos 
laborrá válik. Visszatérő előadók Dr. Molnár Miklós, aki játékos és érdekes 
fizikai kísérleteket mutatott be, Dr. Szatmáry Károly csillagász az égbolt 
rejtelmeibe vezetett el bennünket, többször járt nálunk Dr. Labádi Imre 
kémiai kísérleteivel és Nagy Tibor a hódmezővásárhelyi Bethlen 
Gimnáziumból közvetlen stílusával, meghökkentő kísérleteivel nyűgözött le 
bennünket.77 

Erre a napra az osztályok plakátokat, pályázatokat készítettek, pl. 2008-
ban a Reneszánsz Éve, 2009-ben a Csillagászat Éve, 2010-ben a 
Biodiverzitás Éve alkalmából. Emlékezetes volt a Kémia büfé a kovalens 
kötényben felszolgált Mengyelejev (kókusz)golyóival. 2010 után a 
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés témája került előtérbe a 
Csemete Egyesület tagjainak előadásában. 2013-ban a Vízi együttműködés 
Nemzetközi Éve alkalmából a Hagymatikum, a Vízmű és a Víztorony volt a 
TNT helyszíne.78 

December 1-jén minden évben megemlékezünk az AIDS világnapjáról. 
A figyelemfelkeltő műsorokat a szakképzős osztályok készítik Erdei Klára, 
Purgel Erzsébet, Gerzanits Nikoletta segítségével.79 

December 6-án mindig „igazi” Mikulás jön – a diákönkormányzat, és az 
érte felelős Pajerich Mónika jóvoltából –, aki megajándékozza a legjobb 
tanulókat, és az iskola összes tanulóját és dolgozóját. A szép karácsonyfát is 
az IDB veszi, és díszíti fel minden évben. 

A meghitt iskolai karácsonyi műsor előadása a 10. osztályosok feladata. 
A verses, zenés vagy drámai összeállítások könnyeket csalnak a szemünkbe, 
együtt énekelünk a gyertyafényben, a vendéglátó osztályok mézeskaláccsal 
kínálják az iskola összes tanulóját. 

A második félév elején a Szalagavató bál körül forog minden. A 
nagyszabású rendezvény és az impozáns műsor szervezője hosszú évek óta 
Gerzanits Nikoletta. A végzősök októbertől szorgalmasan készülnek a tánc 
betanulásával. A szalagtűzés után a legváltozatosabb műsorszámok 
szórakoztatják a közönséget. A meghívott vendégelőadók mellett egyre 
nagyobb szerepet kapnak iskolánk tehetséges énekesei – az elmúlt években 
pl. – Jóni Alexandra és Jóni Andrea, – az utóbbi esztendőkben – Szurgent 
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 Sziréna. JGYRGSZI diáklapja, II. évfolyam 2011-2012. 1. szám 
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 Sziréna. JGYRGSZI diáklapja, IV. évfolyam 2013-2014. 1. szám 18.  
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Bianka és Börcsök Erika. Néptáncosaink, Kerekes Eszter és Medve Imre is 
gyakran szerepelnek a műsorban. Az est fénypontja mégis az, amikor a  
végzős diákok előadják szalagavató táncukat szüleik örömére. Minden 
évben van egy kis meglepetés is: valamilyen lendületes modern tánc. 

Február végén szoktuk megrendezni a Juhász Gyula Városi Versmondó 
Versenyt, amelyre két verssel (egy szabadon választott és egy kötöttebb 
témájú költeménnyel) készülnek az általános- és középiskolás versmondók. 
A verseny egyre népszerűbb: nő a résztvevők száma – ezt állapítja meg a 
verseny szervezője, Gombkötő Margit.80 

A Juhász Gyula Napok hagyományán nemzedékek nőttek fel. 2003-tól 
ez a programsorozat is sokat változott. Régebben az egyik nap az 
egészséges életmódhoz kötődött, a másik a rendvédelemhez. Ma már csak 
egynapos, de nagyon gazdag kínálattal valamilyen téma köré szerveződik, 
és a sport mindig szerves része. A színes Juhász Gyula Napok közül 
kiemelem a 2006-os Tolerancia napot, amelynek vendégei voltak – többek 
között – a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, a Vakok 
Szövetségének tagjai, a Siketek Szövetsége, a Gördülő Tánccsoport, akik 
kerekes székes táncbemutatót tartottak. Péli Gyöngyi szervező azt mondta, 
hogy megnyugodott azt látva, hogy a gyerekek mennyi szeretettel és 
odafigyeléssel segítették a vendégeket a kezdeti félénkség után. A nap 
programját, mint „jógyakorlatot” is bemutatták a szervezők egy miskolci 
konferencián.81 

A Juhász Gyula Napok hagyományos része a főzés: minden osztály 
elkészíti az ebédjét (pl. a bográcsost), és a rendezvény végén jön az 
osztálylakoma. Régebben a karaoke és a divatbemutató vagy a 
szépségverseny volt népszerű, 2013-ban és 2014-ben a Városi 
Sportcsarnokban az osztályok közötti táncverseny tette izgalmassá a napot, 
de szeretik a tanulók azt a régi-új változatot is, amikor többféle helyszínt 
végigjárhatnak. A Juhász Gyula Napok főszervezői: Péli Gyöngyi, Erdei 
Klára, Kiss Éva Anna, Ormándlaky Péterné. A szervezésben, a helyszínek 
kialakításában szinte minden tanár részt vesz. 

A hagyományos iskolai ünnepségek (október 23. és március 15.) 
méltóak az iskola szelleméhez, a legtehetségesebb diákok szerepelnek a 
műsorokban, melyeket a magyartanárok és az énektanárok szerveznek. A 
megemlékezések (október 6., a kommunista diktatúra áldozatainak 
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emléknapja, a Holocaust Emléknapja, a Költészet Napja) többnyire az 
iskolarádión keresztül közvetített színvonalas műsorok. 

Elérkezünk a ballagáshoz, amelynek 2003 óta a Belvárosi Református 
Templom ad otthont. Az ünnepi műsor összeállítója Gerzanits Nikoletta. A 
templom és az iskola bejárának virágokkal való feldíszítését Kiss Éva Anna 
irányítja ügyes kezű kollégákkal és diákokkal. Az emlékezetes műsor után 
jöhet az érettségi. A tanév végén még egyszer visszamegyünk a templomba: 
az évzáró ünnepségre, amelyet szintén Gerzanits Nikoletta szervez. 
Mennyivel jobb így ünnepélyes keretek között a hűvös templomban átvenni 
a jutalomkönyveket! 

A felsorolt rendezvényekből látható, hogy a közösségépítés fontos része 
pedagógiai programunknak. Ezt a célt szolgálja az IDB is, melynek titkára 
2012-től Pajerich Mónika, előtte: Nagy Diána volt. Az IDB titkárnak nem 
könnyű motiválni a diákokat, ennek ellenére sok jó programot valósítottak 
meg: pingpong verseny, „Egy perc, és nyersz” játék, ingyen mozi, 
kirándulás Bécsbe, papírgyűjtés, sulirádió, a már említett Mikulás, és az 
idén – végre – a farsang (délelőtti jelmezverseny 40 résztvevővel és Mónika 
sütötte farsangi fánkkal), ami a régi szép városi és iskolai farsangok emlékét 
idézte. 

Az osztályokban pedig az osztálykirándulások voltak a legjobb 
közösségépítő programok a Sziréna Ballagó számában olvasható 
visszaemlékezések szerint. Az Országház, a Terror Háza, a Body’s kiállítás, 
a Rendőrmúzeum, az Orvostörténeti Múzeum, a Láthatatlan kiállítás, és más 
budapesti helyszínek voltak a kirándulások célállomásai, de volt olyan 
osztály, amely Visegrádon vagy Diósjenőn szállt meg, a legbátrabbak 
ausztriai hegyi túrára mentek. 

Ennyi 14 év története – nem röviden – mögötte a sok szervezőmunkával, 
a sok átélt élménnyel, 2003-tól, mióta református iskola lettünk. 
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KOTORMÁN ISTVÁN 
 

Szikszai György 
a Keresztyényi Tanítások és Imádságok szerzője 

 
Szikszai György 1738. március 21-én, idős Szikszai György és Kovács 
Szűcs Anna gyermekeként Békésen látta meg a napvilágot. Édesapja a 
békési Református Egyházközség lelkésze. Tevékeny, energikus ember. Új 
templomot és parókiát épít, a templomtoronyba harangokat helyeztet, 
klenódiumokat (kegytárgyakat) vásárol, iskolát fejleszt, másodlelkészi állást 
szervez és emellett nemcsak beszél a szép, nagy családról, de 10 gyermeket 
nevel is. Ilyen otthoni indíttatással a fiatal Szikszai iskolai tanulmányait 
szülővárosában kezdi, majd hamarosan a lényegesen nagyobb 
hódmezővásárhelyi iskolában folytatja. Alig 13 éves, amikor a Debreceni 
Református Kollégium diákja lesz. 1753. május 2-án „subscribál”, azaz 
beíratja nevét a „tógatus diákok” anyakönyvébe. Tudós és nagyhírű teológia 
professzoroktól, többek közt Hatvani Istvántól, Szilágyi Sámueltől, 
Szatmári Paksi Istvántól tanulja a szent tudományt. 

