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A kutatás témája, módszere, forrásai  

Az utóbbi tíz évben lehetőség nyílt olyan levéltári források megtekintésére is, melyek 

segítségével a református egyház huszadik századi történetének, különösen az 1948 utáni 

időszaknak részletesebb megismerése megvalósulhat. Érdeklődésünk a huszadik század 

elejére, a nagy kríziseket (háború, forradalmak, Trianon) követő időszakra irányult. 

Kutatásunk elsődlegesen a források feltárásán és kritikai elemzésén alapult, de alkalmunk 

nyílt találkozni és beszélgetni a vizsgált korszak ifjúsági mozgalmaiban aktívan résztvevő 

személyekkel, a háború előtti Baár-Madas növendékeivel is, akik kiegészítették 

ismereteinket. Vizsgálni kívántuk a jelentős veszteségeket elszenvedő Magyarországon az 

egyház lelki és szervezeti megújítására, a protestantizmus társadalmi szerepvállalásának 

növelésére irányuló törekvéseket. Választ kerestünk arra a kérdésre is, hogy a belmisszió 

az egyházi oktatásügy területén milyen eredményeket hozott, mennyiben sikerült az 

oktatás színvonalát emelni, az intézményhálózatot fejleszteni és milyen külső (gazdasági, 

társadalmi, politikai) és belső (egyházszervezeti, egyházpolitikai, személyi) okok 

akadályozták egy átfogó, modern egyházi művelődéspolitika tervének elfogadtatását és 

megvalósulását. A modernizációs folyamatban döntő szerepe volt a korszak legjelentősebb 

egyházi vezetőjének, az Erdélyből áttelepült Ravasz Lászlónak. Kutatásunk így az ő 

munkásságának ezt a területét is igyekezett feltárni, vizsgálta a Dunamelléki Egyházkerület 

oktatásügyét és azokat az eredményeket, amelyek Imre Sándor működéséhez köthetők. 

Célunk volt a korszak ismertebb tanárainak oktatással és pedagógiával kapcsolatos 

nézeteinek a bemutatása is. Forrásaink a zsinati és egyházkerületi jegyzőkönyvek mellett a 

Ravasz László és az Imre Sándor féle hagyaték iratai. Itt köszönjük meg a Dunamelléki 

Református Egyházkerület Ráday Levéltára munkatársainak, Nagy Editnek és Dr. Szatmári 

Juditnak nélkülözhetetlen segítségét és a Magyarországi Református Egyház Zsinati 

Levéltára munkatársainak Dr. Horváth Erzsébetnek és Kánási Szabolcsnak 

közreműködését, támogatását. A levéltári források mellett a korszak pedagógiai sajtója, a 

népszámlálási adatok, statisztikák is segítették munkánkat. Jelentősen hozzájárultak 

témánk feltárásához a közelmúltban megjelent egyháztörténeti kutatásokat tartalmazó 

tanulmánykötetek, Ravasz László munkásságával, a keresztyén ifjúsági egyesületekkel és 

mozgalmakkal foglalkozó monográfiák, publikációk. Támaszkodni tudtunk Budapest 

református közoktatásával foglalkozó doktori disszertáció kutatási eredményeire, a korszak 

oktatásügyi törvényeit és művelődéspolitikáját vizsgáló pedagógiai szakirodalomra, 

egyháztörténeti művekre, tankönyvekre, továbbá az elmúlt években megjelent 

magyarországi és erdélyi lelkészek, pedagógusok életrajzaira. 
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I. fejezet 

 

1.Református egyház Magyarországon (rövid történeti áttekintés) 

2.Reformátusok a társadalomban az 1930-as népszámlálási adatok alapján. Egyesületek a 

századfordulón és a XX.sz. elején 

3.Teológiai irányzatok a magyar református egyházban 

4.Ravasz László élete, teológiai nézetei: fordulat – liberalizmus helyett Ige teológia. 

Ravasz László püspöki működése (1921-1946)  

 

I.1. Református egyház Magyarországon 

 

A történeti áttekintés előtt egy kis fogalommagyarázat. Hogyan magyarázta ezt a fogalmat 

Ravasz László? 

Az egyház szó Ravasz etimologizáló fejtegetésében két szó összetételéből származik.  

Bizonyítja, hogy az egy előtag nem számnév, hanem az „igy” ősi magyar szóból 

származik, aminek a jelentése szent. Az egyház tehát olyan hajlék, otthon, amely 

rendeltetésszerűen Istent szolgálja, neki elkülönített hely. 

Idézzük gondolatait Az igaz egyház és mi 1című írásából. Az egyház alapvető jellemvonása 

a szentség. A második jellemvonása a közösség, mert az egyház nemcsak egy tér, egy 

hajlék, hanem háznép, olyan emberek közössége, akiket belső, lelki kapcsolat fűz össze. 

Az egyháznak harmadik jellemvonása, hogy egyetlen egy, azonban ez az egy mindenkié 

lehet. Nincs emberi feltételhez, nemhez, bőr színéhez, nyelvhez, nemzetiséghez kötve az 

egyházhoz való tartozás. Bármely ember tagja lehet ennek a közösségnek. Tehát az egyház 

egyetemes, görögös szóval kifejezve katholikus. 

Isten az egyházát az Igével és a Szentlelkével gyűjti mindenkor egybe és tartja össze. Ez a 

láthatatlan egyház. A Szentírásban az Isten kijelentett minden fontosat amit az embernek 

tudni kell róla, a világról és az emberről. Az egyház tanítása akkor igaz, ha ragaszkodik a 

kijelentett Igéhez, mely teljes egészében az Isten által ihletett és melyet különböző 

korokban élt emberek írtak le. 

Az intézményesült egyházat, a látható egyházat is emberek alkotják. Térben és időben a 

világhoz hozzá van kapcsolva. Az egyház rendeltetése és értelme addig, míg a világ vége 

nem lesz (s Krisztus újra eljön), hogy alkalmat nyújtson a bűnbeesett embernek arra, hogy 

                                                 
1 RAVASZ László:Korbán.Beszédek írások.2.k.Bp.Franklin Társulat,1942.146-153.p.(továbbiakban 
RAVASZ 1942.) 
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Istent megismerje és a megváltó Jézus Krisztus haláláról tudjon, s elfogadja a kínált 

ajándékokat, a kijelentett ígéreteket. 

A világon sokféle egyház van – folytatja Ravasz - az egy és láthatatlan anyaszentegyház 

sokféle szervezetet, csoportot, intézményt alkot, melyek láthatók. 

Amikor a református egyházról írunk, a református szó jelentését kell definiálni. A szó 

ugyanis rövidítés, a teljes forma „az evangélium (Isten Igéje) szerint reformált egyház”. A 

református egyház tehát Isten Igéje szerint reformált egyház. Az 1528-ban rendezett, 

többhetes berni disputáció ülései előtt a résztvevők közösen mondták el az alábbi imát: 

[kérjük]”hogy a mindenható Isten ajándékozzon meg bennünket szent igéjének helyes és 

igaz értelmével”2. 

 

Az egyház megújításának a szándéka, a felismerés, hogy az egyház „utat tévesztett” az 

évszázadok során és reformálására, átalakítására szükség van, a német földön élő 

ágostonrendi szerzetes Luther felismerése volt. 

Mivel a XV-XVI. században sokrétű és állandó kapcsolat létezett Magyarország és Európa 

nyugati fele között, - így szinte egyidejűleg jelentek meg hazánkban is az új szellemi 

áramlatok. így Luther Márton ágostonrendi szerzetes 1507 és 1517 között kialakult tézisei 

is hamar ismertté váltak. 

Luther Mártonról Maritain3 írja, hogy huszonöt éves korában egyetemi tanár 

Wittenbergben és 29 évesen a teológia doktora lett, s „tanári tisztje az emberi vitatkozások 

ragályos levegőjébe vetette őt”. A „vitatkozások” azonban nagyon is tiszta, friss levegőt 

hoztak az egyház áporodott és az Igétől elszakadt világias életébe. Luther 1517-ben 

foglalta össze 95 pontba véleményét a bűnbocsánatról, a pápa hatalmáról és a bűnbocsánat 

pénzért való árusításáról. E téziseket egy érseknek és egy püspöknek küldte el. Nem 

tudományos vitát provokáltak e gondolatok, ami a korban szokásos lett volna, hanem 

néhány hét alatt bejárták Németországot. Ez a terjedelmes teológiai irat, majd annak 

fordítása sok emberhez eljutott és lelki megkönnyebbülést okozott, hiszen amellett érvelt a 

Biblia alapján, hogy az üdvösség nem az egyházi előírások betartásától, a pápa 

közvetítésétől vagy bizonyos cselekedetektől függ. A legnagyobb hatású tézise az volt, ami 

Károlyi Gáspár fordításában így hangzott: „Az igaz ember pedig hitből él”. Pál apostol 

                                                 
2 BUSCH, Eberhard:Református.Egy felekezet arculata.Bp.Kálvin K.,2008.12.p. 
3 Maritain, Jacques (1882-1973) filozófus. Protestáns családban született. Katolizált feleségével 
együtt.Párizsban a filozófia professzora, Torontóban és az Egyesült Államokban is tanít.1945-1948 között 
Franciaország követe a Vatikánban.In:Magyar Katolikus Lexikon.8.k.Bp.Szent István Társulat, 2003. 
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rómabeliekhez írt levelében van ez megírva és Luther magyarázata szerint az örök életet az 

ember az Isten kegyelmébe vetett hit által nyerheti el. 

Ez az alaptétel érdekes módon a később megjelent 95 pontban még nem volt benne. 

A hivatalos egyház X. Leó pápa 1520-ban eretneknek nyilvánította (1520. június 15-én 

megjelent a Luthert személy szerint kiközösítő bulla, az Exsurge Domine), máglyára 

vetette a téziseket („Mivel megszomorítottad az Úr szentjét, emésszen meg téged az örök 

kárhozat”4) Több körülmény segített abban, hogy végül is Luther nem került a máglyára, 

ahogy a középkori elődei korábban. A wormsi birodalmi gyűlésen 1520 tavaszán nagy 

tisztelettel fogadták őt hercegek és fejedelmek. Feljegyzések szerint a magyar követség 

egyik tagja, Werbőczi István vacsorán látta vendégül Luthert5 és „barátságosan igyekezett 

reá hatni s tanításai visszavonására bírni”6. Ő azonban a gyűlésen védekezés és a tételek 

visszavonása helyett németül, majd a külföldi vendégek kedvéért latinul is elmondta 

beszédét. A hagyomány szerint a következő mondattal fejezte be mondandóját. „Itt állok. 

Másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Ámen”. Luther a fenyegetettség ellenére 

nem vonta vissza téziseit és ezek az eszmék már 1526 előtt is terjedtek Európa szerte, így 

Magyarországon elsősorban a királyi udvarban és a német ajkú városok népessége 

körében. A mohácsi vész egyik következménye volt az is, hogy egész megyék maradtak 

püspök nélkül, így 1526 után a három részre szakadt országban a vándorprédikátorok 

segítségével terjedhettek az új tanok. Ugyanakkor a reakció is megjelent hazánkban, hiszen 

már 1521-ben Szathmári György esztergomi érsek kineveztetésének első napjaiban 

kihirdettette a Luther ellen kiadott pápai bullákat. Verbőczi saját költségén adatott ki 

iratokat Luther tanai ellen még a wormsi birodalmi gyűlés előtt.  

1548-ban Brassóban jelent meg az Európa-szerte már több helyen kiadott „Kis Káté”, mely 

helyszín jelzi a reformátor hatásának keleti határát (Kárpátok keleti vonulata), hiszen 

Luther a római pápa fennhatósága alatt álló egyházat kívánta megújítani, a keleti egyházak 

(a konstantinápolyi pátriárka vezetésével), a zsidók, a mohamedánok nem kapcsolódtak be 

e vitákba. A reformáció lutheri irányzata mellett Kálvin tanításai is hamarosan ismertté 

váltak hazánkban. Négy híres jelmondat foglalja össze a tanok lényegét: 

-Solus Christus, vagyis egyedül Jézus Krisztus az a Közbenjáró, Szabadító, aki üdvösséget 

szerzett a bűnös embernek 

                                                 
4 IJJAS Antal:Egyháztörténet.V.k.Bp.Pázmány Péter Irodalmi T.,1939.210 p. (továbbiakban IJJAS 1939.) 
5 PÉTER Katalin: Hitújítók és hitvédők. Bp.Kossuth K.,1993.13.p.(továbbiakban PÉTER 1993.) 
6 IJJAS 1939.225 p. (Ijjas szerint ebédre hívta Luthert Werbőczy) 
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-Sola gratia, azaz egyedül ingyen kegyelemből kaphat üdvösséget a kárhozatra méltó 

bűnös 

-Sola fide,vagyis egyedül hit által fogadhatja el a bűnös az üdvösséget Isten kegyelmes 

ajándékaként 

-Sola Scriptura, azaz egyedül a Szentírás a hit alapja 

Ehhez ötödikként a lelki utódok még hozzátették: 

-Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. 

Legnagyobb hatású képviselője a lutheri majd később a helvét hitvallásnak is Dévai Bíró 

Mátyás volt, aki Wittenbergben tanult és Melanchton7 barátja volt. Kálvin János a svájci 

Genfben, emigrációban valósította meg a tanításaiból következő egyházszervezési 

gyakorlatot. Főműve az 1536-ban latinul megjelent „Institutio Christianae 

religionis”(Bazel) a „Keresztény vallás hitrendszere”. Második kiadása 1939-ben 

Strasbourgban jelent meg, majd Kálvin 1541-ben francia fordítását is megjelentette, 

melyből a nehezebb, tudományos részek kimaradtak, ugyanakkor a szöveg kiegészült az 

olvasóközönség számára ismerősebb szövegrészekkel, például francia közmondásokkal, 

idiómákkal. Európa legtöbb nyelvére lefordították a francia és latin mellett olasz, holland, 

angol nyelven is megjelent, 1536 és 1599 között több mint 50 kiadása ismert!8 De 

magyarul csak jóval később jelent meg. Mégis a reformáció helvét ága, s tanításai 

eljutottak Magyarországra is. Az akkori református világot bejárta egy magyar prédikátor, 

Thuri Farkas Pál disztichonja az Institutioról: 

 „Praeter Apostolicas post Christi Tempora chartas 

Huic peperere libro secula nulla parem” 

Szenczi Molnár Albert így fordította le: 

„Az szent könyvek után, kiket az nagy apostolok írtak, 

Ennél jobb könyvet még soha senki nem írt”.9 

Tanításaiban Isten kiválasztó szeretetéről beszélt. Az eleve elrendelésről (predestináció) 

szóló igei tanítás kifejtésénél is Isten szuverén döntését, tettét hangsúlyozza. Ugyancsak 

vallotta, hogy az emberi élet fő célja Isten megismerése. A Kálvini úrvacsoratan ugyancsak 

                                                 
7 Philipp Schwarzert (humanista nevén Melanchton) Erasmus tanításait követte, majd Luther hatására lett 
teológus.In: HEUSSI, Karl:Az egyháztörténet kézikönyve.Bp.Osiris K.2000.294.p.(továbbiakban HEUSSI 
2000.) 
8 McGRATH, Alister:Kálvin.Bp.Osiris K.1996.150.p. 
9 PÉTER 1993.32.p. 
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eltért akár Luther, akár Zwingli tanaitól, de a vallásgyakorlat terén Zwinglihez hasonlóan 

elvetette a római misét s az áldozati papságot.10 

Magyarországon az 1567-es debreceni zsinat fontos esemény a formálódó egyház életében, 

amikor is a II.Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté elfogadásával, az antitrinitarizmus 

elítélésével kialakultak a tantételek. Ugyancsak e zsinat határozta meg a református 

istentisztelet rendjét és az első egyházi törvényeket. A Dunántúlon 1591-ig közös 

egyházkerületben éltek az evangélikusok és reformátusok. Erdélyben országgyűlés döntött 

a felekezetek törvényes elfogadásáról és szétválásáról. A XVI. század végére a magyar 

lakosság 80-90 %-a az evangéliumi egyházakhoz tartozott  elsősorban reformátussá lett. 

„A reformáció célkitűzései mindig az egészre tekintettek, többszöri értelemben is. A cél az 

egész egyház reformációja, az egész élet Isten uralma alá állítása, az egész társadalom 

áthatása volt…..Erre neveltek a református kollégiumok, ezt terjesztették a nyomtatásban 

terjedő prédikációk, énekeskönyvek, ennek eredménye és eszköze lett az 1590-ben 

megjelent vizsolyi Biblia”.11  Erdélyben mindhárom nemzet a német (szász), a magyar és a 

székely (kivéve Csík vármegyét és a határos u.n.„Szent földeket”) csatlakozott a 

reformációhoz, az oláhok (románok) megmaradtak görögkeleti hitük mellett, később 1/3-

uk görög katolikus lett. A szászok egyházukat lutheránus jellegű protestáns nemzeti 

egyházzá alakították 1545-ben. Reformátoruk Johann Honter volt, aki Brassóban 

működött.12 Erdélyben 1571-től négy politikailag elismert felekezet élt együtt:- páratlan és 

nagy jelentőségű, hogy egészen az ellenreformációig általában békességben!-  római 

katolikus, lutheránus, református és unitárius. 

A XVII. századot az erőszakos Habsburg rekatolizáció jellemezte, ekkor a magyar 

reformátusság fennmaradásáért küzdött. Az erdélyi fejedelemségben a protestáns 

vallásszabadság tovább élt, de Magyarországon a század második felében, Erdély bukása 

után az üldözések kiteljesedtek (1671-1681, „gyászévtized”)13. E nehéz időkben 

                                                 
10 HEUSSI 2000.326 p. 
11 BÖLCSKEI Gusztáv :Történelmi vázlat In:”Tebenned bíztunk eleitől foga”.A magyar reformátusság 
körképe. Debrecen, Magyar Református Világtalálkozó Alapítvány  1991.15 p.(továbbiakban 
BÖLCSKEI.1991.) 
12 HEUSSI 2000.334.p. 
13 Az 1671 és 1681 közötti időszak. Valószínűleg egy központi terv szerint üldözőbe vették a protestánsokat. 
Először Báthory Zsófia elűzte a sárospataki református kollégiumot. Az evangélikusoktól elvették az eperjesi 
evangélikus kollégiumot. Ezzel egyidejűleg a magyar protestáns lelkészeket és tanítókat a pozsonyi két 
delegatum judicium elé idézték, egyrészüket hitük, hivataluk vagy hazájuk elhagyására kényszerítették. Más 
részüket fogságba, majd gályarabságra hurcoltatták, kínoztatták. Hasonló sorsban részesültek a szepességiek 
is, lelkészeik felett a szepesváraljai vegyes-bíróság (Rendkívüli törvényszék) ítélkezett, s ők többnyire 
külföldre bujdostak.Lásd:ZOVÁNYI Jenő:Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon / Szerk. 
Ladányi Sándor.3.jav.,bőv.kiadás.Bp.A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya,1977.228.p.(továbbiakban ZOVÁNYI 1977.) 
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létszámban erősen megfogyatkozott, de hitében nem roppant meg az egyház. A túlélésben 

jelentős szerepet töltöttek be a kollégiumok és iskolák melyek növendékei a szellemi, 

erkölcsi utánpótlást biztosították az egyház számára. Ugyancsak fennmaradtak a nyugati 

kapcsolatok, de a lutheri szellemű németországi egyetemek helyett inkább a kálvinista 

Heidelberget, majd Hollandia és Anglia egyetemeit látogatták a magyar diákok. Így 

megjelent itthon is az újabb irányzat, a puritanizmus14 „mely a személyes hit komolyan 

vételében, az erkölcsi szigorúságban, kegyesség gyakorlásban hatott a magyar 

reformátusok körében”.15 Magyarországon is jelentkezett a presbitériumok felállításának 

igénye, de sokáig nem vált meghatározóvá a presbiteriánus16 elv az egész magyar 

református egyház számára. A század végére a vizsolyi Biblia széles körben elterjedt, s 

népszerűvé váltak Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai is. 

Az abszolutisztikus Habsburg hatalom a XVIII. században minden eszközt bevetett a 

magyar reformátusság szellemi elsorvasztásának érdekében. Mária Terézia korában (1752) 

megszüntették a peregrinatio academica szabadságát, a külföldön való tanulást 

engedélyhez kötötték és megtiltották az albizálást, azaz a pénzgyűjtést a tanulmányi út 

fedezetéhez. A XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején a „francia veszedelem” ürügyén 

megnehezítették a tanulmányutakat, sőt I. Ferenc császár (1792-1830) személyesen is 

fellépett a protestáns peregrinusok ellen.17 Az ellenreformáció olyan egyházi szervezeti 

kereteket szabott meg a protestánsok számára is, melyek idomultak a római katolikus 

mintához. 1734-ben a Dunamelléki, Dunántúli és a Tiszántúli Egyházkerület mellett a 

Tiszáninneni is megalakult, mely addig esperesi testületként működött.„Az 

egyházkerületek élén álló püspököket mintegy gyámság alá helyezték azáltal, hogy a 

protestáns papok felett a tényleges hatalmat – vizitálási joggal – a római katolikus 

püspökök gyakorolták….. ebben a korszakban került sor a világi, laikus elemnek az 

egyházkormányzatba való beépítésére. Korábban is érvényesült ugyan a patrónusi jog, akár 

egyes helységek tanácsai, akár földesurak gyakorolták, most azonban egyházjogi formát 

öltött azáltal, hogy létrejött az egyház felső vezetésében és az egyházmegyékben a 

                                                 
14 A kálvinizmus angliai irányzata a 16. században, amely mindenben – külsőségekben is –a bibliai 
egyszerűséget követeli (in:Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára / Összeállította: BÖLCSKEI 
Gusztáv és LENKEY István.Bp.Mécs László Kiadó, 1991.78.p.) 
15 BÖLCSKEI 1991.16 p. 
16 Az angol-skót református egyház neve, mely a presbiteri egyházszervezeti irányzatot követte. 
17 SZABÓ Miklós-SZÖGI László:Erdélyi peregrinusok. Marosvásárhely.Mentor K.,1998.10.p. 
(továbbiakban SZABÓ-SZÖGI 1998.) 
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főgondnoki és segédgondnoki intézmény, így kialakult a tulajdonképpen máig megmaradt 

kettős egyházi vezetés”.18  

Mária Terézia uralkodása alatt az egyetemek és főiskolák működését majd a teljes 

gimnáziumok fenntartását is királyi engedélyhez kötötték, ennek eredményeképpen a 

református iskolák visszafejlődtek, vagy teljesen meg is szűntek. Két évtizedig nem is volt 

a Dunántúlon főiskola, a debreceni és sárospataki főiskola azonban megmaradt. Erdélyben 

pedig a kolozsvári, marosvásárhelyi és nagyenyedi főiskolák működtek. E főiskolákon 

kívül az országban 15 teljes és 13 kisgimnázium maradt a reformátusoknak. (A teljes 

gimnázium megfelelt a 6 osztályú, a kis gimnázium pedig a 3 osztályú közép-, illetve 

általános iskolának.)19. 

A felvilágosodott abszolutizmus idején, a felvilágosodás szellemében kiadott Türelmi 

Rendelet lehetővé tette a reformátusság ujjászerveződését. Az 1791. évi országgyűlés 

XXVI. törvénycikke megteremtette a protestánsok vallásszabadságának és egyházi 

önkormányzatának törvényes kereteit, de ez sokáig nem érvényesült. 

Teológiai gondolkodásban a német pietizmus hatása illetve a puritanizmus eszmeisége is 

jelen volt. A felvilágosodás hatására az emberi értelem mindenhatóságát hirdető 

racionalizmus is hódított az európai protestáns gondolkodásban. A magyar racionalizmus 

két nevezetesebb követője Szentgyörgyi István20 sárospataki tanár és Göböl Gáspár21 

kecskeméti lelkész volt. A XVIII. század végén, 1784-ben jelent meg Szentgyörgyi István 

sárospataki tanár műve a „Theologia naturalis” címmel. A magyar református teológiai 

irodalomban ez az első rendszeres kifejtése a racionális teológiai gondolkodásnak.22 Ebben 

a korszakban kezdték használni az eddig gyakorolt „mindkét hitvallású evangélikusok” 

megjelölés helyett a „protestáns” elnevezést. Nádudvari Péter23 egyik prédikációjában 

használta e szót, melyet rögtön meg is magyarázott, „azaz lutheránusok és reformátusok”. 

A hatvan évvel később író Gombási István ugyanezt az eljárást folytatta.24 

                                                 
18 SZABÓ-SZÖGI 1998.17 p. 
19 A magyar református egyház története. Szerk.BÍRÓ Sándor és SZILÁGYI István Bp.,Kossuth K.,1949. 
227 p. (továbbiakban:Szerk.BÍRÓ-SZILÁGYI 1949.) 
20 Szentgyörgyi István (1736-1799) református tanár. Írói munkássága a teológián és fiolzófián kívül a 
tankönyvirodalomra is kiterjedt. In:ZOVÁNYI 1977.592.p. 
21 Göböl Gáspár (1746-1818) kecskeméti egyházmegye esperese, majd a dunamelléki kerület aljegyzője. 
Kíváló szónok volt.1784-ben jelent meg a  „Szabadulást óhajtó rab” című 5 prédikációt tartalmazó munkája 
(Pest) In:ZOVÁNYI 1977.218 p. 
22 Szerk.BIRO-SZILÁGYI 1949.239 p. 
23 Nádudvari Péter (1670 körül Szászváros – 1726) egyházi író, neves szónok. Beszédeit Bethlen Kata 
gyűjtötte össze. (In:Új magyar irodalmi lexikon 1-3. Főszerk. PÉTER László.Bp.Akadémiai K.,1994. 
2.köt.1433.p.) 
24Szerk.BIRO-SZILÁGYI 1949.238 p. 
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A reformkorban a nemzeti állam, a függetlenség és szabadság eszméje hatotta át a politikai 

gondolkodást. A korszak országgyűlési határozatai igyekeztek megszűntetni a felekezetek 

közötti egyenlőtlenségeket (vegyes házasságok körüli vitás kérdések). Az 1847/48-as 

országgyűlés XX. törvénycikke kimondta a négy bevett felekezet (római katolikus, 

református, lutheránus, unitárius) teljes egyenlőségét, kölcsönösségét és határozott arról is, 

hogy a felekezetekhez tartozó iskolák szükségleteit állami pénzből fedezzék. A 

szabadságharc utáni megtorlás időszaka ismét támadást jelentett a protestánsok 

autonómiája ellen. 1859. szeptemberében jelent meg a császári nyílt parancs, melyet 

protestáns pátens-nek hív a történelem. Ez eltörölte az egyház több mint 300 éves jogait, új 

egyházalkotmány kiadását jelentette. Természetesen az egyházi önkormányzat érdekében 

felvették a küzdelmet, s ebben a tiszántúli egyházkerület járt élen. Az ellenállás az egész 

magyarság nemzeti ellenállásává szélesedett. Ennek eredménye lett az 1860. május 5-én 

kelt császári kézirat, mely lényegében a pátens visszavonását jelentette. Az 1867-es 

kiegyezés után az 1868: LIII. törvénycikk újra biztosította a vallásszabadságot. 

Az 1868-ban megszavazott népiskolai törvény XXXVIII. törvénycikke kimondta az 

általános tankötelezettséget és a szülők szabad iskolaválasztási jogát. A törvény nem 

korlátozta az egyházak iskolaalapító jogát, de az iskolákat állami felügyelet alá vetette. Az 

iskolák számára kötelezően előírt berendezések és felszerelések mértéke sokszor 

meghaladta azokat a lehetőségeket, melyekkel szegényebb egyházközségek rendelkeztek, 

így sok iskola kényszerből községi vagy állami felügyelet alá került. Révész Imre25 

fogalmazta meg ezeket az aggodalmakat, melyek sajnos be is igazolódtak, vagyis a 

református iskolák sok helyen a népiskolai törvény utáni évtizedekben átalakultak községi, 

állami iskolákká, míg a gazdagabb katolikus egyház iskolái szinte mindenütt megmaradtak.  

A magyarországi református egyház tehát a zsinat-presbiteri rendszer szerint működik a 

Budai Zsinat óta (1791). 

A XIX. század végén, az 1881. októberétől ülésező Zsinat alkotta meg az egységes magyar 

református egyházat, az egyházalkotmány alapjait – mely máig érvényes. A működés 

alapelvei a többségi rendszer, a testületi kormányzat és a paritás. Ezek az elvek mentén 

működnek a gyülekezetek, az egyházmegyék, az egyházkerületek. A Magyar Református 

Egyházat testületek vezetik, legalsó fokon a presbitériumok, legfelső fokon a Zsinat. A 

                                                 
25 Révész Imre (1826-1881) református lelkész. Néhány oktatással kapcsolatos műve: A tiszántúli református 
egyházkerület véleménye az 1848. évi vallásügyi törvény részletezéséről és az iskola-ügyről.(Debrecen. 
1869.), Adalékok a magyar protestáns iskolák autonómiájának történetéhez. Sárospatak, 1869.) A tiszántúli 
egyházkerület egy közgyűlési határoztában a törvényt sérelmesnek és módosítandónak nyilvánította. 
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tízévenként ülésező Zsinat 116 taggal a legfelsőbb törvényhozó testület. A Konvent a 38 

tagja pedig képviseli az országos egyházat azon időszakban, mikor a Zsinat nem ülésezik.26 

Jellegzetessége a protestáns egyházaknak (a református és evangélikus egyháznak is), hogy 

a paritás elve érvényesült a szervezet minden fokán, vagyis a lelkészek, egyházi személyek 

mellett a nem lelkészek (laikusok) is egyenlő számban vesznek részt a testületek 

munkájában (sőt bizonyos időszakokban pl. a világi urak túlsúlya érvényesült, Erdélyben is 

ez volt a jellemző a XVIII. században).  

A XIX. század második felétől a református egyház belső életének a hanyatlását észlelték a 

kortársak, ami a szekularizáció következménye volt. Látható jele volt az egyháztól való 

elfordulásnak az üres, elnéptelenedő templomok sokasága is. De kiüresedett a lélek is, még 

a templomba járó hívek életében sem jelentett erőt és erkölcsi tőkét, a mindennapokban is 

jelentkező tartást, többletet a vallás. Nem csak Magyarországon volt észlelhető ez a 

jelenség, a vallásosság visszaszorulása részben a tudományos gondolkodás szélesebb 

körben való elterjedésének, új irányzatok és szellemi mozgalmak térhódításának is volt 

köszönhető. Nemcsak az egyszerű nép szokott le a templomba járásról, hanem a 

középosztály tagjai is. Szeremlei Sámuel állapította meg, hogy a régi hitet a természeti 

világnézet kiszorította, s a vallás lényegétől és külső formáitól is elszakadtak. De mindezek 

nem csökkentették az egyházi emberek, a lelkészek, igehirdetők felelősségét. Az egyház 

gyengeségének, betegségének okát kereste az 1858-tól ismét megjelent liberális 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap”, melyet Ballagi Mór27 szerkesztett. A 25 éven át 

megjelenő hetilap hasábjain véleményt cseréltek az egyház vezetői és a közvélemény előtt 

vitathatták meg helyzetértékelésüket és megoldási javaslataikat. A hanyatlás okaként sokan 

az egyház szervezeti kereteit és intézményeit jelölték meg, mások az anyagi korlátokat, az 

egyház szegénységét okolták, némelyek pedig a lelkészeket kritizálták, az ő 

gondolkozásukat és gyenge prédikációikat okolták az ellaposodott egyházi- és hitéletért. 

Az I. világháborút követő forradalmak, majd a trianoni békeszerződés után a református 

egyház is a konszolidációt, a megújulás, kibontakozás lehetőségeit kereste. Több irányzat 

is kialakult: az egyik egyházközi „általános keresztyén” úton, a másik erősen hitvallásos 

alapon igyekezett a megújulást elérni (történelmi kálvinizmus). A megújulás jegyében ült 

össze Takaró Géza kőbányai lelkész kezdeményezésére egy budapesti konferencia, ezt 

                                                 
26 Egyháztörténet 2. Tankönyv és tanári kézikönyv 1711-től napjainkig. Szerk. LADÁNYI Sándor, PAPP 
Kornél, TŐKÉCZKI László.Bp.Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete,1998.95.p. 
27 Ballagi Mór (1848-1891) református tanár. 1868-tól az egyetemes tanügyi bizottság elnöki tisztét látta el.  
Nyelvtudományi, teológiai munkássága jelentős. A biblia nagy részének fordítása kéziratban maradt. Irt a 
népiskolai törvényjavaslatról (Pest, 1868.) (In:ZOVÁNYI 1977.40.p.) 
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követte egy új egyházi hetilap indítása, a Kálvinista Szemle (1920. április 4. első szám) – 

amelynek célja a tennivalók részletesebb kifejtése és megszólalási lehetőség teremtése a 

szélesebb egyházi közvélemény számára.  Még ez év májusában konferenciát is tartottak, 

melyen a péceli lelkész, Forgács Gyula előadása nyomán megszületett az ún. Péceli 

Program, melyhez 34 lelkész és 17 a konferencián résztvevő nem lelkész is csatlakozott. A 

program szerint a megújulás alapja az lehet, ha a gyülekezet vezetői és tagjai is Jézus 

Krisztus kegyelmét megtapasztalják, élő hittel szolgának, ha a presbiterek is a 

gyülekezetépítésre alkalmasak, önzetlen szolgálattal. Fontos kívánalmat is 

megfogalmaztak; a gyülekezetek tagjainak önkéntes adományaiból tartsák fenn magukat. 

(tized). 

Ezt az első konferenciát még több követte, kiemelkedő jelentőségű volt az 1921. augusztus 

23-25. között Kunhegyesen tartott összejövetel, ahol az ún. Kunhegyesi Memorandumot 

fogadták el – 134 lelkész, tanár, tanító egyetértésével. A konferencia a gyülekezetépítéssel, 

a liturgiával, vallásoktatással, az államsegélyek felhasználásával - összességében az egyház 

átláthatóbb és szervezettebb működésével kapcsolatos javaslatokat fogalmazott meg. Az itt 

elhangzott előadás egyike foglalkozott az iskolákkal, hangsúlyozva, hogy a református 

iskola célja élő hitű, öntudatos református keresztyének nevelése és ennek érdekében már a 

felvételkor fontos szempont nem csak a gyermek intellektuális képessége, hanem a lelkület 

és a gondolkodásmód is.28 Az éppen ülésező zsinat a konferencián elhangzottakból több 

megállapítást figyelemre méltónak ítélt, de nem tárgyalta, mint ahogy az 1928-as zsinat 

sem. (A Kunhegyesi Memorandum egyik javaslata volt a zsinati ülések gyakoribb 

összehívása is!) 

A megújulási, „ébredési” mozgalom jele volt az 1921. júliusában Siófokon hitvallásos 

alapon szerveződő Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége (SDG) 

(Egyedül Istené a Dicsőség), melynek nyilatkozatában olvasható hogy az „…öntudatos 

nemzeti élet megteremtéséért, az anyaszentegyház erőteljes missziói lelkületének és 

munkájának megerősítéséért kűzd, különösen a jövő nemzedék életében”.29 

Ugyancsak az 1920-as éve eseménye, hogy hollandiai mintára megalakult a Kálvinista 

Politikai Szövetség – mely  a magyar reformátusság politikai szervezését akarta – kevés 

sikerrel - elérni. A irányzatok között egy új koncepciót fogalmazott meg Ravasz László 

1921-től már püspökként, mely hangsúlyozta, hogy a belmisszió az egyház fontos 

                                                 
28 SEBESTYÉN Jenő:A református iskolák szelleme..In:Kálvinista Szemle.II.évf.1921.38.sz.309-310.p. 
29 Magyarország a XX. században.Főszerk. KOLLEGA-TARSOLY István. Szekszárd,Babits K.1997. II. 
kötet 365 p. (továbbiakban KOLLEGA-TARSOLY 1997.) 
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tevékenysége (nem csak az egyesületeké). Az evangélium hirdetése központi feladat 

gyülekezeteken belül és kívül egyaránt, ezért a már korábban is, a századforduló táján 

létrejött és egyre szaporodó missziós egyesületeket is az egyház keretei között kívánatos 

működtetni. A megújulás fontos záloga és kiemelt területe az ifjúsággal kapcsolatos, ezért 

a feladatok sorában elől szerepel az iskolákkal, oktatással kapcsolatos koncepció, egységes 

koncepció kialakítása.  

 

I.2. Reformátusok a társadalomban a számok tükrében, az 1930-as népszámlálási adatok 

alapján 

 

A két világháború közötti magyar társadalom elemzését, leírását több kortárs történész, író, 

értelmiségi megkísérelte, s az azóta eltelt korszakokban is születtek átfogó elemzések. Az 

1920 utáni magyarországi társadalom soknemzetiségű jellege megszűnt, tíz százalék alá 

esett a nem magyar anyanyelvűek aránya. A felekezeti összetétel is változott, a katolikusok 

49%-ról (1910) 64% (1920), majd 66%-ra (1941) nőtt. A reformátusok aránya 14%-ról 

(kerekítve) 21%-ra emelkedett. Az izraeliták részaránya nem változott, 5% volt, az 

evangélikusoké pedig 1%-kal csökkent, 7-ről 6%-ra. A területi eloszlása a különböző 

felekezethez tartózóknak egyenlőtlen volt, a Dunántúlon a lakosság 80%-a katolikus volt, a 

Tiszántúl keleti megyéiben reformátusok éltek többségben. A zsidóság döntő számban a 

városokban lakott, nagy részük Budapesten és a 10 törvényhatósági jogú városban. 

 

A népességi adatok szerint az 1920, 1930 és 1940-es népszámláláskor a reformátusok 

aránya az összlakosság körében mindvégig hasonló, 20,9% (1920-ban és 1940-ben) 20,8% 

(1930-ban). Számuk az alábbiak szerint nőtt: 

 

 1920 1930 1940 

Összlakosság száma 7,990.202 8,688.319 9,319.992 

Reformátusok száma 1,671.052 1,813.162 1,954.892 

Százalékos aránya 20,9 % 20,8 % 20,9 % 

* A területi visszacsatolásokkal az összlakosság és a reformátusok száma növekedett. 
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A statisztikai adatok országos bontása is érdekes. Az 1920-ban és 1930-ban mért adatok 1-

2%-os eltérést mutatnak csak, lényeges változások nem következtek be, a nominális 

számok növekedtek a tíz év alatt. 

 

Az 1930-as év adatai régiónként: 

 

 Nominálisan (lélek) Összes református %-os 

arányában 

Dunántúl    292.950   16 

Alföld 1,302.964   72 

Észak    217.248   12 

Összesen 1,813.162 100 

Budapest (külön)    121.802     9,3  

 

A nagyobb régiók adatai mellett fontos említeni azokat a kistérségeket, melyekben 

tömbszerűen éltek a reformátusok. 

 

Ha a kisebb területi egységeket, megyéket, városokat nézzük, a reformátusok legnagyobb 

arányban az alábbi régiókban éltek, vagyis az alábbi táblázat azokat a megyéket, 

településeket mutatja, ahol a lakosság több mint 50%-a református. 

 

 Összlakosság százalékában 

Bihar vm. 79  

Hajdu vm. 74,6 

Szatmár, Ugocsa és Bereg 

vm. 

66,7 

Debrecen tjv 65,7 

Hódmezővásárhely  

tjv(Csongr) 

60,2 

 

A református népesség elhelyezkedését közigazgatási egység szerinti bontásban az alábbi 

adatok mutatják. (1930)  
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Nominálisan (fő) 

Református vallású 

Az összes 

református %-os 

arányában 

Vármegyék 1,525.767   84 

Törvényhatósági 

jogú városok 

   287.395   16 

Megyei városok    286.934   16 

T.j.városok+megyei 

városok együtt 

   574.329   32 

Budapest    121.802     9,3 

10.000-nél népesebb 

községek 

   208.753   11 

10.000-nél kisebb 

községek 

1,030.080   57 

Járások(községekkel 

együtt) 

1,238.833   68 

 

 fenti adatok szerint a református népesség csaknem kétharmada kisebb településeken élt, 

kisvárosban, falvakban, tanyán. 

A két világháború közötti időszakban az osztály-és rétegviszonyok alapvetően nem 

változtak, az alá- és fölérendeltségi viszonyok megmaradtak. Szekfű Gyula az 1930-as 

évek közepén írta, hogy „sem a társadalmi tagozódás, sem a társadalmi gondolkodás nem 

igen változtak, s minden maradt e téren úgy, amint azt már a harmadik nemzedék idején 

megszokták az emberek”30 

A társadalmi hierarchia legfelsőbb rétegéhez a nagybirtokosok és nagytőkések tartoztak. 

Előbbi agrárius érdekeltségű, utóbbi a kereskedelemben és bankszférában érdekelt csoport 

volt melyben a reformátusok kevésbé képviseltették magukat. 