Öntudatos, kemény akaratú ifjú lévén, nehezen tűri a kollégiumi 
korlátokat. Az iskolai törvényszék, a diákokból álló „sedes” hetvenszer 
kénytelen megbüntetni kisebb-nagyobb vétségekért. Később e büntetések 
elmaradnak és olyan bizalmi megtiszteltetés éri, hogy ő lesz a könyvtáros. 

1762 nyarán külföldi tanulmányútra megy Pozsonyon és Bécsen át 
Svájcba és egy ideig a bázeli egyetemen tanul, majd ezt követően 
Hollandiába megy, ahol közel 2 évig Utrechtben és több holland város 
egyetemén képezi magát. 

1765 elején tér haza a szülői házba, tudománnyal és könyvekkel 
gazdagon megrakodva. Ez év április 5-én – nagypéntek napján – Makón 
kezdi el lelkészi szolgálatát. A fiatal, alig 27 éves Szikszai György 
„buzgósággal, hűséggel, vidámsággal és minden erővel” fog itt munkába, 
hogy a rábízott nyájat Isten népévé formálja. 

Szolgálatba lépése első hetében az addig sárral tapasztott 
sövénytemplom helyére egy új templom építésének engedélyét kéri a 
vármegyétől. Az építési engedélyeztetés hét évig is eltart, de a hosszú 
várakozási időt sem tölti tétlenül: második tanítói állást szerez az iskolában, 
klenódiumokat készíttet és megteremti a templomépítés feltételeit. 

Egyháza külső felépítése mellett, annak lelki életéről is gondoskodik, 
amikor külföldi tapasztalatait alkalmazva presbitériumot szervez. A korábbi  
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időkben meggyökeresedett rossz szokások kigyomlálásával igyekszik rendet 
teremteni gyülekezetében. 

Az építési engedély megérkezése után nem telik bele két év, és 1774-
ben elkészül az új templom. Rendet teremt a templomi éneklésben. Ahogy 
minden tevékenységében tette, a prédikációban sem volt elnézőbb, az 
igazságot kimondta, s bizony sokan találva érezték magukat. 

Reformáló, tisztogató törekvései sokaknak nem tetszettek. 1775-ben 
végképp kiéleződött a helyzet Szikszai és Turda István kántor közt, akiről 
kiderült, hogy italos ember, és sokszor ennek hatása a templomi szolgálat 
közben is érzékelhető volt. A presbitérium, ezért a kántort szolgálati ideje 
letelte előtt elbocsátotta. A Turda barátai sérelmükért a lelkész távozását 
követelték és panaszok, vádaskodások indultak ellene. Az elégedetlenkedők 
csak az alkalmas pillanatot várták, hogy megszabaduljanak a rendet szerető 
Szikszaitól. 

1781 szeptemberében tűzvész pusztított Makón „midőn megégett 
hatvanhét ház a hozzátartozó épületekkel, ezeken kívül a Református 
Templom, parókia s abban minden régi irományok, fiú- s leány oskolák”, 
odaveszett sok fáradtságos és áldozatos munka eredménye. 

Szinte mindent elölről kellett kezdeni a gyülekezetnek, s e súlyos és 
nehéz helyzetben, az egyháztagokban ismét fellobbant az elégedetlenség. 
1782-ben – az akkor még szokásos – „papmarasztalás” alkalmával alkut 
ajánlottak: csak úgy hajlandók Szikszait megtartani, ha fele javadalommal 
megelégszik. A gyülekezet két pártra szakadt, az ellene hangoltak nagy 
többséggel távozására szavaztak. Az ügy az espereshez, majd a püspökhöz 
került. 

1783 májusában kilenc ember a parókián Szikszaira tört, és a templom 
kulcsát és az egyház ládáját erőszakkal elvették tőle. Megfenyegették, ha 
nem költözik el, ők majd erőnek erejével kihordják. Erre Szikszai 
feleségével és nyolc gyermekével átköltözött saját házába, makói lelkészi 
szolgálatát félbeszakítva. 

Fél évvel később az egyházi bíróság minden vád alól felmenti és lelkészi 
állásába vissza kívánja helyezni, a történtek után azonban ő ezt nem volt 
hajlandó vállalni. 

Három és fél évig tartó Makó magányosságában írta a Keresztyényi 
Tanítások és Imádságok című munkáját „midőn – úgymond – hivatalom 
nyilvánosan való gyakorlásának félbeszakítása miatt élő nyelvvel nem 
lehetett, írás által igyekeztem, amennyire az én egyszerűségemtől telik, 
hasznossá lenni és az én magányosságomban is az Isten dicsőítésére és 
keresztyén felebarátaimnak a lelkeikben lehető építésére munkálkodónak 
találtatni.” 
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E könyv 1786-ban jelent meg, mely nevét nagyon sok gyülekezet előtt 
azonnal ismertté tette. Már ez év karácsonyán Debrecenben az ispotályi 
gyülekezet lelkésze lett. Tevékenyen részt vett az egyházkerület életében, a 
kerület küldötte az 1791-es budai zsinaton. Az iránta való megbecsülés 
megnyilvánult abban is, hogy 1792-ben Debrecen városi lelkészévé 
választották. 1795-ben a Debreceni Egyházmegye esperese lett. 

Egész élete meg nem szűnő fáradhatatlan munkával telt. Csakugyan égő 
és világos szövétnek volt, amint a felette elhangzott gyászbeszédében 
Ormós András mondja: „Akinek világánál sok eklézsiát örültek.” Fiai közül 
a legtehetségesebb Benjámin volt, aki előbb Kabán volt lelkész, majd 1803-
ban Makón lépett édesapja örökébe. 

Búcsúzó soraiban inti övéit: „Ne úgy nézzétek ezt az én halálomat, mint 
valami nagy szomorú dolgot, hanem úgy, mint ugyan kívánatost, mely által 
megszabadított az Úr engem minden gonosztól és várt boldogságra 
juttatott.” Ezzel a hittel hunyta le szemét 66 éves korában, 1803. június 30-
án. A debreceni Cegléd utcai temetőben nyugszik. 
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Nyomtatásban megjelent munkái közül az első és legjelentősebb műve a 
Keresztyéni Tanítások és Imádságok. Első kiadása 1786-ban látott 
napvilágot. A Biblia, az énekeskönyv és hitvallásos irataink után magyar 
református népünk körében – nyugodtan állíthatjuk – a legelterjedtebb 
vallásos irat. Napjainkig több mint 90 kiadásban jelent meg. Több mint 200 
éven keresztül kísért nemzedékeket bölcsőtől a koporsóig. Gazdag 
biblikussággal, mélyen az igében gyökerező, ugyanakkor világos és 
könnyen érthető tanításával. 

Második kiadott könyve 1787-ben jelent meg Egynéhány prédikációk 
címmel. A harmadik 1789-ben a Mártírok Oszlopa, melyben az első 
keresztyén üldözésekről elmélkedik. Negyedik könyve Közönséges Lelki 
Áldozatok, mely szintén imádságos könyv. Életében utoljára megjelent 
műve 1799-ben A Természeti és Keresztyén Vallás volt. 