A nagybirtokosok kategóriájába az 1000 holdon felüli birtokkal rendelkező 

földtulajdonosok tartoztak. Trianon után számuk jelentősen csökkent. Mégis a gazdasági 

súlya a nagybirtoknak jelentős maradt, mert az ország földterületének 30%-a (1935-ben) 

nagybirtokosok tulajdonában volt.. A vagyonukat elvesztő arisztokratákhoz tartozott 

Bethlen István is, erdélyi birtokai helyett a Dunántúlon bérelt földeket. 
                                                 
30 SZEKFŰ Gyula:Három nemzedék.Bp.Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,1938.409.p.(továbbiakban 
SZEKFŰ 1938.) 
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Az 1920-ban készült statisztika szerint 141 református nagybirtokos, 467 katolikus és 137 

izraelita vallású nagybirtokost regisztrált. Ez utóbbi szám igen magas, hiszen az 

össznépesség 5%-a tartozott ehhez a felekezethez. 

Az 1930-as statisztikai adatok szerint mindössze 85 fő nagybirtokos vallotta magát 

református vallásúnak. A birtok nagysága és régiók szerinti elhelyezkedése szerint is 

ismertek a református birtokosok adatai. (1930-as év). 

 

 I.Birtokos 1000 

kat.holdon felül 

II.Birtokos 200-

1000 kat.holdon 

III.Birtokos 100-

200 kat.holdon 

Birtokos 100 

kat.holdon 

felül össz. 

Dunántúl 14 70  164   248 

Alföld 52 631 1486 2169 

Észak 19 134  134   287 

Összesen 85 fő 830 fő 1784 fő 2699 

 

A birtokosok száma mellett a statisztikai felmérésben közölték a különböző nagyságú 

területeket bérlő református vallású népesség adatait is. A következő táblázatban ezek a 

számok láthatók (1930-as adatok) 

 

 IV.Bérlő 200-

1000 kat.holdig 

V.Bérlő 100-

200 kat. holdig 

Összesítve 

Dunántúl   28   24   52 

Alföld 158 302 460 

Észak   13   15   28 

Összesen 199 fő 341 fő 540 fő 

 

Összsített adatokat is mutat az 1930-as statisztika, vagyis a református birtokos és bérlők 

együttes számát is közli, a földterület nagysága szerint. 
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 Birtokos+bérlő 

50-100 kat.h. 

Birtokos+bérlő 

20-50 kat.h. 

Birtokos+bérlő 

10-20 kat.h 

Birtokos+bérlő 

(napszámos is) 

 5-10 kat.h. 

Birt.+bérlő 

(napsz.is) 5 

kat.h. alul 

Dunántúl    841   8.238 19.122  7.324  22.491 

Alföld 5.908 24.805 36.671 43.688  77.998 

Észak    601   3.731   7.841 10.622  14.468 

Összesen 7.350 36.774 63.634 76.554 114.957 

 

Ebből a táblázatból is látható a református népesség döntő többsége az Alföldön élt 

kistelepüléseken, s az is kiderül, hogy döntő mértékben 20 kat. hold alatti földterületeket 

birtokoltak vagy béreltek, tehát a vagyoni helyzetük a társadalom középső rétegébe sorolta 

őket. A módosabb parasztok (10-100 kat. holdasok) és a szegényebb parasztok (1-10 kat. 

holdasok), továbbá a föld nélküli szegényparasztok (egy részük uradalmi cseléd, másik 

része mezőgazdasági napszámos) helyzete, jövedelmi viszonyai nagy eltéréseket mutattak. 

Utóbbi csoport kiszolgáltatottsága, nyomorúsága, kilátástalan helyzete a korszak egyik 

legnagyobb problémája. A földreformkísérletek is a szegényparasztság helyzetének a 

javítását célozták, kevés sikerrel.  

Foglalkozását tekintve az agráriumhoz kötődött a reformátusság döntő része, de ez nem 

jelentett azonos vagyoni helyzetet, társadalmi befolyást. Erdei Ferenc a parasztságról írt 

szociológiai műveiben a parasztság rétegződéséről és a paraszti társadalom sajátosságairól 

több tanulmányt írt.31 A két világháború közötti társadalom leírására az u.n. kettős 

társadalmi struktúra elméletét dolgozta ki. Megfigyelése és értékelése szerint a történelmi, 

nemzeti társadalom és a modern polgári társadalom együtt, párhuzamosan fejlődött. Az 

akkori magyar társadalom Erdei szerint nem volt integrált, hanem három elkülönülő 

csoportot alkotott. Az első csoport a történelmi arisztokrácia, az úri középosztály és a 

kispolgárság rétegei. A második csoportba a „polgári” arisztokráciát, polgári 

középosztályt, a kispolgárságot és a munkásságot sorolta. Az agrártársadalom, a parasztság 

pedig   valahol   e   két   nagy csoport  „alatt”   helyezkedett   el ebben  a   modellben. Erdei  

 

 

                                                 
31 ERDEI Ferenc:Amagyar paraszttársadalom. Bp.Franklin K.,[1941].,Magyar tanyák.Bp.Athenaeum [1942] 



 16 

tanulmányának a vallási hovatartozás és a társadalmi elhelyezkedés kapcsolatai, a 

reformátusság társadalmi szerepe nem volt témája. 

Mégis ha ezt a társadalomszerkezetet elfogadjuk, megállapítható, hogy a reformátusság 

döntő többsége ebbe az utóbbi kategóriába sorolható, így befolyása, érdekérvényesítő 

képessége (akár a katolikussághoz, akár a zsidó felekezethez tartozókhoz képest) gyengébb 

volt. Még akkor is igaz ez, ha fontos állami, társadalmi pozíciókban gyakran református 

vallású politikus, közéleti ember foglalt helyet. Maga a kormányzó is és az 1920 és 1940 

közötti időszak miniszterei, befolyásos funkciót betöltő emberei jelentős számban 

reformátusok voltak, felülreprezentált volt tehát ez a felekezet a politikai, gazdasági és 

tudományos életben. 

Az 1930-as népszámlálási statisztika adatokat közölt arról is, hogy a különböző 

felekezethez tartozó népesség mely ágazatban dolgozott. Az adatok nemek szerinti 

bontásban is láthatók, ezt nem közöljük, viszont a keresők és eltartottak számát igen.. Ez 

lényeges mutató, hiszen egy-egy család jövedelmi viszonyait meghatározta a keresők 

száma is, illetve az a tény, hogy az egy kereső hány családtagot tartott el a keresetéből.  

 

A foglalkozási ágak szerinti országos statisztika az 1930-as évben az alábbi adatokat közli 

a református népességről: 

 

I.Őstermelés 

 

 Összes ref. Őstermelés Itt élő ref. 

százalékában  

Ebből kereső Ebből 

eltartott 

Dunántúl    292.950    212.888 72  105.487 107.401 

Alföld 1,302.964    764.886 59  343.975 418.911 

Észak    217.248    139.676 64    63.738   75.938 

Összesen 1,813.162 1,117.450 61  515.200 454.650 
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II.A.Bányászat és kohászat 

 

 Összes ref. Bányászat és 

kohászat 

Itt élő ref. 

százalékában 

Ebből kereső Ebből 

eltartott 

Dunántúl    292.950  2944 1    982 1962 

Alföld 1,302.964    478 0,3   174   304 

Észak    217.248  6088 2,8 1743 4445 

Összesen 1,813.162  9510 fő 0,5 2899 fő 6611 

 

II.B.Ipar 

 

  Ipar Százalék Kereső Eltartott 

Dunántúl    292.950   31.823 10,8   14.449   17.374 

Alföld 1,302.964 242.769 18,6 115.972 126.879 

Észak    217.248   32.128 14,7   12.990   19.038 

Összesen 1,813.162 306.720 16,9 143.411 163.309 

 

II.C. Kereskedelem és hitel  

 

 Össz.ref. Ker.és hitel Százalék Kereső Eltartott 

Dunántúl    292.950   4.194 1,4   2.046   2.148 

Alföld 1,302.964 42.558 3,2 22.014 20.544 

Észak    217.248   3.207 1,4   1.503   1.704 

Összesen 1,813.162 49.971 2,7 25.575 24.396 

 

II.D.Közlekedés 

 

 Össz.ref. Közlekedés Százalék Kereső Eltartott 

Dunántúl    292.950   8.151 2,7   2.823   5.328 

Alföld 1,302.964 47.562 3,6 16.711 30.851 

Észak    217.248   7.586 3,4   2.363   5.223 

Összesen 1,813.162 63.299 3,4 21.897 41.402 
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A bányászat és kohászat, ipar és kereskedelem, hitel és közlekedés összesített adatai az 

alábbiak: 

 

II.A.Bányászat,kohászat+II.B.Ipar+II.C.Kereskedelem és hitel+II.D.Közlekedés 

 

 Össz.ref. Bány.,kohászat,ipar,kereskedelem és 

hitel,közlekedés 

Összes %-a 

Dunántúl    292.950   47.112 16 

Alföld 1,302.964 333.367 25 

Észak    217.248   49.021 22 

Összesen 1,813.162 429.500 fő 23 

 

Ugyanezeket az adatokat más bontásban összesítve és régiók szerint egy táblázatban a 

reformátusság foglalkozás szerinti megoszlását mutatjuk az 1930-as adatok alapján: 

 

 I.Őstermelő     

(kereső+eltartott) 

Össz.ref. %-

ában 

II.A+B+C.Bány. 

Ipar,közl.(ke+el) 

Össz.ref.%-

ában 

Dunántúl    212.888 72   47.112 16 

Alföld    764.886 58 333.367 25 

Észak    139.676 64   49.021 22 

Összesen 1,117.450 61 429.500 23 

 

A nagy és középbirtokosok, nagy- és középtőkések és vezető állami, egyházi tisztviselők 

életszínvonala magas volt. Ez a társadalom 0,6%-át jelentő réteg, néhány tízezer fő (52 

ezer) végig a korszakban a gazdasági visszaesés ellenére is jelentős jövedelemmel 

rendelkezett. Egyes számítások szerint az átlagjövedelemhez képest  több mint 

harmincszoros volt ennek az elitnek a jövedelme, ami nemzetközi összehasonlításban is 

aránytalanul magas volt.32 A fenti táblázatok mutatják, hogy a református vallásúak 

jellemzően nem ebbe a szűk társadalmi elitbe tartoztak. 

A középosztályhoz tartozott az össznépesség 9%-a, a keresők és eltartottak száma alapján. 

Ez a kategória több szempontból is különböző társadalmi rétegeket, csoportokat foglalt 

magába. A középosztály módosabb, felső csoportja az 100 és 1000 hold közötti úri 

                                                 
32 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században.Bp.Osiris K.1999.191.p. 
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középbirtososok voltak, melyek közül az 1920-as adatok szerint 2854 fő vallotta magát 

reformátusnak. Összehasonlításképpen római katolikus 3832 fő és izraelita 789 fő volt.  

A középosztályhoz tartoztak még a középbirtokosok, középpolgárok, vezető állami 

tisztviselők, de ők együttesen is csak kis részét jelentették a középosztálynak. A domináns 

többség beosztott tisztviselő, magánalkalmazott és értelmiségi foglalkozású volt. Ez a réteg 

is differenciálódott, például a menekült értelmiségiek, akik 1920 után érkeztek, csak több 

év után tudtak álláshoz, megfelelő színvonalú lakáshoz jutni. A középosztály jelentős 

részének életnívója a válság és kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt, majd a háború 

években csökkent és a kispolgári szint felé közelített. 

 

A Budapesten élő református népesség történetének múltja azért különleges, mert a török 

kiűzését követően közel egy évszázadra ki voltak tiltva Buda és Pest életéből, csak egy kis 

csoport maradt meg Óbudán a rekatolizáció évszázadában. A reformátusok jellemzően a 

falvakban, mezővárosokban éltek, túlnyomóan őstermelők voltak. A 18. század végén, 19. 

század elején is szűk réteg kívánkozott csak Pest-Budára. 1873 után a reformátusok 

számszerű növekedése volt a legegyenletesebb és a legdinamikusabb, a katolikusok és a 

zsidóság után, megelőzve az evangélikusokat a harmadik legnépesebb vallásfelekezet lett. 

Kozma István tanulmányában szerepel az az adat, hogy kizárólag a természetes szaporulat 

következtében a reformátusok száma 1881 és 1930 között csaknem 85 százalékkal nőtt, 

míg a fővárosi átlag ebben a vonatkozásban 37 százalék.33  A református népesség óriási 

gyarapodása a bevándorlási többletnek volt köszönhető, összességében a kálvinisták száma 

az 1881-1930 közötti időszakban 333 százalékkal gyarapodott. 

A reformátusok fővárosba költözésének több oka volt: a paraszti életforma 

válságjelenségei, elszegényedő egykori nemesség polgáriasulási folyamata és a 

világvárossá fejlődő Budapest szellemi és fizikai munkaerő iránti szükségletei.34 

 

 

 

 

 

                                                 
33 KOZMA István:Reformátusok a budapesti statisztikában.(továbbiakban KOZMA 2006) In:Reformátusok 
Budapesten 1-2.Szerk. KÓSA László.2.k.Bp.Argumentum K.,ELTE Művelődéstörténeti Tanszék,2006. 
111.p.(továbbiakban KÓSA 2006) 
34 KOZMA 2006.110.p. 
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Budapest népességének vallás szerinti tagolódása 3 népszámlálás adatai alapján abszolút 

számokban és százalékokban35 

 

             1910             1920            1930 

Református   86.990 101.124    121.802 

Evangélikus   43.562   44.894      49.987 

Római katolikus 526.175 548.727    611.220 

Izraelita 203.687 215.512    204.371 

Görög katolikus      9.428   10.065      10.577 

Görög keleti      6.962     4.346        4.088 

Unitárius      2.120     2.828        2.511 

Egyéb és ism.      1.447     1.500        1.631 

Összesen 880.371 928.996 1,006.184 

 

 

            1910            1920           1930 

Református     9,9   10,9   12,1 

Evangélikus     4,9     4,8     5,0 

Római katolikus   59,8   59,1   60,7 

Izraelita   23,1   23,2   20,3 

Görög katolikus     1,1     1,1     1,1 

Görög keleti     0,8     0,5     0,4 

Unitárius     0,2     0,3     0,2 

Rgyéb és ism.     0,2     0,2     0,2 

Összesen 100 100 100 

 

 

A reformátusok foglalkozás- és osztályszerkezete a katolikusokéval mutatott rokonságot. 

Kozma tanulmánya szerint a reformátusok között volt a legmagasabb a segédszemélyzet 

(munkások, altisztek) aránya és a legalacsonyabb az önállók, de különösen a tisztviselők 

aránya. Az „úri” foglalkozások közül az igazságszolgáltatásban (bírák, ügyészek) és a 

közigazgatási tisztviselők, valamint katonatisztek között túlreprezentáltak voltak. Az 

                                                 
35 KOZMA 2006.121.p. 
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iparban és közlekedésben dolgozó népességük aránya nőtt, főleg az államvasutak és a 

fővárosi közlekedés munkásai voltak. A kereskedelem és a hitel, illetve a tőkések és 

nyugdíjasok kategóriáiban mélyen alulreprezentáltak. A napszámosok, házicselédek a 

református keresők között  érték el a legmagasabb arányokat.36  

Érdekes megállapítása Kozma tanulmányának hogy a reformátusok 

foglalkozásszerkezetének tendenciái szerint kevésbé versenyképes, kevésbé szakképzett 

így kiszolgáltatottabb csoportja volt a főváros népességének. Ennek oka pedig, hogy magas 

arányban faluról elvándorolni kényszerülő és szakmával nem rendelkező, kevésbé művelt 

emberek, férfiak és nők érkeztek Budapestre. A városon belüli elhelyezkedésük is igazolja 

ezt, hiszen a proletárjellegű kültelkeken a reformátusok aránya 15,8 % volt, míg Pesten a 

Nagykörúton belül 10 százalék. Budapest növekedésével, újabb ipartelepek keletkezésével 

ugyan megnőtt a külváros súlya, de a református népesség külvárosi növekedése 1880-

1930 közötti időszakban mindig az átlagnál magasabb volt. 

Weis István konzervatív beállítottságú szociológus pécsi professzor tanulmányát  „A mai 

magyar társadalom” címmel 1930-ban publikálta.37 Ennek 1942-ben átdolgozott változata 

is megjelent. A kötet a statisztikai adatokat felhasználva a Trianon utáni Magyarország 

társadalmának leírását és a külfölddel való összehasonlítását célozta meg. 

Társadalomszerkezeti áttekintés ez a településformák szerint: az első négy fejezetben a 

tanya, a falu, a város és Budapest népességéről, az emberek életmódjáról. A további 

fejezetek a társadalom egyes makrocsoportjainak vizsgálata „A kispolgár”, „A 

középosztály”, „A felső négyezer” (az elit) és „A szegény ember” című fejezetekben. A 

tanulmány foglalkozik a társadalom és a gazdasági élet összefüggéseivel, a társadalom és a 

szellemi élet kapcsolatával és „a hivatalos Magyarország” leírásával, de nem tér ki a 

korszak felekezeti viszonyaira, a társadalom vallási megosztottságára, a katolikus, 

református, evangélikus, zsidó és más vallású népesség sajátosságaira. 

Már idéztük Szekfű Gyula nagy visszhangot keltő jelentős írását is, mely képet rajzolt a 

korabeli társadalomról, az uralkodó elitről. „A Három nemzedék” című művének, 3. 

kiadásában (1934-ben) „A neobarokk társadalom” című fejezetében foglalkozik az akkori 

társadalom leírásával, melyet „úri, tekintélyelvű és hierarchikus” jelzőkkel íllet és a 

megmerevedett struktúrát, a mobilitás lehetőségének a hiányát tartotta – más jelentős 

társadalomtudóssal összhangban - a társadalom legnagyobb problémájának. Művében a 

                                                 
36 KOZMA 2006.117.p. 
37 WEIS István:A mai magyar társadalom.Bp.Magyar Szemle Társaság,1930. 
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felekezetekkel, a vallási hovatartozás társadalmi szerepével, jelentőségével nem 

foglalkozik. 

A statisztikai adatok és az idézett művek alátámasztják azt a megállapítást, hogy a 

reformátusok a társadalomban jellemzően nem a leggazdagabb, de nem is a legszegényebb 

nincstelen rétegekhez tartoztak. Nagy részük foglalkozása, lakóhelye okán az agráriumhoz, 

a vidékhez kötődött. A népi írók, szociográfusok írásaikban feltárták a falusi társadalom 

problémáit, a szegénységből, elmaradottságból az egyik fontos kitörési lehetőségnek 

tartották a tanulást, művelődést. A népfőiskolai mozgalomról, a nyári tanfolyamokról és a 

tehetséggondozás fontosságának a felismeréséről, az önképzés jelentőségéről későbbi 

fejezetekben írunk. A tanulást, a műveltség megszerzését a társadalmi mobilitás egyik 

eszközének ismerték fel a református értelmiség legjobbjai és az egyház vezetői is. 

Nemcsak a református fiatalok számára kínálták ezeket a lehetőségeket, hanem ahogy a 

református oktatási intézmények is, nyitottak voltak más felekezetekhez tartozók számára. 

Különböző támogatási formákkal igyekeztek a legrászorultabbak részére a tanulás, 

továbbképzés, társadalmi felemelkedés lehetőségét megadni.. Ezek a kezdeményezések 

jellemzően kötődtek a református intézményekhez (pl. Sárospataki Kollégium) illetve 

modellként szerepeltek a kibontakozó és állami támogatást is élvező népfőiskolai 

mozgalomhoz illetve kollégiumok, tehetségeket támogató programok, ösztöndíjak 

létrehozásához. 

Ezért összességében elmondható, hogy a belmisszión és református közoktatáson kívül, 

melyről későbbi fejezetekben bővebben írunk, progresszív mozgalmak, társadalmi, 

szociális és kulturális kezdeményezések kapcsolódtak református egyházi és világi 

személyekhez, szervezetekhez (Országos Lelkész Egyesület, Presbiteri Szövetség, 

diákszervezetek), tudósokhoz, művészekhez, akik ílymódon jelentősen hozzájárultak a 

magyar nemzet szellemi felemelkedéséhez a trianoni határokon belül és kívül egyaránt. 

Református egyház és az egyesületek a XX.század elején 

 

Református egyház és az egyesületek a XX. század elején 

 

Az egyházon belüli hitélet kiüresedésével párhuzamosan már a XIX. század végén külföldi 

mintát követve itthon is megalakultak azok a vallásos egyesületek, szervezetek, melyek 

főleg az ifjúság körében a keresztyén értékeket és a hívő élet gazdagságát kívánták 

felmutatni. 1892-ben alakult meg a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) és 1907-ben a 

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ), mindkettő több felekezetből 
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is gyűjtött fiatalokat sorai közé. 1900-ban alakult Megyercsi Béla budapesti teológus 

kezdeményezésére a Protestáns Diákszövetség Bethlen Gábor Köre, mely szervezet az 

egyetemek, főiskolák protestáns fiataljait kívánta összefogni. A hitéleti alkalmak rendezése 

mellett kulturális és sport szakosztályai is működtek, 1939-ben az Országos Protestáns 

Napok rendezésében is fontos szerepük volt. Ugyancsak 1907-ben alakult meg az Országos 

Református Lelkészegyesület, majd a Bethánia Szövetség (más néven C.E. – Célegyenest 

Előre) mozgalom. 1921-ben hitvallásos alapon szerveződött és a református tanításokat 

állította előtérbe a Soli Deo Glória Szövetség – SDG).38 Ezek a szervezetek hangsúlyosan 

az ifjúság vallásos nevelését kívánták új módszerekkel, változatos formákban – 

csendesnapok, konferenciák, evangélizációs hetek szervezésével elérni. Töltéssy Zoltán39 

teológiai tanulmánya során tért meg és lett létrehozója annak a bibliát olvasó ifjúsági 

körnek, melynek célja a biblia tanulmányozása és egymás segítése abban, hogy igazi 

református keresztyén jellemekké fejlődhessenek. „Ez a kör volt az első SDG Collégium, 

melyből kinőtt az SDG Diákszövetség hatalmas munkája. Töltéssy Zoltán collégiumában 

ez volt a jelszó: „csak annyiban vagy SDG-s, amennyiben teszel valamit az ügyért”. És ő 

tett. Már mint diák elkezdte a sáfárkodást és minden jövedelmének tizedrészét Isten 

országa szolgálatára fordította. Vállalta a munka terhét hősiesen, utolsó leheletéig mint 

Jézus Krisztus jó vitéze”40 – emlékezett jó barátjára Dobos Károly41. Különösen érdekes 

Dobos Károly életútja, aki nem egyházpolitikus, magas tisztségeket viselő vezető lett a 

teológia elvégzése után, hanem fáradhatatlan szervező és az evangélium terjesztésének és a 

jövő nemzedékének elhivatott nevelője volt. Barátjával ellentétben, aki fiatalon meghalt, ő 

102 évet élt és szolgálhatott hűségesen. Igazi közösségeket hozott létre felhasználva 

nemcsak a magyar és amerikai (Dayton) teológián tanultakat, hanem modern tudományok 

eredményeit is. 1926-tól a pittsburghi egyetemen gyermekpszichológiát, szociológiát és 

valláslélektant tanult. Ezeket az ismereteit tudta hazatérve kamatoztatni. Meggyőződése 

volt, hogy az egyház jövője az ifjúság kezében van. Ezért 1927-től hazatérve a KIE utazó 

titkáraként dolgozott és szervező munkája során bejárta a vidéket. Nyomában bibliakörök, 

                                                 
38 Reformátusok Budapesten 1-2. Szerk. KÓSA László. Bp. Argumentum K.,ELTE BTK Művelődéstörténeti 
Tanszék, 2006. 2.k.1349.p.(továbbiakban szerk.KÓSA 2006.) 
39 Töltéssy Zoltán  (1900-1932) Teológiai tanulmányait a kolozsvári és a bp.-i ref. teológiai ak.-n, valamint 
Skóciában végezte, 1922-ben Ravasz László püspök titkára, azután az amerikai pittsburghi teológián tanult 
tovább. 1923-tól 1924-ig az amerikai davsytown-vestaburgi ref. gyülekezet lelkésze. Nagy része volt a m. 
ref. diákok Soli Deo Gloria Szövetségének (SDG) megalakításában. Amerikából hazatérve, 1926-tól a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének nemzeti titkára lett, s szerk. az Ébresztőt. Segédszerk.-je volt 
a Kálvinista Szemlének. http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC15363/15983.htm (2010.12.01.14ó.)  
40 MIKLYA Luzsányi Mónika: Az igazak útján. 102 év szavakban és képekben. Bp.Harmat K.,2007. 
108.p.(továbbiakban MIKLYA 2007.) 
41 Dobos Károly (1902-2004) lelkész, a KIE utazótitkára. Életéről Lásd MIKLYA 2007. 
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egyesületek alakultak, melyben pezsgő élet volt és a meglévő társadalmi különbségek 

ellenére az ifjúság a Biblia köré szerveződve közösséget alkotott, kitöltve a szabad időt és 

hasznos munkákat végezve, szórakozva, kirándulva Istennek tetsző tiszta életet kívántak 

élni. A KIE tevékenységével a 19. század végén Szilassy Aladár42 Svájcban ismerkedett 

meg, s itthon megalapította az első egyesületet (1883-ban Karl Fermaud, a KIE 

világszövetség genfi titkárának magyarországi látogatásakor). Az 1900-as évek elejétől fő 

területe az iparos, a kereskedő, valamint a vidéki ifjúság körében evangélizációs munkát 

végezni. 1919-től Megyercsy Béla lett a nemzeti titkár, aki szintén utazva az országban 

konferenciákat szervezett és az ifjúsággal foglalkozott. Ő nyerte meg Karácsony Sándort 

az ifjúsági munkának, aki tevékenyen szolgálta a KIE-t változatos formában: irodalmi 

köröket tartott, szociális esteket vezetett, szerkesztette a Magyar Ifjúság c. lapot, részt vett 

a KIE és az SDG által rendezett konferenciákon és a szárszói találkozók egyik 

legjelentősebb személyisége lett. 1925-ben Budapesten nemzetközi KIE konferenciát is 

szerveztek. A kezdetben felekezetközi szervezet a huszas évek végétől (1927) felekezeti 

bontásban működött, így a református gyülekezetek is szorosabb kapcsolatba kerültek a 

KIE csoportokkal, de az egyház csak később vállalta fel anyagi támogatását. Az 1930-ban 

felépült Horánszky utcai székház azonban az összegyűlt adományokból, diákfillérekből 

valósulhatott meg. 1934-35 nyarán a dunavecsei egyháztól kapott ingatlanon kezdték el 

építeni a KIE konferenciatelepét, ahol 12 faház, egy nagy ebédlő és konferenciaterem 

épület, amit Petőfi-háznak neveztek. Az adományozók emlékére Szilassy-ház, 

Megyercsy43-ház nevet kapott egy-egy épület. 

A harmincas évek közepére bontakozott ki az egyesületi élet, ifjúsági alkalmak, 

bibliakörök, „pénteki teák”, „csütörtöki körök” működtek, s általánossá vált a közös nyári 

vakáció is, a „konferenciázás”. A KIE táborokat Dunavecsén szervezték, mely 1935-re 

konferenciateleppé fejlődött. Említésre érdemes és az egységes ifjúsági munkát segítette a 

Dobos Károly és Kovács Bálint által összeállított Református ifjúsági munka vezérkönyve, 

mely a sokéves tapasztalatokat gyűjtötte össze. 

                                                 
42 Szilassy Aladár (1847-1924). Jogász, bíró, a felső ház tagja. A magyarországi KIE megalapítója.Életéről 
Lásd szerk. KÓSA 2006. 
43 Megyercsy Béla (1879-1925) lelkész, szerkesztő. A bp.-i ref. teológián tanult. 1901-től Pécsett, majd 
Seregélyesen, végül Dunapatajon volt segédlelkész. 1910-től a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIE) 
országos titkára. 1910-től szerk. az Ébresztő c. ifjúsági lapot, mely 1918-tól Magyarság címmel jelent meg. 
Részt vett a magyarországi cserkészet megalapításában. Az I. világháború alatt katonaotthonokat létesített. 
Kapcsolatokat épített ki holland, svájci és angolszász protestáns ifjúsági szervezetekkel. - Irod. Nyáry Pál: A 
pécsi ref. egyház története (Pécs, 1908); Kiss Sándor: Ifjúsági munka a magyar ref. egyházban (Bp., 1941). 
http://www.netlexikon.hu/yrk/Ryrgenwm/10103 (2010.12.01.14ó) 
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Az 1933-as év azért nemcsak azért volt jelentős, mert fennállásának ötvenedik évfordulója 

alkalmából több konferenciát szerveztek, hanem azért, mert az egyház sajátjának 

nyilvánította a KIE református ágának munkáját. Ravasz László érdeme e felismerés, hogy 

az ifjúsági munkát egyháziasítani kell. „Ha Magyarországot meg lehet menteni, akkor az 

ifjúságon keresztül lehet megmenteni. Ha a Magyar Református Egyházat meg lehet 

építeni, akkor az ifjúságon keresztül lehet megépíteni”.44 A KIE az egyház hivatalos 

szervezete lett és Ravasz László maga is gyakran szolgált konferenciákon és különböző 

rendezvényeken. 

 

I.3. Teológiai irányzatok a magyar református egyházban a XX. század első felében 

Magyarországon. 

 

Sokan az egyházi élet megújítását remélték a liberalizmus eszméinek terjedésével. A 

liberalizmus a XIX. század második felének uralkodó világnézete volt, mely az emberi és 

közösségi élet legfőbb értékének a szabadságot tekintette. A szabadságot, mely feltétele az 

ú.n. fejlődésnek is. A tudományban mindent meg kell vizsgálni és bírálni kell e nézet 

szerint. Az egyháztól való elfordulást azzal magyarázták, hogy a tudomány tanításai nem 

egyeznek az egyház tanításaival. Ha az egyház szeretné híveit visszahódítani, akkor össze 

kell egyeztetnie tanításait a tudománnyal, tehát a bibliát is tudományos vizsgálatnak kell 

alávetni. 

Helytelennek ítélték azt a korábbi nézetet, mely szerint a Biblia felfogását, a hitvallásokat 

nem szabad kritika alá vetni. A gondolkodó embernek mindent meg kell vizsgálni - 

hirdették. Így a vallásból vallástudomány lett és a teológia, az Istenről való tudomány a 

többi tudományhoz illeszkedni tudott. A liberalizmus a református egyházi életben Ballagi 

Mórnak „Tájékozás a theológia mezején” című munkájában jutott összefüggő módon 

kifejezésre.45 A liberalizmus a vallást és tudományt úgy próbálta összeegyeztetni, hogy 

elvett mindent a keresztyén vallásból, ami az akkori tudományos (racionalista) felfogással 

ellenkezett. Elvetette a bibliai csodákat, a Szentháromságot, Krisztus megváltó szerepét. A 

Biblia legfőbb értékének a vallásos eszméket kiáltották ki, s ezek jelentőségét az erkölcsök 

megnemesítésében és a lélek megtisztító hatásában látták. Tehát teocentrizmus helyett 

antropocentrizmust teremtettek. 

                                                 
44 RAVASZ László beszédei. In:MIKLYA 2007.115.p. 
45Szerk. BIRO-SZILÁGYI 1949.371 p.  
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A magyar református vallási liberalizmus legnagyobb képviselői a század végén Kovács 

Albert budapesti teológiai tanár, Kovács Ödön és Keresztes József nagyenyedi teológiai 

tanárok, valamint Bartók György, aki később erdélyi püspök volt.46   

A liberális teológia Jézus Krisztus személyével kapcsolatosan nem tagadja, hogy 

személyében az isteni és az emberi egyesül, de kihagyja azt a lényeget, hogy Jézus 

Istennek fia, a Szentháromság második személye. Mivel a tudományos gondolkodás nem 

fogadja el a csodák objektív létezését sem, ezeket szimbólumnak tekinti. A liberális 

teológia Istent eszmének tartja és ezért nem vállalhatja a csodát47. Ugyancsak sarkalatos 

kérdésben, a Jézus feltámadásával kapcsolatban is – mely Walter Künneth48 szerint az 

archimedesi pont minden idők keresztyén teológusa számára – a liberális teológia 

racionális magyarázatot keresett, illetve leegyszerűsítette, a keresztyénség számára 

lényegtelenné tette,… legfeljebb szimbolikus jelentőségét hagyta meg.49 A hitvallásokkal 

kapcsolatosan is e teológiai irányzat erősen kritikus volt, a konfessziók értékét tagadták, 

részben azért, mert több hitvallás külső kényszerből született (a világi hatalom az egyházi 

testületektől hivatalos nyilatkozatban kívánta meg a hitük kifejezését)50 részben mert 

individualizmusa nem engedi, hogy a kereső embert „kész válaszokkal” befolyásolják, 

vagyis elvegyék az egyén útkeresését és ezzel csorbítsák az individuum szabadságát. 

Természetesen elfogadjuk azt, hogy a hitvallás nem is pótolhatja az egyénnek Istenhez 

találását, de segítheti azt, irányt mutathat és segíthet megfogalmazni megértett, 

megtapasztalt igazságokat. Egyébként pedig a hit Isten ajándéka! 

Az 1910-es években a filozófiai alapon álló liberális teológia válságba került, s ezt az első 

világháború még inkább elmélyítette. 

 

 

                                                 
46 Bartók György (1845-1907) református püspök, egyetemi magántanár (Kolozsváron) majd tanár a 
nagyenyedi teológiai akadémián. 1899-től az erdélyi egyházkerület püspöke volt és választmányi tagja a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. 
47 MÁRKUS Jenő:A liberális szellem a református egyházban. A magyar református liberális 
teológia.Bp.Kálvin K.,2005.85.p. (továbbiakban MÁRKUS 2005.) 
48 Walter Künneth (1901-1997) német protestáns teológus. A náci éra alatt a Hitvalló Egyház tagja volt, az 
1960-as években részt vett Rudolf Bultmann körüli vitában (Rudolf Bultmann ). Bultman az Új Testamentum 
demitologizálását szorgalmazta és a Bibliában a szavak jelentésének a fontosságát hangsúlyozta.In: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Walter (2011.04.28.23ó)   
49 MÁRKUS 2005.97.p. 
50 MÁRKUS 2005.102.p. 
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A „történelmi kálvinizmus” a holland református teológia, főleg Kuyper51 hatására jelent 

meg Magyarországon. A fogalmat Sebestyén Jenő
52 így értelmezte a Magyar Kálvinizmus 

című folyóiratban: „vallási, teológiai és világnézeti gondolkodás, amely a református 

keresztyénség négy évszázad alatt kialakult hamisítatlan elvei és tiszta hitvallásai alapján 

állva értelmezi a keresztyénség és a keresztyén egyház lényegét és a maga elveit nemcsak a 

szorosan vett egyházi életben kívánja alkalmazni, hanem az Isten dicsősége szolgálatának 

és a Krisztus királysága diadalra juttatásának nagy elvétől és vágyától vezéreltetve az 

emberi élet minden területén is, úgy, hogy az örökkévaló Ige uralma mindenütt 

érvényesüljön s hívő keresztyén a Heidelbergi Káté 32. kérdésére adott felelete értelmében, 

a Szent Lélek vezetése mellett a szuverénül kegyelmes és kegyelmesen szuverén Isten 

dicsőségére élhessen és mind éltében, mind halálában a Krisztusé lehessen”53. 

A folyóirat hasábjain több cikk is megjelent Sebestyén Jenő tollából (Publius álnéven) 

támadva az ébredésen alapuló barthi teológiát. Sebestyén Jenő hosszú ideig volt a teológiai 

akadémia igazgatója. Draskóczy István jellemzése szerint „erős egyéniség volt, de inkább 

debatter, mint tudós. Inkább közvetítő, mint önálló gondolkodó. Inkább újságíró, mint 

professzor. Inkább szervező, mint tanár”54. Mégis iskolát teremtett a magyar református 

egyházban. Az 1920-as 30-as években sokan Sebestyén Jenő köré csoportosultak, s 

csaknem divattá is vált a Soli Deo Gloria református diákszövetséghez tartozni, mely 

szervezet kisebb bibliaköröket és nagy számú résztvevővel országos konferenciákat is 

szervezett, jelentős társadalmi munkát végzett, nemzetébresztő tevékenységet folytatott. 

Dolgozatunkban még tárgyalni fogjuk jelentőségét. Ravasz inkább a felekezetközi alapon 

                                                 
51 Abraham Kuyper (1837-1920) holland teológus. A holland reformátusok körében három nagy teológiai 
irányzat állt szemben egymással. A leideniek vagy „modernek” csoportja, amely a recionalizmus modernizált 
változatát képviselte (vezetője J.H.Scholten [1811-1885] és Abraham Kuenen [1828-1891] mindketten 
leideni professzorok). A másik a közvetítő irányzat, ide tartoztak a groningeniek vagy „evangéliumiak” 
(élükön Hofstede de Groot [1802-1886] goningeni professzorral), az „etikusok”, valamint Oosterzee [1817-
1882] utrechti professzor iskolája. A harmadik irányzat a 60-as évek végének szigorúan kálvinista irányzata 
Abraham Kuyper prédikátor vezetése alatt.(1901 és 1905 között holland miniszterelnök) A liberális túlsúly 
hatását egy sor fontos törvényrendelet mutatja: az egyház egyre függetlenebbé vált az államtól, az 1856-os 
iskolatörvény az állami iskolákból kirekesztette a hitoktatást (ennek következtében alakultak felekezeti 
magániskolák) Abraham Kuyper  a szigoruan kálvinista szellemű amszterdami egyetem első rektora lett. 
Lásd: HEUSSI 2000. 495.p. Kuyper leánya jelentős adományt gyűjtött a holland hívek körében a fasori 
templom udvarán épült és Julianna Református Népiskolának nevezett iskola számára. A megnyitón 1926-
ban személyesen is jelen volt. 
52 Sebestyén Jenő (1884-1950) teológiai tanár. A Kálvinista Szemle főszerkesztője. 
53 Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978.(Studia et acta ecclesiastica 
V.) Szerk. BARTHA Tibor és MAKKAI László. Bp. A Magyarországi Református Egyház Zsinati 
Irodájának Sajtóosztálya, 1983. 372.p. (MOLNÁR Ambrus:A református időszaki sajtó c. 
fejezet)(továbbiakban Szerk.BARTHA-MAKKAI 1983.) 
54 DRASKÓCZY István:”Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség”.Dr. Joó Sándor 
élettörténete.Bp.,Parakleitos Alapítvány, 1993.28.p.(továbbiakban DRASKÓCZY 1993.) 
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szerveződő Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) 55 körével tartott 

szorosabb kapcsolatot, s ide sorakoztak a háború előtti angolszász eredetű ébredési 

mozgalmak hívei is. De a Hollandiában tanult teológusok közül sokan ápolták a holland 

kapcsolatokat, így Csekey Sándor, a budapesti teológia egyháztörténeti professzora is, aki 

Sebestyén Jenő segítőtársa volt, s a kálvinizmus történelmi gyökereinek feltárásában 

jeleskedett. Draskóczy szerint „inkább akribikus, mint szisztematikus tudós volt”, aki a 

részleteket kutatta, s kevésbé mutatott rá az összefüggésekre.56 Ugyancsak ehhez a 

teológiai és kegyességi irányzathoz állt közel Kováts J. István teológiai tanár57 is, aki 

egyetlen komoly és esélyes ellenfele volt Ravasz Lászlónak a püspökválasztásnál 1921-

ben, mikor is a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetését végül is nagy többséggel 

Ravasz László nyerte el. Egyben a Kálvin téri gyülekezet lelkészévé is választotta. Kováts 

J. Istvánt nem fűzte meghitt barátság Sebestyén Jenőhöz és teológiailag sem álltak azonos 

állásponton, mégis ő lett egyik erőssége a történelmi kálvinizmus mozgalmának. Általa 

jelent meg egy másik lelki mozgalom is a magyar református egyházban az ú.n. Oxford 

Mozgalom, vagy Csoport Mozgalom. „A mozgalomnak négy alapelve vált ismeretessé: 

„amit mond és tesz az ember, azt a mindent átfogó szeretet, abszolút igazság, abszolút 

                                                 
55 MEKDSZ Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák Szövetség. Az 1895-ben alakult első ökumenikus 
világszervezet Keresztyén Diákok Világszövetsége (World Student Christian Federation, WSCF) 
létrejöttének hatására 1904-ben Budapesten alakult meg. A magyar az első tíz mozgalom egyike volt, mely 
felvette a kapcsolatot a KDVSz-szel és egyike volt az első húsz keresztyén diákmozgalomnak, mely teljes 
jogu tag lett 1924-ben. Közép-európai fekvése miatt is jelentős volt, továbbá a teljeskörű okumenizmusa 
miatt, amelynek bizonyítéka volt, hogy római katolikus tagokat is felvettek a diákmozgalomba – ez a huszas 
években magyarországon kívül csak Ausztriában,Franciaországban és Csehszlovákiában volt gyakorlat.A 
közép-európai ifjúsági találkozók jelentős szerepet töltöttek be az ökumenikus mozgalomban.E szervezet 
1920-ban alapította az „Európai Diáksegély”,mely rászoruló diákokat támogatott.1921-ben Turnovban 
(Csehszlovákia) majd egy évvel később Magyarországon rendeztek összejövetelt, melyen lengyel, cseh, 
szlovák, német, román, délszláv diákok is részt vettek és keresztyének mellett zsidó, muszlin sőt nem 
vallásos diákok is véleményt cseréltek. A világszervezet jeles rendezvényei voltak az u.n. Délkelet-európai 
találkozó: Sonntagsberg (1921), majd (Ceska Kubice (1922) –ez utóbbin magyar küldöttség nem vett részt, 
összefüggésben  Trianon-nal és a szomszédos országokkal való feszült viszonnyal. A következő találkozó 
Visegrád (1923) témája a nemzetközi bűn volt, vagyis a keresztyén elvek alkalmazása a nemzetközi 
kérdésekben. Victor János fejtette ki gondolatait arról, hogy Magyarország számára a szomszédaival való 
jóviszony kialakítása az adott békeszerződések és a határokon túlra került magyarság helyzetét 
figyelembevéve rendkívül nehéz feladat. A következő találkozó Zakopánéban (1924), majd Ausztriában 
(1927), majd a morvaországi Luhacovivében (1928), Balatonfüred (1929).A közép-európai együttműködés, a 
délkelet-európai találkozó a harmincas években is folytatódtak a háború árnyékában. Sokszor voltak 
feszültségek, mégis kiemelkedő példát jelentettek  és megfelelő módszert szolgáltattak a nemzetközi és az 
ökumenikus párbeszéd számára a régióban és földrészünkön. A kommunista hatalom az keresztyén ifjúsági 
szervezeteket (is)  betiltotta, 1989-ben indulhatott  újra. A közép-európai találkozók hagyományát a KDVSz 
2001-ben alakult közép-európai régiója viszi tovább, melynek Ausztria, Csehország, Lengyelország, 
Szlovákia és Magyarország teljes jogú tagja, Horvátország és Szlovénia társult tagja. Az első találkozót 
Pannonhalmán (2002) rendezték, melynek témája az  ökumenikus mozgalom és a Közép-Európa-gondolat 
kapcsolódása volt. LÁSD:Nagypál Szabolcs:A Százéves magyar ökumenikus mozgalom és a Közép-Európa-
gondolat. http://bocs.hu/okumene/oku55.htm (2011.04.28.23ó) 
56 DRASKÓCZY 2003.29 p. 
57 Kováts J. István jelentős egyházi szervezőmunkája mellett a korabeli politikai kűzdelmekben is aktív 
szerepet játszott.Lásd: KISS Réka:Ravasz László.In:Szerk.KÓSA 2006.539.p. 
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önzetlenség és abszolút becsületesség mérlegére kell tenni. … A bűnbánat, a bűnvallás, a 

gyakorlati keresztyén élet, amit ez a mozgalom zászlajára írt, igen nagy hatással volt …a 

professzorra.”58 Teológiai hallgatókból alakított körben Kováts J. István Somlyói-úti 

villájában rendszeresen tartottak bibliaórákat, imaórákat, mely alkalmak sokak életében 

hitük megújulását, református identitásuk megerősítését jelentették. A „történelmi 

kálvinizmus” mint fogalom egy ideig népszerű volt és a második világháborúig a magyar 

teológiai akadémiákon befolyásos mozgalom volt. Mégis Sebestyén Jenő halála idején már 

kevesebb jelentősége volt. Ekkor keletkezett az a közszájon forgó szellemes anekdota, 

mely  Ravasz László nevéhez fűződik: 

-„Mi is az a történelmi kálvinizmus? – kérdezték Ravasztól. 

- Azt csak egy ember tudta Magyarországon: Sebestyén Jenő. De ő sem tudta 

megmagyarázni. Sírba vitte titkát.”59 

 

A protestáns teológiában az 1920-as években lépett színre a Karl Barth60 által képviselt 

dialektika-teológia és gyors térhódítás jellemezte. A Római levél magyarázata (1919 majd 

átdolgozva 1921) című írásában, melyet a Göttingenben írt, jelenik meg az a régi/új 

gondolat, hogy a bibliai korban elhangzott üzenetek lényegére kell figyelni és a jelenre és 

jövőre kell vonatkoztatni. A biblia szellemiségét kell adaptálni, megélni a cselekedetekben. 

Későbbi nagyhatású műve, melyet Münsterben való tartózkodásakor kezdett írni, a 

Keresztyény Dogmatika. A mű vezérfonala az a jézusi kijelentés, „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis általam.” (Jn 14,6) A Barth nevével 

fémjelzett irányzat kétségbe vonta a liberális teológia modern tudományos szemléletét és 

az evangélium helyes értelmezésének mércéjéül a reformátori szellemű Biblia-

tanulmányozást és az isteni kijelentéshez való viszonyt jelölte meg. E teológiai fordulatnak 

az első világháború kitörése és az utána következő katasztrófa jelentette alapélményét. 

„Barth és követői ugyanis úgy vélték, hogy azzal, amit a protestáns teológusok egy 

tekintélyes része tett Adolf Harnack vezetésével – hogy ti. nyilatkozatban támogatták a 

háborút – a protestáns egyházak elvesztették erkölcsi alapjukat arra nézve, hogy politikai 

kérdésekben megnyilvánuljanak.”61 Vagyis korlátozni akarták az egyházat abban a 

                                                 
58 DRASKÓCZY 2003.29.p. 
59 DRASKÓCZY 2003.28.p. 
60 Karl Barth (1886-1968)svájci lelkész, professzor Münsterben, Göttingenben, Bonnban, 1935-től Bázelben. 
Az u.n. dialektikus teológia református területen a németlakta Svájcban, a Kutter és Ragaz körüli vallásos 
szocialisták körében jött létre. A mozgalom vezető teológusa Karl Barth lett a Der Römerbrief c. munkájának 
1921-es második kiadása után. Később 1933-tól a hitvalló front teológusa lett.Lásd:Heussi.u.o. 530.p. 
61 TÓTH-MATOLCSI László:Ravasz László és Bibó István nemzetértelmezései In:Beszélő X.évf. 2005.6-7.p. 
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jogában, hogy bármely témában taníthatja, igazgathatja híveit. Ez az érvelés jelent meg a 

II. világháború után a Bereczky Albert által vezetett egyházvezetésben, mikor önként 

visszahúzódott az egyház és nem szólalt meg társadalmi, politikai kérdésekben a 

nyilvánvaló bűnök és jogtiprások láttán sem, s tudomásul vették az egyház elszigetelését, 

karanténba szorítását. 

A barthi teológia Erdélyben Kolozsváron igen hamar gyökeret vert. Ahogy a reformáció is 

szinte megjelenésével egyidőben terjedt hazánkban is, így Karl Barth tézisei is. Az új 

teológiát magyarázó gondolatok több jeles kolozsvári teológus írásaiban is megjelentek így 

Tavaszy Sándor és Nagy Géza professzor munkásságában, utóbbi a Theologiai 

Szemlében62 foglalkozott Barth Dogmatikájával. Elsőként azonban valószínűleg Tavaszy 

Sándor írt tanulmányaiban és cikkeiben a barthi teológiáról.63  A kolozsváriak mellett a 

debreceni Révész Imre is közölt fordításban részleteket Barth művéből a Debreceni 

Protestáns Lap-ban. 1929-ben ugyancsak ő írt cikket „Barthék és az erdélyiek” címmel 

méltatva annak jelentőségét, hogy az új Ige-központú teológia és nyomán az egyház 

minden tevékenysége megújulhat. A debreceni megjelenés mellett a budapesti Kálvinista 

Szemle hasábjain  (1929. 162-164) Benedek Sándor tollából jelent meg tanulmány „A 

kálvinizmus újjáébredése a teológiában”64 címmel. Ugyanakkor a Sebestyén Jenő által 

képviselt történelmi kálvinizmus kritikai hangot képviselt a német irányzattal szemben. A 

húszas évek második felében Magyarország más részein is érezhető volt Barth teológiai 

hatása a Dunántúlon Pápán illetve keleten Sárospatakon is megjelentek a barthi teológiával 

foglalkozó írások.65 A Trianon után küzdelmek során megalapított Losonci Teológiai 

Főiskolán tanított dogmatikát és etikát Narancsik Imre66, aki a református egyház ígéretes 

szolgája volt, s neve kevéssé ismert fájdalmasan korai halála miatt. Narancsik Imre svájci 

                                                 
62 Theológiai Szemle 1930.VI.évf.581-615 p.(In:szerk.BARTHA-MAKKAI I382.p.) 
63 TAVASZY Sándor: A tudományok rendszere. A teológiai tudományok helye a tudományok mai 
rendszerében.(Kolozsvár, 1925), A kijelentés feltétele alatt (Kolozsvár, 1929.), A dialektikai teológia 
problámája és problémái ( Kolozsvár, 1929), A teológiai irányok átértékelése. A dialektikai teológia, mint a 
teológiai irányok korrekciója (Kolozsvár, 1931.) s végül az 1932-ben megjelent Református keresztyén 
dogmatika. 
64 Kálvinista Szemle 1929. (161-164) (In.:szerk.BARTHA-MAKKAI 1983.382.p.) 
65 VASADY Béla: A mai teológia irányai (1928), MÁTYÁS Ernő:Keresztyén vallás és teológia a 
lelkészképzésben (In: Szerk.BARTHA-MAKKAI 1983.366.p.) 
66 Narancsik Imre (1904-1945) Kovács Bálint szerint „ragyogó szellem”.Beregszászon ő indította meg a 
Népfőiskolát,  a losonci főiskolán filozófiát tanított hallgatói nagy tudása miatt becsülték. Kárpátalja 
Szovjetúnióhoz való csatolása után elsőként hurcolták el a lelkészek közül, halálra ítélték, majd 25 év 
kényszermunkára változtatták az ítéletet. A kihallgatások során brutálisan megverték, veséjét tönkretették. 
Irkutszkban, Sziréria közepén lágerkórházban egy magyar orvostanhallgató Menczer Gusztáv kezelte, de 
nem sikerült túlélnie a kínzásokat.Lásd:PAPP Vilmos:Negyvenegy prédikátor.XX. századi magyar 
„gályarab”prédikátorok.II.köt.Bp.Új Berea Kft.,2008.126.p. (továbbiakban PAPP 2008.) 
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tanulmányai során ismerkedett meg Barth Károllyal és egyes előadásait hallgatta, később 

Losoncon a Teológiai Főiskolán Barth Károly szellemében tanított. 

Barth Károly s a német protestáns teológiai gondolkodásban, a dogmatikában és a 

gyakorlati teológiában is jelentőset alkotott. Mégis ezeket az új gondolatokat azonban nem 

lehetett magyar nyelven teljességgel nyomon követni. A teológushallgatók legjobbjait is, 

így Joó Sándort67 is ösztönözte a nyelvtanulásra az, hogy eredetiben olvassák e műveket. A 

budapesti főiskola sokáig mereven elzárkózott az ú.n.”újreformátori” teológiától, s erősen 

tartotta magát az u.n. „történelmi kálvinizmus”-hoz. 

Mégis, ahogy Joó Sándorról írt életrajzban is olvashatjuk - aki gyakori vendég volt Ravasz 

László otthonában is és tanítványként nagyra becsülte és tisztelte Ravasz Lászlót - a 

budapesti teológián a protestáns teológia nyugat-európai irányzatai, az angol, német, 

holland hatások mind jelen voltak, eljutottak az érdeklődő és megfelelő nyelvtudással 

rendelkező teológusokhoz, lelkészekhez, tanárokhoz. Itt kell megemlítenünk Victor János68 

nevét is, aki a teológiai tudományok legszélesebb körű magyar ismerője volt, filozófiai 

                                                 
67 Joó Sándor az 1938-ban megalakult pasaréti egyházközség első lelkipászora.Édesapja a kecskeméti 
református jogakadémia professzora volt, kinek Muraközy Gyula is jó barátja volt (később a Kálvin téri 
gyülekezetben szolgált). Kecskeméten élénk élet volt a református egyházban, s innen került gyermekként 
először  Hollandiába, ahová évekkel később teológushallgatóként is visszatért, és hollandul prédikált. 1937 
karácsonya előtt került segédlelkészként Pasarétre. Itt hamar megszerették, ragaszkodtak hozzá és az alakuló, 
egyre bővülő fiatal gyülekezet tisztelte, szerette. Kodolányi így jellemezte: „Tudományban, tapasztalatokban, 
örömökben és csalódásokban megerősödött, gyermeki szívének alázatában, a Krisztussal élő férfi 
szelídségében megnőtt, gondot-keserűséget panasz nélkül viselő, igaz keresztyén. Szeretet sugárzik belőle, és 
szeretet sugárzik felé.”Ravasz László tanácsára és édesapja nyomására sem választotta a könnyebb, 
kényelmesebb, bőségesebb jövetelmet kínáló kecskeméti gyülekezetet (mikor meghívták a haláleset miatt 
megüresedő lelkészi posztra). Hűséges maradt gyülekezetéhez, mely most, 70 éves fennállásakor is nagy 
tisztelettel és szeretettel emlékezik első lelkipásztorára. LÁSD:KODOLÁNYI János:A Budapest-Pasaréti 
református egyházközség története.Balatonakarattya, 1949.Budapest,2007.31.p. Ravasz László kapcsolata 
Joó Sándorral mindvégig megmaradt. 1939. június 12-én történt meg a templomavatás. Az ünnepi 
istentisztelet szolgálatát Ravasz László püspök végezte.Többször tett látogatást a gyülekezetben. 1962. 
decemberében ünnepelte a pasaréti gyülekezet megalakulásának 25 éves évfordulóját. Erre az alkalomra 
meghívták Ravasz Lászlót, aki szívén viselte magalakulása óta a gyülekezet életét. Ekkor már Leányfalun élő 
idős püspök meleg hangú köszöntést küldött a gyülekezetnek.Ravasz László levele a pasaréti 
gyülekezetnek.Hálás köszönettel vettem megtisztelő meghívásukat a gyülekezet megalakulásának 25-ik 
évfordulója alkalmából rendezett templomi ünnepélyükre. A pasaréti gyülekezet szívemhez nagyon közel áll. 
Főgondnoka (dr. Keresztes Ede) diáktársam volt a székelyudvarhelyi református kollégiumban a múlt század 
utolsó éveiben. Lelkipásztora, egyik igen kedves munkatársam és barátom fia, gyermekkora óta örömem, 
büszkeségem és reménységem. A gyülekezet szervezésében részt vettem munkával, imádságga, földi terhek és 
gondok hordozásával, és a mennyei bíztatás igéinek hirdetésével. Nincs hely, ahová szívesebben mennék 
öregkorom utolsó idejében, mint a pasaréti gyülekezebe, a vigasztaló emlékezések ünnepére, mikor 
fellángolnak a bizonyságtevés tüzei:Idáig segítségül volt az Úr. De életkorom, egészségi állapotom és 
helyzetem tökéletes visszavonulást parancsol. Nem is visszavonulás ez, csak testi láthatatlanság, mert ott 
vagyok lélekben együtt a gyülekezettel. Mindent átérzek, mindennek örülök, mindenért hálát adok, s 
bizonyára ez a gyülekezet is megérzi, hogy öreg pásztora újra felajánlja az Egyház Urának, s megáldja 
vezetőit és tagjait, azokat, akik eddig éltek általa és érette, s azokat, akik ezután fognak. Az efézusi levél 3. 
részének 14-21. versével köszönti a gyülekezetet: Leányfalu, 1962.XII.18. Ravasz László.In:Áldás, 
békesség.Levél a pasaréti gyülekezet tagjainak.LXXXII.szám.2008.Advent.4.p. 
68 Victor Jánosról és a családról Lásd:OSZTOVITSNÉ Bereczky Noémi:A Victor család története 1925-től 
napjainkig.In:Szerk. KÓSA 2006. 721-736.p. 
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doktorátust is szerzett és az Ige teológusa volt, az ébredésnek kimagasló személyisége. 

Ravasz akkor került a keresztyén diákszövetség budapesti vezérkarába, amikor Victor 

János a Magyar Evangéliumi Diákszövetség (MEKDESZ) vezetője volt. „Élete és beszéde 

fedezete volt a hirdetett evangéliumnak”69. Teológiai tudása ismeretei, kiváló nyelvtudása 

és ökumenikus gondolkodása alkalmassá tette őt arra, hogy a korszak nagy felekezetközi 

rendezvényein – Uppsala70, Lausanne71 – képviselje hazánkat és itthon beszámoljon a 

nemzetközi protestáns fórumokon történtekről. Ravasz Lászlónak is munkatársa, az ő 

fordításában jelent meg az a jelentős kötet, „Hungarian protestantism. Its past, present and 

future”72 mely angol nyelven a világ közvéleménye számára ismertette a magyar 

protestantizmus évszázadok alatt felhalmozott szellemi és anyagi kincseit (intézmények, 

iskolák) s feltárta az érdeklődő nyugati világ számára azt a fájdalmat és veszteséget, mely 

Trianon után a magyar református egyházat, a magyarságot és az európai evangéliumi 

keresztyénséget érte. Nem titkolt szándéka volt a fájdalmas és igazságtalannak érzett 

békediktátum felülvizsgálatához a nemzetközi, keresztyén közvéleményt megnyerni 

azáltal, hogy a kötet részletesen bemutatta a magyarság sok évszázados érdemeit és 

küzdelmeit az evangélium terjesztésében és a magyar református egyház megőrzésében, 

mely intézményein keresztül is Európa keleti részén védte a protestantizmus bástyáit, 

segítette a protestáns kultúra és művelődés értékeinek nemzedékeken át történő 

közvetítését. Ezt a küldetést igyekezett az egyház az 1945 utáni fokozódó politikai nyomás 

ellenére is betölteni, de a rákényszerített egyezmény az új hatalommal jelentősen korlátozta 

már az 1950-es években ennek lehetőségeit, hiszen intézményhálózata és működési tere 

radikálisan csökkent. Ezt a szűkebb teret pedig az egyház új vezetése sajnálatos módon 

elfogadta, tudomásul vette és így önkorlátozó módon lemondott missziós feladatainak 

ellátásáról, vezetői és általuk az egész intézmény sok szempontból hitelét vesztette és 

befolyása, hatása leszűkült és jószerivel a diakóniai szolgálatra, a betegek gondozására 

korlátozódott illetve a templomi szolgálatokra. Az új hatalom elvárta, hogy a hitélet a 

templom falain belül maradjon, sőt elvárta hogy az egyház vezetői legitimálják és 

üdvözöljék az új népi demokráciát és annak ateista ideológiáját. Az Állami Egyházügyi 

Hivatal létrejöttével pedig az egyház beletörődött a felsőbb világi hatalom ellenőrző 

szerepébe, holott hagyományosan a református egyház autonóm, független intézmény volt, 

                                                 
69 DRASKÓCZY 1993.28 p. 
70 Uppsala. Az ökumenikus mozgalom egyik kezdeményezője Natan Söderbolm uppsalai érsek.  
71 Lausanne. 1927-ben a „Faith and Order” tartotta itt első konferenciáját 
72 Hungarian Protestantism. Its past, present and future. Szerk. RÉVÉSZ Imre, KOVÁCS J.István, 
RAVASZ László.Bp.Bethlen Gábor Literary and Printing House Ltd.,1927. 
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vezetőit maga választotta. Az autonómia önrendelkezést jelentett. Magyarországon az 

állam és az egyház alkotmányosan különváltan működött, az egyházak önállóak voltak. Az 

állam tiszteletben tartotta az egyházak belső autonómiáját, szervezeti rendjük szabad 

kialakítását. A vallás tartalmi kérdéseibe sem szólhatott bele az állam. Ez az évszázadok 

alatt kivívott jog csorbult az ötvenes évek diktatúrája alatt. 

A református egyházra ugyanakkor jellemző volt a partikularizmus, vagyis mivel nem egy 

központból irányították az egyház életét az egyházkerületek szabadon és önállóan 

dönthettek jelentős kérdésekben is. Ez a partikularizmus azonban a fejlődést, az egységes 

fellépést sokszor gátolta, s a két szellemi központ, Debrecen és Budapest közötti rivalizálás 

a református egyház külső megítélését és fontos kérdésekben a konszenzusra jutást is 

gátolta, például az egységes református művelődéspolitika és oktatásirányítás kialakítását 

is megakadályozta, mely későbbi fejezet témája lesz. 

 

I.4. Ravasz László élete, teológiai nézetei. Fordulat: liberalizmus helyett Ige teológia 

 

Ravasz László 1882-ben született Bánffyhunyadon. Édesapja a település négyosztályos 

gimnáziumának tanáraként dolgozott. Édesanyjának ősei nemzedékeken keresztül erdélyi 

református papok voltak. Székelyudvarhelyen érettségizett, majd a Kolozsvári Teológai 

Főiskola hallgatója lett, emellett a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karán is 

tanult irodalomtörténetet, esztétikát és filozófiát, vagyis ekkor még még nem dőlt el benne, 

hogy mely hivatást választja. 1907-ben azonban a teológia doktora lett. Az erdélyi 

egyházkerület főjegyzőjeként, püspök helyettesként dolgozott Bartók György73 mellett. 

Tanárai voltak a teológián: Pokoly József, aki inkább jogász volt, mint teológus és inkább 

történelmet tanultak tőle, mint teológiát; Nagy Károly, aki a Schleiermacher-Schweitzer-

féle liberális teológiának volt követője és Bartók György, aki ugyancsak nem annyira 

teológus, mint inkább filozófus volt - Ravasz értékelése szerint.74 Ravasz önéletírásában a 

század első évtizedének legkiemelkedőbb egyházi személyiségének mutatja be, aki 

egyéniségével, tudásával és tiszta etikai magatartásával nagy tekintélyt vívott ki magának, 

tisztelték szellemi függetlensége, önállósága miatt is. Történelmi hivatását Erdélyben 

Ravasz László így foglalja össze: „…neki kellett a kockázatosan alkotó papi típussal 

                                                 
73 Bartók György (1882-1970) egyetemi tanár. A nagyenyedi kollégiumban bölcsészeti, jogi és teológiai 
tanulmányokat folytatott, a tübingeni egyetemen classica philológiát tanult, doktorátust szerzett, majd 
hazatérve a kolozsvári egyetem magántanára lett. 
74 RAVASZ László:Emlékezéseim.Bp.Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya,1992. 
111.p.(továbbiakban RAVASZ 1992.) 
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szemben az őrködő, a kevesen hű papi típust szembeállítani. Neki kellett az anyagi javak 

értékelésétől az egyházi közvéleményt az erkölcsi javak igazi becse felé visszaterelni. 

Munkát, takarékosságot prédikálni egy hirtelen támadt amerikanizmus ellen, mely az 

egyházak pénzét központi kezelésre berendelte és vele vakmerő börzemanipulációkat 

végzett. Népszerűtlen, de kétségtelenül evangéliumi feladat. … Ezt Bartók György 

elvégezte.”75  Püspöki titkárként Ravasz megismerhette az erdélyi egyházkerület fejlett 

központi igazgatását, a munkamegosztást a közigazgatási, tanügyi és pénzügyi 

ügyosztályok között, mindez a tapasztalat később budapesti püspöki éveiben hasznosnak 

bizonyult. 

1905-ben Berlinbe utazott, ahol két szemeszteren át neves professzorokat hallgatott. 

Hazatérve megírta doktori értekezését „Schopenhauer esztétikája” címmel. Két évvel 

később jelent meg „Bevezetés a gyakorlati teológiába” című magántanári értekezése. 

1910-tőlfolyamatosan jelentek meg könyvei. Az íráson kívül szerkesztői, missziós és 

diplomáciai munkát is végzett. Hosszabb németországi tanulmányútja során az evangélikus 

egyház szociális és missziós intézményeit látogatta meg. Különböző feladatokat látott el az 

egyházon belül: presbiter, egyházmegyei tanácsbíró, 1917-től zsinati tag, 1918-tól 

egyházkerületi főjegyző lett. 

A Református Szemle c. folyóiratban is megjelentek cikkei. 1914 és 1918 között a 

Protestáns Szemlé-t szerkesztette. Az addig főként egyháztörténeti szaklap profilja 

folyamatosan bővült: a magyar értelmiséghez új hangon szólt, a magyar evangéliumi 

keresztyénség fontos kérdéseit tárgyalta, külföldi és belföldi szemlével, időszerű 

kérdésekkel, irodalmi újdonságokkal is foglalkozott. „A protestantizmus, mint egységes 

szellemi irány először jelent meg a magyar szellemi életben irodalmi mérkőzésre, felvéve a 

feléje dobott kesztyűt, sőt kesztyűt dobva minden ellenfélnek.”76 A folyóiratról, 

szerkesztési elvekről és a református oktatásügy és pedagógiával kapcsolatos 

tanulmányokról, cikkekkel később bővebben foglalkozunk. Új teológiai folyóiratot is 

alapított: Makkai Sándorral és Imre Lajossal együtt indította meg Az Út c. folyóiratot, 

mely új programot hirdetett „az erdélyi egyházi élet átszervezését az élő hit, a missziói 

öntudat alapján”. „Az Út-ban kerestem egy új lelkipásztori eszményt és egy új pásztori 

praxist; meg akartam írni a lelkipásztorkodás tankönyvét, s papírra vetettem három első 

                                                 
75 RAVASZ 1992.87.p. 
76 RAVASZ 1992.117.p. 
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fejezetét egy olyan gyakorlati dogmatikának, amely a református keresztyénség tanításait a 

mai modern ember számára világosan és olvashatóan adja elé”.77  

A Református Theologusok Munkaközössége felkérésére „Magamról” címmel írt 

önéletrajzot. A „Theologia önéletrajzokban” füzetsorozatot azzal a céllal indították útnak, 

hogy a hit és engedelmesség útján járó „szolgák” életútját bemutassák, példaképeket 

állítsanak a teológus hallgatók elé. A kiadói előszóban olvasható: „Puszta elmélkedéssel, 

merő spekulációval sokra vihetjük, theologussá azonban csakis az Úr Szentlelkének 

vezetése alatt lehet valaki. Aminthogy ez az első füzet is erről tesz bizonyságot. Nem mi 

megyünk, hanem vitetünk.”78 A többi tervezett füzet nem jelenhetett meg, mert a háború 

elsöpörte, de ez az első, korai önvallomás kiváló forrásmunka Ravasz személyiségének 

megismeréséhez. Ebből az írásából derül ki erős „elmélkedési hajlama”, a humor, az elmés 

aforizmák iránti vonzalma, a színes, tarka stílus iránti elismerése, ugyancsak itt vallja be, 

hogy bár tanárnak készült, valójában író vagy költő szeretett volna lenni.  

Kolozsvári egyetemi éveire emlékezve Böhm Károly filozófia professzorát emeli ki, aki 

„legsúlyosabb egyéniség” volt. Kitűnőre vizsgázott nála s miután tanára kérdésére 

válaszolva elmondta, hogy pap akar lenni, a professzor ezt mondta: „El ne gyepesedjék!”79 

Sok évvel később, 1934. október 9-én ő üdvözölte régi tanárát a dunamelléki lelkészek 

továbbképző tanfolyamán.  

Nagy Károly professzornak az előadásai a theologia enciklopédiájáról fontos ismereteket 

adott: a vallás a lelki életnek egyik alkati tényezője80, az egyház az elhívottak társasága81 

és hogy mi az evangélium és mi a törvény82. 

Böhm professzor úrtól hallott Schleiermacher következő megállapításáról is, amely nagy 

érdeklődést váltott ki benne: „a katholicizmusban az egyházhoz való viszony szabja meg a 

Krisztushoz való viszonyunkat, a protestantizmusban a Krisztushoz való viszony szabja 

meg az egyházhoz való viszonyunkat”.83 Ennek alapján öntötte szavakba meggyőződését: 

„csak a szabad, kritikai szellem lehet hívő keresztyén, lehet igazi református, lehet igazi 

pap”.84 Határozottan és örömmel tudta ismételten megfogalmazni önmagának: „Igen, én 

pap akarok lenni, belső meggyőződésből és hivatásérzetből”. 85 Igazi szellemi örömet 

                                                 
77 RAVASZ László:Magamról. Debrecen, 1944.33.p.(továbbiakban RAVASZ 1944.) 
78 RAVASZ 1944.4.p. 
79 RAVASZ 1944.15 p. 
80 RAVASZ 1944.15 p. 
81 RAVASZ 1944.15 p. 
82 RAVASZ 1944..15 p. 
83 RAVASZ 1944.16 p. 
84 RAVASZ 1944.16 p. 
85 RAVASZ 1944.16 p. 
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jelentett számára a vallástörténet és vallásbölcsészet, a logika és a görög filozófia története 

- vallotta tanulmányairól. 

Ekkoriban írt önéletírásában az erdélyi anyaszentegyház életéről is szó, amelyből fontos 

tanulságokat is vont le. Véleménye szerint szükséges a politizálásba belekeveredett egyház 

„megfegyelmezése”, továbbá világossá vált számára, hogy Erdély történelmi jellegét meg 

kell őrizni, de a vidékiességet és szűkkeblűséget nem.86  Mindezek alapján két 

tanítványával  – a későbbi barátokkal  (Makkai Sándor, Imre Lajos) – az új programot is 

elkészítették: az erdélyi egyházi élet átszervezése az élő hit, a missziói öntudat alapján, 

tudományosan kipróbált módszerekkel.”87 Ennek nyomán indult meg az egyházi ébredés 

az erdélyi egyházkerületben. 

„Az Út”-ban kerestem egy új lelkipásztori eszményt és egy új pásztori prakszist; meg 

akartam írni a lelkipásztorkodás tankönyvét, s papírra vetettem három első fejezetét egy 

olyan gyakorlati dogmatikának, amely a református keresztyénség tanításait a mai modern 

ember számára világosan és olvashatóan adja elé”.88- írta. 

Ekkor szólt közbe a történelem, az első világháború elvesztése, a román uralom. 

Diplomáciai feladatokat kellett végeznie. „Az evangélium nemzetfenntartó erőnek 

mutatkozott. Észrevettük, hogy a hit megtart egy népet, ha a nép megtartja a hitet”89 – 

vonta le az Erdélyben töltött utolsó évek fontos tanulságait. 

1921 márciusában Petri Elek budapesti püspök halálával A Kálvin téri gyülekezetben a 

lelkészi hely megüresedett. Ravasz Árpád90 táviratban értesítette erről az Erdélyben élő 

Ravasz Lászlót - aki akkor már a kolozsvári teológiai fakultás gyakorlati teológiai 

tanszékén nyilvános, rendes tanár volt, továbbá főjegyző az erdélyi püspökségben (ez 

egyben püspökhelyettesi szerepkört is jelentett) – és megkérdezte, vállalná-e a szolgálatot 

ezen a poszton. 

Ravasz László válaszában azt írta, ha a felkérés egyben a Duna-melléki püspöki feladatok 

ellátását is jelentené – elfogadja a megtisztelő ajánlatot. 

1921 június 26-án a nagyenyedi tanítóképző látogatásából hazatérve gyerekeitől értesült a 

hírről, mely szerint nagy többséggel Pesten püspökké választották.91 

A magyar református egyházban nem volt korábban még arra példa, hogy egy 

egyházkerület92 önként (tehát nem külső nyomásra) más kerületből válasszon püspököt.  

                                                 
86 RAVASZ 1944.22 p. 
87 RAVASZ 1944.33 p. 
88 RAVASZ 1944. 33 p. 
89 RAVASZ 1944. 34 p. 
90 Ravasz Árpád (1874-1939) főgimnáziumi tanár Erdélyben, majd Budapesten is tanított 
91 RAVASZ 1992.146 p. 
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Ravasz László püspöki működése (1921-1946) 

 

Az 1921. év október első napjaiban tartotta a Dunamelléki Református Egyházkerület 

rendes közgyűlését, melyen először jelent meg a kerület új püspöke Ravasz László. Előde 

Petri Elek az év márciusában történt hirtelen halálával a Kálvin téri gyülekezet is lelkész 

nélkül maradt. Több lehetséges jelölt neve is felmerült. Eséllyel pályázhatott a posztra 

Kováts J. István teológiai tanár is, aki egyházi szervező munkája mellett aktívan politizált, 

egy ideig kisgazdapárti alelnök is volt. Az őt támogató egyházi körök harcosabb 

egyházpolitikai vonalvezetést óhajtottak és a protestáns sérelmek orvoslását remélték 

általa. A püspökválasztást azonban Ravasz László nagy fölénnyel megnyerte azon 

csoportok támogatásával, melyek „nem kívánták kiélezni az egyházpolitikai ellentéteket 

sem a kormánnyal, sem a katolikus klérussal”93, emellett sürgették az egyház belső 

megújulását célzó átfogó reformokat. Ennek a feladatnak az elvégzésére Ravasz tűnt a 

legalkalmasabbnak konszenzust kereső személyisége, tudása, korábbi erdélyi tapasztalatai, 

szervezői, vezetői képességei és mélyen gyökerező hite okán is. Karizmatikus vezető volt, 

aki már Erdélyben megtanult „nemzetben és egy magyar református egyházban 

gondolkozni”94. Az egybegyűltek lelkes éljenzéssel fogadták az ülésteremben, ahol 

Darányi Ignác főgondok többek között ezeket mondta: 

„Különösen ki kell emelnem, hogy azt reméljük és várjuk, hogy a szunnyadozó református 

öntudatot Méltóságod föl fogja ébreszteni, hogy az uralkodó legyen egyházi, iskolai és 

társadalmi életünkben az egész vonalon.”95 

Ravasz válaszában azt hangsúlyozta, hogy nem ő kereste ezt a napot, ezt a feladatot. „Isten 

a tanum, hogy én lelkemben nagyon megtusakodtam ellene”96 folytatta, s eltéphetetlennek 

tartott szálakat tépett el – utalva az Erdélyből való áttelepülésre – azért, hogy itt kezdje 

meg szolgálatát. Beszédét így fejezte be: „Kérem az egyházkerület atyáit, hivatalosait, 

választottait, híveinek egész seregét, hogy szeretettel, elnézéssel, mindent elfedező és 

megbocsátó testvéri érzülettel kísérjék pályámat. Álljanak mellettem munkámban, álljanak 

mellettem szenvedésben, mindenekfölött pedig álljanak mellettem imádságaikkal, hogy 

majd amikor ítéletre megjelenek és számot kell adnom arról, ami én reám bízatott, 
                                                                                                                                                    
92 A Református Egyház 4 egyházkerületre és ezek megyékre oszthatók közigazgatásilag. (Tiszán túli, Tiszán 
inneni, Dunamelléki, Dunántúli – az Erdélyi egyházkerület Trianon után elszakadt a Magyarországi 
református egyháztól 
93 KISS Réka:Ravasz László. In:Szerk. KÓSA 2006.540.p. 
94 KOZMA Zsolt:Ravasz László erdélyi indulása.In:Confessio 22.évf.1998.2.szám.13.p. 
95 A Dunamelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve 1916-1921.(1921.) 4.p.(továbbiakban DRE 
jegyzőkönyv) 
96DRE jegyzőkönyv.6.p. 
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találhassak kegyelmet az örök Bíró előtt. – Ezzel a reménységgel és ezzel a kéréssel 

jelentem, hogy a dunamelléki egyházkerület szolgálatába ajánlom magamat és a 

megválasztást köszönettel elfogadom.”97 

Ezen a közgyűlésen Kállay Endre esperes olvasta fel jelentését, melyben az egyházkerület 

háború utáni helyzetét elemezte, kitért az erkölcsi, anyagi károkra, a hívek szenvedéseire 

is. Felhívta a figyelmet a hívek számának drasztikus csökkenésére. Hangsúlyozta, hogy 

„nekünk most az ifjú nemzedék valláserkölcsi nevelésére kell minden erőnket fordítani”98 

Dr. Szabó Aladár indítványára a belmissziós bizottságot megbízták azzal a feladattal, hogy 

irasson egy dolgozatot, az „áttérők kátéját”, melynek célja az, hogy az áttérni szándékozók 

kellő oktatásban részesüljenek a konfirmációra. Ugyancsak ekkor hangzott el Szabó Aladár 

a vasárnap megszentelésére vonatkozó indítványa, mely alapján megbízták a belmissziói 

bizottságot, hogy tegyen előkészületeket egy egyháztársadalmi mozgalom 

megszervezésére. 

A konfirmáció reformjára irányuló törekvések eredményeként az 1920-1921-es években 

hosszas és tanulságos vita zajlott az egyházmegyékben arról, miként újítsák meg az 

oktatást. Arról határoztak, hogy konfirmációi vezérkönyvet és kátét készítenek. Ugyancsak 

a belmissziói bizottságot bízta meg a közgyűlés azzal a feladattal, hogy olyan füzetekről 

gondoskodjon, amelyek az egyháztagok hitének és felekezeti öntudatának erősítését 

célozza. 

A közgyűlésen az új énekeskönyv használatáról is rendelkeztek, s a kántorokat is 

utasították arra, hogy tanítsák meg a gyülekezeteknek az új énekeket úgy, hogy külön e 

célból összegyűlve gyakoroljanak. Az egyetemes konventet arra kérték fel, hogy ennek az 

énekeskönyv legjobb énekeinek szövegét külön is adják ki egy kotta nélküli füzetbe iskolai 

és missziói használatra.99 

A Dunamelléki Egyházkerülethez kezdetben 7 egyházmegye tartozott, majd két egységgel 

bővült, bár a Trianon óta elszakadt felvidéki területek visszacsatolásakor nem gyarapodott. 

A budapesti, baranyai, kecskeméti, somogyi, vértesaljai, solti, tolnai, pesti, pestkörnyéki 

egyházmegye eltérő földrajzi adottságokkal, történelmi múlttal, településszerkezettel, 

népességgel rendelkezett. A református népesség sokféle gyülekezetben élt, mégis 

egységessé kellett tenni lelkiségében, alapértékeiben.  

Ravasz feladatait, programját így összegezte később írt önéletírásában: 

                                                 
97DRE jegyzőkönyv.6.p. 
98DRE jegyzőkönyv.8.p. 
99 DRE jegyzőkönyv.13.p. 
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„Tiszta református theologiát kellett tanítani, mert ez a mi történeti hivatásunk, de 

ugyanakkor bátor, gyökeres, támadó evangélizációt kellett hivatalos egyházi 

programmként (!) folytatni. Össze kellett fogni az iskolákat és megvetni alapját, legalább 

az egyházkerületen belül, egy egységes iskolapolitikának. Képviselni kellett a magyar 

kálvinizmust a közélet minden vonatkozásában, meg kellett kezdeni a munkát, hogy az 

egyház maga vegyen által minden missziói munkát s lassanként a református egyháznak a 

missziói munka legyen a legnagyobb, legfontosabb és legeredményesebb munkája. … A 

Protestáns Szemle körül meg kellett szervezni a magyar evangéliumi szellemű értelmiség 

lelki közösségét. … egy egységes egyházpolitika számára megteremteni az eszközöket, 

legelsőbben is a sajtóorgánumok alakításával.”100 

A 26 püspöki jelentésben, melyeket 1922-től évenként adott ki a Bethlen Gábor Irodalmi 

és Nyomdai Részvénytársaság, követhető az egyházkerület belső élete, az egyházi 

intézmények gondjai és az egyház belső átalakulása. A rendszerint október-november 

folyamán elhangzott jelentések a Dunamelléki Református Egyházkerület évi közgyűlésein 

kötött formában, meghatározott sorrendben tárgyalták a kerület ügyeit.  

Ravasz László – mint az egyházkerület új püspöke - megválasztása után fontosnak érezte, 

hogy mind a hét egyházmegyét sorra meglátogassa. Ezt természetesen az egyházi törvény 

elő is írta, mint püspöki kötelezettséget. 

„Régi fölfogás a püspöki tisztet őrállásnak nevezte. E kép szerint vigyázó helyén, messze 

látva, magasban áll és őrködik a püspök. Figyeli az eget, jelenti a vihart, szabja az időt, inti 

a népet és hirdeti az igét. A kép ma annyiban változott, hogy az őrálló nem egy helyben áll, 

hanem, ha éber, szakadatlanul szerte jár.”101 Ezekről az utakról részletes beszámolók 

készültek.1921-ben Baranya megyébe utazott, azért mert a szerb megszállás alól azokban a 

hetekben szabadult fel. Hét évvel később, de 1928 novemberében örömmel jelentette a 

közgyűlésnek, hogy mind a hét egyházmegyét meglátogatta.  

„A püspöki látogatások, bár fáradságosak, de eredményesek, írta egyik jelentésében. 