 

* 
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FORGÓ GÉZA 
 

Etsedi Miklós prédikátor 
 
Etsedi Miklós 1754 körül Mónospetriben született, Bihar megyében. 
Édesapja református prédikátor volt, édesanyjáról nem szólnak a források. 
Tanulmányait Debrecenben végezte és már ott a poéta előnevet kapta, 
megkülönböztetésül a többi Etseditől. A versírás ebben a korban nem volt 
idegen a kollégium diákjaitól. Ennek a tevékenységnek azonban édesapja 
nem örült és ellenérzését sem titkolta el. „Ő fiának poétáskodását 
teljességgel nem tűrheti, mert hiszen azért még egy pogány is érzékenyen 
megfenyítette gyermekét” – idézte Ovidiust Etsedire vonatkoztatva az Uj 
magyar athenas.1 

A teológia elvégzése után Hódmezővásárhelyre hívták gimnáziumi 
rektornak 1781-ben. A svájci és hollandiai tanulmányútra induló Tóth Pál 
helyét kellett betöltenie. Elődje hazatértét követően könyvadománnyal 
gazdagította a város református tanulóközösségét. Etsedi Miklós latin 
nyelvű versben emlékezett meg tettéről, amely F. Sanctus Minerva című 
munkájába bejegyzett epigramma 1781-ből: „Nem láthatta ez iskola annak 
előtte Minervát, / Tóth Pál csalta ide bő adományaival. / Most, hogy a 
helvét s hollandusok is hazaadták, / Pannon földjére épen egészségben: / 
Egykori jóakaratja jelét nyomban kimutatta, / Tárgya s csínja szerint itt e 
komoly könyvvel.”2 

Etsedi Miklós rövid hódmezővásárhelyi tartózkodása alatt kötött 
házasságot Szőnyi Eszterrel, a neves lelkész Szőnyi Benjámin lányával. 
Sajnos hamar elvesztette párját. Másodszor is megnősült és a debreceni 
Nagy Juliannával kötötte össze életét. Két gyermekük született: Eszter és 
Miklós. Fia a Szamos parti Pettyénben, Szatmár megyében volt 
lelkipásztor.3 

Hódmezővásárhelyen bővült tudása, előfizetett az 1780-as években 
megjelenő fizikoteológiai munkákra. Az olvasottakat feltételezhetően 

                                                 
1 Kiss Károly – Kálmán Farkas – Bierbrunner Gusztáv: Uj Magyar Athénas. 
Budapest, 1882. 109. (Továbbiakban: Kiss– Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar 
Athénas) 
2 Nagy István (főszerk.): Hódmezővásárhely története 1. Hódmezővásárhely, 1984. 
(Továbbiakban: Hódmezővásárhely története 1) 
3 Szirbik Miklós: Makó várossának közönséges és az abban lévő reformata 
ekklésiának külön leírása. Makó, 1926. 51. (Továbbiakban: Szirbik: Makó 
várossának közönséges …) 
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megvitatta Szőnyi Benjáminnal is, aki szintén megvette ezeket a műveket. 
Egyet értettek a Debrecenből kiinduló a tanügyi reformokkal is. Etsedi 
Miklós rektorsága alatt 11 diák tanult tovább a debreceni kollégiumban.4 

1783-ban a makói egyházközség elhatározta egy másodlelkész 
alkalmazását, mert növekedett a reformátusok lélekszáma és a feladatok is 
sokasodtak. Meghívták Etsedi Miklóst Csanád vármegye fővárosába, 
azonban csak az után érkezett meg, hogy megjárta a szokásos svájci és 
hollandiai utat, mint előtte oly sokan pl. Szikszai György (1738–1803) vagy 
utána Szirbik Miklós (1781–1853) makói lelkipásztorok. Makói hivatalát – 
ahonnan nem sokkal előtte űzték el Szikszai Györgyöt – 1784 
decemberében vette át.5 

Már ekkor sokakkal levelezett, így ismert volt a kor értelmisége előtt a 
makói költő és prédikátor. Személyiségében az irodalom és a reformáció 
találkozott. A 16–17. századi reformátor elődeihez hasonlóan ő is tudta, 
hogy az írni-olvasni tudó emberekhez eljuttatott tanítások révén harcolhat a 
bűn, a babona és a hiszékenység ellen.6 

Jó kapcsolatot ápolt Péczeli Józseffel (1750–1803), akivel egy időben 
végezték a debreceni teológiát. A komáromi prédikátor a helyi Tudós 
Társaság megalapítója, a Mindenes Gyűjtemény c. folyóirat szerkesztője 
volt. Etsedi Miklós iskolatársának halálakor fájdalmas emlékverset írt, 
amelynek sorait a makóiak még évek múltával is ismerték: 

 
„Zavaros Maros megáradt vizének, 

Kerengő partján zeng keserves ének, 
Mert a hírharangok, amit csendülének, 

Péczeli József az, kit eltemetének. 
 

Sírva jött le habja az Öreg Dunának, 
Zokogva súgja azt a halas Tiszának, 

Az pedig a régi Maros szomszédjának 
Követsége által üzené árjának…”7 

 

                                                 
4 Hódmezővásárhely története, 1. 629. , 634. , 642., 665. 
5 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 2. köt. Budapest, 1983. 
(Továbbiakban: Szinnyei: Magyar írók élete és munkái) 
6 http://digit.drk.hu/books/kalvin-
500/04_Reformatus_identitas_es_magyar_irodalom.pdf (Letöltve: 2017. január 10.) 
7 Kis – Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar Athénas, 119. 
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Etsedi Miklós Makón írta legtöbb versét, ezeket két kötetben 
olvashatjuk. Az első a Bágyadt lelkeket élesztgető tsendes muzsika, az az 
egynéhány kegyes énekek, amelyeket „A kegyes Elmélkedésekben 
gyönyörködő, és a’ magányos Éneklésekben magokat örömmel gyakorolni 
szokott hűséges Keresztényeknek kedvekért készített.” Törekvése sikeres 
volt, hiszen 1794 és 1856 között hétszer adták ki: Buda 1794., Vác 1795., 
Buda 1807., Debrecen 1819., 1832., Buda 1839 és Debrecen 1856. A 
kiadások számából látható, hogy már életében népszerűvé váltak 
költeményei.8 

A „tsendes muzsika” az Elöljáró beszéden kívül tizennégy fő részből áll. 
Olvashatunk még Virrasztó énekeket: Egy hűséges lelkipásztor felett, Egy 
jó bíró v. tanácsbéli ember felett, Egy kegyes szegény ember felett, Kegyes 
gazdagember felett, de található Gyógyulás közben mondható ének és 
Halotti könyörgés is. A virrasztó énekeket Makón és környékén még jóval 
Etsedi Miklós halála után is ismerték és énekelték.9 

A magyar reformátusság társadalmi bázisát elsősorban a földművelő 
parasztság és a kisnemesség jelentette. Lelki életüket a vasárnapi 
templomba járás mellett, a zsoltáréneklés hagyománya és a gyermekeik 
református iskoláztatása jelentette.10 

Így nem csodálkozhatunk azon, hogy a második kiadást Varga István 
makói gazda fizette.11 Jótékony tettén is látszik, hogy a makói reformátusok 
olvasó emberek voltak. Szirbik Miklós a város első történetírója is 
megemlékezik arról, hogy „alig van ollyan ház, mellyben Biblia és 
Keresztyén Tanítások, ollyan pedig egy sints, mellyben Soltár és apró 
Könyörgéses könyvek ne volnának. Tartanak némellyek Biblia 
magyarázatokat, Prédikátziókat, Históriákat és verses könyveket”, talán 
éppen Etsedi verseivel is találkozhatott.12 

Második kötetének címlapján ezt a barokkosan hosszú címet 
olvashatjuk: Sok tövissek között felnőtt sárga liliom, azaz egynéhány ollyan 
elmélkedések mellyeket hosszas sínlődése között gyűjtögetett és nagyrészint 
beteg ágyának szélin versekbe szedegetvéd le írtt; azután pedig némelly 
virrasztó Énekekkel és halotti Búcsúztató versekkel toldalékul megbővítvén 
közhaszonra kibocsátott Etsedi Miklós A P. Makai Reformáta szent Ecclésia 

                                                 
8 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, 
9 Kiss – Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar Athénas, 110. 
10http://digit.drk.hu/books/kalvin-
500/04_Reformatus_identitas_es_magyar_irodalom.pdf (Letöltve: 2017. január 10.) 
11 Kiss-Kálmán-Bierbrunner: Uj Magyar Athénas, 110. 
12 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 87. 
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elfelejthetetlen hűséges lelki Pásztora. A verseskötet „Elöljáró beszéd”-ét 
„Püspök Makó várossában, 19-dik májusában 1802-ben” keltezte és 
Szegeden Grün Orbánnál jelentette meg 1805-ben.13 

A második kiadásra sokáig kellett várni, ez már nem volt annyira 
kedvelt és népszerű, mint első verseskötete. Végül Kis Németh János 
szorgalmazta újbóli kiadását és Kner Izidor gyomai nyomdájában látott 
napvilágot 1884-ben.14 

Fazekas Mihály és Csokonai Mihály kortársát a bibliográfiák a 19. 
században még számon tartották. Találkozhatunk nevével pl. a Csokonai 
Albumban, Petrik Géza Magyarország bibliográfiája 1. kötetében, Kiss 
Károly szerkesztette Uj Magyar Athenásban, Szinnyei József Magyar írók 
élete és munkái 2. kötetében, de kapott néhány sort Danielik József magyar 
írókról összeállított gyűjteményében is. 

Később azonban elfeledkeztek az „elmélkedéseket” közrebocsátó 
költőről,15 és a 20. században íródott irodalomtörténeti összefoglalók már 
nem említik. Értékelési és beillesztése a kor irodalmába nem történt meg. 