Nemcsak azért, mert személyes kapcsolatok épülnek, hanem a gyülekezeti élet 

szempontjából is, hisz általában a püspöki látogatást nagytakarítás előz meg, s sokszor 

évtizedek óta elodázott munkákat fejeznek be. Ilyenkor „minden templom, minden 

gyülekezet olyan, mint egy felékesített mennyasszony”.102 Nagyobb áldozatra és látványos 

                                                 
100 DRE jegyzőkönyv. 37 p. 
101 RAVASZ László III. püspöki jelentés 1924. 10 p. 
102 RAVASZ László IV. püspöki jelentés 1925. 12 p. 
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eredményekre képes egy-egy gyülekezet. A püspöki látogatás emeli a református 

öntudatot, növeli az összetartozás érzetét, az egymás iránti felelősséget. 

A jelentésekben meghatározott sorrendben az alábbi tartalommal hallhattak beszámolót a 

közgyűlésen résztvevő egyházi vezetők. 

Köszöntés után a halottakról emlékezett meg a püspök, méltatva az elhunyt munkásságát, 

jelentőségét. Általában személyes hangú de tartalmában tényszerű, stílusában 

érzelemgazdag megfogalmazásokat olvashatunk – nem ritkán irodalmi idézetekkel 

gazdagított emlékezésekben. 

Az elhunyt egyházi emberek után „az örökkévalóság távlataiból hazafelé” tartva”103 a 

jelenlévők közül azokról szólt, akik valamilyen jubileum alkalmából köszönthetők vagy új 

tisztséget, jutalmat, kinevezést nyertek el. Itt emlékeztek meg neves évfordulókról, 

születésnapokról (pl. 75. születésnapja okán Szilassy Aladár egyházkerületi tanácsbírót 

köszöntötte, dr. Ballagi Aladárt történetírói pályafutása 50 éves évfordulóján, aki az 

egyházkerület legrégibb világi tanácsbírája volt). A beszámoló elején megemlített fontos 

posztokra került világi méltóságokat is. Például a protestáns ügyek államtitkárává történt 

kinevezése alkalmából (1922-ben) Petri Pált is, aki Török Pál104 unokája volt. 

E konkrét hírek, tények felsorolása után általában az Egyetemes Konvent előző évi 

működéséről hangzott el beszámoló. Bizottságok szervezése, intézkedések, problémák, 

feladatok kerültek felsorolásra és külön fejezetben a külföldi kapcsolatokról – utazásokról 

illetve idelátogató vendégekről. Ravasz kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, 

ezeket a személyes kapcsolatokat igyekezett intézményessé és hivatalossá tenni.  

Ezután az egyházkerület belügyeiről következett a beszámoló, majd az év során tett 

utazásokról, gyülekezetek, intézmények látogatásáról és ezek tapasztalatairól továbbá 

problémák, feladatok értékelése mellett megoldási javaslatokról hallhattak. 

Munkamódszere volt, hogy a látogatásokat megelőzve részletes kérdőíveket küldött, 

melyeken az egyházközségek külső és belső életének minden vonatkozásait részletesen 

felmérte. Később ezeket kiegészítette olyan kérdésekkel is, melyek a lelkészek, tanítók 

életrajzi adatait, közéleti vagy esetleges irodalmi munkásságát is feltárták. Fényképeket is 

csatoltak ehhez, melyeken a templom, az iskola s egyéb egyházi intézmények épületei 

szerepeltek. 

                                                 
103 RAVASZ László [I] püspöki jelentés 1922. 5 p. 
104 Török Pál (1860-1883) pesti református lelkész, majd Dunamelléki püspök 1860-1883 között, a budapesti 
teológiai akadémia alapítója (1855). Az 1840-es években a református és az evangélikus egyház uniója 
érdekében indított mozgalom egyik vezéralakja, az unió ügyét képviselő Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
egyik szerkesztője. 
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Ravasz László már az első püspöki útján súlyos társadalmi problémával szembesült, mely 

érintette a református népességet, gyülekezeteket is. Baranyában, Tolnában és Sárközön is 

elterjedt: az egyke vagyis az a jelenség, melynek során főleg a jómódú gazdacsaládokban 

csak egy gyermeket nevelnek. A motiváció leginkább az, hogy a birtok osztatlanul 

maradjon és öröklődjön. Ez volt a gazdasági, anyagi ok, de emellett a szociológiai, lelki, 

erkölcsi problémákra is elemzésében rávilágított, hiszen sok esetben az anyaságtól való 

félelem is a tragikus döntések mögött meghúzódott. Szomorúan állapította meg, hogy a 

vallás sem elegendő az ott élő reformátusok morális befolyásolására. Az élet ellen 

elkövetett súlyos bűnök (magzat elleni bűnök, fogamzás elleni bűnök) a magyarság 

létkérdését érintik, s a református egyház ügye, felelőssége és feladata is a tragikus 

népességfogyást megállítani. De józanul látta, hogy ehhez nem elegendőek az egyház 

eszközei, a lelki tényezők befolyásolása, hanem konkrétan az örökösödési törvény 

megváltoztatására is szükség lenne. Ugyancsak javasolta a gyermekek számának 

emelkedésével jelentősen csökkenő adókulcs behozatalát. Elemzésében megfogalmazta, 

hogy egészségügyi, orvosi ellenőrzés, segítség és felvilágosító munka ugyancsak javítaná a 

helyzetet. Élesen látta és megfogalmazta a magyar reformátusság szociális problémáit. 

Ezek szorosan összefüggtek a magyar reformátusság társadalmi rétegződésével. A 

statisztikai adatok igazolták, hogy a reformátusság többségében földművelő kis- és 

középbirtokos volt, az iparban, bányászatban, kereskedelemben számarányuk feltűnően 

kicsi. A felekezeti szempontból vizsgált birtokstatisztikák szerint az 5 kataszteri hold alatti 

birtokosok között csak 22,2%-kal, míg az 5-20 kat.hold közötti birtokosok kategóriájában 

33,7%-kal, a 100 kat. holdon felüli birtoklók között pedig 32,2%-kal voltak képviselve.105 

A református lakosságnak legalább a fele agrárnépesség maradt a két világháború közötti 

korszak végéig. A parasztság tömege, rétegződése (kis- és középbirtokos, napszámos, 

házicseléd) mutatta, hogy a feudális eredetű nagybirtokrendszer fennmaradt és az ehhez 

igazodó törvényhozás is. Az aránytalanságokra, s az ebből fakadó társadalmi 

igazságtalanságokra, a feszítő szociális gondokra Ravasz híressé vált előadásban hívta fel a 

figyelmet.106 „A magyar földön aránytalanul osztozik meg a földművelésből élő két réteg: 

a nagybirtokos és a munkás. Még most is százezer holdas uradalmak vannak; ugyanakkor 

több millió magyar mezőgazdasági proletár tengeti a maga nyomorult életét azon a földön, 

amelyik mindenkinek ad kenyeret, sőt kalácsot is, csak annak nem, vagy túlságosan 

                                                 
105 TENKE Sándor: Ravasz László szociális tanításai a két világháború között.= Confessio 
1998.22.évf.2.36p. (továbbiakban TENKE 1998.) 
106 1939. február 5-én a Budapesti Theológiai Akadémián elhangzott beszéd címe: A nagy szakadék 
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feketét, aki drága verítékével műveli.”107 Nem oldotta meg az agrárproletárok helyzetét a 

Nagyatádi Szabó István-féle földreformtörvény sem, erre az Országos Református 

Lelkészegyesület (ORLE) is rámutatott. Több kezdeményezés történt egy igazságos 

földosztás érdekében. Ravasz László az ORLE ceglédi ülésén 1939-ben is kijelentette „… 

vállalni kell még a gazdasági átrendezéssel járó termelési válságot, illetve a nélkülözést is 

azért, hogy új gazdasági egzisztenciák szülessenek, s millió termelő és fogyasztó 

képessége emelkedjék”108 Erős kisgazdatársadalom megszervezésének fontosságát másik 

előadásában is kifejtette (A magyar földmívelő) . 

Évekkel később az „egyke” problémakörre jelentéseiben visszatért és a kedvező 

változásokról is beszámolt. A másik „kórság”, mellyel több gyülekezetben is találkozott a 

díjlevél-harc – mely arról szól, hogy a valaha volt népes gyülekezetek által vállalt terheket 

a csekély létszámra olvadt utódok „inkább nem akarják, mint nem tudják”109 teljesíteni. 

Vagyis sok településen már nem érzik a pap nélkülözhetetlenségét és bérharc alakult ki a 

pásztor és gyülekezete között. A kérdés lényege Ravasz szerint, hogy a hívek anyagi okok 

miatt elmennek. Küzdeni kell azért, hogy újra fontos legyen az ige és az igehirdető – „nem 

a díjlevelekért, hanem a lelkekért kell megvívni a csatát”. 

Ravasz püspöki működésének első hét év összegezésében az alábbiakat olvassuk: 

„Hét esztendeig tartott a Dunamelléki Egyházkerület összes egyházmegyéinek 

látogatása…. Ez volt a magyar református egyház újabbkori életében a legnagyobb 

evangélizálási campagne (!). .. körülbelül 250 gyülekezetnek meglátogatását végeztük el. .. 

az egyházkerület összes közép- és felsőfokú iskoláinak sokszor hetekig tartó vizitációs 

munkáját”110 is. 

„Megvallhatom, hogy az én református népem egyházához ragaszkodó, hitéhez hű; 

szomjazik az Ige után és hallgat az örökkévalóságból alázengő isteni parancsra. 

Elmondhatom, hogy az egész egyházkerületben az ébredésnek, lelki megújulásnak és 

elmélyedésnek nyilvánvaló és csodálatos jeleit láttam”.111 A jelentésben azt is 

hangsúlyozza a püspök, hogy ez a látogatási munka püspöki szolgálatának csak az 

előkészítése volt – az ismerkedés, a problémák teendők felmérésének az időszaka. A „talaj 

                                                 
107 TENKE 1998.38 p. 
108 TENKE 1998.38 p. 
109 RAVASZ László II. püspöki jelentés.1922.12 p. 
110 RAVASZ László VII. püspöki jelentés 1928.18. p. 
111 RAVASZ László VII. püspöki jelentés 1928.19 p. 
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felszántásának” a munkája. Ezután következik az új, fontos szakasz, hogy „az új barázda is 

áldott legyen”.112 

Az anyagi kérdésekkel kapcsolatosan az volt a püspök álláspontja, hogy remélt 

államsegélyekre ne építsen az egyház nagyvonalú terveket. Ravasz ideálisnak az államtól 

független, önfenntartó egyházat tartotta a „szabad egyház szabad államban”elvét, de ez az 

adott korszakban sem volt reális. Az állam és egyház szétválasztását fontosnak tartotta, „az 

egyik egyház államegyházzá való fejlesztését”113 elítélte, utalva a római katolikus egyház 

arányaiban jóval nagyobb állami támogatására és dominanciájára. Lényeges 

egyházpolitikai megállapítása a Konventi Elnöki Tanács 1929. október 26-én hozott 

egyhangú határozatára utalt. Eszerint „egy magyar református egyházpolitika van”114. 

Ennek hangsúlyozása a hagyományaiban és stílusában eltérő egyházkerületek miatt 

jelentős, hiszen történelmi okokból nyugatiasabb és európaibb volt a Dunamelléki 

Egyházkerület. 

Ebben az évben ismét Baranyában tett látogatást, eljutott azokhoz a gyülekezetekhez is, 

ahol korábban nem járt. Nagy örömmel tapasztalta, hogy „az elnéptelenedés folyamata 

mindenütt csökkent, sokhelyt határozottan megállott és nem egy gyülekezetben már 

szaporodásról lehet beszélni.”115 Ez az örvendetes fordulat reményt keltett, ezért is tűnt 

fontosnak megtartani az iskolákat és lelkészi állásokat. 

Az egyke elleni küzdelemben a református egyház minden eszközzel részt vett – 

igehirdetésekben, ifjúsági munkában sokszor tárgyalta ezt a kérdést. 1934-ben konferenciát 

is szerveztek Muraközy Gyula vezetésével, s a tanulságokat összegezték is. Megoldási 

javaslatokat is megfogalmaztak: telepítés, földreform, parcellázás, iparosítás – de ezek az 

egyház kompetenciáján messze túlnyúltak. A javaslatok mellett, konkrét kísérlet is történt: 

1934-ben Kiss Ferenc debreceni professzor kezdeményezése alapján 116 családot 

költöztettek át Baranyába Szabolcs, Hajdú és Szatmár megyéből. E „telepítési akcióban” 

Fülep Lajos, Kiss Géza, Kodolányi János és Csikesz Sándor debreceni teológiai professzor 

is részt vett.116 Más, konkrét inditványokat is tettek: nevezzenek ki kormánybiztost, 

dolgozzák ki Magyarország egyke térképét, a kisbirtok örökösödési törvényt változtassák 

meg és fejlesszék a gyermekvédelmet. „Törvényhozás védje a családot és gyermeket s 

                                                 
112 RAVASZ László VII. püspöki jelentés 1928. 0. p. 
113 KISS Réka:Ravasz László.In: szerk. KÓSA 2006.542.p. 
114 RAVASZ László VII. pöspöki jelentés 1929.13 p.(Ellenzi a hatalmi aspirációkat, az államegyházzá való 
fejlődést. „Az államegyház typusában mi féltjük az államot az egyháztól, s az egyházat az államtól.” 14.p. 
115 RAVASZ László VII. püspöki jelentés.1929.12 p. 
116Főszerk. KOLLEGA-TARSOLY 1997.369 p. 
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tekintse a gyermeket a legnagyobb nemzeti értéknek, a gyermeknevelést pedig a 

legnagyobb nemzeti szolgálatnak”.117 

1931-es jelentésben a tíz éves püspöki szolgálat mérlegét vonta meg Ravasz László. Ebben 

nem csak az egyház, hanem az ország életének is a rövid áttekintése olvasható. Felvázolta 

azt a folyamatot, ahogyan a háború és forradalom után a közjogi, politikai, majd gazdasági 

konszolidáció során a nemzet életében új perspektívák nyíltak. Magyarország életében a 

nagy fejlődést bizonyította a sok új intézmény, a több ezer új iskola, az egyetemi hallgatók 

számának növekedése, a külföldön megnyíló Collegium Hungaricumok. Az egyház 

életében is egy lendületes időszakot jelentettek ezek az évek – az egyházmegyékben 

épületeket újítottak fel, újakat építettek: négy középiskolai internátus létesült, s habár nem 

változott a középiskolák száma, de új épületet kapott a kunszentmiklósi iskola. Budapesten 

megnyílt a Júlianna holland királynőről elnevezett népiskola a fasori templom 

épületében.118 és megépült a Baár-Madas református leánynevelő intézet, majd később az 

internátus is119. Kecskemét, Nagykőrös, Szentendre pedig új iskolával gazdagodott. 

Mindez a külső, látható fejlődés belső megújulással, lelki ébredéssel is párosult. De 

összességében Ravasz úgy ítélte, hogy „a külső építés általában nagyobb vonalú volt, mint 

a belső megerősödés”.120 

A fellendülés időszakát azonban a gazdasági válság megtörte, s hiába gyarapodott az 

egyház vagyona a válság az egyház életében is súlyos gondokat okozott. Az egyház, mint 

iskolafenntartó növekvő terheket vett a vállára – az államtól a segélyek pedig rohamosan 

csökkentek. A gyülekezetek elszegényedése is megállíthatatlannak tűnt. „A magyar 

lélektől olyan belső összezárkózást és felemelkedést várunk, amilyennel a háború elején és 

a forradalmak elzúgása után találkoztunk.”121 – zárta gondolatmenetét Ravasz. 

                                                 
117 Ravasz László XIII. püspöki jelentés. 1934.9.p. 
118 Korábban már létezett azon a helyen népiskola, de az egyház nem tudta fenntartani és a hitoktatásról is 
nehéz volt gondoskodni, ezért 1870-ben az egyházi közgyűlés határozott arról, hogy lemond róla. Sebestyén 
Jenő kezdeményezésére és a holland reformátusok jelentős anyagi segítségével tudta az egyház a várostól 
visszavenni. Abraham Kuyper (1837-1920) holland teológus és miniszterelnök is támogatta az építkezést. 
Leánya Catharina Kuyper és nővére nagy összeget gyűjtött az Amerikában élő hollandoktól az épülő iskola 
javára. Az iskola megnyitásán is 1926. szeptemberében részt vettek a holland miniszterelnökkel (Hendrik 
Colijn) és Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterrel együtt.In:Kálvinista Szemle VII.évf. 
1926.36.sz.1-2.p. 
119 A kezdetben felső leányiskola a Lónyay-villában működött, majd az Attila útra költözött, s innen a 
Rózsadombra.1920-tól leánygimnázium, 1927-ben leánylíceum lett.Lásd:RÉBAY Magdolna:A Baár-Madas 
Református Leánynevelőintézet.In:Szerk. KÓSA 2006.841.p. 
120 RAVASZ László X. püspöki jelentés. 1931.13.p. 
121 RAVASZ László X. püspöki jelentés. 1931.19.p. 
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A gazdasági válság nyomán több egyházközség nem bírta az iskoláztatás terheit és az 

iskolák állami kézbe adását szorgalmazta. De a válságos időkben az állam sem akarta már 

ezeket az intézményeket átvenni.  

1932-es évben alakult az új budapesti egyházmegye – mely tény azért nem volt vígasztaló 

– hisz a faluról a fővárosba „menekülő” lelkek miatt vált ez szükségessé.  De bíztató is 

lehet, ha a székesfővárosban a „magyar kálvinizmus, mint élő hatalom, kovász, teremtő 

ihletés” jelenik meg, s „ahogy négyszáz éven keresztül a vidéki élet gazdatársadalmát 

Igével és tudománnyal, templommal és iskolával ellátta .. most „mint modern magyar 

életkovásznak, új pásztori módszerek és intézmények kitermelőjévé kell válnia.”122- 

hangsúlyozta Ravasz. 

Az egyházi intézményeket súlyosan érintette az államsegélyek sokszor váratlan 

csökkentése. Az általános gazdasági válság nyomán az intézmények és a lelkészek, tanárok 

elszegényedése drámaian megmutatkozott – ezért is volt jelentős az a gondolat, melyet 

Petri Pál államtitkár képviselt, hogy a lelkipásztori és tanítói fizetés kiegészítéseket ne 

olyan mértékben csökkentsék, ahogy a tisztviselőkét. Az ő gyerekeik taníttatása került már 

veszélybe szűkös jövedelmük miatt. Az iskolák államosításának folyamata megállt – mikor 

kiderült, az állam sem vesz át iskolákat e nehéz időkben. Megfigyelhető volt azonban, 

hogy a kicsi egyházak az ú.n. törpeiskolákhoz a nehéz körülmény között is ragaszkodtak – 

s ebből a püspök azt a következtetést vonta le, hogy „lélek kérdése ez is”.123 A 

középiskolák helyzete is súlyossá vált – de meggyőződéssel vallotta Ravasz László, hogy 

nehezebb időkben a gyülekezetek lelki erőinek fokozása csodákat eredményezhet. 

Jelentéseiben részletesen tárgyalta az egyházi iskolafenntartás növekvő terheit. Történeti 

áttekintést adott arról, hogy alakult át az államsegélyek rendszere: a háború után már nem 

az állam egészítette ki az egyház által a saját iskolájára fordított összeget, hanem az állam 

önhatalmúan megszabta (egyoldalúan !), hogy az egyház mennyivel tartozik az iskola 

fenntartásához hozzájárulni. Vagyis az állam önkényesen emelhette az egyházi 

hozzájárulás kulcsát. De az egyház teherbírása korlátozott, ezért javasolta, hogy az iskolák 

terheinek hordozásában (dologi szükségletek, nyugdíjterhek) a községek is részt 

vállaljanak.  

Az egyházi iskolák adminisztrációja hierarchikusan épült fel. Az alsóbbfokú iskolákat a 

gyülekezetek tartották fenn. A presbiteriumok iskolaügyi bizottságai foglalkoztak az 

                                                 
122 RAVASZ László XI. püspöki jelentés. 1932.7.p. 
123 RAVASZ László XI. püspöki jelentés. 1932.13.p. 
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oktatás ügyeivel, felsőbb szinten az egyházkerület illetve a legmagasabb szinten a 

Generális Konvent. 

A középiskolákat egyrészről az adminisztrációs bizottság és a fenntartó megbízottjai 

másrészről a magasabb egyházi vezetők az egyházkerületek és a General Konvent 

felügyelte. Az adminisztrációs bizottság, ami a közvetlen főnöke az iskolai dolgozóknak 

általában 9-18 tagból állt. A fenntartó megbízottjai választották őket: 2/3 részben lelkészek 

és laikusok közül – a másik 1/3 az iskolai alkalmazottak képviselői voltak. Például 

igazgató és más választott képviselők. Az adminisztárciós bizottság legfontosabb feladata 

volt az iskola tevékenységének felügyelete. A fenntartó megbízottjainak volt joga 

megválasztani az egyházon kívüli rendes (iskola dolgozói közüli) tagjait. 

A középiskolák és főiskolák ügyeit az egyházkerület oktatásügyi bizottsága intézte. A 

tanitóképző intézetek (főiskolák) felügyeleti szervei az adminisztárciós bizottság 6-9 tagja, 

a fenntartó megbízottai, az egyházkerület és a General Konvent voltak. Az adminisztárciós 

bizottságban is az iskolai dolgozók képviselői az összlétszám harmadát tette ki, akiket a 

fenntartó megbízottai választottak ki. 

A theológiai főiskolák vezető szervei az egyházkerületek és a Generális Konvent voltak. 

A rendes és rendkívüli professzorokat a dolgozók képviselői választották meg. Az 

adminisztrációs bizottság döntött új dolgozók alkalmazásáról is. 

A General Konvent a legmagasabb vezetői szerve volt a protestáns iskoláknak. Felügyelte 

a pedagógiai (lelki) és gazdasági (anyagi) ügyeiket és elősegíteni igyekezett a folyamatos 

fejlődést. A General Konvent Tanügyi Bizottságot választott, külső tagok és az oktatás 

szakértői (szakfelügyelők) vettek részt munkájában. Az egyház oktatási intézményeit a 

konvent szabályai szerint delegált szakemberek vezethették. A Tanügyi Bizottság feladata 

volt az egyházi iskolák felügyelete mellett a református vallásoktatás megszervezése 

(tananyag, módszertan), olyan diákoknak tanítása, akik az állami vagy bármely fenntartású 

iskolák tanulói voltak. Ez a missziói munka része volt és növekvő hangsúlyt kapott, hiszen 

a református egyház nem rendelkezett megfelelő számú iskolával, de a református diákok 

számára a bibliaismereti tárgyakat és hittant tanítani akarta.  A Tanügyi Bizottság 

felügyelte az iskolák alapítványait és ellenőrízte, hogy az intézmények bevételeiket (tandíj, 

adományok, állami támogatás) a megfelelő módon költsék el. 

Az egyház egységes, átfogó oktatáspolitikájának a kialakításával kapcsolatos tanulmány 

elkészítését is ez a bizottság kezdeményezte, melyről későbbi fejezetben írunk.  

Ravasz felismerte a pedagógusokkal kapcsolatosan is a személyes találkozások 

fontosságát, így a kötelező ünnepségek látogatása mellett olyan rendezvényt is szervezett, 
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ahol az oktatásban résztvevő szereplőkkel tanárokkal, hitoktatókkal, iskolai dolgozókkal 

találkozott és egyházpolitikai, világnézeti kérdésekről közvetlenül beszélhetett. Ennek 

helyszíne a fasori gyülekezet volt. 

Az 1941-es jelentésben húsz év munkásságát összegezte Ravasz László. Ebben az 

időszakban az egyházkerületben jelentős építkezések, beruházások történtek. A 

Dunamelléki egyházkerületben 1921 és 1941 között összesen 56 új templom, 75 iskola, 71 

lelkészlak, 41 tanítói lak, 85 gyülekezeti ház és további 17 más egyházi épület épült.124 Ez 

időszakban az egyházkerület lélekszáma nőtt a beköltözések miatt, de ennek ellenére 

kimutatható volt a népességfogyás is, melyet a Dunamellék legnagyobb kérdésének ítélt. A 

püspöki hivatal fejlődése látványos volt. A személyi feltételek javultak, a létszám 

növekedett, specializálódtak és szakképzett előadók irányították az ügyeket – így az 

iskolaügyeket a tanügyi előadó. Külön poszt lett a vallástanítási előadó. Pozitív változást 

hozott Imre Sándor munkája, melyről későbbi fejezetben részletesen írunk. Az egyes 

iskolai bizottságok üléseiket nagy érdeklődés és részvétel mellett tartották. Megnőtt az 

érdeklődés a tanügy iránt és megnőtt a pedagógiai felelősség is. Az egész iskolaügy 

egységes és rendszeres irányítását még nem sikerült elérni, koncepciók születtek és 

részeredmények is. 

 Ilyen eredmény volt a középiskolai igazgatók évenkénti értekezletének megszervezése, s a 

szaktanárok rendszeres találkozása is. A szakszerűség érvényesült az érettségi és 

tanítóképesítő vizsgák elnökségében. Az egyházkerületi tanügyi szakbizottságban külön 

vallásoktatási szakbizottságot szerveztek, ahol a nem református iskolába járó növendékek 

vallásoktatásával is foglalkoztak. 

A húsz év alatt intézmények létesültek: internátusokat szerveztek több vidéki gimnázium 

mellett. Javult a tanítóképzés és szakszerűbb lett az iskolafelügyelet egyházi és világi 

vonalon egyaránt. Eredményes volt a református tanítók tanfolyama és jó döntés volt, hogy 

tanítói oklevelet is szereztek a lelkészjelöltek Igy a két hivatás közelebb került, s segítette 

azt, hogy egymást támogató munkaközösség jöjjön létre lelkészek és tanítók között. 

Ebben a jelentésében Ravasz a gyönki gimnázium (Tolna megye) misszióját is 

hangsúlyozta, amely a magyar műveltséget terjeszti német nemzetiségi területen. 

Ugyanakkor a nyelvtanulás, nyelvtudás fontosságát is kiemelte, mely a magyar református 

fiatalok számára létfontosságú „különben az élet versenyében lemarad nyelvi nehézségek 

miatt”.125  

                                                 
124 RAVASZ László XX. püspöki jelentés.1941.29-35. 
125 RAVASZ László XX. Püspöki jelentés.1941.29 p. 
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Ravasz László, püspöki munkássága során jelentős személyiségeket nyert meg az egyház 

oktatásügyének megújítására, felismerte az egyházon kívülről induló belmissziós 

mozgalmak jelentőségét, kezdeményezésére épültek be az egyház keretei közé ezek az 

egyesületek és általuk megújult a hitélet és az ifjúsággal való foglalkozás sokféle keretet 

kapott. 1923-ban az egyházkerületen belül missziói lelkészi állásokat létesített, a három 

missziói lelkész a szórványgondozást, a fővárosi munkát és a református iratterjesztést 

végezte. 

Különösen jelentős, kiemelt feladat volt a budapesti reformátusság gondozása, az itteni 

missziói munka kereteinek a kialakítása, a vallásoktatás, a vasárnapi iskolák, az ifjúsági 

munkaágak megszervezése. A főváros református népessége a század elejétől hirtelen 

felduzzadt. 1932-ben a Pesti Egyházmegye felosztásával két új egyházmegye alakult: a 

fővárost körülvevő munkásgyülekezetekből létrehozták a Pest környéki Egyházmegyét, a 

fővárosban pedig az önálló Budapesti Egyházmegyét. 

Ravasz elnökségével alakult meg a belmissziói bizottság a Dunamelléki Egyházkerületben, 

s ez a bizottság programot dolgozott ki az egyházépítés, az evangelizálás és a szociális 

munkák összefogására. Igazi nagy eredményt jelentett a missziói törvény elfogadása az 

1928-ban nyílt Budapesti Zsinaton. A törvény előkészítésében, szövegezésében Forgács 

Gyula126 szerepe is jelentős. Ez a törvény minden gyülekezet számára kötelezővé tette a 

belmissziói munkát. 

Kiváló munkatársával Szabó Imre esperessel dolgoztak együtt a nagyvárosban élő hívek 

speciális igényeit kielégítsék: megszervezzék a kórház-, börtön-, ifjúsági missziót, a 

főiskolás diákok körében végzendő ifjúsági missziót. 

Integráló személye tehát a „kívülről” és „alulról” induló, de lelkiségében a kálvinista 

értékeket hordozó mozgalmakat támogatta anyagi és szellemi erőkkel, jelentőségüket 

felismerte és helyesen a hivatalos református egyház megerősítésének eszközét látta 

bennük. 

Ravasz László egy modern egyház megszervezését célozta meg, mely hiteles és jelen van a 

társadalom életében. Sokféle közéleti szerepvállalása is azt a célt szolgálta, hogy az 

evangéliumot hirdesse. Felismerte a sajtóban, rádióban való megszólalási lehetőségek 

fontosságát. Maga is több folyóirat szerkesztésében részt vállalt. Az újjáinduló Protestáns 

Szemle az ő szellemi irányításával vált jelentős folyóirattá. 1934-1938 között a 

„Református Élet” főszerkesztője is volt, mely „egyháztársadalmi hetilap” alcímmel az 

                                                 
126 Életéről, munkásságáról Lásd:SIPOS Ete Álmos:”Kérjétek az aratásnak Urát!” : Forgács Gyula, 1879-
1941 a magyar református belmisszió úttörője.Bp. Károli Református Egyetem, Harmat K.,2008. 
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egyházi közélet fontos témáival foglalkozott, így az iskolaügy kérdéseivel is, támogatva az 

egyház egységes oktatáspolitikai koncepciójának kialakítását. 1934-1938 között Sebestyén 

Jenővel közösen szerkesztette a „Magyar kálvinizmus” c. folyóiratot, a két lap egyesülése 

után pedig a „Református Jövő”-t.. Ezekben az orgánumokban a kor jelentős 

személyiségei, írók, közéleti emberek, pedagógusok is megszólaltak. 

Ravasz az egyház belső, lelki életének megerősítése mellett egy egységes református 

egyház megteremtésén fáradozott. Erősen központosított egyházigazgatási rendszert 

örökölt 1936-ban, amikor is Baltazár püspök helyére került, s a zsinat elnöke lett. Kialakult 

egy erős hierarchikus egyházvezetés, s a központi egyházi intézmények is megerősödtek. 

A Konvent több egyházi kezdeményezés indítványozója lett, a végrehajtás is a központi 

egyházi szervekre hárult. Ez a tekintélyelvűség és erős központosítási folyamat azonban az 

egyházon belül is kritikai nézeteket és bíráló hangokat is eredményezett. Gönczi Béla 

vésztői lelkész így fogalmazott még Baltazár elnöksége idején, 1934-ben: „Ma már szinte 

ott tartunk, hogy az egyházmegyék, sőt jórészben a kerületi közgyűlések is saját lábukon 

járni nem mernek, minden irányítást a Konventtől várnak”127 

Ravasz a szociális kérdésekkel több megszólalásában is foglalkozott, ahogy az egyház is 

észrevette és lehetőségeihez mérten megoldási javaslatokkal is segíteni kívánata a 

társadalmi igazságtalanságokat. A zsidókérdéssel kapcsolatos egyházi álláspont ismert, 

Ravasz személyes felelősségét és téves döntését beismerte a zsidótörvények megszavazása 

kapcsán. A háború alatt a deportálások megindulásával befolyását, tekintélyét latba vetve 

sokat tett a zsidóság megmentéséért. Az evangélikus egyházzal összehangoltan tettek a 

zsidók érdekében lépéseket, közös beadványokat írtak a kormányzathoz. Sztehló Gábor128 

evangélikus lelkész a református egyházzal együtt, Ravasz aktív támogatásával létrehozta a 

Jó Pásztor Egyesületet, mely mentőakciókat szervezett elsősorban gyermekek számára. 

Rövid idő alatt 32 gyermekotthont hoztak létre lakásokban, családi házakban, villákban a 

Nemzetközi- és a Svájci Vöröskereszt anyagi támogatásával. Ezekben az intézetekben 

mintegy 1500 gyermek és 500 felnőtt lelt menedéket. Sajnálatos módon a történelmi 

egyházak közös fellépésének terve nem valósult meg, de ezért nem Ravaszt terheli a 

felelősség. 

                                                 
127 KISS Réka:Ravasz László.In:Szerk. KÓSA 2006.552.p. 
128 Sztehlo Gábor (1909-1974) evangélikus lelkész, a népfőiskolai mozgalomban is részt vett. 1972-ben a 
magyarok közül elsők között kapta meg Izrael állam kitüntetését a Jad Vasem emlékérmet (Igaz Ember 
emlékérem) melyet azon személyek kaptak, akik a Holocaust idején a zsidók mentésében bátorságukkal 
kitüntek.  
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Az 1945-tel beköszönő új korszakban az egyházat és Ravasz László személyét is jelentős 

támadások érték. A háború utáni első püspöki jelentésben a múlttal való szembenézésre és 

bűnbánatra szólította fel az egyházakat. Remélte, hogy sikerül az egyház szabad 

működését megőrizni , autonómiáját átmenteni. Nem így történt.  

1946-tól egyre erőteljesebben folyt az egyházak háttérbe szorítása, betiltották az 

egyesületeket és a hitoktatást fakultatívvá tették. Ebben az időszakban a keresztyén 

együttműködés és egyetértés szerepét, jelentőségét hangsúlyozta. Ugyanakkor a katolikus 

egyházfőnek Mindszentynek a harcos vonalvezetése habitusától idegen volt, Ravasz 

inkább az együttélés lehetőségeit kereste. Remélte, hogy marad elegendő mozgástér az 

egyház számára, elsősorban az iskolák fenntartása, a szociális szolgálatok. 1947-ben már 

érezhetően szűkült mozgástere és a külső támadások mellett az egyházban belülről is 

személyi változásokat sürgettek, így az 1946-ban Nyíregyházán az Országos Református 

Szabad Tanácson (mely a Magyar Református Ébredés szerkesztősége által összehívott 

konferencia volt) is hangsúlyt kapott az egyházvezetés elmarasztalása. Ebből a 

közösségből később többen magas egyházi vezetőkké emelkedtek, „társutasok” lettek. 

Például Bereczky Albert (Rákosi jelöltje) akit csak több menetben, de végül 

megválasztottak a dunamelléki egyházkerület püspökévé és a diktatúra kiszolgálója lett. 

Ravasz végül a Rákosi által vezényelt támadás hatására 1948.április 28-án lemondott 

először a Konvent, majd a Zsinat elnöki posztjáról, majd május 11-én a dunamelléki 

püspökségről is.129 

Visszaemlékezéseiben lemondatásának körülményeit így összegezte: „Kényszerítés volt-e 

lemondásom […] Én azt mondom nem, mert nekem szabad volt a felszólításra nemet 

mondanom, s vállalni legalább 15 évre szóló börtönbüntetést.”130 

Ravasz László a XX. század kimagasló református személyisége, jelentős egyházvezető, 

népszerű igehirdető volt aki évtizedeken keresztül prédikált Budapesten, ahol 

visszaemlékezések szerint a rádióközvetítések alatt kiürült a város, mindenki őt hallgatta. 

„A Kálvin téri templomban a nyitott ajtóban is álltak, amikor prédikált; az egész 

szétszóródott magyar nyelvközösség várta és hallgatta – a határon belül és túl – 

prédikációit a rádióban.”131 De határon túl Európa sok államában, és a tengeren túlon 

Amerikában a szórványban élő megosztott reformátusok között is szolgált. Nemcsak 

                                                 
129 Ravasz László lemondatásáról Lásd:FODORNÉ NAGY Sarolta:Történelmi lecke.Bp-Nagykőrős 2006. 
130 RAVASZ 1992.344.p. 
131 Dr.SZACSVAY Éva bevezetője in:”Te csak hang vagy…” Ravasz László kézírásos prédikációi (1949-
1963).Bp.Dunamelléki Református Egyházkerület és a Pócsmegyer-Leányfalui Református Egyházközség, 
2007.8.p. 
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egyházi tisztségeket töltött be, hanem számos tudományos testületben is dolgozott. 

Megválasztották 1923-tól a Kisfaludy Társaság tagjává, 1928-tól az MTA első osztálya 

tiszteletbeli tagja lett egészen 1949-ig, amikor is a kommunista hatalom megfosztotta e 

titulustól. Irodalmi társaságok munkájában is részt vett: a Petőfi Társaság, az Arany János 

Társaság, Janus Pannonius Társaság tagjaként, de a Tisza István Társaság is meghívta. 

Több intézmény kitüntette, tiszteletbeli doktorrá avatta, a Corvin-láncot132 is megkapta. A 

harmincas években – ahogy ő írta a TETŐN – a konvent és a zsinat elnökeként 

„szintetizáló személy” kívánt lenni a négy egyházkerület tiszántúli, dunamelléki, 

tiszáninneni és dunántúli – partikularizmusát elvi és gyakorlati szinten is igyekezett 

feloldani. E szintetizáló tevékenysége Baltazár Dezső halála után 1936-tól tudott még 

inkább kibontakozni, hiszen óriási tekintélye volt, s igazi rivális nélkül maradt. Pályájának 

csúcsán a konvent, majd a zsinat elnöke lett, mellette az Országos Református 

Lelkészegyesület133 és az Országos Református Presbiteri Szövetség134 elnöke is volt. 

Mindkét szervezetben törekvése arra irányult, hogy lelkibb és evangéliumi papi szolgálatra 

serkentsen. E szervezetekben is a demokráciát kívánta szolgálni és testületeknek 

autonómiát és felelősséget kívánt adni. A döntésekben konszenzusra törekedett, de mégis 

tekintélyével ránehezedett a szervezetre. E sokfajta minőségben sokféle megszólalási 

lehetőséget kapott és tudatosan keresett is annak érdekében, hogy hirdesse az Igét, az 

örömhírt. 

Irói, prédikátori, szónoki tehetsége, humanizmusa, hite, szolgáló élete kijelölte a helyét: a 

kálvinista magyarság kiemelkedő vezetője, irányadó ideológusa volt.  

A csúcsról a nagy zuhanás jött. A kommunista hatalom nem tudta elviselni azt, hogy a 

társadalom széles rétegeire befolyással bír, s hogy hiteles és népszerű egyházi vezető. 

1948. április 30-án fosztották meg a püspöki tisztségétől, majd 1953-ban az egyházközség 

éléről is eltávolították. 1956 novemberében egy rövid időre újra átvehette a Dunamelléki 

Református Egyházkerület vezetését, de a forradalom leverése után ismét elmozdították és 

Leányfalura száműzték. 1989-ben az Akadémia tagjai – posztumusz – rehabilitálták, 

tagságát visszaállították.135 A kilencvenes évek és az ezredforduló után munkásságát egyre 

több tanulmány tárja fel és újra megjelennek írásai, prédikációi is. 

                                                 
132 A Corvin-koszorút Horthy Miklós kormányzó 1930-ban alapította. Kimagasló kulturális tevékenységet 
kifejtő személyeknek adományozták. 
133 Országos Református Lelkészegyesület (ORLE) 
134 Országos Református Presbiteri Szövetség (ORPSZ) 
135 TAKÁCS Péter bevezetője. In:RAVASZ László:Orgonazúgás. Bp.Lucidus K.,2005.XXXII.p. 
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Dolgozatunknak nem témája a különböző korszakokban megjelent, szélsőségektől sem 

mentes értékelés. Ezek széles skálán mozogtak: csodálattól az ellenszenvig. Bölcskei 

Gusztáv emlékeztetett arra az 1998-as Lakitelken rendezett emléknapon, hogy Ravasz 

László életművének megítélése is korszakonként változott. Tudatosan elfelejtették vagy 

elfogultan méltatták, hibáit és téves döntéseit mellőzve.  

Mi ebben a tanulmányban nem az egész életművet tekintjük át, hanem annak egy vetületét. 

Az ifjúság nevelésében, a református oktatásban betöltött szerepe talán nem lesz politikai 

és teológiai vita tárgya. Gondolatai, írásai reméljük – magukért beszélnek. Egy nagy lélek, 

egy nagy tudású ember, Isten alázatos szolgája, egyházvezető a református nevelésben, 

oktatásban betöltött szerepét, jelentőségét vizsgáljuk – akitől sok mindent elvitatott a 

fordulatokban bővölködő XX. század. De aki büszkén hangsúlyozta: egyet nem vitathat el 

tőle senki. Azt, hogy Magyarország vándorprédikátora volt, vagyis hűségesen hirdette az 

evangéliumot, mert már az Erdélyben töltött utolsó évek tanulságait levonta és élete végéig 

őrizte, vagyis hitt az evangélium nemzetfenntartó erejében. 

Ugyanezt a gondolatot, tapasztalatot írta meg Csiha Kálmán erdélyi püspök más történelmi 

körülmények között, évtizedekkel később. Örök igazság ez a létszámában talán fogyó, de 

reménységünk szerint hitben erősödő, kárpát-medencei magyar reformátusság számára. 
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II. fejezet 

 

1.Református egyház és művelődés – Magyarországon és Erdélyben 

2.Ravasz László és az erdélyi gyökerek, iskolák, „erdélyi örökség” 

3.Református művelődés Ravasz írásaiban. A kálvinista iskola 

4.Imre Sándor élete, munkássága 

 

II.1. Református egyház és művelődés-Magyarországon és Erdélyben 

 

A református egyház a lelkipásztorok, tanítók, tanárok és a református iskolákban nevelt 

magyarok révén az egész magyarság életére jelentős hatást gyakorolt évszázadokon át.  

A XVI. és XVII. században a szűkebb Magyarország területén a magyarság nagyobb része 

református volt, Erdélyben pedig a későbbi századok folyamán is. A magyar 

közművelődés fejlődésében a református egyház hatása a XVI. század második felétől 

döntő jelentőségű. A könyvkiadásban és a magyar nyelv fejlődésében illetve az 

iskoláztatás területén különösen jelentős az egyház munkássága. 

A reformátorok az Igére hivatkozva kezdték el az istentiszteleteket a nemzeti nyelveken 

tartani. Dévai Bíró Mátyás136 is Pál apostol Korinthusi levelére az I.Kor.14. rész 19. 

versére hivatkozott: „A gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni értelemmel, hogy 

egyebeket is tanítsak, hogynem mint tízezer szót idegen nyelven”.Bár Pál apostol ezt a 

pünkösdiek ellen írta, mégis annak szellemében kezdődtek meg a magyar nyelvű 

istentiszteletek és a vallásos könyvek magyar nyelven való kiadása, hogy az Igét, Isten 

szavát az egyszerű ember is olvashassa. A reformáció képviselői szerint a vallásos és 

erkölcsi élet egyedüli alapja csak a Szentírás lehet. Ezért tartották fontosnak a biblia 

magyarra fordítását és terjesztését.  

A legelső magyar biblia-fordítás a XV. század első feléből való, feltehetőleg huszita papok 

munkája volt, ennek azonban csak töredékei ismeretesek.137 1527-ben Sylvester János 

reformátor adta ki az első magyar szövegeket Krakkóban. 1533-ban ugyanitt jelent meg 

Komjáthy Benedek bibliafordítása, mely Pál apostol leveleit tartalmazta. 1536-ban jelent 

meg a legelső magyar, hangjegyekkel ellátott énekeskönyv, Gálszécsi István138 könyve, s 

ebben az évben nyomtatták az első meséskönyvet is. Az első magyar nyelvű kalendárium 

                                                 
136 Dévai Bíró Mátyás (1500 körül szül.-1545) reformátor 
137 BIRO-SZILÁGYI 1949.421.p. 
138 Gálszécsi István (szül.év ismeretlen-1543) magyar reformátor 
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is Krakkóban ez idő tájt jelent meg, majd Sárvár-Újszigeten nyomtatták ki az első magyar 

nyelvtant. 1541-ben pedig ugyancsak itt jelent meg Sylvester János Újtestamentuma. A 

legelső magyar nyelvű vilgtörténelem megjelenése is a református vallású Székely István 

nevéhez fűződik 1599-ben, Debrecenben pedig a legelső magyar nyelvű számtankönyv 

1575-ben látott napvilágot és Méliusz Juhász Péter első magyar nyelvű fűvészeti könyve 

is, az első ebben a tudományágban. 

Egy kiváló református lelkész és tanár, Laskói Csókás Péter139 érdeme, hogy a magyar 

nyelvet beledolgozta a világhírű Calepinus-szótárba140, mely akkor tíz nyelvet tartalmazott 

és a világ minden részén ismeretes volt. A könyv 1585-ben jelent meg.141  

A magyar nyelvű kiadványok tehát a Szentírás egyes részeivel indultak meg, de pár évtized 

alatt a magyar művelődés minden ágában jelentős műveket adtak ki, s ezzel a magyar 

tudományos és irodalmi élet alapjait rakták le. 

A magyar irodalomra nagy hatást gyakorolt a tudós gönci prédikátor Károlyi Gáspár 

munkája, az 1590-ben Vizsolyban megjelent első teljes magyar Biblia. Ez volt az első 

teljes magyar bibliafordítás, melynek szövege megmaradt. Azóta több mint száz kiadást ért 

meg, s a legelterjedtebb magyar könyv. 

A XVI. században a Magyarországon működő nyomdák legnagyobb része református volt. 

A nyomdák lelkészek és iskolamesterek kéziratait nyomtatták, s így a tudomány, irodalom, 

művészetek és a könyvnyomtatás, könyvterjesztés és a közoktatás szolgálatát látták el. 

1527-től 1608-ig 500-nál több magyar könyvet nyomtattak, s ezek túlnyomó többsége 

református volt,142 hiszen az evangélikus egyház a magyar mellett német, szlovák és 

szlovén gyülekezetekből állt. 

A reformáció terjedésével egyidejűleg iskolákat alapítottak. A tanítást segítették az ábécés 

könyvek, Gálszécsi István, Benczédi Székely István és Dévai Bíró Mátyás művei. A XVI. 

században Magyarországon összesen 168 iskola volt, amiből 134-et protestánsok 

alapítottak.143 A későbbi híres kollégiumok – debreceni, pápai, sárospataki, nagyváradi – e 

században alakultak. A magyar nyelv és a magyar nemzeti gondolkodás fejlődött ezekben 

                                                 
139 Laskói Csókás Péter  Lásd:S.SZABÓ József: A Kálvint meglátogató magyar.In:Protestáns 
Szemle.1909.21.évf.259-263.p. 
140 Calepinus-szótár Ambrus, Agostonrendü szerzetes, szül. Calepóban (Olaszorsz.) 1435., megh. 1511.; irt 
egy latin lexikont, mely 1502. adatott ki először később pedig 7, majd 10, majd 11 nyelven számos kiadást 
ért. Az 1585-ik évi lyoni tíznyelvü kiadásba már a magyar nyelv is föl van véve. E latin-magyar szótár XVI. 
századi szótáraink között a legnevezetesebb, s a magyar nyelv történetéhez rendkivüli becses adatokat foglal 
magában. (V. ö. Szily Kálmán: Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? Nyelvtud. Ért. XIII. köt.8.sz.) L. Szántó 
István. http://www.kislexikon.hu/calepinus.html (2010.12.01.16 ó.) 
141 BIRO-SZILÁGYI 1949.422.p. 
142 BIRO-SZILÁGYI 1949.422.p. 
143 BIRO-SZILÁGYI 1949.422.p. 
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az iskolákban a latin tanítási nyelv mellett is, s egységes magyar szellemű nevelést 

biztosítottak. A fenti híres kollégiumok mellett a XVII. században Bethlen Gábor alapította 

a gyulafehérvári kollégiumot, mely később Nagyenyedre költözött. Jelentős, tudós tanárok 

munkája révén váltak híressé a református kollégiumok. Külföldi tanárok is oktattak, így a 

legismertebb a sárospataki kollégium tanára Coménius Ámos János az egyetemes 

neveléstörténet nagy alakja. Gyulafehérváron német tudósok is tanítottak: Alstedius János, 

Bisterfeld János, Piscator Lajos. Ugyancsak itt tanított Apáczai Csere János és Keresztúri 

Pál, a XVII. század két legnagyobb magyar nevelője. Apáczai szervezte meg később 

Kolozsváron  a kollégiumot.144 

A reformáció nemcsak a hazai közművelődésben és tudományos életben töltött be jelentős 

szerepet, hanem nagy szolgálatot tett azáltal is, hogy a külföldi, főleg nyugat-európai 

művelődés közvetítését is felvállalta. A református diákok elárasztották a nyugat 

egyetemeit, a XVI. században több mint ezer magyar ifjú végzett külföldi egyetemeken.145 

Ők közvetítették a szellemi áramlatok „világforgalmát”. Feljegyzések szerint - bár a XVII. 

század végétől kezdve a cenzúra igyekezett megfosztani őket a külföldről hozott 

„veszélyes” könyveiktől – a diákok válogatott furfanggal és ravaszsággal játszották ki az 

ellenőrző hatóságokat. A krónikaíró Keresztesi József két ládában hét mázsa könyvet, Bod 

Péter146 szintén hét, egyik társuk pedig 15 mázsa könyvet csempészett be az országba.147 

A XVII. század vége és a XVIII. század az ellenreformáció kora, mikor a római katolikus 

egyház vallási érdekei és a német nyelvű bécsi udvar érdekei összekapcsolódtak. A 

katolizált főurak többsége elfelejtette magyar anyanyelvét, elnémetesedett. A kis számban 

megmaradt református főurak és a köznemesek az üldözött egyházhoz hűek maradtak, s 

anyanyelvük szeretetét és használatát is megőrizték. 

A XVIII. században, a magyar nemzeti szellem ébredésekor fontos kiemelni a két 

református vallású nemesi testőr Bessenyei György és Báróczi Sándor szerepét, akik 

jelentős irodalmi mozgalmat indítottak, s az irodalmi fejlődés kiemelkedő íróit is: 

Kazinczy Ferencet,    Kármán Józsefet,    Csokonai Vitéz Mihályt    és    Kölcsey Ferencet.  

 

 

                                                 
144 Apáczai Csere János (1625-1659) Tudós pedagógus, tanár. Jelentősen megelőzte kortársait, midőn a 
magyar tudományos akadémia megalapítását és a magyar nemzeti egyetem felállítását szorgalmazta. Két 
könyve: „Magyar encyclopédia” és a „Magyar logikácska” is a különféle tudományos ismeretek magyar 
nyelven való terjesztését akarta biztosítani. 
145 BIRO-SZILÁGYI 1949.424.p.424.p.(Lásd még SZÖGI László cikkei) 
146 Bod Péter (1712-1768) református lelkész, író. 
147 BIRO-SZILÁGYI 1949.425.p. 
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Kölcsey Ferenc debreceni diák    volt   és   költészetében   is  és  közéleti munkásságában a  

kollégium ifjúságának kuruc szelleme mély nyomokat hagyott. Mészöly Gedeon magyar 

nyelvtudós állapította meg: „Kölcsey olyanná amilyenné lett, csak református főiskolában 

lehetett, s a Himnuszt úgy, amint megírta, csak református főiskola neveltjeként írhatta 

meg”.148 

A XIX. század elején Kazinczy Ferenc munkásságának hatása alatt a nyelvújítás a nyelvet 

megszépítette, gazdagította. Az országgyűlésben a nyelv-mozgalom - mely a magyar nyelv 

hivatalos használatáért küzdött - legkeményebb képviselője a református Kölcsey Ferenc 

volt. A magyar református egyház tehát a magyar nyelv fenntartásáért nagy küzdelmet 

folytatott évszázadokon át. Erdélyben különösen is látszott az az összefüggés, hogy ahol a 

református   gyülekezetek   tagjai   elfogytak,   ott  a  magyar  nyelv  hangzása is megszűnt.  

A XX. század elején Romániában a magyar református egyház volt a legfőbb erő mely a 

román királyság területén szétszórtan élő magyarságot az egyházi munka keretében meg 

tudta tartani. Az erdélyi református egyházkerület vezetősége a romániai hívek számára 

külön egyházmegyét tartott fenn, az óromániai egyházmegyét. A Bukarestben, Pitestben, 

Galacban lévő egyházközségekben élő magyar református híveknek a nemzeti 

megmaradást jelentette az egyház igehirdetési szolgálata és a missziói lelkészek 

lelkigondozó tevékenysége. A katolikus egyházhoz tartozó magyarok számára a román 

kormány román nyelvű katolikus püspöki szervezetet állított fel a pápai székkel történt 

megegyezés szerint, így sok helyen lehetetlenné vált a magyar nyelvű egyházi szolgálat. 

 

II.2. Ravasz László és az erdélyi gyökerek, iskolák, „erdélyi örökség” 

 

Ravasz László visszaemlékezéseiben feleleveníti a bánffyhunyadi iskolát, mely református 

iskola volt, nyolc fiú és nyolc leány osztállyal, majd később ismétlő és ipariskolával is 

bővült. A gazdasági felső népiskola később polgári iskolává alakult át.  Az iskola 

tanulóinak száma volt hogy az ezret is meghaladta, s a sokféle gyerek hű képét adta 

Kalotaszeg és Bánffyhunyad társadalmi tagozódottságának, mely részben gazdasági, 

részben politikai és társadalmi okok alapján a következő kategóriákat jelentette: 

arisztokrata, gentry [sic!], értelmiség, polgárság (kereskedő, iparos), parasztság, zsidóság, 

románság, cigányok, koldusok.149 Ravasz sem felekezeti, sem nemzetiségi ellentétekre 

nem emlékezett azokból az időkből. A következő iskola, melyben tanult a hét erdélyi 

                                                 
148 BIRO-SZILÁGYI 1949.429.p. 
149 RAVASZ 1992.3.p. 
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gimnázium150 egyike volt, az udvarhelyi, s szülei azért választották ezt az intézményt, mert 

a főgimnázium igazgatója Gönczi Lajos volt, aki édesanyja testvére és kiváló pedagógus 

volt.151 

Emlékezései szerint Udvarhelyhez köthető az a különös érzés, gondolatvilág, amit ő úgy 

fogalmaz, hogy a székely mítosz varázsa. Megragadta, hogy „a székely szabad nép, nemes 

nép és ésszel is hatalmas. Monda és történelem egymásba folyt és szimbólummá vált, a 

székely magyarságnak, mint sorsnak és értékeszmének szimbólumaivá.”152 

A kollégium internátusból és főgimnáziumból állt, az intézmény egységét az igazgató 

tartotta fenn. Az egyházkerület volt a felügyeleti hatósága. Az államsegély legfeljebb 50%-

a volt a költségvetésnek. A kollégium fenntartása nagy áldozatokat követelt. Név szerint is 

megemlíti azokat a pártfogókat, s adakozókat, akiknek jóvoltából folyamatosan működött 

az iskola.153 

A főgimnázium tanárai kiváló emberek és képzett tanárok voltak, akik szerették 

hivatásukat. Ravasz hálával gondolt vissza az alma materre és a tanítókra is. 

A gimnáziumi évek után Ravasz a kolozsvári református teológiai fakultás hallgatójaként 

folytatta tanulmányait, s egyben a egyetem bölcsészkarának hallgatójává is vált, mivel 10 

órát felvett. Irodalomtörténetet, esztétikát, pedagógiát hallgatott és filozófiát. 

A tanulás évei, az iskolai emlékek, tapasztalatok, az erdélyi művelődés emlékei, a 

sokszínűség, a vallási türelem, a tolerancia mind formálták személyiségét. Bár több nyelvet 

megtanult, románul nem tudott. Későbbi pályafutását, sikereit és életútját meghatározták az 

erdélyi gyökerek. 

A székely lélekről rádióelőadásban fejtette ki gondolatait154. Megfogalmazta, hogy e 

különös lelki alkat létrejöttének okait. A Székelyföld különálló földrajzi fogalom, a 

székelység eredete egységes – kezdettől fogva élet- és sorsközösségben éltek. (A székelyek 

eredetéről szóló teóriákat nem kívánta eldönteni, csak felsorolta: Attila hunjainak 

leszármazottai, vagy a székelység foglalkozás és a Gyepün túli szervezett határőrségből 

származnának. Más nézet szerint a nyolcadik honfoglaló törzs lenne.) A székelység 

különálló és egységes társadalmat alkotott. Megmaradt a törzsszerkezet (ellentétben a 

magyar társadalomfejlődéssel, ahol az úr és jobbágy ellentéte kialakult illetve a hűbéri 

                                                 
150 Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy,Szászváros,Székelyudvarhely, Zilah (Partium) 
151 Gönczi Lajos (1852-1929) Tanulmányt is írt róla:RAVASZ László:Alfa és Ómega 1-2.Bp. Franklin 
Társulat, 1933. 2.k. 313-320.p.(továbbiakban RAVASZ 1933.) 
152 RAVASZ 1992.41.p. 
153 Alsó-Fehérmegye alispánja Kiss József (1772-1830) végrendeletében 80 000 váltó forintot hagyott az 
isklára., Kiss Gergely(1738-1787kollégiumi tanár, igazgató, Gönczi Lajos 
154 RAVASZ László:A székely lélek.In:RAVASZ 1933.274-281.p.Az előadást közvetítette a rádió 1931-ben. 
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rendszer) a föld és a vagyon a nemzetségeké volt. Minden székely születésénél fogva 

nemes és az una eademque nobilitashoz tartozott. A székely társadalom kifelé 

arisztokratikus volt, befelé demokratikus, mert csak gazdasági és szolgálatbeli különbség 

lehetett köztük. Autonóm közigazgatás jellemezte és a társadalmat valamifajta familiaritás 

– amely atyafinak tartott mindenkit. Ugyanakkor szokásokban, tájszólásban, viseletben az 

egyes nemzetségek különböztek (csíki, udvarhelyi, háromszéki). Megosztotta őket az is, 

hogy három vallásfelekezethez tartoztak: református, római katolikus és unitárius. 

A székelység életmódja gazdasági és történelmi adottság volt. Katona-nép, mert ezen a 

földrajzi helyen, ahol lakott, kelet és nyugat között örökké harc dúlt. Békésebb időkben 

földműveléssel foglalkoztak, ebben az asszonyok is részt vettek (hisz a férfiak sokszor 

hadban voltak!) Arra törekedtek, hogy mindenből lehessen pénzt csinálni, ezért 

változatosság jellemezte a háztartásokat. „A nagyobb gazdának van búzája, bora, 

gyümölcse, méze, fája a maga erdejéből, nádja, hala a folyóból, sója, ásványvíz-forrása, 

fenn a havasokon juha, sajtkészítő bácsa és a nagy közlegelőkön tetemes 

állatállománya”155 A székely embernek fejlett műszaki, technikai érzéke is volt. Ravasz 

előadása végén a sajátos székely sorsról beszélt: mindig üldözöttek és védekezők voltak. A 

hatalom sohasem támogatta őket, csak kihasználta és belőlük élt. „A székely sors, hogy 

mindig adjon és soha se kapjon, abból is látszik, hogy ez a vidék az, ahonnan legtöbb 

intelligens ember útra kelt, ez volt a legnagyobb szellemi exporttal bíró néprétege az 

országnak.[Ha meggondoljuk, Ravasz László munkássága, életútja is az ő gondolatait 

igazolja] ….Ez a közös sors tragikus, mint minden, ami magyar : az volt a múltban is és az 

a jelenben is. Állandó készenlét, szakadatlan kockázat és csakazértis kitartás jellemzi a 

székely lelkületet.”156  

Miből áll az erdélyi lélek? Tette fel a kérdést néhány évtizeddel később Csiha Kálmán.157 

Idézzük az ő válaszát: „Kezdődött Tordán, a vallásszabadság kimondásával…. Tehát benne 

volt a türelem, és hozzáadódott Bethlen Gábor, Bocskai István, Rákóczi György, Gelei 

Katona István, Bod Péter, Árva Bethlen Kata, a puritánizmus képviselői, a református 

kollégiumok, az enyedi kollégium, a székelyudvarhelyi, a marosvásárhelyi Bolyai, a 

kolozsvári Apáczai Csere János, a közel ötszáz református elemi iskola, amelyeket azóta 

mind államosítottak, Makkai Sándor belmissziói szervezése, Tavaszi Sándorék 

újreformátori teológiája, a Barth-hatás, amely megmaradt még most is a Teológián,és a 

                                                 
155 RAVASZ 1933.277.p. 
156 RAVASZ 1933.281.p. 
157 Csiha Kálmán (1929-2008) az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 



 59 

kűzdelem nagyobb osztályrésze, mert Erdély mindég ütközőpont volt, mint általában a 

peremvidék.”158 

Ravasz életében is szerepet játszik ez az ütközőpont-jelleg. Láttuk, a református egyház 

életében mely irányzatok, egyházpolitikai elképzelések ütköztek, s láttuk Ravasz 

megegyezést, kiegyezést kereső, konfliktust megoldó képességét, törekvését. Láttuk 

korábbi fejezetünkben a református folyóiratok kérdésében frontáttörés volt fellépése 

(Magyar Kálvinizmus c. folyóirat megindítása), s együttműködése Sebestyén Jenővel. A 

korszak református egyházában a széthúzás ellenére az ő ambíciója egy egységes 

egyházpolitika megformálása volt, mely a tiszta evangéliumon alapult. E békéltető szerepet 

felvállalva utazott 1929-ben amerikai körútjára, melynek hivatalos része volt a Presbiteri 

Világszövetség gyűlésén való részvétel Antal Géza püspök és Dr. Kováts J. István 

főjegyző társaságában. De másik célja volt feltárni az ellentéteket a különböző magyar 

református denominációk között és a mintegy ötven gyülekezetben élő és 4 független 

egyházhoz tartozó híveket egymással kibékíteni, s azok lelkészeinek viszályát elsimítani. 

Nem rajta múlt, hogy e misszió nem járt sikerrel.159 Kiegyenlítő, a közös értékeket kereső 

alkata állította a 19. század végén, 20. század elején Magyarországon is jelentkező 

ökumenikus mozgalmak mellé. Fiatalon a felekezetközi MEKDSZ sokat jelentett 

hitéletének fejlődésében. A rendezvényein meghívott előadóként különböző témákban 

tartott előadásokat.  Sokra értékelte a Keresztény Ifjúsági Egyesületet (KIE)160, mely a 

magyar lelki ébredés egyik hathatós eszköze volt. A szervezet létrehozóját Szilassy 

Aladárt161 a szervezet 40 éves jubileuma alkalmából köszöntötte, tiszteletét, szeretetét 

fejezte ki iránta.”Isten olyan nemes anyagból alkotta, amelyikből történelmünk bármely 

százada szépet és nagyot tudott volna formálni; a XVI. század egy reformátort, a XVII. 

század talán egy vértanút, a XVIII. század a tűrés és várás passzív hősét, a XIX. század egy 

modern magyar református világi misszionáriust.”162  Az evangélikus és református egyház 

hosszú időre visszanyúló együttműködése mellett az együtt szenvedésnek is századokra 

visszanyúló története volt. Német területen a porosz únió keretein belül a két hitvallás egy 

                                                 
158 CSIHA Kálmán:Nemzet és evangélium.Kolozsvár.Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós 
Sajtóközpont.2007.85.p. 
159 Lásd:DIENES Dénes:Ravasz László az észak-amerikai magyarok között.In:Ravasz László 
emlékezete.Emlékülés Ravasz László 125. évfordulóján.2007.szeptember 29.Bp.Dunamelléki Református 
Egyházkerület.2008.102.p. 
160 A KIE történetéről és egyik meghatározó vezetőjének, utazó titkárának  Dobos Károlynak életéről (aki az 
SDG-ben is dolgozott) LÁSD:MIKLYA 2007. 
161 A Szilassy családról és Szilassy Aladárról LÁSD:WERTÁN Katalin:A Szilassy család. In: szerk. KÓSA 
2006.670-686.p. 
162 RAVASZ László III.püspöki jelentés 1924.4.p. 
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egyházban élt majdnem egy évszázada 1918 óta163  Az angolszász világban kibontakozott a 

külmisszió és mellette a fiatal értelmiségiek, egyetemi hallgatók között végzett ifjúsági 

munka tapasztalatai is mutatták az egyházak megbékélésének és közös szolgálatának 

fontosságát. Az ökumenikus mozgalomban a már említett John Mott amerikai metodista 

lelkész mellett Söderblom164 uppsalai evangélikus érsek és George Bell165 későbbi 

chichesteri püspök játszott jelentős szerepet. A fenti személyek másokkal együtt hatással 

voltak a magyarországi ökumenikus mozgalmakra. A két világháború között volt a magyar 

egyháztörténészek által „vulgáris racionalizmusnak” jelzett időszak, amikor az 

evangélium, a gyülekezetépítés és maga Krisztus személye is háttérbe szorult. Az 

evangéliumi megújulás jórészt azok munkássága nyomán bontakozott ki, akik az 

ökumenikus mozgalomba is bekapcsolódtak. Victor János, Podmaniczky Pál, Draskóczy 

László és Gáncs Aladár nevét említjük a teljesség igénye nélkül. Az egyházak legjobbjai 

felismerték, hogy a konfesszionális (a saját felekezet értékeihez való ragaszkodás) és az 

ökumenikus szempontok együttesen kell hogy érvényesüljenek. Ravasz már 1922-ben 

hangsúlyozta, hogy „a protestantizmus megszervezésének a kérdése csak egy módon 

lehetséges, akkor, ha a két nagy történelmi egyházat, a reformátust és az evangélikust, 

lehetőleg azonos elvek szerint először a maguk egyházi társadalmában megszervezik, s 

azután közös frontot építenek”. Ilyen szerepet szántak a Kálvin-Szövetségnek, amely 

bíztató kezdetek és szép eredmények után akcióképességében meglanyhult. 166 A korszak 

felekezetközi ifjúsági szervezetei, mozgalmai sok ezer fiatalhoz eljuttatták az 

evangéliumot. Ravasz László számtalan alkalommal szolgált ilyen rendezvényeken és 

amíg a körülmények engedték és e szervezeteket be nem tiltották minden eszközzel 

támogatta őket. A Pro Christo egyesület tahi telepén tartott evangelizációs ünneplésénél 

rendszeresen evangélikus és református lelkészek együtt szolgáltak, így ő is. A háború 

alatti években Benczúr László, akiknek ökumenikus tevékenysége különösen jelentős, és 

ifj. Victor János végezték rendszerint ezt a szolgálatot. Ezeken a konferenciákon 

nemzedékeken át sok egyetemi hallgató - evangélikusok és reformátusok és más 

felekezetek tagjai is – megismerték Krisztust és megváltó munkáját. A tahi-i domboldalon 

fújt a Lélek szele. A háború után a Pro Christo telepet az egyesület megszüntetése után 
                                                 
163 A lutheránus-református uniót 1817-től Poroszországban vezették be. Itt új fejedelmi egyházkormányzat 
jött létre.A megváltozott szemlélet szerint a fejedelem nem államfő mivoltában az egyházkormányzat feje, 
hanem legmagasabb rendi méltóságként, akit megillet a „summus episcopus” öröklődő címe. In: HEUSSI 
2000.466 p.) 
164 Söderblom, Nathan (1866-1931) Vallástörténész, 1914-ben Uppsalában érseknek nevezték ki a svéd 
egyház élére. In: HEUSSI 2000.496.p. 
165 George Bell (1883-1958) Anglikán teológus 
166 RAVASZ László III.püspöki jelentés.1924.25.p. 
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államosították. E helytől nem messze alakult meg a baptista és a református konferencia 

központ. Ekkor már a baptisták és a metodisták is bekapcsolódtak a közös munkába. 

A Pro Christo egyesület által képviselt és végzett ökumenikus jellegű diák evangélizációs 

munka mind az evangélikus - Kapi Béla és Raffay Sándor püspökök, mind a református - 

elsősorban Ravasz László református püspök teljes támogatásával folytatódott egészen a 

kommunista hatalomátvételig, mely ezt az egyesületet is megszüntette 

Ha Ravasz László Erdélyből hozott „örökségéről” írunk – melynek része a gazdag 

egyházszervezői tapasztalat - megkerülhetetlen Makkai Sándor (1890-1951) személye, az 

erdélyi magyarság egyik vezetője, akivel az erdélyi magyar református egyházpolitika 

körvonalait a román állam keretei között körvonalazták. Deklarálták, hogy a romániai 

református egyháznak (az erdélyi és királyhágói kerületnek együtt) is az evangéliumot kell 

hirdetni. Munkásokat kellett toborozniuk, és a lelkészeket, tanítókat meg kellett erősíteni 

annak érdekében, hogy a majdnem lehetetlen vállalkozás: a felekezeti iskoláztatás 

kiépítése és fenntartása sikerüljön. Megmaradt a református népiskolák fele, az összes 

gimnázium és a tanítóképzés. Két féléven át 1920-1921-ben háromfakultásos magyar 

egyetem is működött a teológián, melynek Ravasz László volt a rektora.167 Fontosnak 

érezték a nemzetközi kapcsolatok megerősítését, így a Presbiteri Világszövetséggel, a skót 

és svájci egyházzal való kapcsolatfelvételt és az utódállamokkal szintén. 1921 

szeptemberétől mindezt a munkát a diakonisszaképzés megindítását is már Makkai Sándor 

irányította, folytatta. Életútjuk több hasonló fordulattal bővölködött, bár például Erdélyből 

való áttelepülésüket a református közvélemény másképp ítélte meg. Ravasz László 

esetében jóváhagyóan tudomásul vették döntését és nagy ívű pályája, a nemzetközi életben 

az öt kontinensre szétszóródott magyarság (és nem csak református magyarság) 

összekötésében betöltött szerepe, nemzetközi kapcsolatai miatt is168 –mely 

kapcsolatrendszert a román uralom alatt lévő Erdélyből nem lehetett volna kiépíteni, 

fenntartani. Makkai áttelepülésének pontos okai talán nem voltak a kortársak előtt 

ismertek, hiszen a kitoloncolás elől menekülve döntött úgy, hogy Debrecenben éli le 

hátralévő életét.169 Ő is Kolozsváron végezte teológiai tanulmányait, de neki nem volt 

lehetősége a világháború miatt külföldi tanulmányútra menni. Ő un. „domidoctus” 

                                                 
167 RAVASZ.1992.137.p. 
168 Nem tudjuk felsorolni a számos nemzetközi konferenciát, melyen részt vett, illetve küldöttként képviselte 
hazánkat. Itt csak megemlítjük, hogy rögtön püspöksége elején, 1922-ben már jelentős eseményt szervezett, 
áprilisban a holland Gereformeerde Kerk illusztris vezetőit látták vendégül egy holland-magyar konferencia 
keretében.Lásd:Püspöki jelentés.1922.20.p. 
169 Az erdélyi lelkészek szeretetét és ragaszkodását bizonyítja az a nyílt levél, melyet távozása hírére 
többszáz lelkész aláírt. 
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teológus. Jelentős szellemi kincseit kizárólag Kolozsváron szerezte. Itt fontos állásba 

került, melyet családi kapcsolataival magyaráztak „jóakarói”. Öntudatosságát bizonyítja, 

hogy lemondott e tisztségről és egy mezőségi kis településre kérte magát, ahol lelkészként 

szolgált 2 évet a háború alatt. Ravasz László és Bartók György hívására ment újra 

Kolozsvárra, ahol 1917-1926 között teológiai tanár volt. 1926-ban választották Erdély 

püspökévé, miután Nagy Károly meghalt. Nagy Károlyt igen nagyra becsülte Ravasz és 

megrendülten emlékezett meg róla aki igen nehéz időkben, amikor az erdélyi magyarság 

„fordított exodust csinált” és „az ígéret földjéről megy ki, pusztai vándorlás útján, a 

szolgálat földje felé” , akkor reá bízta Isten az erdélyi magyar reformátusságot. „Életének 

utolsó esztendeje mindannak összeomlása volt, amit egész életén át építeni, nőni segített, 

imádságaival, lázas munkájával, lelkes rajongásával. …Életem legszebb és 

legtermékenyebb húsz esztendejében ő volt az a lény, akivel a legbensőbb lelki 

kapcsolatban állottam”.170 A bibliai hasonlatot folytatva Ravasz László köszöntötte az „ifjú 

Józsuét” Makkai Sándort (ki eddig legfiatalabbként jutott püspöki székbe) az 

egyházkerületi közgyűlésen, kívánva neki áldást, s kegyelmet, s ígérte, buzgón 

imádkoznak, hogy „szolgálatát Isten fogadja el” olyan időkben, amikor Trianon után 

„foggal-körömmel kellett küzdeni a magyar református iskolák megmaradásáért. Minden 

rafinált balkáni módszert latba vetettek, hogy ellehetetlenítsék a magyar iskolázást. (Az 

enyedi tanítóképzőben a tanárok így készítették fel a leendő tanítókat:”Kollega úr, ha 

reggel éhes lesz, igyék egy bögre vizet. Ha tíz órakor még mindig éhes, akkor igyék még 

egyet…) Egész falvakra kiterjedő magyarellenes pogromok, letartóztatások, kiutasítások 

sora kavarta fel az erdélyi életet.”171 Makkai Sándor jelentős műveit, több mint 70 kötetet 

és tanulmányt erdélyi éveiben írta. A háború utáni magyarság egyik vezetője lehetett volna. 

Ezért is döntött úgy a kommunista hatalom, hogy az 1939.március.2.-án írt „A magyar 

szellemi egység” c. írásáért letaróztatják, 1945 májusában. A debreceni Népbíróság 

háborús és népellenes bűntett vádjával indított eljárást ellene. Több száz egyetemi tanár és 

közéleti személyiség nyílt levélben követelte szabadon engedését, mely 1946. június 21.-én 

megtörtént. És itt megint Ravasz életútjától eltérő epizód történik, zsinati-konventi 

missziói előadói megbízatást kapott. Ennek során kidolgozta a háború utáni református 

egyház életrendjét megújító Missziói Szabályrendeletet. „Az egyes református hívőtől 

kezdve a helyi eklézsián át, egyházkerületek és a közegyház minden ténykedéséről 

hatalmas, átfogó és gyönyörűséges „álmot” írt meg. Mikor a munkát elvégezte, 

                                                 
170 RAVASZ László V.püspöki jelentés. 1926.12.p. 
171 PAPP 2008.119.p. 
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lemondatták. … az államhatalom [később] ennek alapján tudta, mit kell korlátozni, 

betiltani, megszüntetni. …Makkai Sándor másodszor is és most véglegesen összeroppant. 

Látnia kellett, hogy nagy és szent indítékú munkáját használják fel Jézus Krisztus 

egyházának megsemmisítésére. 1951. július 19-én elhunyt…. Hamarosan követte őt a 

másik nagy virrasztó: Karácsony Sándor a XX. század pedagógiai tudományának óriása. 

… A temetőben majdnem egymás szomszédai.”172 Karácsony Sándorról dolgozatunkban 

később írunk. Említettük Makkai és Ravasz életútjának hasonlóságait. Ravasz Rákosi 

nyomására félreállt, tudomásul vette az új helyzet új körülményeit. Őt nem börtönözte be a 

hatalom és fizikai kínzást, megaláztatást sem szenvedett. A lelki kínokról, a „miért”-ekről, 

melyek gondolataiban, imádságaiban megfogalmazódtak nem tudunk. Ezt a titkot ő is a 

sírba vitte.  Idős éveiben még jelentős köteteket, tanulmányokat írt, melyek folyamatosan 

jelennek meg.173 Az elmúlt évek erdélyi lelkészeinek, püspökeinek, mártírjainak életútja 

egyre inkább kezd ismertté válni. Egyházi és világi, erdélyi és magyar lelkészek, 

evangéliumot hirdető, Krisztus ügyét felvállaló emberek sorsa, a Bethánia mozgalom174 és 

a CE175 Szövetség meghurcolt tagjainak élete176 a munkatáborok rideg valósága sok-sok 

tanulsággal szolgál. Egyrészt világító példák arra, hogy hogyan lehetséges Krisztust 

szolgálni és embernek maradni a börtönben, munkatáborokban és a legembertelenebb 

körülmények között is. (Megható, hogy akik gyengének bizonyultak, besúgók lettek, vagy 

a nagy nyomás, a sok szenvedés alatt megtörtek és „behódoltak” azokról is milyen 

szeretettel és megértéssel emlékeznek meg a hitnek e XX. századi hősei. (A „ne ítélj!”- 

parancs szerint.) De példa arra is, hogy csak idő kérdése és minden szörnyűség és 

                                                 
172 PAPP 2008.117.p. 
173 Pl. „Te csak hang vagy”.Ravasz László kézírásos prédikációi (1949-1963).Bp.Dunamelléki Református 
Egyházkerület és a Pócsmegyer-Leányfalui Református Egyházközség,2007. 
174 Bethánia mozgalom.A debreceni Tisza István Tudományegyetem Teológiai Fakultásán alakult mozgalom, 
melyben fiatal teológusok vettek részt.”Ez az egyesület a református egyház keretén belül, annak 
felügyeletével és engedélyével, független szabályzattal működött, és főleg az evangélizációra kapott 
megbízást. Szolgálatában határozottan állást foglalt a megtérés, az ujjászületés és a megszentelt élet igei 
követelményei mellett.”.Később szektásnak nyilvánították tagjait és az a vád is érte őket, hogy lenézik a 
többieket, „elit alakulattá” váltak.Lásd.:VISKY Ferenc:Szerelme szorongat.Kolozsvár,Koinonia K.,2004.7.p. 
175 C.E. =Chsitian Endeavour. (Entschiedenes Christentum, Krisztussal előre!)A C.E. mozgalom Amerikában 
indult meg egy mély hitű református lelkész kezdeményezésére, ahogy Ravasz mondja:Vallásos minimalisták 
között,vallásos maximalistáknak volt a mozgalma…. Ez a mozgalom látta azt, hogy az egyháziasság még 
nem igazi vallásosság.Hangsúlyouzta azt, hogy az egyháznak legnagyobb ügye és legfőbb kérdése az élő 
Krisztushoz való személyes viszonyunk, s ezért minden erejével arra törekedett, hogy a református ifjúságot 
benső, személyes, életre szóló, döntő hitvallással Krisztus számára megmentse. … A nagy 
interdenominácionalis mozgalmak közül talán Amerikában a C.E. a legegyházibb és tán azt is mondhatom, 
hogy a legreformátusabb.”In:RAVASZ László:VI.püspöki jelentése.Bp.Bethlen Gábor Irodalmi Rt.,1927.9.p. 
(Ez évben rendezték Budapesten a C.E. európai nagygyűlését, ennek kapcsán beszélt Ravasz e mozgalomról 
részletesebben.) 
176 A kolozsvári Koinónia kiadó kiadványai. Pl. VISKY Ferenc:Szerelme szorongat.Kolozsvár,2004., VISKY 
Ferenc:Anti.Kolozsvár,Koinónia K.,2004. E mű Papp Antalról, az egri „parasztpróféta” életéről szól. 
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borzalom, Isten és ember ellen elkövetett vétség a napvilágra kerül. A bűnösök is 

megbűnhődnek, ha másképp nem is, de azáltal hogy tetteik és szándékaik nyilvánosságra 

kerülnek. Ha több évtized elteltével is, de olvashatók ezek a sorsok, megismerhetők ezek 

az életutak.177  

Ravasz László élete talán nem mártír-sors, de ő is áldozata volt egy Istent tagadó 

rezsimnek. 

 

II.3. Református művelődés jelentősége Ravasz írásaiban. A kálvinista iskola 

 

1925-ben ünnepelte a Magyar Tudományos Akadémia megalakításának századik 

évfordulóját. Az évforduló kapcsán az egyház berkeiben is emlékeztek arra, hogy az 

Akadémia életében mit jelentettek a magyar református művelődés nagy alakjai. Régebbi 

időkben Budapest, Nagykőrös, Debrecen és Sárospatak nagy férfiai – ha számban nem is 

„súlyban több mint felét jelentették.”- mondta Ravasz László az Egyházkerületi 

Közgyűlésen. „Ez a seculáris magyar kultúra és tudományosság súlyban és jelentőségben 

már rég túlhaladja a felekezeti teljesítményeket. Ebből reánk egy kötelezettség, a magyar 

kultúrára egy kísértés származik. Reánk az a kötelezettség, hogy a református szellem 

tudományos és kulturális ambícióit még jobban fejlesszük és szolgáljuk, hogy vissza ne 

szoríttassunk az új világalakulásban. A másik pedig az, hogy a secularis magyar kultúra 

maradjon meg felekezetfeletti szelleműnek: magyarnak és nemzetinek.”178  A református 

egyház nemzetnevelő munkájáról több helyen megírta gondolatait, sokszor összehasonlítva 

más felekezetek ilyen irányú tevékenységével. A katolikus egyház a maga befolyásával, jól 

szervezettségével nagyobb tömegeket tudott egy irányban mozgósítani. Pozícióit a 

közéletben és az államigazgatás különböző posztjain védte, sajtója, irodalma oktatási 

intézményei gazdagabbak voltak és az állam támogatása is lényegesen nagyobb volt. 

Ugyanakkor a XVII. és XVIII. században a katolicizmus szövetségese volt Bécsnek és a 

Habsburg uralomnak. „A katolicizmus csak a jozefinizmus után öltött kurucos ruhát, a 

pápa csak a trianoni Magyarország nemzetiségnélküli korszakában lehetett ismét a 

magyarság kegyes pártfogója, míg ugyanakkor Erdélyben ősi magyar római katolikus 

templomokat a friss és nacionalista görög katholikus egyházaknak adott át.179  Azáltal, 

hogy a kálvinizmus azon társadalmi rétegek körében –a törpe- és kisbirtokos osztály 

                                                 
177 Lásd:PAPP Vilmos:Negyvenegy prédikátor.XX.századi magyar „gályarab” prédikátorok.kötei (eddig 3 
kötet jelent meg) 
178 RAVASZ László V.püspöki jelentés 1926.6.p. 
179 RAVASZ 1942.105.p. 
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körében vert gyökeret ezért a népi megújhodás is csak a kálvinizmus közreműködésével 

érhető el. A magyar protestantizmus nagyobb hatással volt a nemzet szellemi életére, mint 

mennyit számarány szerint várni lehetett. A múltban iskolái nagy számban és magasabb 

színvonalon működtek. A művelt nyugattal mindig is szoros kapcsolatban állt. Az egyház 

lelkészei és tanítói nagyszámban tanultak külföldön, ezáltal szélesebb látókört nyertek és 

az új szellemi irányzatokkal személyesen találkoztak. A protestantizmus minden vonalon, 

gyülekezeti életében, iskoláiban autonómiára nevelt. 