Etsedi Miklóssal legbővebben az Uj Magyar Athenas foglalkozott, 
amely számba vette az „újabbkori magyar protestáns egyházi írókat” az 
1870-es évek közepéig. A címet Bod Péter (1712–1769) Magyar Athenása 
ihlette. Az Új Magyar Athenás vonatkozó szócikkét Kiss Károly fogalmazta 
és másfél oldalt szánt a prédikátor életének és műveinek. Megállapította, 
hogy „eredeti költői tehetséggel bírt. A Sárga liliom betegsége alatt támadt 
gondolatait s megnyugtató és szabadító Istenhez vezérlő érzelmeit írja le 
négysoros alexandrinekben”.16 Ezt a klasszikus „négysorú és kadenciájú” 
verselési formát nem véletlenül választotta. A miértre maga adja meg a 
választ: „a magyar nyelv a verseknek ezt a nemét eleitől fogva vele született 
érzékenységgel kedvellette, hogy abban a tudósok mindenkor 
gyönyörködtek; azzal a tanulatlanabbak meg elégedtenek; sőt a minden 
tanulás nélkül fel neveltettek is, annak, az igaz magyar szívreható természeti 
szépségétől olly igen meg győzettek.”17 

Giday Kálmán a Csongrád Megyei Hírlap 1985. december 7-i hasábjain 
közzétett feltételezése szerint Etsedi olvasottsága széleskörű lehetett, 

                                                 
13 Etsedi Miklós: Sok tövissek között…Szeged, 1805. 
14 Etsedi Miklós: Sok tövissek között…Gyoma, 1884. (Továbbiakban: Etsedi: Sok 
tövissek között) 
15 Danielik József (gyűjtötte): Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. II. kötet. Pest, 
1858. 64. 
16 Kiss – Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar Athénas,110. 
17 Etsedi: Sok tövissek között, 4–5. 
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ismerhette Goethe Wertherjét is. „Költészet azonban ugyanazt a népiességet 
és a szentimentalizmuson kívül ugyanolyan rokokó vonásokat mutat, mint 
Csokonai költeményei.” Nem csak rá hatottak, hanem ő is hatott más írókra. 
Gondolatisága fellelhető a szegedi Szluha család egyik tagjának néhány 
költeményében, a makói Gilitze István parasztköltőnél, az orosházi Oláh 
Istvánnál, sőt a szegedi 1848-as költeményekben is (Futaki csata, Verseci 
győzelem, Újszegedi csata, Szenttamás bevétele).18 

Legutóbb Molnár János foglalkozott Etsedi Miklóssal. Szerinte azért 
felejtették el, mert a világiasodó irodalmi élet az „egyházi költőre” már nem 
figyelt. Ugyanakkor a vallásos nép körében még sokáig népszerűek 
maradtak versei.19 

Az egyházi költő valóban a magyar reformátusság identitásának, az 
irodalomra is hatást gyakorló tényezője volt a bibliciznus, nyelvben, 
erkölcsben és szemléletmódban egyaránt, ezt próbálta közvetíteni a Makón 
szolgáló lelkész.20 

Etsedi Miklós helyi működéséről kevés adatunk van. Szirbik Miklóstól 
tudjuk, hogy ebben az időszakban 1787–88-ban húzták föl a templom 
kőtornyát és 1790-ben – a ma már nem álló – kerítését. 1787-ben 
készíttettek két harangot, 1788-ban Veréb Péter kecskeméti órásmesternél 
megrendelték a toronyórát, amelynek pontossága messze földön híressé 
vált.21 

Az egyházközség láthatóan gyarapodott a kor viszonyai adta 
lehetőségek között. Az államhatalom sem volt már olyan ellenséges II. 
József korában, mint elődjei alatt. Az 1781-es türelmi rendelet jelentősen 
javított a reformátusok helyzetén is. További segítséget jelentett, hogy az 
1790–91-es országgyűlés törvénybe is iktatta a protestánsok és az 
ortodoxok szabad vallásgyakorlását. 

A város két lelkésze azonban elég gondot okozott egymásnak és a 
református közösségnek. „Etsedi Gyarmathi Ferenc tisztitársán nem sokat 
adván, e pedig tűrni nem tudván, s majd a dologba holmi pletykák miatt az 
Ekklésiának több alsórendű tagja keveredvén: ebből támadt egy ollyan 
gyalázatos per, mely T. Csanád Vármegye Törvényszéke előtt esztendeig 

                                                 
18 Giday Kálmán: Csokonai kortársai Makón és Vásárhelyen. Csongrád Megyei 
Hírlap, 1985. 12. 7. 
19 Molnár János: Etsedi Miklós, Bágyadt lelkeket élesztgető tsendes muzsika, az az 
egynéhány kegyes énekek. Makói História 2003/2 –4., 4–5. 
20 Uo. 5. 
21 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 94–95. 
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folyt.”22 A per iratai a levéltárban nem találhatók, így erről a vitáról többet 
nem tudunk. 

Etsedi Miklós 1801 őszén ágynak dőlt és öt hónapig fölkelni is alig 
tudott. Betegségét pontosan nem lehet meghatározni, azonban utalt rá: 

 
„Megfáztam először. Azután izzadtam, 
Mint lekaszált fű akkép’ el lankadtam, 
S jóllehet testemmel ágyban maradtam, 
De lélekben égre Istenhez szaladtam.”23 

 
Lelkészi föladatait „élő nyelvvel és hangos szóval” nem volt képes 

ellátni, de idejét nem „sóhajtozó nyögéssel és fájdalmat szaporító 
panaszkodással, hanem inkább csendes elméjű példaadással és az Isten 
népének írás által ki telhető oktatásával tölteném el […] ha fölülhettem, író 
kezem és ujjaim az írásra nem reszketők, hanem mindenkor készek és 
alkalmatosak voltak” – írta bevezetőjében.24 

A lelkészek közötti ellentéteket a betegség sem csökkentette. Az 1802. 
október 29-én tartott ekklézsia gyűlésen Nagy István közölte, hogy a vita 
miatt Gyarmathy Ferenc „itten a hivatalt tovább folytatni teljességgel nem 
akarja.” Egyúttal javasolta, hogy Juhász István gyulai prédikátort hívják 
meg Makóra. Raffai Ferenc erre indulatosan válaszolta: „ő kelme minekünk 
nem kell.” Szerinte „Gyarmathy Ferenc tiszteletes úr cselédje [Etsedi 
Miklós másodlelkész] akarta a háborúságot”, és ragaszkodott a tiszteletes úr 
helyben maradásához. Gyarmathy azonban ekkorra már „megunta a sok 
alkalmatlanságot” és „ő kelmével együtt nem akart maradni.” Etsedi tábora 
erősebb lehetett, mert végül a gyulai lelkész meghívását döntötték el.25 

A lelkészek vitájában végül az egyháztanácsi ülés kívánt bíráskodni, 
ezért 1803 február elejére össze is hívták Makóra, de mindent megoldott a 
régóta betegeskedő Etsedi Miklós halála.26 Az összegyűlt egyháztanács így 
bíráskodás helyett „utolsó tisztessége megadásában résztvevén, tanúja volt a 

                                                 
22 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 51. 
23 Etsedi: Sok tövissek között… 
24 Etsedi: Sok tövissek között… 
25 Makó Belvárosi Református Egyházközség Ekklésiai gyűlések jegyzőkönyve. 
1802. 10. 29. 
26 Tóth Ferenc: Egyházak, oktatás, kultúra. In: Blazovich László (szerk.): Makó 
története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. 620. (Továbbiakban: Tóth: Egyházak, 
oktatás, kultúra) 
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makóiak megholt papjuk eránt való nagy szeretetének, kik őtet a templom 
mellett lévő kriptácskában eltemették” február 7-én.27 

Gyarmathy Ferenc néhány hónappal később Szentesre ment, ahol jól 
megfért az Etsedit „igen kedves prédikátor”-nak nevező Kiss Bálinttal.28 

Etsedi Miklós volt az első, akit a templom mellé temettek, nem is 
követték sokan, csak ketten: Szikszai Benjámin és Szöllősi Antal. A makói 
hívek bizonyára nagyon kedvelték, még egy szép sírtáblát is faragtattak 
fából. Elhelyezésének körülményei nem ismertek, de feltételezhető, hogy 
1828 márciusában történt, amikor Szikszai Benjámin fa sírtábláját is 
kifaragták, hiszen szinte teljesen egyformák. Talán éppen Szirbik Miklós 
volt az, aki szorgalmazta mindkét tábla elkészíttetését. A sírtáblára Etsedi 
saját magának, latinul írt versét faragták: 

 

„Testem s árnyam zárja magába e kis halom, ím lásd: 
Lelkem béfogadták mennyei szent seregek. 

Tisztem „Pásztor” volt, s csendeskén egybe’ „Poéta”, 
Vesszővel vert és lantot ütött ez a kéz. 