Arany János halálának ötvenedik évfordulóján (1930) Ravasz László méltatta a nagy 

költőt, aki :a magyar nyelvnek remeklője és szerelmese, szolgálója és teremtője.”Nemcsak 

ő adott örök emberi gondolatoknak örök magyar formát, hanem magyar formákba is ő 

gyúrt bele legnagyobb és legegyetemesebb gondolatokat. … Túléli népét, mert népe benne 

él. …A Heidelbergi Kátét, Helvetica Confessiot, dortrechti zsinat végzéseit verseiben nem 

lehet megtalálni, de ha valakiben megjelenik a magyar kálvinizmus egyszerűsége, 

méltósága, erkölcsi tisztasága, szemérmetessége és önérzete ; ha valakiben megeszményül 

a magyar református gazda életstílusa, ha valaki világot teremt, amely szemléltető kép a 

kálvinizmus alapvető igazságaihoz és lelki ökonómiájához: az a valaki Arany János, a 

biblián, zsoltáron nőtt parasztfiú, akiben Rembrandt és Beethoven lelke ölelkezik, mint két 

összefolyó és egymást villámmal termékenyítő fellegóriás.”180 Ez az esztendő Baksay 

Sándor születésének centenáriuma volt, ez alkalomból a rádióban és a Magyar 

Tudományos Akadémián is elhangzott megemlékezés róla. Ravasz László értékelése 

szerint korának egyik legnagyobb szelleme, legalázatosabb hívője volt. „Felgyűlt és 

megduzzadt benne mindaz, amit a XVI., XVII. és XVIII. és XIX. század magyar 

református egyházi prakszisa termelt. Aranyos, kristályos összefoglalása négyszáz 

esztendős lelki evoluciónknak. Az a tény, hogy ő volt és olyan volt, ahogy élt, legnagyobb 

segítés nekünk, sötét jövendők küzködő és megcsúfolt magyar reformátusainak. Az a tény, 

hogy neki sikerült és úgy sikerült, legnagyobb vígasztalás sokszor csalódó, küzködő 

református presbitereknek, kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt.”181 

Halálának háromszáz éves évfordulóján Szenczi Molnár Albert alakját idézte fel, aki 

székely fiú volt és „megtestesülése a magyarság nyugatra vágyó ösztönének”182. Magyar 

„kultúr-ügynök”, a Biblia javítását végezte, új magyar és latin szótárt készített, lefordította 

Kálvin nagy Institutióját és 150 zsoltárt szerzett – melyek mélyen beleivódtak a magyar 

                                                 
180 RAVASZ László X.püspöki jelentés 1931.8.p. 
181 RAVASZ Lászlő X.püspöki jelentés 1931.8.p. 
182 RAVASZ László XII.püspöki jelentés 1934.4.p. 
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néplélekbe. A másik nagy magyar református, a Dunamelléki Egyházkerület legnagyobb 

világi embere Ráday Pál volt, halálának kétszázadik évfordulója alkalmából az alábbi 

méltató szavak és rímek hangzottak el: ”korának legnagyobb imádkozója, legmélyebb 

vallásos költője, leghívőbb református magyarja, legbuzgóbb szolgája: az akkori 

református anyaszentegyház egyetemes főgondnoka.”183 Ravasz, aki az irodalmat jól 

ismerte, a verseket értette és értékelte, felismerte a formai újításokat, idézte Ráday egyik 

versét, mely korát megelőzve modern verstechnikával és mély tartalommal így szólt: 

Óh édesítsd meg Uram a keresztet! 

Kit rám tetszésed ereszt vagy eresztett, 

És azt kegyelmed által eltűröm; 

Mert hiszem, végre magadod jutalmul 

Ama koronát, mely soha el nem hull; 

Akkor lész nekem öröm az üröm. 

 

A híres református iskolák alapításának jubileumi évfordulóiról Ravasz megemlékezett, 

így a pápai és sárospataki kollégiumok alapításának 400 éves évfordulójáról, majd a 

debreceni kollégiumról. A debreceni kollégium jelentőségéről, s ezen keresztül a 

református kollégiumok szellemtörténeti hagyatékáról hosszabb tanulmányban írt. Ez a 

kollégium, ahogy a többi sem volt kálvini, mert a legmarkánsabb kálvinista tanok háttérbe 

szorultak (predestináció, reprobáció184) inkább a németnyelvű reformátusságnak a 

Heidelbergi Kátéban és a Második Helvét Hitvallásban kifejezett szellemiségét tette 

magáévá. Előtérben állt az Ige. Ezt az irányzatot Ravasz középkálvinizmusnak nevezte, 

mely nemcsak a katolicizmus ellen képviselt határozott, merev elutasítást, hanem az 

unitáriusokkal és az anabaptistákkal szemben is. A dogmatikai meggyőződés szenvedélyes 

képviselője Méliusz Juhász Péter volt, akit Debrecen sorsemberének nevezett, bár a Duna-

mellékről származott. E szellemi örökség, az értékekhez, hitvalláshoz való ragaszkodás 

jelentette a debreceni konzervativizmust. Ez a konzervativizmus érték volt sok évszázadon 

keresztül, de néha akadálynak mutatkozott. Voltak kiválóságok, akik idegenül érezték 

magukat a kollégium falai között. „Csokonait naturalista forradalmisága, Kölcseyt ébredő 

romantikája, Kazinczyt kinyalt és gyermekded klasszicizmusa, Arany Jánost hihetetlen 

belső érzékenysége magakadályozta abban, hogy felmelegedjék a Kollégiumért, az 

                                                 
183 RAVASZ László XIII.püspöki jelentés 1934.4.p. 
184 Predestináció= eleve elrendelés. Reprobáció=helytelenítés 
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ortodox-rend, a romantikát pápista kovásznak tartó, az üres formalizmust lenéző és 

keményszavú, nagybotos, spártai nyereségű Kollégium iránt.”185 

Tanulmányában Ravasz az aktuális feladatokról is szólt. Szükségesnek érezte kifejteni, 

hogy e konzervativizmus ne legyen akadály abban, hogy „Debrecen is beálljon a nagy lelki 

és egyházi megújhodásba az új lelkipásztori eszmény megrajzolásával, a pásztori és 

missziói gyülekezet megszervezésével a missziói egyház kialakításával.186 Itt már a saját 

korának céljait vázolta fel, aktualizált és üzent a Tiszántúl sok szempontból másképp 

gondolkodó egyházi vezetésének. 

„A kollégiumok szellemi hagyatéka hogy az evangéliumi keresztyénség gondolatvilágát 

tudományban és nevelőmunkában is képviselték. A fő gondolat Isten dicsősége, aki 

megteremtette a világot, s tetszett neki, hogy embert is teremtsen. És ennek a 

teremtménynek, akit a maga képére és hasonlatosságára formált, tehát az embernek célja a 

teremtő Isten dicsőségét szolgálni, aki  a legfőbb jó. Aki Atya és aki őt Atyjának elismeri, 

az gyermek lehet. A kollégiumok nevelési célja tehát abban segíteni, hogy Isten akaratát 

ki-ki felismerje saját életében és az ő dicsőségére éljen, s annak a szűkebb és tágabb 

közösségnek a javára, melybe Isten elhelyezte.(család, kollégium, nemzet). A református 

nevelés célja bármely intézményben az Ige fegyelme alá helyezni az embereket, ami nem 

egy szolgai, félelemből fakadó engedelmesség, hanem a gyermeki szeretet ragaszkodása és 

engedelmessége. Engedelmesség annak az Atyának, aki szerető Isten, s aki „úgy szerette a 

világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen”187. 

Ezáltal a „gyermek” az ember függetlenné váltak minden emberi hatalomtól, tekintélytől. 

Innen eredt a szabadság, a szókimondás és az erkölcsi bátorság.” Isteni szolgálat a 

műveltség fejlesztése és ápolása is, „mert a tudás Isten akaratát tárja fel előttünk és módot 

nyújt az Ő eredményesebb szolgálatára. …Isteni parancsnak engedelmeskedünk, amikor 

magyarságunkat ápoljuk, történelmünk nagy igazságait megismerjük, alkotmányunkat 

védelmezzük.”188 

Fentebb idéztük Ravasz megállapítását, miszerint (az első) a világháború utáni időszak új 

világalakulás. De mit is értett új világalakuláson Ravasz? Hogyan látta, értelmezte a 

körülötte lévő világot, nemzetközi helyzetet, szellemi folyamatokat. A világban a 

legveszélyesebb és legkártékonyabb eszmei áramlatnak az ateizmust tartotta, mely a 

bolsevizmussal együtt fenyegetően közeli volt. Magyarországon rövid megjelenése a 

                                                 
185 RAVASZ 1942.2.k.158.p. 
186 RAVASZ 1942.2.k.158.p. 
187 János 3.16. 
188 RAVASZ 1942.2.k.163.p. 
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Tanácsköztársaság idején (1919 – amit sok évtizedig a „dicsőséges 133 nap” időszakának 

hazudtak189) óriási károkat okozott fizikailag, lelkileg, szellemileg. A téma fontosságát 

jelezte, hogy parlamenti felszólalásban is felhívta a figyelmet erre az egész emberiséget 

fenyegető jelenségre, mely Oroszországban zajlott (1917 óta), nevezetesen, hogy 

Oroszország „vezető emberei arra a rettentő feladatra vállalkoztak, hogy kiirtsák az ember 

lelkéből az élő Istenbe vetett hitet. … amelynek ismerete, csodás erkölcsi megújító erő, 

szentség, igazság és jóság. Ki akarják tépni mindazokat az eszméket, amelyek az 

örökkévalóság kijelentései, de amelyek egyszersmind az emberi történelem 

bizonyságtevése által egyetlenegy fundamentuma és lehetősége az emberi társadalom 

berendezkedésének”.190 Hangsúlyozta, hogy ez nem egy kormányzat vagy társadalmi 

osztály betegsége, téves gondolata, hanem az ateizmus az egyetemes emberi kultúra 

betegsége. „Ez nem egyik egyháznak, vagy egyik felekezetnek kérdése, nem is a 

keresztyénség külön ügye, ez az emberiség élet-halál kérdése! … Ezért is nagy bűn a 

keresztyénség megosztottsága, de különösen „egymás hite ellen támadni”, hiszen a sátáni 

mozgalmat mozdítja ez elő”. E beszéd háttere az a két világháború közötti években is 

nyomon követhető, meg-megújuló, különböző fórumokon zajló katolikus-református 

polémia, mely nem csak az egyházi sajtóban, hanem világi fórumokon is zajlott. A Magyar 

Szemle hasábjain az Unió (egység) kérdéséről folytatott párbeszédet Bangha Béla jezsuita 

szerzetes vitaindítója nyitotta meg, majd Victor János és Ravasz László is hozzászólt. 

Ravasz László e fórumon annak a veszélyességét hangsúlyozta, hogy mikor erős külső 

erők (liberalizmus, ateizmus) támadják a keresztyénséget és belső erők gyengítik (formális 

vallásosság, kiüresedett egyház), akkor nem szabad az erőket a különbözőségek 

(történelmi, dogmatikai) hangsúlyozásával megosztani. Ugyanakkor az „Egység vagy 

barátság” címmel megjelent cikkben191hitet tett amellett, hogy a távoli jövőben „egy 

akolba” térhet újra Isten népe (ökumené), de addig is kinek kinek az a dolga, hogy saját 

felekezetében elmélyüljön a hit és erősödjön a belső, vallásos lelkület. A nagy gazdasági 

világválság idején érzékelte, hogy világszerte a kapitalizmus válsága volt a háború 

kirobbanásának igazi oka. Az, hogy „a kapitalizmus nem tudott elég becsületes lenni és 

ennek a levét issza meg.” És az Igét ismerő emberként jól alkalmazta a világgazdasági 

folyamatokra az ismert bibliai tételeket: „..a tőkére nézve ez a bibliai törvény áll:aki meg 

                                                 
189 Lásd:TORMAY Cecil:Bujdosó könyv : Feljegyzések 1918-1919-ből 2.A proletárdiktatúra. Bp. Magyar 
Ház. 2005. 
190 RAVASZ László felszólalása Elhangzott Az országgyűlés felsőházának 81. ülésén. 1930.június hó 23-án. 
In:Az 1927.évi január 25-ére hirdetett Országgyűlés Felsőházának Napjóka V.köt.(1927-1932 Országgyűlési 
nyomtatványok 69-90).Bp.Atheaneum Irodalmi és Nyomdai Rt.1929.233.p. 
191 Magyar Szemle 1937.4.sz.161-166.p. 
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akarja tartani magát, elveszíti azt és aki elveszíti életét, megnyeri azt. A termelésre és a 

fogyasztásra, a javak kicserélésére másik szabály az, hogy senki sem él önmagában és 

senki sem hal önmagában. Csak egy egyetemes, mindenkit átfogó jóakarat tud segíteni 

rajtunk. Tehát erkölcsi és evangéliumi erőkre van szükségünk, mert enélkül végünk van. A 

kapitalizmusnak egy ethikai revíziója bátor és gyökeres reformációja az, amit kívánunk, 

mert enélkül széthull egész gazdasági rendszerünk, nem azért, mert önmagában rossz volt, 

hanem azért, mert mi voltunk rosszak..”192De a nagy, nemzetközi folyamatok elemzésekor 

is figyelmeztetett saját felelősségünkre, azt hangsúlyozta, hogy saját vétkeinket nem lehet a 

világ számlájára írni. 

Ravasz első püspöki látogatása után a budapesti református gimnáziumban tartott 

beszédében foglalkozott azzal a gondolatkörrel, hogy mit is jelent a kálvinista iskola? 

Fejtegetésének kiindulópontja az a gondolat volt, hogy külön karaktert, típust a 

magyarországi iskolák közül talán csak a jezsuita iskola jelent. Egy szülő, ha odaadja 

gyermekét, tudja, hogy onnan kijőve milyenné formálódik majd. De mitől református egy 

gimnázium? Tette fel a kérdést. Mit jelent a diákra nézve, a tanárra nézve? Meglátszik-e 

nemcsak külsejében, hanem belsejében ez a körülmény, hogy református iskola 

növendéke, tanára valaki? 

Ravasz elképzelése szerint egy ilyen iskola külsejében egyszerű, megjelenése puritán. 

Minden a zsoltárok és a Biblia szellemét idézi. S a Bibliát nemcsak a vallástanár használja, 

hanem a diákok nélkülözhetetlen eszköze. Zsoltár és bibliaolvasás nélkül ne legyen 

összejövetel – folytatta fejtegetését. A bibliaolvasás a kollégiumi élet naponkénti 

tevékenysége kell legyen. „A kálvinista iskolának van egy bizonyos, a falakba, a tanulókba 

és minden megnyilatkozásukba beépített, világnézeti alapja…. Az „Isten dicsőségének” 

lehetne összefoglalni; a lélekben és igazságban imádandó Istennek a dicsősége ez….Tehát 

a kálvinista iskola világnézetet kell hogy képviseljen, ahol a világnézetnek meg kell 

jelennie a tanítókban, meg kell jelenni a tantervben, módszerben, tankönyvekben.”193   

A visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy létezett egy olyan elképzelése, melyről csak néhány 

munkatársa tudott. Eszerint a budapesti iskolákat egy összefogó intézménybe, a Budapesti 

Református Kollégiumba egyesítenék. Ebben minden iskola autonómiáját és egyéni 

jellegét megőrizhette volna, de közös vezetés és képviselet alá került volna. Ebbe az 

összevont intézménybe a Teológiai Akadémia, a fiú- és leány-középiskola, a továbbképző 

                                                 
192 RAVASZ László:IX.püspöki jelentése.1930.18.p. 
193 Kt.d.13.509  3.p. (Sárospataki kollégium könyvtára) 



 70 

és az elemi iskolák tartoztak volna194. Ez a terv nem valósult meg. Más tervekről a 

későbbiekben írunk. 

Itt szükséges kiemelni Ravasznak azt a különleges képességét, hogy a megfelelő feladathoz 

megtalálta a megfelelő embert. Munkatársait jó érzékkel választotta ki, szakmai, emberi 

kvalitásaikat felismerte és elismerte. Így az ő javaslatára lett Imre Sándor megbízva az 

oktatásügy kérdéseinek átgondolásával. Ugyancsak ő bízta meg Zsindelyné Tüdős Klárát a 

nőmozgalom újjászervezésével, aki aztán a legnehezebb időkben is helytállt. 

 

II.4. Imre Sándor élete, munkássága. Imre Sándor a Református Egyházban 

 

Az előzőkben láttuk, hogy Ravasz a belmissziós munka elősegítésével, tudatos 

támogatásával az egyház intézményeinek a megújítását akarta. Az iskola alapfunkcióját 

tekintve az oktatás és nevelés helyszíne, tehát nem missziói intézmény, de az egyház 

iskolahálózata, mint az ifjúság gyűjtőhelye pótolhatatlan lehetőség volt az ifjúság 

megnyerésére. Megnyerni nemcsak a tudásnak, a társadalomnak, a hazának, hanem az 

egyháznak és hitnek is. Megnyerni őket az életnek, sőt az örökéletnek. Ravasz László 

felismerte, hogy elsősorban az iskolák nevelőit, tanárait kell evangélizálni, vagyis élő, 

személyes hitre juttatni. Tapasztalata ugyanis az volt, hogy a felekezeti iskolák tanítói 

elhivatottságuk, hitéletük tekintetében is különbözők, s szellemesen több „kategóriát” is 

megkülönböztetett, mely szerint „hitetlenség, semlegesség, jóindulatú közömbösség, 

hagyományos egyháziasság, öntudatos egyháziasság, élő személyes hit – a református 

nevelők vallásosságának fokozatai”.195  Ezért indult az evangélizáló munka a 

tanítóképzőkben, középfokú iskolákban, egyházmegyei tanítótestületekben. 

A missziói munkához az egyházon belül is megfelelő elhivatottsággal rendelkező emberek 

kellettek és az iskolában, iskolaügyben is olyan munkatársak, akik pedagógiai szakmai 

tudásukkal, szervezőképességükkel az iskolaügyet jó irányba viszik. Ezért megnyerte Imre 

Sándort arra a feladatra, hogy a Dunamelléki Egyházkerület középfokú iskoláinak 

főigazgatója legyen. Távlati terve pedig az volt, hogy az egész magyar református 

iskolaügy irányításával bízza meg. Imre Sándor régi iskolatársa, egyetemi hallgatótársa 

volt az erdélyi évek alatt. Így írt róla: 

„Imre Sándor csodálatosan egyesítette magában az elméleti tudást és a gyakorlati munkát: 

vezetést, fegyelmezést, szervezést, igazgatást. … Tisztelettel hajolt meg az ősök hite előtt s 

                                                 
194 RAVASZ 1992.193.p. 
195 RAVASZ 1992.180.p. 
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református vallásához … holtig hűségesen ragaszkodott. Annál lelkesebben támogatta az 

egyház kultúrmunkáját és pásztorációját, általában nevelői munkáját s ezen a téren az ő 

nagyszabású és dinamikus egyénisége mély nyomokat hagyott. … Rendkívül magas 

erkölcsi fogalmai voltak, s ezt mindenkivel szemben érvényesítette, legszigorúbban 

önmagával szemben”196  

 

Imre Sándor élete, munkássága 

 

Imre Sándor munkái, tudományos írásai változó történelmi körülmények között is állandó 

értékeket közvetítettek. Legfőképpen a nemzeti megmaradás, a hagyományok megőrzése 

és folytatása volt fontos számára, így Apáczai Csere János, Széchenyi István, Eötvös 

József, Wesselényi Miklós a nemzet művelődését és szellemi felemelkedését szolgáló 

munkásságát követte.197 

Időrendben először 1904-ben a Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről c. írása jelent 

meg. A nemzeti nevelés fogalma, a nemzeti jellemvonások összegyűjtésének gondolata, a 

közjó munkálásának fontossága mint a haladás záloga olvasható a tanulmányban. Imre 

Sándor Széchenyi nyomán azt is kifejtette, hogy az egyes egyének nevelésében és a nemzet 

nevelésében is önismeretre van szükség, ebből fakad az öntudat, majd az önbecsülés és az 

önbizalom. A nemzetnevelés gondolata sem Széchenyinél sem Imre munkáiban nem 

jelentett nacionalizmust, hiszen „mindketten tisztában voltak a soknemzetiségű ország 

sajátosságaival, amelyben a nemzethez tartozás szabadságon és lelki függetlenségen épül 

fel”. 198 

A nemzetnevelés fogalmát, annak tartalmát több művében199 is kifejtette, előadásaiban is 

visszatérő központi téma volt, mert gondolatrendszerében a nemzeti megmaradással 

függött össze. Létkérdés volt. Úgy ítélte meg, hogy a magyarság mint nemzet még nem 

tekinthető egységesnek, öntudatosnak. Ezért nemcsak az egyént, a különböző 

közösségeket, de magát a nemzetet is nevelni-formálni kell. Pukánszky Béla200 úgy 

                                                 
196 RAVASZ 1992.191.p. 
197 1907-ben jelent meg az Apáczai Csere Jánosról szóló írása. Apáczairól szóló tanulmányában 
hangsúlyozza, hogy a nevelés feladata a nemzeti kultúra szolgálata. Nemzeti hivatásunk a magyarság 
szellemi önállóságát megőrizni, a kultúrát, tudást gyarapítani. Apáczai nyomán a nemzetismeret fontosságát 
is kiemeli, s a nemzet nevelésének szükségességét.  
198 DEÁK Gábor: Imre Sándor helye a magyar pedagógiai irodalomban. Magyar Pedagógia 
96.évf.1996.3.szám 275.p.(továbbiakban DEÁK 1996) 
199 Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről (1904), A nemzetnevelés (1912),  Széchenyi és a magyar 
nevelés jövője (A Magyar Természettudományi Egyesület Széchenyi-sorozatában jelent meg) (1912), 
Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés (1942)  
200 Pukánszky Béla (1954) Pedagógus, egyetemi tanár, az MTA doktora. 
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értékelte Imre Sándor nemzetnevelési koncepcióját, hogy az sajátosan magyar értékekből 

táplálkozik és „a nemzetnevelés-koncepció mindvégig megőrizte integritását, sohasem 

alacsonyodott le politikai célok szolgálatára, sohasem vált demagóg ideológiák 

kiszolgálójává.”201  

De a nemzetnevelés fogalmának magyarázata kapcsán Imre Sándor feltette azt a kérdést is, 

hogy mi a nemzet? Válasza Eötvös, Széchenyi és Wesselényi nyomán: „A nemzeten nem 

érthetjük csupán azokat, kik éppen most egy országban a politikai jogoknak részesei, sem 

azokat, akik egy nyelven beszélnek. A nemzet azok közössége, kik a földrajzi viszonyok és 

a közös múlt erejénél fogva az emberiség egyetemes körén belül egységet alkotnak más, 

hasonló egységek mellett, azoktól határozottan elkülönült szervezettel”.202 

A nemzetnevelés koncepcióban lényeges elem volt a „nevelői gondolkodás” terjesztése. 

Ennek érdekében végzett tudomány-népszerűsítő tevékenységet. Különböző szintű 

közösségek speciális feladatait tanulmányokban, cikkekben, könyvekben fogalmazta meg: 

írt a családi nevelésről, a kisdedóvóintézeti nevelésről, a népiskoláról, polgári iskoláról, 

középiskoláról, egyetemi tanárképzésről, egyetemi nevelésről.203 

Imre Sándor Kolozsváron a Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 

tanult, ahogy Ravasz László is, Bőhm Károly filozófiai előadásait és Schneller István 

pedagógiai előadásait hallgatta, utóbbinak hűséges tanítványa lett. Két neveléstan könyvet 

is írt : Neveléstan (1928) és Népiskolai neveléstan (1928). Mindkét mű a nemzetneveléssel 

foglalkozik. A korszak másik kiemelkedő pedagógusa, református gondolkodója 

Karácsony Sándor204 értékesnek találta e műveket. Ravasz László főszerkesztése alatt a 

Protestáns Szemle c. lapban redszeresen cikkeket közölt az ismert református 

pedagógusok, tudósok tollából. Az „Arcképek”című rovatban a lap bemutatta Imre Sándort 

(Karácsony Sándor írta), a „Kritikák, cikkek” rovatban ugyancsak Karácsony Sándor 

méltatta a Családi nevelés fő kérdései című Imre Sándor kötetet, melyben 9 év alatt 

elhangzott szegedi egyetemi előadásait gyűjtötte egybe a szerző. ”Végre egy olyan könyv 

van előttünk, mely a legmodernebb tudás birtokában és eszközeivel éppen a legaktuálisabb 

nemzeti kérdésről, a család nevelő feladatáról úgy értekezik, hogy tanítás közben sikerül 

felébresztenie közösségében azt a felelősséget, amelyet önmaga is nagyon mélyen érez, 

                                                 
201 IMRE Sándor: Neveléstan.. Hasonmás kiadás. OPKM,1995. Pukánszky Béla utószava. 339.p. 
202 DEÁK 1996.278.p. 
203 A családi nevelés főkérdései (Bp. Studium,1925.), A kisdedóvóintézeti nevelés szerepe a köznevelésben 
(Bp.1938.), Népiskolai neveléstan. (Bp. Studium,1935.), A polgári iskola sorsa (Bp. 1943.),  Az egyetem 
nevelési feladatai.(Bp. 1937.) 
204 Karácsony Sándor (1891-1952) magyar filozófiai gondolkodás nagy alakja, pedagógai művei is 
jelentősek. 
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valahányszor erre a témájára gondol” – írja a recenzor.205 A középiskolai reformról három 

részben fejtette ki gondolatait Karácsony Sándor. Imre Sándor egy másik írását, A 

neveléstudomány magyar feladatai című kötetet Joó Tibor méltatta206, egyetértve azzal a 

gondolattal, hogy a pedagógia problémáit lehet és kell a konkrét nemzeti viszonyokra 

vonatkoztatva vizsgálni. Ebben a művében Imre Sándor a magyar neveléstudomány 

feladatait is megfogalmazta: a külföldi szakirodalmat rendszeresen figyelni, követni kell és 

a tudományos eredményeket be kell építeni a hazai gondolkodásba. Véleménye szerint a 

pedagógia tudományának minden ágát művelni kell itthon is és a sajátos magyar 

feladatokat a tudományos eredmények felhasználásával lehet megoldani. A folyóirat más, 

jeles szerzőktől is közölt tanulmányokat, véleményeket a református pedagógia és oktatás 

kérdéseiről, így e témában Pröhle Károly207 írt Nemzeti állam és felekezeti iskola208 

címmel. Ugyancsak ő írta le gondolatait a Református keresztyén pedagógia című írásában. 

Imre Sándor más cikkei is megjelentek a folyóirat hasábjain, így A nevelői gondolkodás 

terjedése209, A lelkészi hivatás nevelési szempontjai 210, mely írást Zsinka Ferenc211 

emlékének ajánlotta. Gondolatait Makkai Sándor a „Magyar nevelés, magyar műveltség” 

(1937) c. művében kiegészítette, továbbfejlesztette. Makkai Sándor is az erdélyi „Bőhm-

Schneller” filozófiai, pedagógiai iskola hallgatója volt.  

A felsorolt művek közül kicsit részletesebben az egyházak és a nevelés viszonyáról írt 

dolgozatával foglalkozunk, hiszen a református egyházban az elmélet gyakorlati 

megvalósítása lett feladata. A lelkészi hivatással kapcsolatos fent említett tanulmány (A 

lelkészi hivatás nevelési szempontjai. 1930.) leszögezi, hogy az egyházak is a köznevelés 

intézményei. Mint ilyen a nevelés sikere vagy kudarca attól függ, hogy mennyire tudatosan 

végzik ezt a munkát. Nem elegendő az egyház és iskola hagyományos párosítása – 

különösen a református hagyományban él évszázadok óta az iskola és a templom 

egységének, egymásrautaltságának a hangsúlyozása, de nem az élet valóságában 

egészítették ki egymást. Fontos tehát újra tudatosítani, hogy az  egyház maga nevelő 

intézmény. Vagyis nevelni kénytelen, mert a nevelés mások szellemi életével való, azt 

                                                 
205 Protestáns Szemle 1926.35.évf.36 p. 
206 Protestáns Szemle 1935.44.évf.470-472.p. 
207 Pröhle Károly (1875-1962) evangélikus lelkész, egyetemi tanár. Protestáns Szemle társzerkesztője. 
208 Protestáns Szemle 1939.48.évf.178.p. 
209 Protestáns Szemle 1928.37.évf.73.p. 
210 Protestáns Szemle 1930.39.évf.355.p. 
211 Zsinka Ferenc (1889-1930) könyvtáros, történész.1913-tól az OSZ Könyvtárában gyakornok majd 
könyvtáros, 1929-től vezető.A Protestáns Szemle és a Magyar Egyháztörténeti Adattár (XI-XV. Kötetének, 
Bp. 1914-1934) szerkesztője. 
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meghatározni törekvő, állandó foglalkozás.212 Az évszázadok alatt ugyan meggyengült az a 

felfogás, hogy az egyházak korlátlan és egyedüli joga lenne a nevelés (mint a szellemi élet 

legnagyobb, legmélyebbre nyúló kérdése). Az iskola és nevelés kérdése így háttérbe 

szorult – az állami szerep megnövekedett. Az egyház azonban megértette, hogy fontos 

ügye az iskola, de a művelődés haladása és a műveltség tartalmának megnövekedése már 

lehetetlenné is teszi, hogy az egyház magába foglalja az egész szellemi életet. A 

nevelésügyi kutatások pedig igazolták, hogy az iskola is korlátolt hatású, az iskolán kívüli 

hatások is jelentősen befolyásolják a gyermek fejlődését. 

A lelkészi munka, ha az egyház a köznevelés egyik szerve – nevelői munka is. Mint nevelő 

a rá bízott emberek belső alakulását igyekszik elősegíteni tudatosan és állandóan – 

valamely határozott eszmény irányában. A lelkész a tanító, gondnok és presbiter – tehát 

minden gyülekezeti tag és az egyház testületeiben lévő emberek is egyházuk érdekében és 

hitük szellemében hatni akarnak.”A lelkész munkájában a nevelés egyik különleges alakját 

kell látnunk”.213 Munkájának célja az, hogy hit-és eszmeközösséget tudjon kialakítani. 

Tehát a lelkész a hivatását akkor ismerheti fel, ha gondolkodása nevelői gondolkodás is. 

Ha nem ilyen, akkor csak hivatalnok lehet. 

A tanulmány különbséget tesz tudós theológus és a gyülekezetben élő lelkész között is. A 

tudósnak más a dolga, a lelkésznek, aki a lélekre akar hatni, a lélekbe be kell látnia, hogy a 

hatást el tudja érni. Ez nevelő munka, ehhez türelem kell, a hite pedig erőt ad ehhez. 

A lelkésznek tudnia kell, hogy személyének megvan a hatása a gyülekezetre. Ösztönösen is 

hat, de tudatosan is hatnia kell a nevelői gondolkodásával. Imre Sándor a tudós 

törvényszerűségeket is megfogalmaz, ezeket bővebben ki is fejti, de e magyarázatokat nem 

idézzük, csak a tudományos megállapításokat. Eszerint: 

A nevelés mindig egyének viszonya. A nevelés huzamos folyamat. A nevelés (nevelődés) 

az embert érő sokféle hatás összefoglalása. A nevelő felelős a hatásért. A nevelés sikerét az 

önnevelés biztosítja. A lelkésznevelés sajátos feladat. A nevelői tudatosságot is 

hangsúlyozza azt, hogy a nevelő akarjon és tudjon is lenni. 

Záró gondolatát idézzük:”A nevelés mindenhatóságában nem hiszek, de tudom, hogy a 

nevelés nem lehetetlen és ereje annyi, amennyi az egyes nevelőké.”214 

Ezek a gondolatok Ravasz László munkásságára is hatottak, megállapítható, hogy ő mint 

lelkész ezt a nevelői tudatosságot megélte. Nem is csak egy gyülekezet lett rábízva (Kálvin 

                                                 
212 IMRE Sándor:A lelkészi hivatás nevelési szempontjai.In:Protestáns 
Szemle.1930.39.évf.355.p.(továbbiakban IMRE 1930.) 
213 IMRE 1930.359.p. 
214 IMRE 1930.370.p. 
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tér), hanem adott időszakban az egyháza egyik legtöbbet szereplő tagja – különböző 

fórumokon, nagy nyilvánosság előtt is és szűk iskolai közösségekben is tanított, nevelt. 

Ösztönösen is és tudatosan is.  

Imre Sándor különböző korszakokban vállalt közéleti szerepet – emiatt elmarasztalást is 

kapott. A Horthy korszakban szemére vetették, hogy 1918. november 9-től 1919 március 

28-ig közoktatásügyi államtitkár volt. A Tanácsköztársaság alatt az iskolák 

államosításának gondolatát elfogadta, az egységes, demokratikus nevelés híveként. 

Klebelsberg Kunó egyes kultúrpolitikai intézkedéseivel nem értett egyet, így a 

vallásfelekezeti neveléssel sem, mert az megosztja a nemzetet.215 Ezért 1922-től a 

miniszter szabadságra küldte, majd 1924-ben elbocsájtotta.  

A numerus clausus216 törvény Klebelsberg féle módosítási javaslattal kapcsolatban (1928) 

az volt a véleménye, hogy meg kellene akadályozni a javaslat parlamenti elfogadását - ez 

tisztességességét, éles látását, jó helyzetértékelését és a veszély felismerését bizonyítja és 

az őszinte nemzet-féltését mutatja. Sajnos aggodalmait a történelem igazolta.217 

 

Imre Sándor a Református Egyház alkalmazásában 

 

Ravasz László felkérésére Imre Sándor az egyházkerület új tisztségét 1925-től töltötte be, 

mely sokrétű tevékenységet és felelősséget jelentett, ugyanakkor e „tisztség szervezése 

nem csökkentheti a püspöknek az iskolákra vonatkozó legfőbb, irányító befolyását és az 

iskolákért való felelősségét.” Később, 1928-ban zsinati pótképviselő volt. 1930-ban a 

Dunamelléki Református Egyházkerület tanácsbíróvá, majd 1932-ben konventi rendes 

taggá, 1937-ben és 1939-ben zsinati rendes taggá is megválasztották.218 

A tanügyi előadó munkakörét, a tisztséggel járó feladatokat a „Szabályzat a dunamelléki 

református egyházkerület tanügyi előadója részére” c.219 dokumentum tartalmazta. 

 

 

                                                 
215 DEÁK 1996.284.p. 
216 1920.évi XXV. T.c.Ennek alapján lépett életbe az a jogszabály,miszerint a tudományegyetemre, a 
műegyetemre a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karára és a jogakadémiákra való beiratkozás 
feltételévé vált a nemzethűség és erkölcsi tekintetben a megbízhatóság, s 5 % (zsidó) felekezeti arányt 
(elvileg nemzetiségi is) határozott meg.  
217 Ráday levéltár 14. doboz. (Imre Sándor iratai) …”Ha a módosításba a „vallás” vagy „felekezet” szava 
belekerül, ez a már folyó felekezeti széttagolódásnak ad lökést, a num. Clausus-t kiterjeszti ez a nemzet 
végleges pusztulását idézi elő” (a szöveg mellett kézirással olvasható: kérem, hogy Ravasz László és Révész 
…együtt menjenek el … s akadályozzák meg a num.cl. tervezett módosítását, mert az baj lesz!” 
218 ZOVÁNYI 1977.275.p. 
219 Ráday levéltár. 14. doboz. (Imre Sándor vegyes iratok) 
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Imre Sándor tanügyi jelentései 

 

A Dunamelléki Református Egyházkerület 1925. októbere és novembere folyamán tartott 

rendes közgyűlésének jegyzőkönyveiből a tanügyi előadó (Imre Sándor) jelentését 

vizsgáljuk részletesebben. A jelentés a korábbi évekhez képest szakszerűbb, átfogóbb mind 

formai, mind tartalmi szempontból fejlődött. A szakszerűség, az átgondoltság és 

következetesség tűnik ki, s ha több év adatait vizsgáljuk, akkor a folyamatok, változások is 

kibontakoznak – hisz egységes szempontok szerint készítette Imre a jelentéseit. Visszatérő 

nehézséget jelentett viszont hogy az adatok beszolgáltatása nem ment egységesen. 

Többször előforduló panasz, hogy az esperesek sem kapják meg az egyházközségektől az 

adatokat, vagy nem időben. Olvasunk olyan kritikát is, hogy nem egyformán értelmeznek 

dolgokat a lelkészek és így a nem egységes szempontok szerint készült statisztikák nem 

összehasonlíthatók. A később tárgyalt tanulmányban is előfordul olyan megjegyzés, hogy 

mivel nincs adat (akár financiális kérdésekről, ki mennyit költött adott célokra) ezért 

lehetetlen volt valós képet rajzolni az oktatás költségeiről. 

Imre Sándor működését 1925 januárjában kezdte meg. Feladata kezdetben a középfokú 

iskolai ügyiratok kezelése, a középiskolák, tanítóképző intézetek meglátogatásából állt. A 

középiskolákban tett látogatásai 2-3 napig tartottak, a tanítóképző intézetekben és polgári 

iskolákban 1-2 napot töltött. Ez idő alatt felmérte az adott iskola állapotát (külső és belső), 

az ott folyó munkát értékelte, az igazgatókkal, a tantestület tagjaival és a fenntartó 

képviselőjével a javaslatait és bírálatát megosztotta. Ebben az évben külön megbízás 

alapján érettségi elnökként is szerepelt az egyik iskolában – de ez nem volt munkaköri 

kötelezettsége. 

Az általa készült első tanügyi jelentést részletesebben is megvizsgáltuk. 

 

A középiskolák 1924-1925. tanévi állapotáról és működéséről a jelentés a következő 

szerkezetben közölte az adatokat. Ez a szerkezet a további években is megmaradt, így az 

adatok összehasonlíthatók voltak és következtetések levonására alkalmasak, illetve 

tendenciák, folyamatok megragadására is. 

Az adatok képet mutatnak az egyház akkori intézményhálózatáról, melyben a középszintű 

oktatást végezték. 
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Fiuközépiskolák. 

A felsorolásban az intézmény alapításának évét is közölte – mely szerint: Budapest (1859), 

Kecskemét (1564), Kiskunhalas (1667), Kunszentmiklós (1735), Nagykőrös 

(XVI.sz.2.fele),Gyönk (1806) 

 

I.Az épületek . Az épületek külső megjelenése, állapota, az iskola elhelyezésének 

körülményei. 

II.A felszerelés. Itt a tanításhoz szükséges felszerelés, eszközök meglétét vagy hiányát vette 

számba. Ahol szükségesnek ítélte, javaslatot tett. Utalt a konventi határozatra (121-

1924.sz.) mely értelmében a szertárak gyarapodását aranykorona értékben kellene 

kimutatni – de e rendelkezésnek még nem mindenki tett eleget. 

Ennél a fejezetnél tett említést az iskolai könyvtárakról is, közölte azt a tényt is, ha az 

iskolai könyvtárat a városi közönség is használta (Kiskunhalas, Nagykőrös). A kölcsönzők 

számát és a kölcsönzött könyvek számát is közölte! 

III. Az igazgatás. Ebben a részben az igazgatók működését értékelte, a helyettes igazgatói 

intézmény hiányát több iskolában észlelte. Ha a tanév folyamán személyi változás volt, azt 

is közölte a jelentésben. 

IV.A tanári karok. Részletes felsorolásban az egyes intézmények vezetőit és a tanári kar 

tagjait megnevezte, ahol betegség miatt helyettesítés történt, ott az új neveket is közölte, s 

a tanárjelölteket is, ha az adott iskolában időlegesen tanított ilyen kollega is Ha valahol 

szaktanár hiányzott, azt is említette. A tanév során „a hat középiskolában szolgált 6 

igazgató, 73 rendes, 9 helyettes, 13 óraadó és 18 más felekezetű vallástanár”220. Rendes 

vallástanár minden iskolában volt. Külön megemlítette, ha valamely tanár a városi 

közéletben is részt vett vagy tudományos munkásságot is folytatott. 

V.A tanév lefolyása. Itt a tanév pontos dátumai, az ünnepek és érettségi vizsganapok 

szerepeltek. 

VI.Tanulmányi ügyek. Az új középiskolai tantervet az I. osztályban minden iskolában 

életbe léptették. Ez több helyen jelentette azt, hogy a görög és görögpótló helyett angol 

nyelvet tanítottak (Kecskemét, Kiskunhalas). Ahol a konventi tantervet követték 

(Kunszentmiklós) ott az óraszámot módosították (német társalgás). Az előírt írásbeli 

dolgozatokat mindenhol megiratták. A tanítás módszereiben a különbségeket rögzítette, de 

örömmel nyugtázta, hogy minden szakágban találkozott kiváló tanárokkal. 