Vándor, géniuszom kedveld hát s hamvaim’ egyként: 
Míg élsz, mindezeket semmibe’ meg sohase bántsd! 

Hattyúdalomként aki e pár sort vélem íratta: 
Légyen a glória szent Istené egyedül!” 

(Fordította: Varga Zsigmond)29 
 

                                                 
27 Kiss Bálint: A Békés–Bánáti Református Egyházmegye története. Szeged, 1992. 
223–224. 
28 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 51. 
29 Tóth: Egyházak, oktatás, kultúra, 620. 
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FORGÓ GÉZA 
 

Szikszai Benjámin prédikátor 
 

A Szikszai család Zemplén megyéből származott. Nemesi címet II. 
Rudolftól kapták 1591. május 9-én.1 Szikszai Benjámin, Szikszai György 
prédikátor és Bátori Sára negyedik gyermekeként 1772. január 19-én 
született Makón. Tanulmányait Debrecenben végezte, ahol rövid ideig 
köztanítóként dolgozott 1796–97-ben. A következő évben a debreceni 
diákok szokásos külföldi tanulmányútján volt, majd újra debreceni tanító. 
1799-től Kabán lelkész.2 

Szikszai Benjámint 1803 április végén hívták meg Makóra első 
prédikátornak 300 forint éves fizetéssel, Etsedi Miklós halála és Gyarmathy 
Ferenc távozása után.3 Sajnos a lelkészek közötti egyenetlenségek annak 
ellenére sem csitultak, hogy mindenki új volt Makón. Valószínűleg ez az 
egyházközségen belőli ellentétekre vezethető vissza. A helyettes káplánnak 
Makóra került Bíró Mihály „magától koholt, s a nép közt elterjesztett hazug 
vádaskodásaival az én becsületembe gázolt” – írta Szikszai, aki nem tudott 
megbékélni az új káplánnal, sőt „attól a kenyeret – fejét megrázva – nem 
vette el, nem élt az úrvacsorával.” A felháborodás nagy lehetett, mert 
vizsgálatot is elrendeltek, amely elmarasztalta Szikszai Benjámint 
viselkedéséért, a káplánt viszont menesztette.4 

1809-ben új másodprédikátor érkezett Makóra Szilágyi József 
személyében, mert Tóth István az előző évben meghalt. Sajnos Szikszai 
vele sem tudott jó viszonyt kialakítani, szomorúan írta Szirbik Miklós: 
„Közte, ’s Collégája közt a régi viszszálkodások újra feléledtek, az egymás 
kipapolása módivá lett.”5 A helyzeten változtatni kellett, ezért az 1810. 
március 19-i egyházlátogatáskor kimondták a megbékélést. Június 10-én 

                                                 
1 Barna János – Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanádvármegyében. Makó, 
1913. 190. 
2 Szinnyei József: Magyar írók. Budapest,  
3 Szirbik Miklós: Makó várossának közönséges és az abban lévő reformata 
ekklésiának külön leírása. Makó, 1926. 52. (Továbbiakban: Szirbik: Makó 
várossának közönséges) 
4 Tóth Ferenc: Egyházak, oktatás, kultúra. In: Blazovich László (szerk.): Makó 
története a kezdetektől 1848-ig. Makó, 1993. 591. (Továbbiakban: Tóth: Egyházak, 
oktatás, kultúra) 
5 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 53. 
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már Szikszai Benjámin utazott cononica visitációra Lendvai János és Szántó 
János táraságában Vésztőre.6 

A szóban kimondott megbékélés 1817-ig tartott. Februárban nyolctagú 
küldöttség hívta meg a makói lelkészeket meghallgatásra, Békésre. Szilágyi 
el is ment, de Szikszai megsértődött az alábbi szavakon: „Majd 
megkongatjuk mind a két papot, majd meglássuk, mi lakik bennek”, és nem 
utazott el. A helyzetet végül Szilágyi József oldotta meg azzal, hogy 
elfogadta a doboziak meghívását és elment lelkésznek a békési városba, 
ahonnan viszont Szirbik Miklós tért vissza szülővárosába, és a jövőben jól 
megfért az édesapja nehéz természetét öröklő Szikszai Benjáminnal.7 

A református egyház az oktatásra nagy gondot fordított. 1804-ben 
fölépült a „belső leány Oskola”, a külső leány iskola épületét 1821-ben, a 
középső leány iskolát pedig 1822-ben vásárolták meg.8 

Szikszai Benjámin a református ekklézsia 1810. február 10-én tartott 
gyűlésén számolt be arról, hogy a „fiú oskola épülettyei úgy meg 
romladoztak, és oly szorosak, hogy azok éppen alkalmatlanok és nem 
elegendők volnának mind a tanítók mind a tanulók számához képest.” A 
presbiterek ekkor határoztak új iskola építéséről, amelyhez pénzt is találtak, 
mégpedig a templom megnagyobbítására szánt összeget fordították az 
iskola céljára.9 

Az építkezést 1812-ben kezdték meg és a város első emeltes 
iskolaépülete valósult meg, az un. nagy „oskola.” A munkálatokat a 
napóleoni háborúk hátráltatták, de a persbitérium1816. szeptember 22-én 
tartott ülésén megvitatták a tervezett „ambitus formáját”, majd elfogadták 
Georg Bauer pallér tervét.10 

1818-ban az elavult famennyezetet a ma is látható stukatúr mennyezetre 
cserélték ki és kibővítették a két végső karzatot. Ebben az évben hozatták az 
orgonát is. 1813-ban és 1826-ban új harangokat vásároltak Eberhardt 
Henrik pesti öntödéjéből. 1822-ben arannyal futtatott ezüst poharat 
készítettetek. Szilesy Páltól és Posgay Jánostól pedig kaptak egyet-egyet. 
Özv. Jenei Péterné és Nagy Zsuzsanna varrt kék selyem asztalterítőt arany 
csipkével 1825-ben.11 

                                                 
6 Kiss Bálint: A Békés–Bánáti Református Egyházmegye története. Szeged, 1992. 
155. (Továbbiakban: Kiss: A Békés–Bánáti Református Egyházmegye története) 
7 Tóth: Egyházak, oktatás, kultúra, 591. 
8 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 90-91. 
9 Makó Belvárosi Református Egyházközség. (továbbiakban: MBREK) Egyházi 
gyűlések jegyzőkönyve. 1810. 02. 11. 
10 MBREK. Egyházi gyűlések jegyzőkönyve. 1816. 09. 22. 
11 Tóth Ferenc (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 2000. 212. 
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Szikszai Benjámint 1811. február 20-i szentandrási egyházmegyei 
gyűlésen ülnökké (assesor) választották.12 

1815-ben Kiss Bálint ülnök, Szabó János és Boros Dániel fiscalisok 
társaságában mint tanácsbíró utazott Gyomára megvizsgálni a 
templomépítés körülményeit. Megállapították, hogy a templom építésén 
fáradozók „semmi kárt tenni nem akaró jó emberek voltak.” Azokat viszont, 
akik az ellenkezőjét terjesztették megfenyítették és átadták a törvény 
kezére.13 1822. március 13-án Makón volt az egyházmegyei gyűlés, amikor 
megválasztották az új eklézsiai és világi ülnököket.14 

Etsedi Miklós alatt a makói református lelkészség kis irodalmi sziget 
volt az alföldi mezővárosban. Ez a szerepe Szikszai Benjámin alatt is 
megmaradt, hiszen édesapja – Szikszai György – és elődje nyomdokaiba 
lépve maga is gyakran mártotta tintába a tollat és műveit meg is jelentette. 

Makón írta és saját költségén Szegeden Grün Orbánnál jelentette meg 
1814-ben a Biblia szövétneke c. művét, amelyben „Szent Máté 
Evangyéliumát magyarázza a templomban elmondódni szokott mód 
szerént.” A munka valójában Freisz J. H. zürichi lelkész 1732–33-ban 
megjelent délesti órákra szánt biblia magyarázatának átdolgozása. 
Előszavában megígérte, hogy az Ó-és Újszövetség többi részét is kiadja, „ha 
a mostaninál több előre való fizetése leszen.” Ez nem következett be, így 
nem is jelenhettek meg.  A Biblia szövétneke ismert és népszerű lehetett a 
vallásos emberek körében, ugyanis „magán használatra szánta, de szószékbe 
is fölvivék öregeink.”15 

Makón született és a szegedi Grün nyomdában jelent meg a Biblia 
Győzödelme c. munkája is 1824-ben. Molnár János részletes elemezés után 
megállapította, hogy „a Biblia Győzödelme a felvilágosodás politikai 
következményeivel leszámoló restauráció virágkorában készült és jelenik 
meg. Mintegy az egyház felzárkózását jelzi a politikai restauráció felé.”16 

Magyarország a felvilágosodás korának Biblia kritikájával viszonylag 
későn ismerkedett meg. Szikszai név szerint is felsorolta a számára 
„hitetleneket”: Hobbes, Blount, Herbert, Tindall, Wolston, Collin, Morgan, 

                                                 
12 Kiss: A Békés–Bánáti Református Egyházmegye története, 156. 
13 Kiss: A Békés–Bánáti Református Egyházmegye története, 159. 
14 Kiss: A Békés–Bánáti Református Egyházmegye története, 163. 
15 Kiss Károly – Kálmán Farkas – Bierbrunner Gusztáv: Uj Magyar Athénas. 
Budapest, 410. (Továbbiakban: Kiss – Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar Athénas) 
16 Molnár János: Biblia győzödelme, mellyet készített Szikszai Benjámin makai 
prédikátor. Makói História 2003/3–4. 5. (Továbbiakban: Molnár: Biblia 
Győzödelme) 
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Chubb, Mandville, Hume, Bolingbroke, Plazonov, Lessing és Voltaire 
személyében.17 

Közülük kiemeli Voltaire írásait. Azt tapasztalta, hogy német, francia és 
olasz nyelven olvasható művei különösen a fiatalságot fertőzték meg. Fő 
okai „az emberi természet eredendő romlottságában” keresendők, így a 
kételkedésre való hajlam, kevélység, fennhéjázás, az újdonság majmolása, 
az exhibicionizmus és a szabadság túlzott szeretete.18 

Szikszai Benjámint foglalkoztatták a „nagy eszmeáramlatok” is. A 
reformáció 300. évfordulóján felmerült az unió a katolikus egyházzal. 
Báthory Gábor dunamelléki püspökkel értett egyet, aki szerint nem az 
egyesüléssel, hanem a békés egymás mellett éléssel kellene foglalkozni. 
Ennek adott hangot A római katolikusok és protestáns keresztyének között 
fenn álló unio c. két kötetes művében. Molnár János szerint ezt tarthatjuk 
legeredetibb művének. Abból az elvből indult ki tehát, hogy megvalósítható 
a különböző keresztény vallások közötti békesség.19 

Szikszai a Makón tapasztaltak alapján is kialakíthatta nézetét. A 
városban a különböző felekezetek között harmonikus együttélés volt. 
Lelkésztársa Szirbik Miklós így írt erről: „örömmel említem itt azt a szép 
egyességet, barátságot, melly Makón a különböző Vallásbeli felekezetek 
között uralkodik. Nem tudnak itt semmit arról az idegességről, mellyet sok 
helyen a felekezetek között tapasztalni; a barát választásban, s 
társalkodásban nem kérdik azt, hogy tiszteli valaki az Istent?”20 

Szikszai nézeteit mindkét oldalról érte kritika. Filó Lajos 1860-ban 
Sárospatakon közölt írásában bírálta: „kevéssel több fáradtság mellett azt is 
megmutathatta volna Szikszai, hogy a keresztyén, zsidó, mohamedán sőt 
pogány vallások közt is a dolog valódi lényegére nézve különbség nem 
létezik. Szikszai célja bizonyosan nem volt más, mint megmutatni, hogy a 
különböző felekezetek közti különbségek nem oly nagyok, hogy azok miatt 
egymást szeretettel testvérek gyanánt ne tekinthetnők, csak, hogy e szép 
igazságot Szikszai egy, az exegesist egészen kigúnyoló s a tudomány 
komoly férfiai előtt méltán nevetséges alakban feltüntető módon kívánta 
bebizonyítani.”21 

Szikszai irodalmi működésével foglalkozók, így Szinnyei József 
bibliográfus, Zoványi Jenő egyháztörténész vagy Kiss Károly egyaránt úgy 

                                                 
17 Molnár: Biblia Győzödelme, 5. 
18 Molnár: Biblia Győzödelme, 5. 
19 Molnár: Biblia Győzödelme, 6. 
20 Szirbik: Makó várossának közönséges…, 43–44. 
21 Kiss – Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar Athénas, 411. 
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vélték, hogy „atyja kézirata után”22 adta közre írásait. Molnár János 
azonban részletesen megvizsgálva műveit arra a következtetésre jutott 
miszerint a „Biblia Győzödelme és az unióval kapcsolatos beszélgetések 
stílusa, szókincs annyira hasonlít, hogy szerzőség kérdésében felül kell 
vizsgálni a neves életrajzíró megállapításait.” Logikus következtetést is 
levont: édesapja aligha foglalkozhatott halála utáni eseményekkel.23 

Utolsó művét Beszélgetések címen, három kötetben Szegeden, 1825-ben 
adta ki.24 

Szikszai Benjámin 1828. március 5-én, délután háromkor elhunyt. A 
presbiterek döntése szerint a „Tiszteletes Urnak hideg tetemei a Templom 
fala mellé készítendő kriptába tétessék” Etsedi Miklós mellé. A fából 
készült tábla szövege az alábbi:25 

 
„nagy Tiszteletű, ’ s Nagy tudományú 

Szikszay Beniámin Úrnak, 
Ama’ munkás, és hasznos életű 
Nagy SZIKSZAY GYÖRGY 

méltó Fijának 
kit 

Makó szűlt, 
Debreczen és külfőld nevelt, 

Kaba jókor megtisztelt, Végre az érdem hazájába hozott, 
Kiben 

A’ Makai Refor. Ekklé’sia 25 esztendőkig volt buzgó, 
és fáradhatatlan Lelki pásztorát, 

A’ N.T. Békési Egyházi Vídék bölts Köz-kormányzóját, 
A’ vígasztalhatatlan özvegy, Tiszt. Ns. Margitai ’Sofia asszony, 

elfelejthetetlen Férjét, 
A’ magzatok: Sofia 

(: T. T. Ferentz H. M. Vásárhelyi Prédikátor Úr Házastársa:) 
Beniámin, György, Klára, Dániel, Jó’serf igaz indulatú Attyokat, 

A Barátok érzékeny barátjokat, 
A Tudományok serény előmozdítójukat veszették el: 

Lelkétől elhagyott teste, 
Életének 56-dik Esztendejében 

Mártius 9 napján 1828. 
A’ háládatos nyájtól 

Ide tétetett.” 

                                                 
22 Kiss – Kálmán – Bierbrunner: Uj Magyar Athénas, 411. 
23 Molnár: Biblia Győzödelme, 5. 
24 Tóth: Egyházak, oktatás, kultúra, 621. 
25 MBREK. Egyházi gyűlések jegyzőkönyve. 1828. 03. 06. 206. 
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PÁL LÁSZLÓNÉ SZABÓ ZSUZSANNA 
 

Szirbik Miklós református prédikátor, 
Makó első történetírója 

 
A makói születésű Szirbik Miklós (1781–1853) fiatal koráról kevés 
ismerettel rendelkezünk. A család őse a XVIII. század első évtizedeiben 
költözött Makóra. Apja gazdálkodó volt, anyja neve Kovács Katalin. Kilenc 
gyermekük született, köztük hat fiú. Kezdetben Szabó Ferenc praeceptornál 
tanult, majd Debrecenbe került, könyvének több helye valószínűsíti ezt. 
1808–1809-ben Göttingában teológiai hallgató volt.1 Ekkor készült egyetlen 
ismert arcképe. Anyagi javakra nem törekedett, kedvenc mondása: „Soha 
életemben nem volt 100 forintom egy rakáson, hanem amire kellett, arra 
mindig volt".2 

Tanulmányai befejezése után két évig Feketegyarmaton lelkészkedett. 
Azután Doboz község választotta prédikátorává, majd pedig 1817-ben 
szülővárosába került, ahol 12 éven át paptársával példás egyetértésben 
működött egyháza javára. Szikszai Benjámin halála után, 1828-ban ő lett 
Makó város első prédikátora, és viselte e tisztséget 1853-ban bekövetkezett 
haláláig. A nagy felkészültségű és szimpatikus személyiségű pap gyorsan 
emelkedett pályáján. 1829-ben már Csanád vármegye táblabírája volt. 
Visszautasított minden kitüntetést. Csupán egyházának és szülővárosának 
kívánt élni.3 

Boldog családi életet élt Soós Lídiával, egy szentesi földbirtokos 
leányával. Házasságukból 12 gyermek: 4 fiú és 8 leány született. Miklós fia 
életének 20. évében, debreceni teológus korában halt meg. Öt gyermeke ért 
el magasabb kort: Lídia, Viktória, Gábor, Róza és Eszter.4 

Szirbik Miklós hosszú papi munkásságának eredményei: az egyház 
szellemi és anyagi vezetésének biztos alapokra helyezése, a tűzvész után 
még szükséges építkezések folytatása és befejezése, az oktatásnak 
megfelelő színvonalra emelése, az egyházi levéltár rendezése és 
feldolgozása. Más felekezetekkel szemben nem volt türelmetlen, 
munkássága mindenütt tekintélyt biztosított számára. Állandóan olvasott és 

                                                 
1 Eperjessy Kálmán: Szirbik Miklós élete és munkássága. In: Szirbik Miklós 
Társaság Füzetei 1. Szerkeszti: Tóth Ferenc. Makó, 1996. 3. 
2 Uo. 4. 
3 Uo. 4. 
4 Uo. 4. 
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tanult. Könyvtárában debreceni és göttingai könyvein kívül több magyar és 
latin nyelvű munka volt. Feljegyzéseket készített városa és egyháza 
múltjával kapcsolatban. 