                                                 
220DRE.IMRE Sándor jelentése.1924.107.p. 
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VII. A tanulók száma és megoszlása. Itt megemlítette azt a problémát, hogy az iskolák 

értesítői és a statisztikai kimutatás sokszor eltér egymástól, ami nehezíti a pontos 

tájékozódást. 

1. A létszám alakulása. Itt közölte az egyes iskolák tanulói létszámát, külön említve a 

magántanulókat és hogy hány osztály működött az egyes iskolákban. 

2. A felekezeti megoszlás.  Az abszolut számok mellett a százalékos megoszlást is 

közölte. A diákok általában 50 % feletti arányban reformátusok voltak, de 

evangélikus, unitárius, baptista, izraelita, görögkeleti és görögkatolikus vallású diák 

is szerepelt a felsorolásokban. 

3. Szülők foglalkozása. Érdekes adat ez, általában három foglalkozási csoport szerepelt: 

köztisztviselő, kiskereskedő és kisiparos. De kisbirtokos, pap, tanár, tanító is 

megjelent a felvett adatokban.  

4. Osztályokban való eloszlás. Két csoportban közölte a számokat, az I-IV. osztályok 

tanulói létszáma és az V-VIII. Országos jelenség volt, hogy a középiskolák alsó 

osztályaiban sokkal többen voltak, mint a felsőkben. (Vagyis szelekció érvényesült) 

5. Tanulmányi eredmény. Imre Sándor itt felhívta a figyelmet az összehasonlítás 

bizonytalanságára, mert iskolánként, sőt tanáronként is mások lehettek a 

követelmények. De más mód nincsen, ezért százalékosan közölte a jelesek, jók 

elégségesek és elégtelenek (itt néhány tantárgy szerepelt) arányát, illetve az 

ismétlésre utasított tanulók számát. Kiemelte azt is, hogy hány tanuló részesült külön 

dicséretben. 

6. Magaviselet. Az összehasonlítás itt sem volt objektív. A fegyelmi eseteket vagy a 

tanári megrovásban részesült diákok számát közölte. 

7. Az érettségi vizsgálatok(!) Ebben a részben a vizsgák lefolyásáról, s az 

eredményekről közölt adatokat. Megemlítette, hogy az érettségiztető bizottságok 

elnökei írásos jelentést tettek a püspök úrnak tapasztalataikról. 

8. Vallásos és egyházias nevelés. Évenként kétszer vitték a növendékeket templomba, 

Budapesten azonban az istentiszteletek is az iskolában zajlottak. Mindenhol imával 

kezdték a tanítást. Ünnepeken úrvacsorát vettek a diákok a tanárokkal együtt. 

Vasárnapi iskola működött Gyönkön és Kunszentmiklóson, csendes napokat pedig 

Kecskeméten tartottak, ahol vallási és erkölcsi kérdésekről hangzottak el előadások. 

Bibliakör alakult lányoknak a kunszentmiklósi iskolában. Budapesten a tanárok 

számára szombaton csendes órát tartottak, a vallástanár pedig áhitatot. 



 79 

9. Ifjúsági egyesületek és egyéb alakulások. Változatos képet mutatnak az iskolák, 

önképzőkör, sportkör mindenhol volt, zenekör vagy zenekar is több helyen. Bethlen 

Gábor kör több iskolában működött, cserkészek mindenhol tartottak foglalkozásokat. 

10. Iskolai ünnepélyek. Minden iskolában megünnepelték október 31-ét külön vagy a 

gyülekezettel együtt. Az évben Jókai születésének 100. évfordulója alkalmából is 

ünnepélyeket rendeztek. 

11. Szülői értekezletek. Budapesten 4 alkalommal, máshol egy alkalommal tartottak 

szülői értekezletet. Gyönkön a szülők számára nevelési kérdésekről a tanárok 

tartottak előadást. Általában megállapította, hogy nem túl nagy a szülők érdeklődése, 

pedig fontos lenne a szorosabb tanár-szülő kapcsolat kiépülése. 

12. Az ifjúság anyagi ellátása. A gondoskodásra két irányban volt szükség: a vidéki 

tanulók elhelyezésében és a szegény tanulók segítésében. Budapesten a holland 

gyermekakció adott ebédet, Gyönkön 12 tanuló étkezett köztartásban. Kiskunhalason 

megnyílt az internátus 42 tanulóval. Érdekes adat, hogy „a különféle alakban kiadott 

segélyek, kedvezmények, ösztöndíjak, jutalmak összege Budapesten 179,830.000, 

Gyönkön 52,083.65, Kecskeméten 84,463.000, Kiskunhalason 27,110.022, 

Kunszentmiklóson 61,910.000, Nagykőrösön 76,190.074 korona, együtt 484,586.746 

korona.221 (Ezek inflációs összegek!) 

13. Iskolai kirándulások. A diákok múzeumban, gyárban tettek látogatást, a nyári 

szünetben Visegrádra kirándultak. 

14. Volt tanulók szövetségei. A régebben érettségizett tanulók mindenhol találkozót 

tartottak. Fontos lenne, hogy mindenhol megalakuljon a volt tanulók szövetsége –az 

iskolák jövőjének  biztosítása és a református iskola szellemének terjedése érdekében. 

15. Látogatások. Ravasz püspök úr iskolalátogatásait is megemlítette, s azt is, hogy 

elkísérte Nagykőrösre és Gyönkön kívül a többi iskolába is. 

 

Ugyanebben a szerkezetben a leányközépiskolákról is részletes jelentést készített. Ebből 

a jelentésből adatokat nem közlünk. Láttuk Imre Sándor középiskolákról készített alapos, 

kimerítő jelentéseit és konstruktív javaslatait. Ennek mintájára a tanügyi bizottság 

javasolta, hogy az elemi iskolák egyházmegyei felügyeletét és irányítását is javítsa, hogy 

az egyházkerületben egyforma szempontok szerint lehessen értékelni ezeket az 

intézményeket is. Az egyházkerületi közgyűlés kimondta, hogy az elemi iskolák 

                                                 
221 DRE.IMRE Sándor jelentése.1924.11.p. 
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egyházmegyei felügyelői az iskolák belső életét egységes szempontok szerint értékeljék 

– ahogy ezt a középiskolákkal kapcsolatosan már elérték. 

Említettük, hogy Imre Sándor kezdetben az egyházban a középfokú iskolák 

főigazgatójaként a középiskolák működéséről számolt be jelentéseiben. A feladatköre 

kibővült és 1925-től az egyházkerület új tisztségét a tanügyi előadói posztot töltötte be. 

Ebben a minőségében az egyházkerület összes iskolájáért felelt. A korábbi református 

independencia ezzel megszakadt. 

Az 1926/27-es tanévről szóló jelentésben nagy jelentőségűnek értékelte Ravasz 

püspöknek azt kezdeményezését, hogy a fiú középiskolák vezetői látogassák meg 

egymás iskoláit. Eddig az iskolák elzártan működtek, az állam és újabban a kerület 

megbízottain kívül nem értekeztek tanulmányi és nevelési kérdésekről. Ezen akartak 

változtatni és tervbe vették, hogy valamennyi szaktanár is egymást látogatva 

tapasztalatokat cseréljen. 

Új kezdeményezés volt a középiskolák igazgatóinak értekezlete, melyen Ravasz László 

elnökölt. Ugyancsak megszervezték a két tanítóképző intézet tanárainak értekezletét is 

Kecskeméten. Mindezek a kezdeményezések egy egységes oktatáspolitika körvonalait 

vázolták fel. Tervezték a polgári iskolák testületeinek egybehívását is, mert szükségesnek 

érezték a tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok szélesebb alkalmazását – egyáltalán az 

együttműködést. Imre Sándor beszámolt a Nagykőrösön tartott egyházmegyei 

vallástanítási tanfolyamról is. Nagykőrösi előadása a népiskola és a tanítóképzés 

reformjának az egyházat érintő kérdéseiről szólt. A kerületi közgyűlésen felszólalása 

végén hiányolta azt, hogy nem minden egyházmegyében rendeztek ilyen 

továbbképzéseket, pedig az egyházkerület egysége ezt megkívánná. 

Az 1931-es konventi tanügyi bizottsági ülésen merült fel annak szükségessége, hogy a 

középiskolák fenntartásának kérdéseit megtárgyalják. A javaslatot Kováts J. István 

bizottsági tag terjesztette elő. Hamar világossá vált azonban, hogy általánosságban az 

egyház oktatási ügyeit országosan is át kellene gondolni az iskolafenntartás arányos 

elosztása céljából. 

Ravasz László is sürgős szükségletnek tartotta a tanügyi problémák egységes rendezését, 

gazdasági és szellemi vonatkozásban. A külső gazdasági nehézségek, a válság 

következményei is kényszerítőleg hatottak, de a szellemi, tartalmi megújítás igénye, 

elvárása is egy egységes református tanügyi program kialakításának szükségszerűségét 

vetette fel. 
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A bizottság alelnökét, Imre Sándort kérték fel, hogy egy tanulmányt készítsen, mely az 

iskolaügyről folyó tanácskozáshoz nyújt anyagot, adatokat közöl, javaslatokat tesz. 

Az elkészült tanulmány az 1929/30. tanévre vonatkozott. Az előterjesztést 1931. 

májusában a zsinat egyik ülésnapján 30 zsinati tag jelenlétében felolvasták. Ekkor még a 

dokumentum „Csak bizalmas használatra! Kézirat gyanánt!” megjelölést kapta, vagyis 

nem a tágabb egyházi nyilvánosság, hanem az egyházvezetők számára készült. 

Néhány évvel később az egyetemes konvent193/1935 sz.a. hozott határozatával felkérte 

az elnökséget, hogy „a református iskolaügy mai állapotának egyöntetü szempontból 

való megállapitása után terjesszen a jövő évi konventi ülés elé olyan tervezetet, amely a 

református egyház követendő művelődés-politikájának egységes szabályozását lehetővé 

teszi.(2193/1935.sz.)222 A felkérésnek Imre Sándor eleget tett és a korábban írt 

tanulmányát az 1933/34. tanévi állapot szerint átdolgozta és az 1931 óta történt 

kormányzati intézkedések következtében szükségesnek látszó kiegészítésekkel ellátta. 

Ez a dokumentum már tágabb értelmezte a feladatot, nemcsak az oktatáspolitikáról szólt, 

hanem a művelődéspolitikáról is. Imre Sándor tanulmánya radikális átalakítást javasolt, 

mely vitákat és többféle elképzelést indukált, mindenképpen az oktatásügy és az egész 

művelődéspolitika átgondolására késztette a kortársakat, az egyházi közvéleményt. A 

tanulmánnyal és az egyház művelődéspolitikájának további alakulásával későbbi 

fejezetben foglalkozunk.  

A Ravasz által is támogatott egységes és központi igazgatás, a források összevonása és egy 

központból (feltehetően a Dunamelléki kerületből, Budapestről) való elosztás nem tudott 

megvalósulni. Több okból sem, ezeket későbbi fejezetben Papp Ferenc a Tiszántúli 

egyházkerületi tanügyi bizottságának tagja (Baltazár Dezső munkatársa) tanulmányából 

megismerjük. A partikularizmus, a kisebb közösségek érdekei, a hagyományosan autonóm 

gyülekezetek vezetői, a konvent tagjai nem siettek ezen újító javaslatok véghezvitelében. 

Mégis jelentős ez a tanulmány, mert átgondolt és szakmai érvek mentén haladt. Újszerű 

megközelítésben vizsgálta meg a református egyház intézményhálózatát és újszerű 

javaslatokat tett, melyeket megfontolásra ajánlotta az egyház felső vezetőinek.  

Imre Sándor működését és munkásságát Ravasz 1945 ben Imre halálakor a Dunamelléki 

Egyházkerület jelentése szerint így méltatta az özvegyéhez írt levelében: 

„Imre Sándor a dunamelléki egyházkerület iskoláinak irányítása terén példaadó és 

korszakalkotó munkát végzett.A léleknek, a rendnek, a szolgálatnak, a felelősségnek, a 

                                                 
222 5790/1935.sz.dok. 2/a/90-es doboz (Zsinati Levéltár) 
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jóakaratnak, az eszményiségnek és gyakorlatiasságnak volt a tanítója, példaadója, 

megteremtője és megtartója. Tanárainkban megerősítette a tudatosságot, rámutatott nehéz, 

de szép szolgálatuk belső örömeire és lelki ajándékaira. A magyar református egyháznak 

nagyvonalú iskoláztatási programmot adott s a jelen nemzedék közgondolkozását 

tudatosan az egyházi művelődéspolitika gondolatai felé irányította.223 

E megfogalmazás szerint is a gyakorlatban nem tudott a háborús évek alatt az egyház ilyen 

nagy horderejű változtatásokat véghezvinni. Sem a lehetőség nem volt meg ehhez, sem az 

igazi elhatározás, a komoly szándék. A háborus események, a közelgő front a nagyívű 

elképzelések megvalósítása helyett rövidtávú feladatokat adott: életeket és értékeket kellett 

menteni. 

Ravasz László az 1944-es évben már nem a balsejtelemről beszélt püspöki beszámolójában 

amikor az egyház és az ország helyzetét értékelte, hanem a közelgő végről vizionált. 

Az 1945-ös év pedig nem várt újabb csapásokat hozott az egyház és az ország egészére is. 

A két nagy anyagi veszteség okozói: a földreform, s az infláció. A Dunamelléki 

Egyházkerület 5400 hold földbirtokát vesztette el az intézkedések során. Ezt az egyház 

államosításának nevezte Ravasz.224 A másik elemi csapás az infláció volt. 

És még csak ezután következett a végső csapás – mely az egyházat intézményeitől 

fosztotta meg. Igy az iskolák, kollégiumok is állami kézbe kerültek. A radikális átalakulás 

megtörtént, nem úgy, ahogy Ravasz László vagy Imre Sándor gondolta. De ez más egy 

másik korszak másik története. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 RAVASZ László XXII.és XXIV. Püspöki jelentés.1945.5.p. 
224 RAVASZ László XXII.és XXIV.Püspöki jelntés.1945.16.p. 
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III . fejezet  

 

1. Magyar oktatáspolitika. A XIX.-XX.sz.fontos oktatásügyi törvényei 

2. A református oktatás intézményei a Dunamelléki Egyházkerületben 

3.Református oktatásügy problémái. „Modernizáció” elviekben, gyakorlati feltételek, 

megvalósíthatóság nélkül. 

4.Vélemények a református oktatáspolitikáról a XX.sz.elején 

 

III.1. Magyar oktatáspolitika. A XIX.-XX.sz.fontos oktatásügyi törvényei 

 

Mielőtt a korszak oktatáspolitikájával foglalkoznánk, röviden visszatekintünk a népiskolai 

törvény megszületéséhez, mely báró Eötvös József miniszterségéhez kapcsolódik és 

megteremtette a modern közoktatásügy alapjait. Az 1868-ban megszavazott népiskolai 

törvény XXXVIII. törvénycikke kimondta az általános tankötelezettséget és a szülők 

szabad iskolaválasztási jogát. A törvény nem korlátozta az egyházak iskolaalapító jogát, de 

az iskolákat állami felügyelet alá vetette. Az iskolák számára kötelezően előírt 

berendezések és felszerelések mértéke sokszor meghaladta azokat a lehetőségeket, 

melyekkel szegényebb egyházközségek rendelkeztek, így sok iskola kényszerből községi 

vagy állami felügyelet alá került. Révész Imre225 fogalmazta meg ezeket az aggodalmakat, 

melyek sajnos be is igazolódtak, vagyis a református iskolák sok helyen a népiskolai 

törvény utáni évtizedekben alakultak községi, állami iskolákká – míg a gazdagabb 

katolikus egyház iskolái mindenütt megmaradtak. Ez rávilágított arra az ellentétre is, hogy 

hiába akarta bármely kerület püspöke (egyházvezetése) az iskola fenntartását, ha a helyi 

gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy megszünteti az iskolát, mert képtelen annak 

fenntartási költségeit fedezni. Az összegyházi érdek ütközött a partikuláris érdekekkel, a 

vágyak ütköztek a tényleges lehetőségekkel. 

A kiegyezés utáni időszakban a polgári állam felismerte az iskolaállítási jog, a kötelező 

iskolalátogatás fontosságát. A törvény fogadtatását és az egyházak a sajtóban megjelent 

                                                 
225 Révész Imre (1826-1881) református lelkész. Néhány oktatással kapcsolatos műve:A tiszántúli református 
egyházkerület véleménye az 1848. évi vallásügyi törvény részletezéséről és az iskola-
ügyről.(Debrecen.1869.), Adalékok a magyar protestáns iskolák autonómiájának 
történetéhez.(Sárospatak.1869.)A Tiszántúli Egyházkerület egy közgyűlési határozatában a törvényt 
sérelmesnek és módosítandónak nyilvánította. 
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véleményét részletesen elemezték226, e tanulmányból mi az egyházak kritikáit és 

hozzászólásait idézzük. A katolikusok erős bírálatának magyarázata az, hogy féltették azt a 

privilégiumot és befolyást, melyet a katolikus egyház évszázadok során az oktatási 

intézményein keresztül a nevelésben gyakorolt. Úgy értékelték a törvényt, hogy megfosztja 

valami fontostól az egyházat – nevezetesen a jövő generáció vallásos nevelésének 

lehetőségétől, s féltették a katolikus intézeteiket attól, hogy másvallású tanárok „árasztják 

el”, s háttérbe szorulnak a tanító szerzetesrendek is. A népiskolai törvény parlamenti 

vitájában is ezek a vélemények jelentek meg. A protestánsok nem voltak ennyire 

elutasítók, a liberális protestáns irányzat szerinti álláspont volt olvasható a szaksajtóban, 

mely szerint „a népnevelés s általában az iskolaügy nem vallásfelekezeti, hanem mindenek 

felett állami”227 feladat. Ugyanakkor a Tanodai Lapok hasábjain bírálták azt a döntést, 

mely a vallásoktatást a rendes tanórákon kívül helyezte. Megfogalmazták elvárásukat, 

hogy a „nevelés és tanítási ügy nemzeti szellemben és vallás-erkölcsi irányban 

történjék”.228. Ballagi Mór is hangot adott fenntartásainak, ő nem a 

„felekezetnélküliségtől” féltette az iskolákat, hanem attól,hogy az előírások (állami 

felügyelet, tantárgyak, tankönyvek) túlságosan beleszólnak a protestáns iskolák életébe, s 

ezt a felekezeti autonómia megsértéseként értelmezte. A törvény elfogadása után is 

értékelő, elemző cikkek jelentek meg a felekezeti és világi sajtóban, pedagógiai 

szaklapokban. A legtöbb ellenkezés katolikus oldalról érkezett, féltve a „katekizmusban 

előadott vallási elveket”.  A Protestáns Iskolai és Egyházi Lap-ban bizakodva üdvözölték a 

törvényt, melyet jó keretnek ítéltek. „A törvénynek való hódoláskor tegye méltóságossá 

lelki nyugalmunkat a hazának és közfelvilágosodásnak eddig általunk teljesített szolgálat 

tiszta érzése, s annak meggondolása, hogy adott körülmények közt erőnkhöz képest 

vagyont, életet és vért is áldozánk századokon át a magyar tudományosság s közmiveltség 

érdekében, a miért a nevelés- és irodalom-történész hála koszorut fonand egykoron a 

szegény protestáns egyház  homlokára.”229 

A törvény a felekezeti fenntartások ellenére jelentősen hozzájárult a közoktatás hazai 

fejlődéséhez. 

A dualizmus alatt 1883-ban jelent meg a középiskolai törvény, mely mivel szűkebb kört 

érintett, nem volt annyira exponált téma a korabeli sajtóban. A törvény elfogadtatására 

                                                 
226 Lásd:SZABOLCS Éva-MANN Miklós:Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó 1867-1944. Bp. 
ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány., 1997.(továbbiakban 
SZABOLCS-MANN 1997.) 
227 SZABOLCS-MANN 1997.12.p. 
228 SZABOLCS-MANN 1997.20.p. 
229 SZABOLCS-MANN 1997.33.p. 
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Trefort230 minisztersége alatt került sor, aki helyesen látta a középfokú oktatás egységes 

szabályozásának fontosságát, mely az ország gazdasági felemelkedését segítheti. Az 

iskolatípusok, képzések problémaköre jelent meg a törvényben, mely a reáliskolák 

„egyenjogusításával”a kor műveltségi igényeinek felismerését jelentette. 

Ennek a törvénynek is a sajtóvisszhangja mutatta, hogy a törvényileg szabályozott 

iskolaügy a modern polgári állam kiépülésének egyik fontos része. A törvény kapcsán újra 

megszólaltak az egyházak is. A protestánsok az állami beavatkozást a vallásszabadságon 

esett sérelemként élték meg. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap a törvényjavaslat 

parlamenti vitájáról tárgyszerűen tudósított, a véleményeket, fenntartásokat külön 

cikkekben közölték. A középiskolai törvény elfogadása ugyanakkor jó alkalomnak 

bizonyult arra, hogy a protestáns iskolákban is reformok bevezetését sürgessék, ezzel 

kapcsolatos vélemény a Népiskolai Lapok hasábjain jelent meg. A Közoktatás című 

folyóirat beszámolt a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyűléséről, amelyen a 

résztvevők indítványozták, hogy az egyház kérjen államsegélyt iskolái működtetéséhez 

„mivel az új középiskolai törvény a protestánsokra oly kötelezettségeket ró, melyeknek 

anyagilag megfelelni képtelenek…”231 

A törvény elfogadása után a protestánsok a fent idézett pedagógiai lap írásaiban a törvény 

várható hatásait elemezték és a teendőket vázolták fel. Farkas József232 a várható pozitív 

eredményekről ír, mely a kor tudományos színvonalára emeli majd a középiskolákat. A 

Nagyenyeden megjelenő Egyházi és Iskolai Szemle is elemezte a törvényt a protestáns 

autonómia és a magyar nemzeti érdekek szempontjából, s összegzésképpen úgy ítélte, 

hogy a magyar protestantizmus érdekeivel nem ellentétes (bár kellemetlennek ítéli, hogy a 

felekezet iskolájába a kormány képviselője belép…). Mocsáry Lajos233 (a Függetlenségi 

Párt elnöke) erős hangú írásában a törvény magas elvárásai okán követelte az állami 

segélyt. Válaszában Ballagi Mór ezt elvetette. 

Áttérve a huszadik századra a Trianont követő időszak oktatásügyi kérdéseit tárgyaljuk. 

                                                 
230 Trefort Ágoston (1818-1888) Művelődéspolitikus.Vallás-és közoktatásügyi miniszter Eötvös József halála 
után, 1872-től. 
231 Közoktatás (1882/17.sz.7.p.) 
232 Farkas József (1833-1908) teológiai tanár.A kecskeméti, majd a pesti teológián az egyháztörténelmi 
tanszéken tanít.A dunamelléki egyházkerület aljegyzője, később tanácsbírója.In:ZOVÁNYI 1977.190.p. 
233 Mocsáry Lajos (1826-1916) 
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A korszak két meghatározó kultúrpolitikusának Klebelsberg Kúnónak és Hóman Bálintnak 

írásait, beszédeit az 1920-as, 1930-as években publikálták. Azután hosszú idő elteltével 

Klebelsberg válogatott művei az 1990-es években, a rendszerváltás után jelentek meg .234 

A két jelentős politikus előtt azonban még néhányan hosszabb rövidebb időt eltöltöttek a 

Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium élén. Az első világháborút követően 1919 

augusztusa és novembere között Huszár Károly235 kultuszminiszter 3 pilléren álló új 

kultúrideált tűz ki. Első pillére a magyarság hangsúlyozása „mi magyarok akarunk maradni 

minden körülmények között”. Második pillére a keresztény erkölcs, melynek nagyobb 

szerepet kell betöltenie a társadalom életében és harmadikként a szociális gondolat. 

Huszárt hamarosan Haller István  keresztényszocialista újságíró és kitűnő szónok követte a 

miniszteri székben, 1919 novembere és 1920. decembere között . Az ő beszédeiben már 

megjelent a kultúrfölény gondolata. Trianon az oktatásügy területén is nagy veszteségeket 

okozott: a kolozsvári és a pozsonyi egyetem és a középiskolák, népiskolák több mint a fele 

maradt az elcsatolt területeken! A keresztény-nemzeti eszme kibővült a revízió 

gondolatával .Ebben az időszakban rengeteg menekült érkezett, kb. 20 ezer pedagógus és 

90 ezer diák települt át, akik be szerették volna fejezni tanulmányaikat.236  Az 1920.XXV. 

törvénycikk, a „numerus clausus” elsőként Európában politikai, vallási szempontból 

korlátozta az egyetemi felvételt és a zsidóság egyetemi súlyát. A törvény a 

tudományegyetemre, műegyetemre, közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiára való 

beiratkozás szabályairól szólt, 5 %-ban engedte meg a zsidó származásúak felvételét. Ezt a 

rendelkezést nem mindenhol tartották be, vidéken 10-12 % volt ez a szám. Új gondolat az 

ifjúság testi nevelésének fontossága, mely katonai erőt képviselhet, s az ország védelme 

szempontjából kaphat jelentőséget, mivel a lefegyverzett hadsereg erre nem volt képes és 

újjászervezését büntetésképpen a nagyhatalmak megtiltották. 

A Teleki és Bethlen kormány időszakában 1920 decembere és 1922. júniusa között Vass 

József volt   a kultuszminiszter.   Az ő   kezdeményezésére   vette fel  a  debreceni egyetem 

Tisza István nevét, a budapesti egyetem Pázmány Péter nevét. A felsőoktatás 

decentralizálásának a gondolatát is ő vetette fel, kifejtve, hogy az „egészségesebb 

levegőjű” vidéken is fontos az értelmiségnevelés. Időszakában a tankötelezettségre 

vonatkozó törvény szigorodott, s a középiskolai reform gondolata is egyre inkább 

                                                 
234 Tudomány, kultúra, politika:gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai, 1917-1932. 
Szerk.GLATZ Ferenc.Bp.,Európa K.,1990.(továbbiakban GLATZ 1990.) 
235 Huszár Károly (1882-1941) Néptanító, politikus, a Katolikus Néppárt egyik vezetője 
236 Lásd.:MANN Miklós:Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között.Bp.Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum.1997. (továbbiakban MANN 1997.) 
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foglalkoztatta az oktatáspolitikusokat. Vass József után 1922. júniusában nevezték ki 

Klebelsberg Kunót, aki majdnem tíz éven át (1931. augusztusáig) vezette a 

kultuszminisztériumot és lett a történelmünk egyik legjelentősebb minisztere. A 

Minisztérium szervezeti felépítésén nem változtatott működése alatt, az elnöki osztály 

mellett 14 ügyosztály működött.237 

Munkatársai Petri Pál, Pekár Gyula, majd 1924-ig Imre Sándor volt, akinek munkásságával 

részletesebben is foglalkozunk. Tudományos ügyekért Magyary Zoltán professzor felelt238, 

Kornis Gyula professzor államtitkárként dolgozott a minisztériumban, akit Szily Kálmán 

követett 1930-ban. Klebelsberg munkásságával részletesen itt nem foglalkozunk, 

összefoglalásképpen a konzervatív gondolkodását, a neonacionalizmus (mely nem faji 

alapu!!) hatását emelhetjük ki és megállapíthatjuk, hogy rendszerben gondolkodott, 

koncepciózus kultúrpolitikát valósított meg.239 A társadalmi-politikai elvárásokra 

érzékenyen reagált. Művelődéspolitikájában az értelmiség szerepének jelentőségét 

felismerte. A műveltség és a korszerű szaktudás értékét vallotta. A tudományszervezéssel 

kapcsolatos intézkedései (a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia 

támogatása, a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége (1923) 

megalakulásának és a tudományos kiadványok megjelenésének támogatása), 

tudománypolitikai programja, a felsőoktatás fejlesztése és önálló kutatóintézetek 

létrehozására való törekvése, az ösztöndíjrendszer létrehozása mind a nemzeti elit 

(szellemi elit) képzését szolgálta. Felsőoktatási politikájával kapcsolatos a „numerus 

clausus” törvény 1928-as módosítása – mely továbbra is korlátozta a zsidó hallgatók 

felvételét. Klebelsberg javasolta, hogy a tanárképzéssel foglalkozó törvényben a 

tanárképző intézetekben is a 4 éves képzést kötelező gyakorlat kövesse.(1924.évi 

XXVII.tc.) Ennek hatására a középiskolai tanárképzés eredményesebb és szervezettebb 

lett. Ugyancsak minisztersége idején vezették be a szabad tankönyvválasztást és a 

elfogadható reformpedagógiai eszmék elterjedése is erre az időszakra esik. Szegeden 

állították fel az első pszichológiai, gyermeklélektani tanszéket.240 Pályaválasztási 

tanácsadók nyíltak. Törvényjavaslat foglalkozott az iskolán kívüli népműveléssel -1923-

ban nem került a parlament elé, de az Országos Közművelődési tanácsban ismertette a 
                                                 
237 Klebelsberg Kuno (1875-1932) Magyarpécskán a Partiumban született, apja osztrák arisztokrata 
hivatalnok-katonatiszt, anyja köznemesi családból származott. Jogot tanult Berlinben, Münchenben, 
Párizsban, majd Tisza István államtitkáraként dolgozott. 1921-től a Bethlen kormány belügyminisztere volt, 
majd kultuszminiszter 1922.június-1931.augusztus között. 
238 Magyary Zoltán (1888-1945) A közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője. 
239 TŐKÉCZKI László:A klebelsbergi művelődéspolitika.In:Hitel.2008.20.évf.11.58-61.p. 
240A Szegedi Pszichológiai Intézet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának területén 
működött.Magyarország legrégebben megszervezett pszichológiai intézete.Alapítva 1929.december 18. 
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tervet. 1925-ben indult meg a népművelési program. Az Országos Testnevelési Alap 

létrehozása a testnevelés fontosságát ismerte el és sikerült az iskolai sportköröket is 

megerősíteni. Látványos beruházás volt a Margitszigeti Sportuszoda, sajnos a Nemzeti 

Stadion és a Téli Sportcsarnok csak terv maradt. A népművelést szolgálta a több mint ezer 

új népkönyvtár létesítése, melyekben ugyan nem szakképzett könyvtárosok dolgoztak 

(tanítók, papok, jegyzők) de a könyvek – főleg ismeretterjesztő művek – is a valláserkölcsi 

és nevelést szolgálták. 

A dualizmusban a millenium időszakában az iskolafejlesztések a nemzetiségek lakta241 

területre irányultak. A megváltozott történelmi helyzetben Trianon után az 1926-ban 

tárgyalt népiskolai törvényjavaslat 1200 új tanítói állást ígért, ahol volt iskola. Az alföldi 

tanyavilágban és a nagyvárossá duzzadt Budapestnek és környékének (agglomeráció) 

iskolahálózatát kívánták fejleszteni a nagyszabású iskolaépítési program keretében. 5000 

tanterem és tanítói lakás meg is épült. Korszerű, modern iskolaépületek szolgálták a 

magyarság szellemi felemelkedését. Magyarország oktatástörténetének legnagyobb 

szabású eseménye volt ez az iskolaépítési program.242 

Klebelsberg tette meg az első lépéseket a nyolcosztályos népiskola bevezetése felé. 

Lemaradásunkat hangsúlyozta (Csehország, Szerbia, Németország és Ausztria is már 

bevezette a nyolcosztályos iskolát), versenyképességünket féltette. Valláserkölcsi, nemzeti, 

politikai és gazdasági értelemben is fontosnak ítélte ezt a kérdést, ahogy Kornis Gyula is. 

A nyolcosztályos népiskola kérdésköre a gazdasági válság következtében ideiglenesen 

lekerült a napirendről., bár kísérleti jelleggel az 1929/30-as tanévben 59 népiskolában 

megnyílt a VII. osztály, s 25 iskolában már a VIII. osztály is működött.243. Aztán a II. 

világháború előtt újra nagy lendületet vett. 

A korszakban vitatéma az 1883. évi középiskolai törvény reformja, mely a középiskolák 

differenciálását szolgálta. 1924-ben lépett életbe. A törvény meghagyta a reáliskolákat, 

mely a gyakorlatias humán tudományos műveltséget adta át a képzés során. A 

reálgimnáziumban a természettudományokat, modern nyugati nyelveket oktattak. Bármely 

iskolatípusból folytatás kínálkozott a főiskolai tanulmányokhoz. 

1926-os leányközépiskolák reformja a leánygimnázium és leánylíceum típusát fogadta el. 

A törvényt bírálták, a gyakorlatban nem is vált be, a leánylíceum elsorvadt, hiszen nem 

adott gyakorlatias műveltséget. 

                                                 
241 Kornis Gyula (1888-1958) a korszak meghatározó ideológusa. Lásd:KORNIS Gyula:Kulturpolitika és 
nemzeti élet”c. írását. 
242 MANN 1997. 
243 SZABOLCS-MANN 1997. 80.p. 
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Hóman Bálint minisztersége, oktatáspolitikája. (1932-1938, majd 1939-1942) 

 

A Klebelsberg korszakban már megkezdett kísérlet a nyolcosztályos népiskola bevezetése 

felé Hóman Bálint kultuszminisztersége alatt is napirenden maradt. Sőt a nyolcosztályú 

népiskola fokozatos kiépítésének szándékáról nyilatkozott is 1939-ben, mert a 

nemzetnevelés érdekeit szolgálná a tankötelezettség meghosszabbítása tizennégy éves 

korig. A fokozatos megvalósítás azért is indokolt, mert „anyagi okokból” lehetetlen 

egyszerre mindenhol megvalósítani. Gyakorlatias gondolkodást bizonyított az az 

elképzelés, hogy a felsőtagozat tantervei alkalmazkodjanak az életkörülményekhez, a 

lakossági foglalkozásokhoz – így az elképzelés szerint a városi és falusi iskolák tantervei 

különbözők lennének. 

Hóman 1934 tavaszán nyújtotta be a középiskoláról szóló törvényjavaslatát, mely az 

egységes középiskola megteremtését célozta. E törvények is a „nagykoncepciójú Nemzeti 

Munkaterv kultúrpolitikájának gyakorlati életbe való átültetését”244 szolgálták, melynek 

lényeges eleme volt a nemzeti tárgyak középpontba emelése. A protestáns iskolák aggódva 

figyelték a törvény végrehajtását és féltették az autonómiájukat. Ez a törvény is a „vallásos 

alapon való erkölcsi jellemnevelést” célozta, de a nemzeti művelődés, általános műveltség 

alapjait is le kívánja rakni, s erősíteni akarja „ifjúságunk lelkében azt a magyar faji érzést 

és nemzeti öntudatot”, amely nélkül az idegen népek gyűrűjében „nemzeti létünket a 

megsemmisülés veszedelme fenyegetné”.245 A középfokú oktatás egységes szabályozásába 

illeszkedett az 1938. évi XIII. törvénycikk, amely a középfokú szakképzést szabályozta. Ez 

a református egyházat nem érintette, szakiskolája nem volt, így nem foglalkozunk vele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
244 SZABOLCS-MANN 1997. 116.p. 
245 SZABOLCS-MANN 1997. 120.p. (Huszti József professzor írása) 
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III.2. A református oktatási intézmények a Dunamelléki Egyházkerületben (1926/1927)  

 

Ravasz átfogó egyházi reformokat, megújulást szeretett volna megélni az egyház 

intézményeiben. Az evangéliumi egyházak feladata az evangélium hirdetése, Krisztus 

szeretetének, megváltó művének a felmutatása, megismertetése vagyis „tanítványokká 

tevése”. Elsősorban a templomokban az igehirdetés által, de az egyház egyéb 

intézményeiben is. Így az oktatás, nevelés helyszínein, az iskolákban, tanítóképzőkben. 

Többször felmerült a református kisdedóvó (óvoda) szükségessége is, de korszakunkban 

csak 2 működött egyházi kezelésben. 

A korszak iskolatípusairól és az általuk nyújtott képzésről az alábbi áttekintés segíti az 

eligazodást. Itt csak a Református Egyház által is fenntartott intézménytípusokat soroljuk 

fel a Dunamelléki Egyházkerület 1926/27. tanév adatai alapján. 246(óvoda, szakképző 

iskola és egyetem ezért nem szerepel a felsorolásban) 

 

Alsó szint: 

Elemi népiskola – a katolikus elemi népiskolák új tanterve 1926-ban jelent meg, a 

reformátusoké, központi egyházhatósági előírásként 1932-ben, az evangélikusoké 1938-

ban. Mindkét protestáns legfelsőbb egyházi testület (a református egyetemes konvent és az 

evangélikus egyetemes gyűlés) elrendelte az állami tanterv kötelező alkalmazását 

népiskoláiban.  

 

Az egyházmegyék jelentése szerint 299 egyházközség létezett a kerületben.  

Az összes református tanköteleseket befogadó iskolát tartott fenn    208 egyházközség 

A református tanköteleseket részben befogadó iskolát tartott fenn      15 egyházközség 

Iskolát nem tartott fenn                                                                         76 egyházközség 

         ______ 

           299 egyházközség 

Összesítve az adatokat 223 egyházközség területén működött elemi népiskola a kerületben. 

A jelentés kitért az iskolaépületek számára is, eszerint 290 épület és ezekben 433 tanterem 

szolgálta az elemi oktatást. A megyében két új iskola épült 4 tanteremmel, ugyanakkor 

változatlanul 46 olyan tanteremben is oktattak, mely higiéniai szempontból nem volt 

megfelelő. A tanítói állások száma 434.  Az összes reformátusok száma 464.720. 

                                                 
246 Egyházkerületi jelentés 1927.188.p.  
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Érdekes megfigyelni a tanulói létszámok és tantermek számának alakulását. 

 

 60 főn aluli 60-80 fő között 80-100 fő köz. 100 fő fölött 

1921/22 tanév 220 157 35 8 

1923/24 tanév 332   86   9 9 

1925/26 tanév 379   37   9 1 

1926/27 tanév 395   35   3 --- 

 

A jelentést készítő Szabó Béla felhívta a figyelmet arra is, hogy örvendetes, hogy az 

1921/22-es tanév óta 175-tel emelkedett azoknak a tantermeknek a száma, amelyekben 60-

nál kevesebb gyermek járt. Oka azonban nem a tantermek szaporodása (mert az adott 

időszakban csak 10 új tanterem épült) hanem a gyermekek ijesztő mértékű fogyása volt! 

 

Az iskolák közül  

Teljesen osztott iskola   16 

Részben osztott iskola   91 

Osztatlan iskola           135 

                                  _____ 

Összesen:……………242 

(Az előző összesítés szerint 223 működött – a különbség nem tudom miből adódik!) 

Az iskolák döntő többsége (235) vegyes, csak fiú iskola 3, csak leány  4 volt. 

A mindennapos iskolák közül: a tanév 8 hónapig tartott 10-ben 

                                                  a tanév 9 hónapig tartott 17-ben 

                                                   a tanév 10 hónapig tartott 215-ben. 

 

Ez az adatsor rávilágít arra a problémára is, hogy mivel eltérő hosszú volt a tanév, nem 

lehetett egységes a képzés, hiszen lehetetlen lett volna azonos mennyiségű tananyagot 

megtanítani. 

A 6-12 éves tanulók statisztikája a következő: 

 

Tanköteles fiúk száma:        16.811 fő Református iskolába jár:        8.168 fő 

Tanköteles leányok száma:  16.699 fő Református iskolába jár:        7.958 fő 

Összesen                              33.510 fő Összesen                              16.126 fő 
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Az előző év adataihoz képest 10 %-os fogyás volt megállapítható. 

A fenti adatsor mutatja, hogy ezek közül a tanköteles korú gyermekek közül református 

iskolába hányan jártak (felvételi napló szerint református elemi iskolába iratkozott be). 

Az 1917-es adatokhoz képest a református iskolába járó gyermekek száma 10.659-el 

csökkent. A nem református (más felekezeti vagy állami vagy községi) iskolába járó 

gyermekek száma is csökkent, de sokkal kisebb arányban. Az arány tehát a református 

iskolák hátrányára változott. Kedvező jelenség volt, hogy a tanköteles, de iskolába nem 

járó gyermekek (175 fiú, 212 leány, összesen 387) száma kevesebb volt az előző tanévhez 

képest (266-al kevesebb gyermek). 

A református felekezeti iskolába járó más vallású fiú (839) és leány (993) – összesen 1832 

volt. Számuk növekedett, 231-el többen jártak református iskolába. 

Amíg tehát a református gyermekek száma abszolút számban fogyott, addig a más 

vallásúak száma emelkedett. Ez az utóbbi adat örvendetes is, hiszen a bizalmat jelentheti a 

református iskolák felé. 