Régi históriákat, okleveleket, iratokat tanulmányozott. Bejárta a 
környéket, személyesen gyűjtött tapasztalatokat.5 1836-ban készült el fő 
munkája: Makó Várossának közönséges és az abban lévő Reformata 
Ekklé'siának különös Leírása. 

Két részből álló műve 223 oldal terjedelmű. Az első rész a város 
történelmi és földrajzi leírása. Csak krónikát akart írni, ezért sok olyan 
adatot feljegyzett Makó múltjából, aminek a mai kutató nagy hasznát veszi. 
A városról alapos tájékozottsággal írt, a közölt statisztikai adatok gondos 
utánjárás eredményei. Munkája teljes anyagát a helybeli levéltárakban maga 
gyűjtötte össze és dolgozta fel. Megkísérelte a város történetét a legrégibb 
időkig visszavezetni. Oklevelekkel bizonyította, hogy Makó kiváltságos 
város volt és lakói királyi szabadosok. A töröktől sokat szenvedett város 
életében az 1686., 1690. és 1693. éveket tartotta a legnehezebbeknek az 
állandó katonai jelenlét miatt. Részletesen leírta a város és a csanádi püspök 
közt lefolyt tárgyalásokat.6 

Munkájának az a legértékesebb része, amelyben a korabeli város képét 
rajzolta meg. „Makó a Maros jobb partján fekszik, gazdagságát, 
föllendülését nagyrészt a folyónak köszönheti. Ez egyetlen vízi úton 
bonyolódik le az Alföld és Erdély minden forgalma, fa- és só szállító hajók 
sűrűn közlekednek rajta és gabonakereskedés céljából még a dunai hajók is 
lejönnek ide. Sok hal van benne; 21 vízimalmot hajt, vizét a lakosság ivásra 
használja. A Maros régebben a serház helyén álló sóház mellett folyt el, 
amely a só szállító hajók kirakodóhelye volt. Sebes folyása miatt gyakran 
változtatja medrét. Áradásaival nagy kárt okoz a városnak, ennek elhárítása 
céljából 1821 után két töltést építettek. A város 3 részből áll: Buják, Szt. 
Lőrincz és Újváros. Körülötte elpusztult falvak vannak, amelyek helyén sok 
értékes régiséget találtak. Földje igen alkalmas veteménytermelésre, ami a 
lakosságnak nagy jólétet biztosít. Sok a nádas és gyékénytermő hely, a 
réteken vízállás idején a halak nagyon elszaporodnak, a vízimadarak száma 
a réti vizek kiszáradásával fogyóban van. A földmívelésen kívül élénk 
kereskedést folytatnak sertésekkel, amelyekért Szerb- és Oláhországba is 
elmennek. Az iparosok jó módban élnek, a takács céhnek van a legtöbb 

                                                 
5 Uo. 6. 
6 Uo. 6-7. 
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tagja. A hetivásárokat szerdán és pénteken tartják: sok a kofa a városban, 
akik Mezőhegyesre és Szt. Miklósra is elviszik áruikat. A hagyma- és 
zöldségárusoknak Temesvár és vidéke a legjobb piacuk. A megyebeli 
pusztákon örmények gazdálkodnak.” Színes leírást közöl a férfiak és nők 
viseletéről. Még dívik a piros csizma, megelégedéssel állapítja meg, hogy a 
nők ruházata jó ízlésre vall, csinos és magyaros. Megemlékezett a várost 
1739 és 1836 között ért természeti csapásokról is. A lakosság számbeli 
növekedésének okát abban látta, hogy itt a megélhetés könnyebb, a teher 
pedig kevesebb, mint másutt.7 

A könyv második része a korabeli irodalom és levéltári anyag 
felhasználásával a makói református egyház részletes történetét adta. Pontos 
életrajzi adatokat adott Makó híres prédikátorairól. Igen értékes a tanügy 
történetének összeállítása. A híres makói iskoláról így ír: „Öreg embereknél 
fennmaradt annak emlékezete, miként a makai oskola a gyulainál is elébb 
való volt, s benne rendszerént húsz, harminc philosophiát és theológiát 
hallgató tógátus ifjak tanultak; akikből ezen vidéknek oskolai tanítók, sőt 
prédikátorok is teltek.” 8 A tanítók, kántorok, kurátorok és az egyház 
működését pontos adatok alapján ismertette. Érdekes az egyháztagok 1763. 
és 1836. évi részletes névjegyzéke. A népességszám alakulásáról külön 
kimutatást közölt. A hívek buzgóságáról és az egyház iránti bőkezűségéről 
elismeréssel nyilatkozott. A második rész az egyházi épületek, jövedelmek, 
berendezés, felszerelés és levéltár ismertetésével végződik.9 

Értékes kéziratának adatait Borovszky Samu használta fel. 1902-ben Kis 
Pál János molnármester a gyermekkora óta őrzött becses régiséget a makói 
református egyháznak ajándékozta.10 

Az egyháztanács élete végéig biztosította jövedelmét. 1853. október 10-
én halt meg, 13-án temették el a református temetőben. A makói református 
egyház három érdemes lelkésze a belvárosi templom oldalánál nyugszik: 
Ecsedi Miklós, Szikszai Benjámin és Szőllősi Antal. Szirbik Miklós 
sírhelyét is itt jelölték ki, de ő ragaszkodott hozzá, hogy hívei közé, a 
temetőbe temessék.11 Halála után egy ideig Gábor fia végezte a lelkészi 

                                                 
7 Eperjessy Kálmán: Szirbik Miklós élete és munkássága. In: Szirbik Miklós 
Társaság Füzetei 1. Szerkeszti: Tóth Ferenc. Makó, 1996. 7-8. 
8 Tóth Ferenc: Makó első történetírója. In: Szirbik Miklós Társaság Füzetei 1. 
Szerkeszti: Tóth Ferenc. Makó, 1996. 17-18.  
9 Eperjessy 1996, 8.  
10 Uo. 
11 Kéki Imre: Szirbik Miklós a lelkész. In: Szirbik Miklós Társaság Füzetei 1. 
Szerkeszti: Tóth Ferenc. Makó, 1996. 13.  
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teendőket, utódjává Juhász Antalt választották. Özvegye a szegedi utcai 
családi házban lakott 1873. szeptember 3-án bekövetkezett haláláig. 
Leszármazói közül már senki sem él Makón.12 

Mai fogalmak szerint nem történeti monográfiát írt, hanem 
városmonográfiát, helyismereti munkát. Ezért írásművét a legkülönbözőbb 
tudományágak képviselői forgathatják: történészek és földrajzosok, 
néprajzkutatók, szociológusok, nyelvészek és földrajzinév gyűjtők, 
településkutatók és agrártörténészek, az egyház- és művelődéstörténet  
művelői. Makóról szóló történeti munkája 180 év múltán is igen jó 
városleírás. A szájhagyományon alapuló leírásai pótolhatatlanok. A 
református egyháznak az 1781. évi tűzvész előtti időszakát is gondosan 
rekonstruálta. Szirbik Miklós enciklopédikus teljességű leírást nyújtott 
városáról és egyházáról. Tömör megállapításai, szabatos és tárgyszerű 
megfogalmazásai lényeglátására utalnak. Gazdasági és társadalmi kérdések 
iránt egyaránt érdeklődött. Belülről ismerte a város szellemiségét, az 
évszázadok során kialakult ellenzékiséget, az örök függetlenségi gondolatot, 
a csak Makóra jellemző eszmei tartalmat. Írásában ötvöződik a sajátos 
makói népi történelmi szemlélet az európai horizontú látásmóddal. Bálint 
Sándor az ország legkarakteresebb városának nevezte Makót. Ez a sajátos 
arculat végigvonul Szirbik Miklós egész írásán.13 Ezért vált írása 
országosan is a reformkor egyik legértékesebb helyismereti leírásává. 

Makó múltjának kutatói – Fényes Elek, Pesty Frigyes, Szőllősi Antal, 
Reizner János, Borovszky Samu – alapvető forrásnak tekintették Szirbik 
művét. Eperjessy Kálmán makói helytörténeti kutatásainak középpontjába 
állította. Kelemen Ferenc és Buzás László az ő nyomdokain végzett 
helytörténeti búvárkodást. A Makó monográfiája sorozat 4. kötetének 
minden munkatársa Szirbik Miklós megállapításaiból indult ki.14 

 

 
                                                 
12 Eperjessy 1996, 9. 
13 Tóth Ferenc: Makó első történetírója, 18. 
14 Uo. 18. 
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ZEITLER ÁDÁM 
 

Szirbik Miklós szobra 
 

Szirbik Miklósnak, városunk első történetírójának szobrát 2014. április 27-
én leplezték le a város főterén, a Csipkesoron található szoborparkban. 
Emlékművének elkészítése régóta Makó Város Önkormányzata tervei 
között szerepelt. 2013-ban sikerült támogatást nyerni a Nemzeti Kulturális 
Alaptól. Az NKA két és fél millió forintot ítélt meg a városnak - utóbbi 
pedig önerőből vállalta a tereprendezés, a zsűriztetés és más egyéb járulékos 
költségek fedezését.1 

Az ötnegyedes, patinázott bronz mellszobor süttői mészkő talapzaton 
áll; a posztamensbe Szirbik aláírását, születési és halálozási dátumát 
valamint foglalkozását vésték. A szobor alapját a krónikásról fennmaradt 
egyetlen litográfia adta, amely huszonévesen, a kor divatjának megfelelő 
öltözetben ábrázolja Szirbik Miklóst; ebből indult ki Kiss Jenő Ferenc 
makói szobrász, mikor hozzálátott a munkához, jóllehet arra törekedett, 
hogy a prédikátort már idősebb, történetírói - irodalmári korszakában 
jelenítse meg. Ennek megfelelően a viseletet is megváltoztatta, a mellszobor 
református palástot kapott. A város korábban három árajánlatot kért, 
amelyek közül Kiss Jenő Ferenc adta a legelőnyösebbet, így esett az 
alkotóra a választás. 

A szobrot Buzás Péter polgármester és Fekete Károly, a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem rektora avatta fel. Az ünnepségen 
közreműködött a református liturgiákat éneklő városi vegyeskar, valamint 
Kondrát Zoltán református lelkipásztor is. A prédikátor munkásságát 
Jámborné Balog Tünde, a város díszpolgára méltatta. Szerinte Szirbik 
Miklós könyve páratlanul gazdag, könyvtárnyi információt nyújt a korabeli 
városról: 

„Szirbik tulajdonképpen a makóiságunk tudatát adta nekünk, mert az 
írásában […] szembesítette önmagával a várost. Ő volt az első, aki ezt 
megtette. Mondhatnám, hogy ebben a materialista szellemű városban 
Szirbik a szellemet és a lelket képviselte. […] Olyan dolgokat írt le a 
városról, amelyek ma már hozzáférhetetlenek.”2 
 

                                                            
1 A Makói Városi Televízió felvétele alapján. 
https://www.youtube.com/watch?v=QMLu7dBmaDU. Utolsó letöltés: 2017. január 
20. 
2 Uo. 
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Szikszai György szobra 
 

Szikszai György márványból készült szobrának anyaga, egy Déva melletti 
bányából került Nadobán Lászlóhoz, az alkotóhoz. A megérkezett tömbből 
eredetileg női portré készült volna. A művészt Kondrát Zoltán református 
lelkipásztor kereste fel, hogy készítsen szobrot neves elődjéről. Nadobán 
László ezt először visszautasította, mondván soha nem dolgozik 
megrendelésre. Később még sem hagyta nyugodni a dolog, és utána olvasott 
Szikszai György munkásságának. „Mindig lenyűgöztek a templomok” – 
nyilatkozta. Ez újabb motivációt adott ahhoz, hogy a templomépítő 
lelkipásztor szobra elkészüljön. Az alkotó megkezdte a szobor alkotását, ám 
erről mindaddig nem szólt Kondrát Zoltánnak, míg az el nem készült. 
Nadobán László elmondása szerint egyszer találkoztak a városban, és 
jelezte neki, hogy kész a szobor. A lelkipásztor ezen nagyon meglepődött. 
Eljött, megnézte és nagyon tetszett neki.1 

A szobor végül azért került a makói Szikszai-Szirbik Emlékház 
udvarára, mert a márványban könnyű kárt okozni. Az alkotó a szoborról 
elmondta, hogy a célja egy sima, letisztult forma megalkotása volt, ezzel is 
szimbolizálva azt, hogy Szikszai egy egyenes ember volt, továbbá így az 
alkotásnak is modernebb formát tudott kölcsönözni.2  

Szikszai György szobrát 2015. november 29-én avatták fel. Az 
ünnepségen Forgó Géza muzeológus, a Szirbik Miklós Egyesület elnöke 
méltatta a neves makói lelkipásztort:  

„Debrecenben a magyar református szellemiség bronz domborműveit 
helyezték el, közöttük Szikszai Györgyét, aki társa lett Bethlen Gábornak, 
Bocskai Istvánnak, Hatvani professzornak, Méliusz Juhász Péternek. Makó 
sem feledkezett el róla. Templomában emléktábla, a városban iskola őrzi 
nevét. Mostantól pedig, Nadobán László szobrászművész márványba 
faragott alkotása emeli át alakját a múltból, modern világunkba, itt a 
Szikszai – Szirbik Emlékházban, ahol Kondrát Zoltán lelkipásztor naponta 
követi elődje tanításait.”3 

 

                                                            
1 Nadobán László szóbeli közlése. Interjú készült: 2017. 02. 17. 
2 Uo. 
3 Forgó Géza szóbeli közlése. Interjú készült: 2017. 02. 17. 
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Megemlékezések Szirbik Miklós születésének 
235. évfordulóján 

 
Születésének 235. évfordulóján számos rendezvényen emlékeztek meg 
Szirbik Miklósról. 2016. április 3-án, szép ünnepség keretében Kondrát 
Zoltán lelkész hirdetett igét a belvárosi református ótemplomban. Forgó 
Géza, a helytörténetírás támogatására alakult Szirbik Miklós Egyesület 
elnöke méltatta az ünnepelt egyházi és történetírói tevékenységét: 

„Szeretettel és teljes szívvel szolgálta egyházát és városát, amelynek 
alaprajzát a Makó Várossának közönséges és az abban lévő Reformata 
Ekklésiának különös leírása című művében a szívhez hasonlította. Írása a 
reformkori Makó kiemelkedő teljesítménye volt.” 

A megemlékezés a református temetőben folytatódott, ahol felavatták 
Szirbik Miklós új síremlékét, köszönhetően a Belvárosi Református 
Egyházközség, a Szirbik Miklós Egyesület és magánszemélyek 
összefogásának.1 

Április 4-én megkoszorúzták a Csipkesoron található szobrát, és 
református ótemplomban elhelyezett emléktábláját. Az ótemplomban tartott 
ünnepségen a Kálvin téri Református Általános Iskola diákjai és tanárai is 
részt vettek. A gyerekek gitárkísérettel zsoltárokat énekeltek. Ezt követően 
kiállítás nyílt – Forgó Géza rendezésében – a József Attila Múzeumban. A 
kiállításon több részletet is meg lehetett tekinteni Szirbik Miklós műveiből, 
valamint Jámborné Balogh Tünde ’80-as években készült rajzait, melyeket a 
lelkész írásaihoz készített.2 

A kiállítás legértékesebb tárgyai között szerepelt a nagy úrvacsorai 
kehely és a kenyérosztó tál. Ezek a kegytárgyak azért is fontosak, mivel az 
elődökkel is összekötnek, hiszen ezeket használták apáink, nagy- és 
dédapáink – tette hozzá Kotormán István a Makói Újvárosi Református 
Egyházközség lelkész-igazgatója.3 
 

                                                            
1 http://makoicsipos.hu/2016/04/04/varosunk-elso-helytorteneszere-emlekeztek 
Utolsó letöltés: 2017. január 24. 
2 http://promenad.hu/cikk/kiallitas-nyilt-a-beke-embererol-164931 Utolsó letöltés: 
2017. január 24. 
3 http://promenad.hu/cikk/a-lelkesz-helytorteneszre-emlekeztek-164933  Utolsó 
letöltés: 2017. január 24. 
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Szirbik Miklós felújított síremlékének avatóünnepsége 

Kondrát Zoltánné, dr. Tóth Ferenc ny. múzeumigazgató, Lengyel István az egyesület 
titkára, Halász Tamás az egyesület alelnöke, Oláh Gyuláné, Urbancsok Zsolt az 
egyesület alelnöke, Siket István, Molnár László, Zeitler Ádám, Forgó Géza az 

egyesület elnöke, Kondrát Zoltán református lelkész 
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