 

A 12-15 éves tankötelesek statisztikai adatai: 

 

Tanköteles fiúk száma:        9.932 fő Református iskolába jár:     3.258 fő 

Tanköteles leányok száma:  8.343 fő Református iskolába jár:     3.259 fő 

Összesen:                           18.280 fő Összesen:                            6.517 fő 

 

Az 1917-es adatokkal összehasonlítva növekedés mutatkozott mindkét csoportban.(igaz, itt 

nem az előző év adataival vetette össze a számokat az előadó!)  

A tanköteles gyermekek iskolába járásának adatai is nagymértékben javultak. 

A jelentésben az ifjúsági egyesületek számának csökkenését említik.  

 

Az iskolák fenntartására fordított adatsor:   

Egyházi és alapítványi jövedelemből…… 584.609 P 

Államsegélyből…………………………...494.088 P 

Községi vagy más alapból…………………55.954 P  

…………………………………………..__________ 

Összesen:         1.134.651 P 
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A fenntartási költségek nagyobbik felét tehát az adatok szerint az egyházak fedezték ebben 

az 1926/27-es évben. 

 

Polgári. A polgári iskola szerepe, funkciója nem volt egyértelmű. Eredeti cél az volt, hogy 

viszonylag zárt intézményként maghatározott munkakörök betöltésére képezzen 

embereket. Ugyanakkor korlátozott mértékben, megfelelő különbözeti vizsgák letétele után 

középiskolába is tovább lehetett a polgáriból lépni. Ezt a lehetőséget visszaszorították, s az 

V.,VI. osztályát a szakképzés irányába próbálták átalakítani (mezőgazdasági, ipari, 

kereskedelmi). A polgári iskolák szerepe az 1918-as polgári iskolai tanterv 

meghatározásakor lett egyértelmű: vagyis „az un.alsó középosztály korlátozott 

jogosítványokat nyújtó alsófokú középiskolája lett”.247 

 

A református egyház fenntartásában (Dunamelléki Egyházkerület)(1926-27 es tanév 

adatai): 

 2 polgári fiúiskola : (Dunavecsén, Szentendrén) -  276 diák tanult 

 

 5 polgárileány iskola (Budapesten-skót,Dunavecsén,Kiskunhalason,Siklóson,Szentendrén) 

691 diák tanult248 

 

Az iskolák elhelyezésével kapcsolatosan nem volt változás az előző évekhez képest. 

Szentendén bővítették az internátust, s az iskola épületét is felújították. Dunavecsén és 

Siklóson állami segítségre vártak a fejlesztésekhez. Különösen a dunavecsei iskola jobb 

elhelyezése volt sürgető, ezt az év folyamán tett látogatás alapján a minisztérium is 

sürgette (VKM). A skót iskola helye szűk volt, Kiskunhalasnak tornateremre és szertárra 

volt szüksége. 

A felszerelés gyarapodott mindenhol, de az eszközök értékét nehéz volt megtudni, mert az 

adatokat nem közölték az iskolák. Bútorvásárlása kölcsönpénzből került sor Szentendrén. 

Tanári könyvtárak gyarapítására, könyvvásárlásra mindenhol költöttek (Dunavecse 462 P, 

Siklós 329 P, Budapest 176 P, Szentendre 16 P) 

Az igazgatással kapcsolatosan pozitív tény, hogy a fenntartó testület elnökei rendszeresen 

érintkezésben voltak az iskolákkal. Terv szerint – ahogy az a középiskolák és tanítóképzők 

                                                 
247 KELEMEN Elemér:Hagyomány és korszerűség.Bp.Oktatáskutató Intézet,Új Mandátum 
K.2002.106.p.(továbbiakban KELEMEN 2002.) 
248 DRE. jelentés 1927.174.p. 
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részére történt – a polgári iskolák részére is tervezték kiadni az igazgatók Határidő 

Naplóját – mely segítségére lesz a jövőben az egyházkerület központi igazgatásának és az 

iskolaigazgatóknak egyaránt. 

A tanári karokban történt személyi változásokat bár a jelentés ismerteti, nem közöljük. 

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatban az volt a tapasztalat, hogy a polgári iskolákban 

leginkább egyenetlen a tanítás színvonala és ezért az eredmény is. Ez a tanulók szellemi 

színvonalától, képességeitől is függ és természetesen a tanárok kvalitásaitól. Minden 

tantestületben kiváló, mintául tekinthető szaktanárok is oktattak, nekik a tapasztalatlanabb 

kollegáikat is segíteniük kell. A rossz körülmények, rossz elhelyezés ellenére több szép 

eredmény is született – néhány kiváló magyar dolgozat, vagy például rajzkiállítás és 

kézimunkakiállítás. 

Rendkívüli tárgyként a skót iskolában német, angol és francia nyelvet, svédtornát és 

zongorát tanítottak. Ugyanitt a IV. osztályt végzetteknek továbbképző tanfolyamot 

indítottak, tárgyai: magyar, német, francia nyelv és irodalom, művészettörténet, 

kereskedelmi számtan, könyvvitel, gyors- és gépírás, fehérneműszabás-varrás, kézimunka, 

szőnyegszövés. 9 tanuló iratkozott be és 6 növendék végzett. 

Szentendrén rendkívüli tárgy volt a francia nyelv, gyorsírás, zongora, hegedű és gordonka. 

Dunavecsén és Kiskunhalason nem volt rendkívüli tárgy. 

 

Gimnázium (fiú, leány), reáliskola, líceum 

A középiskola általános műveltséget nyújtott és kifejezetten az értelmiségképzés céljából 

modern, korszerű ismereteket kívánt közvetíteni. 

A gimnázium – a klasszikus görög-latin humán műveltség mellett a modern idegen 

nyelveket is tanította. Természettudományos tárgyakat is, de kevésbé nagy hangsúllyal. 

A reáliskola – a matematika és természettudományi tárgyakat előtérbe helyezve a műszaki 

értelmiség illetve orvosi pályára menők képzését nyújtotta. 

Líceum – középiskola (eredetileg) a gimnáziumhoz felsőfokú képzést nyújtó tagozat is 

kapcsolódott. 
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Református középiskolák (Dunamelléki egyházkerület) (1926-27)249: 

Fiú 

Budapest gimn.                  623 tanuló 

Gyönk reálgimn.                124 tanuló 

Kecskemét reálgimn.         313 tanuló 

Kiskunhalas reálgimn.       311 tanuló 

Kunszentmiklós reálgimn. 258 tanuló 

Nagykőrös gimn.               315 tanuló 

 …………………………__________ 

Összesen:                         1.944 tanuló 

 

Leány 

Baár-Madas                          293 tanuló 

Kecskeméti                            31 tanuló 

………………………….__________ 

Összesen:                            394 tanuló 

 

A következőkben ennek a tanévnek az értékeléséről közlünk részleteket, mely 1928. 

november 12-i ülésen hangzott el a tanügyi előadó előadásában. 

Az irodai munkában történt változások kapcsán a megnövekedett munkáról számolt be 

Imre Sándor. A minisztérium felé begyűjtötték és továbbították a fizetéskiegészítő 

államsegély iránti kérelmeket, de jelezte, hogy a nem támogatható kérések továbbküldése, 

pártolása „nemcsak kellemetlen teher, hanem a főhatóság tekintélyét és a komoly 

ügyekben való támogatás súlyát is gyengíti”.250 

Ismétlődő nehézség volt, hogy a jelentések, vélemények az iskolákból nem időre és 

pontatlanul érkeztek be. Ugyancsak pontatlanok az Értesítők adatai illetve nincs 

egyöntetűség annak ellenére, hogy részletes utasítás létezett. A Statisztikai Hivatal 

kérdőíveinek pontos kitöltésére is felhívta a figyelmet az előadó. 

Az adott tanévben személyesen kevés iskolát látogatott meg, ennek okait nem részletezte,  

de Ravasz László helyette kiküldte az egyházkerületi felügyelet teljesítése céljából a 

kunszentmiklósi reálgimnáziumba Ravasz Árpád budapesti, a kiskunhalasi 

                                                 
249 DRE jegyzőkönyve 1928.112.p. 
250 DRE jegyzőkönyv 1928.104.p. 
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reálgimnáziumba dr. Kovács Lajos nagykőrösi, a kecskeméti leánylíceumba Patay Pálné 

Baár-Madas-intézeti igazgatót.  

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatosan ez évben először történt, hogy a felkért elnökök a 

tanév folyamán meglátogatták a VIII. osztályokat, így nem ismeretlen személy előtt kellett 

a vizsgán felelniük a tanulóknak és az elnök is a diákok igazi értékeinek a 

megállapításához a korábbi látogatásuk során tapasztalatokat szereztek. 

Fiúiskolák 

A fiúiskolák elhelyezésével kapcsolatban nem volt változás a korábbi évekhez képest.. 

Kunszentmiklós kapott az állami költségvetésből egy összeget (240.000 P-t) építkezés 

céljára. Az internátust az előző évben már bővítették. 

Felszerelésben különböző mértékben gyarapodtak az iskolák, bútorvásárlás, 

könyvbeszerzés, szertárak fejlesztése eltérő összegben, de minden iskolában történt. 

Gyarapodtak az ifjúsági, önképzőköri könyvtárak, a kötelező olvasmányok tára, a gyorsíró- 

és sportkörök könyvtárai is. Az új tanterv miatt tankönyvváltoztatás volt szükséges, ezért 

selejtezni kellett a gyűjteményekben, de egy-egy példányt archiválás céljából meg kellett 

őrizni minden tankönyvből. 

Az igazgatásban nem történtek változások, a tanári karokban azonban igen, de ezeket 

a személyi változásokat nem részletezzük, a kitüntetésben részesült Samu János budapesti 

és Klein Gyula kecskeméti tanár nevét megemlítjük. Midkettőjük a cserkészcsapat 

vezetéséért kapta az elismerést. 

Érdekes felsorolás a továbbképzésen külföldön járt tanárok névsora: Gulyás Sándor 

kiskunhalasi tanár Skóciában nyelvet tanult, Jakus Kálmán budapesti testnevelőtanár 

Dániában tanulmányozta a testnevelés új módszereit, Kecskemétről Faragó László 

Angliában szintén nyelvet tanult. Ők a fenntartó költségén és a VKM segélyével 

utazhattak. 

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatosan az új tanterv bevezetéséről szólt a jelentés. Az 

oktatási anyagot megismerték, értekezleteket tartottak minden intézményben. 

Rendkívüli tárgyként tanultak nyelveket (franciát, angolt, németet – Budapest, németet 

Kecskemét és Nagykőrös), de ezen kívül még az alábbi tárgyakat: 

-szabadkézi rajzot (Budapest, Kecskemét, Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Nagykőrös) 

-gyorsírást (Budapest, Kecskemét, Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Nagykőrös) 

-céllövést (Budapest, Kecskemét, Kiskunhalas) 

-vívást (Budapest, Kecskemét, Kiskunhalas, Kunszentmiklós) 

-diszkoszvetést (Kunszentmiklós) 
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-görögöt (Kecskemét, Kiskunhalas, Kunszentmiklós) 

Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy e nagyszámú rendkívüli tárgy oktatása dilemmát 

is okoz a tanári karoknak. A tanulók túlterheltségének problémája már ekkor is felmerült. 

Idézzük az előadót: 

„..vagy az iskola rendes tanulmányi anyagát és a növendékek egészségét tartják szem előtt 

s ekkor kevesebb alkalmat adnak az életben szükséges egyéb ismeretek megszerzésére, 

vagy nem akarnak kimaradni az e tekintetben nagyon fokozódó versenyből s akkor 

kénytelenek lazábban fogni a rendes tárgyakat…. A tanterv némely része így is zsúfolt, a 

szakadatlanul szaporodó kötelező rendkívüliségek vagy a tanulók agyonterhelését vagy a 

tanárok kénytelen felületességét idézik elő.”251 

 

A tanulók létszámáról a fenti táblázatban közöltünk adatokat, a felekezeti megoszlás 

szerint református (65%), evangélikus (7%), unitárius (0,3%), baptista (0,1%), római 

katholikus (19%), görög katolikus (0,2%), görögkeleti (0,1%), izraelita (8%) (az adatokat 

kerekítettük!) 

A református tanulók arányszáma Budapesten, Gyönkön, Nagykőrösön nőtt, Kecskeméten 

és Kunszentmiklóson csökkent. 

A szülők foglalkozására és lakóhelyére vonatkozó adatok. (kerekített adatok!) a 

reformátusok társadalmi összetételéről nyújt képet.  

 

 Legalább 

érettségivel 

rendelkező 

Közép-és 

kisbirtokos 

Kisiparos és 

kiskereskedő 

Budapest 43%   4% 16% 

Gyönk 20%  38% 27% 

Kecskemét 45% 11% 23% 

Kunszentmiklós 41% 16% 18% 

Kiskunhalas 39% 16% 21% 

Nagykőrös 33% 20% 23% 

 

 

 

                                                 
251 DRE jegyőkönyv. 1928.110 p. 
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Leányiskolák 

A fenti táblázatból kiderül, hogy két leányközépiskola volt az egyházkerületben: 

- a budapesti Baár-Madas leánylíceum (alakult 1907-ben, mint felsőbb leányiskola és 

nevelőintézet; 1916-ban lett felső leányiskola, 1920. szeptemberétől leánygimnázium, 

1927. szeptembere óta fokozatosan leánylíceummá alakult át)252 

-kecskeméti leánylíceum (alakult 1924-ben, mint az egyházközség által létesített 

magántanfolyam; az 1927/28. tanévre az I.II. osztály nyilvánossági jogot kapott). 

 

A Baár-Madas elhelyezésének történetéről más helyen részletesen írtunk, az új épület 

alapkőletétele 1928 őszén történt meg, a kecskeméti líceum a kollégium épületében kapott 

ideiglenes elhelyezést. 

Felekezeti megoszlás az alábbi volt: a két iskolában az összes tanuló 67%-a református 

volt, 15%-a római katholikus. 

(Baár-Madasban: református 65%, evangélikus 18%, unitárius 0,7%, róm.katholikus 15%. 

Kecskeméten: református 79%, evangélikus 10%, római katholikus 10%). 

 

A szülők foglalkozásával és lakóhelyével kapcsolatos adatok: 

A Baár-Madasban a diákok 80%-ának volt valamelyik szülője olyan pályán, hogy legalább 

érettségit tett, Kecskeméten ez 62% volt. Összesítve 72%-ban voltak legalább érettségivel 

rendelkező szülők gyermekei a leányiskolákban. 

 

A lakóhely szerint Budapesten lakott a Baár-Madas növendékeinek 79%-a, Kecskeméten 

pedig helyben lakott a tanulók 93%-a.253 

A leányiskolákban a tanulmányi eredmény igen jó volt, jeles illetve jó volt a tanulók több 

mint fele Budapesten és Kecskeméten egyaránt. 

Mindkét intézményben a vallási és egyházi nevelés bibliakörökben történt. A bibliakörök 

tárgya volt az alsó osztályokban „Jézus útján”, a felsőkben „Mit mondtak Jézusról a 

múltban, mit mondott ő magáról s mit mondunk mi?” 

Kecskeméten az első osztály diákjai vasárnapi iskolába jártak tanári kísérettel, a második 

osztály részére heti egy alkalommal bibliaórát tartottak. 

                                                 
252 Az intézmény részletes történetét lásd:RÉBAY Magdolna Éva:Református közoktatás a fővárosban a 
kezdetektől 1952-ig.Doktori disszertáció.Bp.2009. 
253 DRE jegyzőkönyv.1928.122.p. 
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Ifjúsági egyesületek működtek a Baár-Madasban: az önképzőkörbe 42 tag járt, a 

cserkészcsapatnak 22 tagja volt.254 

Figyelemre méltó az a közlés, hogy a Baár-Madas 28 növendéke néhány szülővel együtt 

Olaszországba tett kirándulást, 18 napig tartott az utazás. A kecskemétiek kisebb 

kirándulásokat szerveztek a tanév folyamán. 

 

Felsőfokú képzést nyújtó iskolák 

 

Tanítóképzőintézet, Akadémia 

 

A református egyház fenntartása alatt tanítóképző és a teológusokat képző főiskolák 

működtek. A  jogászképzés a Jogakadémián történt. 

Református tanítóképző intézetek (Dunamelléki Egyházkerület, 1927/28-as tanév) adatai: 

 

Nagykőrös    - 104 diák  

Kecskemét      135 diák  

 

Az 1927/28 tanévben a tanügyi előadó helyett a két tanítóképző intézet igazgatója egymás 

intézetét tanulmányozta több napon át. 

A jelentés szólt arról a minisztériumi leiratról, melyben a képzés színvonalának emelését 

várják a tanítóképzőkben. Az intézményekben ifjúsági egyesületek működtek, iskolai 

kirándulásokat szerveztek. 

 

III.3. A református oktatásügy problémái 

 

a. Oktatási intézmények fenntartása, finanszírozása 

Nem csak a Dunamelléki Egyházkerületben, hanem országosan gond volt az intézmények 

fenntartása, finanszírozása, mivel a református egyháznak nem voltak hatalmas 

földbirtokai és ebből fakadó bevételei (ellentétben a katolikus egyházzal). A Zsinat 

feladata volt az iskolák működtetésének törvényi feltételeit biztosítani. A törvények 

megfeleltek, de mégis a garancia hiányzott arra, hogy „a református iskolák és főiskolák 

szelleme és azokban a református keresztyén felfogás uralma intézményesen is 

                                                 
254 DRE jegyzőkönyv.1928.123.p. 
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biztosíttassék” – ahogy Sebestyén Jenő ezt megfogalmazta a Kálvinista Szemlében.255 A 

fenntartási nehézségek miatt állami kézbe került sok iskola. Állandó és valós sérelem volt, 

hogy a minisztérium jobban támogatta a katolikus intézményeket. A reformátusok háttérbe 

szorulásukat méltánytalannak és igazságtalannak érezték, számtalan fórumon előadták 

sérelmeiket, Ravasz László is hangot adott ezeknek. Több írás bírálta azt a liberális 

egyházpolitikát is, melynek következménye ugyancsak hátrányosan érintette a református 

intézményeket. A főváros kegyura256 volt a katolikus egyháznak ezen a jogon templomokat 

építettek az adózók pénzéből. Szabó Imre esperes erőfeszítéseket tett annak érdekében, 

hogy az egyháztámogató un. fővárosi segély megszerezhető legyen a reformátusok 

számára is, ha nem is egyenlő, de legalább arányos mértékben. A „Református Élet” 

hasábjain is a közvéleményt tájékoztatták ezekről a kűzdelmekről, az alábbiakban Szabó 

Imre esperesi jelentéséből idéztek: „A Székesfővárossal való rendezetlen kérdéseinknek 

rendezését akarjuk….A Székesfővárosnak nem jó a lelkiismerete a kegyúri kérdés eddigi 

tágkeblű osztogatásában s a felekezeti segélyek szűkkeblű, kínos-keserves juttatásában. Mi 

ezt a kérdést, míg megnyugtató megoldásra nem viszi a főváros vezetősége, többé 

elnyugodni nem engedjük. Igen mélyre ható felekezeti ellentétek magvát hintette el a 

főváros a felekezeti segélyezésnek ilyen módon való kiszolgáltatásával. A fővárosi 

reformátusság mind szélesebb köreiben hangot adunk ennek az elégedetlenségnek, ennek 

az igazságtalanságnak,amely a mostoha gyermek sorsára emlékeztet.”257 Többszöri 

kérelem beadása után kialakult a „fővárosi segély” rendszere, s ennek segítségével az új 

Lónyay utcai gimnázium és öt új református templom épülhetett meg az 1930-as, 1940-es 

években.258 

A finanszírozási kérdésekhez tartozott a népiskolák tanítói államsegélyezésének ügye. A 

kérdés újbóli szabályozását ifj. Szabó Aladár a sajtóban259 sérelmezte és elemezte ennek 

káros hatásait, sürgette a konvent erélyes fellépését annak érdekében, hogy a finanszírozás 

változásairól időben értesüljenek az intézmények. Szabó azt is javasolta, hogy a kisebb 

iskolafenntartó gyülekezeteket az egyházkerületek támogassák, hogy fennmaradhassanak 

az ősöktől örökölt iskolák. 

                                                 
255 SEBESTYÉN Jenő:A református iskolák.In:Kálvinista Szemle 1921.II.évf.24.sz.1-2.p. 
256 Kegyuraság, kegyúri jog (lat. Ius patronatus): bizonyos személyeknek vagy személyek csoportjainak az 
egyházi hatóság által adott kiváltsága, mely főként valamely egyházi hivatal viselője kijelölésében való 
részvételre vonatkozik, és templom karbantartásárnak, ill. felújításának kötelezettségével, valamint más 
terhekkel járhat.Katolikus lexikon I-IV. Szerk. BANGHA Béla.Bp.1931-1933.II.k.138.p. 
257 Budapest és a reformátusok.Szabó Imre esperes esperesi jelentéséből.In:Református Élet 
1936.évf.III.évf.sz.350.p. 
258 NAGY Zsombor:Szabó Imre.In:KÓSA 2006.583.p. 
259 Ifj.SZABÓ Aladár:Energikus iskolapolitikát!In:Kálvinista Szemle.1924.V.évf.9.sz.1.p. 
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A református egyház és iskolarendszerének kérdéseit elemezve Ravasz írta, hogy a 

Dunamelléki egyházkerületben az egyházközségek terheinek 50-80%-át az iskolafenntartás 

jelentette.260  A magas fenntartási költségekkel volt magyarázható az iskolaösszevonások 

gyakorlata, melynek során vagy a református felekezeti jelleg tűnt el, vagy az iskolák 

teljesen megszűntek. 

A fenntartási költségek mellett jelentkeztek olyan kiadások is, melyek nagyobb összeget 

jelentettek. A tanügyi hatóságok előírhatták az iskolák renoválását, újjáépítését, vagyis 

ugyancsak Ravasz megfogalmazásában „a felekezet fizet és az állam parancsol”. Ezeket a 

szigorú előírásokat egy olyan időszakban kellett teljesíteni, amikor az államsegélyeket 

megvonták, vagy jelentősen csökkentették. Ezek az államsegélyek a tandíj mellett a 

bevélekhez járultak hozzá – de nem a szükséges mértékben. Szabó Aladár 3 pontban 

foglalta össze javaslatait a református iskolák megmentése, református jellegük megőrzése 

érdekében. Ezek: 1. Arányos állami támogatás kiharcolása. 2. Iskolafenntartó gyülekezetek 

fokozottabb támogatása esetleg egy „református iskolaalap” létrehozásával. 3. 

Öntudatosabb református tanító és tanár gárdát kinevelni.261 

Az államsegélyek mértéke, értékének megőrzése (valorizálása) állandó, ismétlődő 

problémát és feszültséget okozott az egyház és az állam között, ezt bizonyítja az ezzel 

kapcsolatos levelezés a konvent és a minisztérium között. A koventi felterjesztésre 

általában a vallás és közoktatásügyi miniszter leiratban válaszolt. A válaszban általában 

ígéretet tettek arra, hogy a pénzügyminiszterrel tárgyalás alá veszik a problémát. Konkrét 

példa az alábbi jegyzőkönyvi bejegyzés, mely rögzítette, hogy : „az egyházkerületi 

közgyűlés az értesítést tudomásul véve a maga részéről is a kerületi iskolák helyzetét 

ismervén, égetően szükségesnek tartja, hogy a szerződésben biztosított fenntartási 

államsegélyek teljes értékükben bocsáttassanak a fenntartók rendelkezésére.”262 

 

b. Nem megfelelő intézményi struktúra, szerkezet. (Szakképző iskolák hiánya, túl sok 

középiskola, kevés internátus, kevés kisdedóvó)  

A lassan kapitalizálódó (ipari fejlődés), de alapvetően mindvégig agrár országban, ahol a 

mezőgazdaságban dolgozók aránya az össznépességen belül többségben volt és ahol a 

református vallásúak nagy része vidéken, mezővárosban, falun, tanyán élt, nem létesült 

megfelelő számú mezőgazdasági szakiskola sem állami fenntartású, sem református 

                                                 
260 RAVASZ 1992.180.p. 
261 Ifj.dr.SZABÓ Aladár:Iskoláink veszedelme.Kálvinista Szemle.VIII.évf.1927.47.sz.1-2.p. 
262 DRE IMRE jelentés 1926.147.p. 
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szakiskola. A felső népiskola a mezőgazdasági irányú alapfokú képzést és az általános 

képzést kívánta ösztönözni, de mint iskolatípus életképtelennek bizonyult. Később a 20. 

század elején mezőgazdasági jellegű ú.n. ismétlő iskolákban a tanterv különféle szakirányú 

ismeretekkel és gyakorlatokkal (a méhészettől a selyemhernyó-tenyésztésig) bővült.263 De 

a református iskolahálózatban ilyen intézményeket nem találunk. 

Ugyancsak a kívánatosnál kevesebb polgári iskola működött, ez az iskolatípus a XIX. 

századi polgárosodás következtében alakult ki és nem volt hagyománya, a református 

szülők gyermekeiket inkább középiskolába iratták. Református polgárik a nagyobb 

városokban működtek Budapesten és Debrecenben. A Dunántúlon csak pápán, a 

Tiszáninnen pedig egyáltalán nem volt ilyen iskolatípus.264 

Az 1934. XI. tc. a középiskolák fajtái között különbségeket megszüntette. A Konvent az 

uniformizálástól féltette a református oktatás és nevelés sajátos karakterét. A középfokú 

szakoktatás sokáig törvényi szabályozás nélkül, spontán a piac hatása alatt működött, 

törvényi szintű szabályozás 1938-ban történt.265 Ennek eredményekpééen Csurgón, majd 

Szeghalmon alakult mezőgazdasági középiskola. A mezőgazdasági szakképzés gondja volt 

még, hogy néhány kiemelkedő közép- és felsőfokú intézménytől eltekintve nem volt 

szervezett és szabályozott szakemberképzés. A református egyház tudva, hogy az 

egyházhoz tartozók jelentős százalékban a mezőgazdaságban dolgoztak (őstermelők, 

kistermelők, napszámosok, házi cselédek) és a tanulástól sokszor elzárva éltek, ezért 

kezdték megszervezni a faluszeminárium intézményét. 

Ismert a debreceni és a sárospataki falukutató mozgalom kialakulásában a református 

főiskolai és egyetemi ifjúság szerepe.266 

A mozgalom előzménye Sárospatakon az 1920-as években a cserkészet és a Magyar 

Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség volt. E szervezetek már a huszas évek végén 

tudatosan fordultak a falu felé.267 A sárospataki falukutató mozgalom akkor nyert 

szervezett formát, mikor Szabó Zoltán lett a teológia professzora és Újszászy Kálmánt 

pedig a pedagógia és filozófia tanárává nevezték ki. Szabó Zoltán a négy református 

teológiai akadémia képzési céljaira tervet dolgozott ki, fontos meglátása volt, hogy a kis- 
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és törpefalvak számára is kell lelkészeket képezni. Tőle származik a jelszó:”arccal a falu 

felé”.268 

Hogy az az újtipusú lelkészképzés milyen legyen, Újszászy Kálmán szociológiai 

szemináriumán formálódott ki. Az órákon a hazai szociológiai irodalom műveivel 

ismerkedtek meg (Czettler Jenő a mezőgazdasági szociálpolitikáról írt könyve, Weis 

István, Braun Róbert írásai), a harmincas években pedig a népi írók tartottak Patakon 

előadásokat: Szabó Pál, Fülep Lajos, Móricz Zsigmond. A legfontosabb azonban a tanárok 

és diákok szerint is az u.n. kiszállások voltak, amikor a kiválasztott faluban 10-14 napot 

töltöttek el. A falu tanulmányozásához a professzor útmutatót is készített, mely 1936-ban 

megjelent, címe: A falu. Újszászy szerint a tanítványoknak nemcsak megismerni kell a 

falut, hanem kötelességük nevelni. is. 

A sárospataki falukutatók három tájegységen végeztek érdemi munkát: Tokaj-Hegyalján, a 

zempléni-abaúji Hegyközben és a Bodrogközben. E gyűjtések és feldolgozások anyagát a 

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei őrzik.269 

A faluszemináriumokból szervesen következett a népfőiskolák gondolata. A forradalmak 

után kezdődő, de az 1920-as évek végére elsorvadó népfőiskolai mozgalom a 30-as évek 

közepén újra indult. Dán és svéd példák alapján Szabó Zoltán professzor szervezte meg az 

első népfőiskolai tanfolyamot, ahol 36 hallgató volt. 1944-ig Sárospatakon 300-nál több 

fiatal vett részt ilyen tanfolyamon.270 Veszprémben és még több helyszínen rendeztek a 

későbbiekben népfőiskolai tanfolyamokat, melyen több száz falusi fiatalt képeztek. A 

népfőiskola a falunevelés, nemzetnevelés jegyében a falut kulturális javakhoz kívánta 

juttatni. 1951-ig működtek, amíg meg nem szűnt a pápai és a sárospataki teológiai 

akadémia. 

A népfőiskola bármennyire is jelentős volt, nem pótolhatta a szakiskolákat. Az elemi vagy 

polgári iskolába járó gyermekek közül nem tudtak magasabb református gazdasági 

iskolába továbbmenni, mert ilyen iskola nem volt. A legnagyobb hiányossága a református 

közoktatásügynek ez a nem a tényleges társadalmi-termelési igényeknek megfelelő 

intézménytípusi szerkezet volt. 

Történelmi okokból ugyanakkor nagy számban alakultak középiskolák. A Konvent 

szükségesnek tartotta az internátusok építését, mert így nagyobb vonzáskörzetből jöhettek 

diákok. Csurgón Pápán, Debrecenben, Mezőtúron, Sárospatakon fiúgimnáziumok 
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működtek. A tanulók közel fele távolabbi vidékekről származott. Előnye volt még az 

internátusnak, hogy a „köztartások és „jótétemények” segítségével a szegényebb szülők 

gyermekeit támogatták, ezért is volt népszerű a kollégium. Az internátusok száma 

jelentősen bővült, 1920-ban 9, 1940-ben már 30 internátus működött271, de az igényeknél 

kevesebb férőhely volt. A konviktusi díj (200-300 P) és a tandíj igen magas volt, de 

kedvezményekkel, ösztöndíjakkal és egyéb jutalmakkal igyekeztek támogatni a diákokat. 

Különösen Budapesten volt kevés a kollégiumi/internátusi férőhely, de országszerte is, 

különösen a fiúiskoláknál 19 iskola közül csak 14-ben volt bentlakási lehetőség. Pedig a 

refromátus oktatásügy ebben az időszakban is kiemelten fontosnak érezte, hogy a sok 

tehetséges tanyasi, falusi diák magasabb szintű iskolákban tanulhasson. Az 

internátusokban különféle iskolák tanulói számára kínáltak elhelyezései lehetőséget. 

Az érettségi után felsőfokú tanulmányokat folytatott a diákok többsége. Ezzel fontos cél, a 

refromátus értelmiség utánpótlása megvalósult. Sőt kiemelkedő tehetségeket is képeztek 

ezek a középiskolák. Korszakunkra jellemző a reformátusok felülreprezentáltsága, vagyis 

felelősségteljes pozíciókban, a közélet és politika területén nagyszámú közéleti ember volt. 

A középiskolákban az értelmiségiek gyermekei mellett a kisbirtokosok gyermekei tanultak. 

A szegényebb földműves, napszámos gyermekek a kívánatosnál jóval kisebb arányban 

jártak középiskolába. Igy a társadalmi felemelkedés lehetősége igen szűk volt számukra. 

Kevés kisdedóvó működött, amely a nők fokozott munkába állásával nem tudta az 

igényeket kielégíteni, pedig a legkisebbkorú gyermekek református nevelésének 

jelentősége vitathatatlan. 

A református egyház fenntartásában összesen 7 tanító-és tanítónőképző intézet működött, 

ezek nem tudták a református iskolák tanítószükségletét kielégíteni. Az intézményekbe 4-5 

szörös volt a túljelentkezés, hiszen biztos állást remélhettek a végzett diákok. 

A gazdasági válság is fokozta a tanítóhiányt, ezért a Konvent lelkész-tanítói állások 

létesítését és képzését lehetővé tette. 1934635-ben Nagykőrösön és Sárospatakon indult 

ilyen képzés, de nem vált általánossá.272 

A legnagyobb problémát azonban a két világháború között a református tanárok 

utánpótlásának a biztosítása jelentett. Erre a képzésre a debreceni kollégiumi rendszer 

keretében került sor, 4 éves volt, átlagosan 30 diák tanult 11 féle humán és 2 reál szakon. 

Ezt az intézetet a Tiszántúli Egyházkerület tartotta fenn. Különösen a világnézeti tárgyak 
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tanítása igényelt volna megfelelő képzetséggel és elkötelezettséggel rendelkező 

pedagógusokat. 

 

c. Vallásoktatás 

A vallásoktatás problémáit Ravasz püspöki jelentéseiben is rendszeresen taglalta. Több 

református iskolában sem volt megfelelő képzettségű vallástanár. De még nagyobb gondot 

jelentett az, hogy a nem református iskolákban állami tanítók végezték a vallástanítást. 

Néhol katolikus hittanoktató volt, sőt arra is volt példa, hogy görögkeleti vallású volt a 

hitoktató – ami egy református iskolában nem elfogadható. A budapesti gyülekezet 

legnagyobb problémája is a vallástanítás volt. Budapest nem tudta vallástanításai feladatait 

megoldani és ebben a küzdelemben az állam is csak mérsékelten segített, a város pedig 

alig. Főleg a katolikusokkal összehasonlítva tűnt úgy, hogy ők bőkezűbben kapják a 

támogatást, Szabó Imre esperes jóvoltából a „fővárosi segély” végül a reformátusok 

számára is megnyílt. 

Budapesten a református egyház mintegy 100.000 lelket számlált, 12.000 gyermeket heti 

900 órán át tanítottak273  - de nem kaptak segítséget a várostól, sőt a megszavazott összeg 

sem jutott el adminisztrációs nehézségek miatt. Nem lehetséges, hogy az állam és a város 

közötti vita miatt csődbe jusson a vallástanítás – érvelt Ravasz László. Nehezményezte, 

hogy a rendeletek, törvények a katolikusoknak kedveznek. Az államsegély megszűnt 

azokon a helyeken ahol a népesség kipusztult (egyke-probléma). Leginkább elemi 

iskolákat érintett ez. A vallásoktatás kérdése Budapesten megoldódni látszott, amikor a 

székesfőváros jól fizetett vallástanítók alkalmazására tett ígéretet. Az új tanári állások 

létrejöttéért az egyházkerület háláját fejezte ki – s remélte, más településeken is e megoldás 

alkalmazható lesz. 

A vallásoktatás kérdéseit részletesen a budapesti egyházmegyében rendeletileg is 

szabályozták. Ebben részletesen felsorolták, ki végezhet vallásoktatást: lelkipásztor, 

vallástanár, vallásoktató lelkész, vallásoktató segédlelkész, segédlelkész, vallásoktató 

tanító274. Külön szabályrendelet foglalkozott azzal az esettel, ha nem református iskolában 

végeztek vallásoktatást. 

Ravasz iskolalátogatásai során a hittanórákon azt tapasztalta, hogy a Biblia távoli, száraz 

tananyag maradt a gyermekek számára és nem élő, hasznos üzenet. Az oktatás színvonalát 
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és módszertanát kívánták javítani azzal, hogy a tanügyi bizottság javaslatára az 

egyházkerületi közgyűlés külön vallásoktatási szakosztályt alakított. Az 1927. évi 

egyházkerületi közgyűlés 190.sz. határozatával megalakított vallásoktatási bizottság 

előadójául az egyházkerületi elnökség Budai Gergely theológiai magántanárt bízta meg.275 

Feladata volt általában a vallásoktatás ügye, különösen pedig a nem-református iskolák 

református vallásoktatásának, ezzel kapcsolatban a nem református iskolába járó 

református növendékeknek nyilvántartása, az erre vonatkozó jelentések tárgyalása, 

javaslatok előterjesztése. A részletesebb szabályozást Az egyházkerületi Vallásoktatási 

Rendtartás tartalmazta.. A bizottság tagjainak espereseket, továbbá B.Pap Istvánt, 

Muraközy Gyulát, Budai Gergelyt, Csürös Istvánt és Farkas Kálmánt választotta meg.276 

Ezen a közgyűlésen foglalkoztak a leányinternátus létesítésének fontosságával, 

határozatokat is hoztak, mivel az egyházkerületi közgyűlés annak tudatában volt, hogy „a 

középfokú leánynevelés teljes kiépítése az egyházi élet kifejlődése, az egyház erejének 

megőrzése és fejlesztése szempontjából mellőzhetetlen és halaszthatatlan.”277 

 

d. Nőnevelés 

A nőnevelés kérdésének részletesebb taglalása nem tárgya e dolgozatnak. Rövid történeti 

visszatekintés mégis szükséges, hiszen hazánkban is már korán, a XVII. század végén 

jelentkezett a nők egyenjogúsítására és magasabb művelődési igényeire irányuló 

mozgalom. Gróf Teleki Blanka már 1845-ben követelte a magyar leányoknak az egyetemre 

való bocsátását. Az állami leánynevelés gondolatát gróf Brunswick Antal vetette fel 1791-

ben az akkori országgyűlés közoktatási bizottságában. Az 1806. évi Ratio Educationis is 

külön foglalkozott a magasabb leányneveléssel.278  A magasabb fokú leányképzés törvény 

útján való rendezését jelentette az 1868.XXXVIII.T.c., mely a polgári iskolát és a 

tanítóképző intézetet megszervezte. 1875-ben főleg a német mozgalmak hatására Trefort 

Ágoston miniszter megalapította a budapesti m.kir. állami felső leányiskolát. Ez intézet 

célja volt, hogy a leányok számára „nemük sajátosságait szem előtt tartva oly általános 

műveltséget nyújtson, mely egyfelől élethivatásukhoz szükséges, másfelől megfelel az 

általános műveltségnek. Ezt az intézményt középiskolai jellegű iskolának szánták. 

Ugyancsak a német példa hatására Wlassich Gyula miniszter 1895-ben királyi rezoluciót 

                                                 
275 Budai Gergely (1887-1974) református teológiai tanár. 
276 IMRE Sándor egyházkerületi jelentése.1928.178.p. 
277 Egyházkerületi közgyűlés 1928.180.p. 
278 SOMOGYI József:Hazánk közoktatásügye a második világháborúig.Bp.Eggenberger-féle 
Könyvkereskedés.1942.111.p.(továbbiakban SOMOGYI 1942.) 



 107 

eszközölt ki, mely szerint az egyetemek orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti 

tanfolyamaira nők is felvehetők legyenek – s intézkedett arról is, hogy egyelőre, mint 

magántanulók a fiúgimnáziumokban érettségit tehessenek.279  

A magyar református egyház nevelői érzékét bizonyítja, hogy felismerte a már  Európa 

szerte jelentkező igényt a nők magasabb fokú nevelésére. És az egyház felelősségét is 

bizonyítja, hogy már 1825-ben Debrecenben, majd 1846-ban Miskolcon indult leánynevelő 

intézmény. 1867-68-ban pedig Török Pál püspök irányításában 8 éven át mint magasabb 

református leánynevelő iskola működött a Kalocsa Róza magánintézet Pesten.280Az 

igények növekedése, s az a gazdasági, társadalmi kényszer, hogy a lányok is rászorultak a 

fiúkkal egyenrangú végzettségre végül is életre hívta a leánygimnázium és leánylíceum 

intézményét, az 1926. évi XXIV.t.c. szerint. Az egyházak is jól érzékelték azt a növekvő 

társadalmi igényt, mely a nők munkába állításában is jelentkezett. De a művelt, képzett nő 

ideálja nem homályosíthatta el a tradicionális, biblikus nőideált. A hagyományos női 

szerep vállalását az egyház továbbra is fontosnak ítélte: az otthon melegét biztosító feleség, 

a család összetartója és az utódok nevelését végző anya. Mégis a korszellem, a női 

mozgalmak hatása és a gazdaság munkaerő szükséglete is a lányok képzését igényelte. 

Nemcsak a hagyományos háztartási ismereteket kívánták elsajátítani a világra egyre 

nyitottabb fiatal leányok vagy a hagyományos képesítéseket, mint a gyors és gépírás, 

hanem a felsőfokú képzés is vonzotta a tehetségesebbeket. A tanítónői pálya sőt az orvosi, 

műszaki pálya is egy-egy nagyon tehetséges diák előtt megnyílt. A női ideált megvalósítani 

– a művelt, ápolt nő, hű feleség és odaadó anya – sokszor az élet rideg valósága is 

megvalósíthatatlanná tette. A háborúk, meghurcoltatások sok férfi, apa elvesztése a nőket 

sokszor rendkívüli helytállásra kényszerítette. Sokaknak családfői, családfenntartó szerepet 

is kellett vállalni s az otthon sem volt már az a stabil, biztos hely ezreknek – a menekülés, a 

front és a gazdasági nehézségek, válságos idők alatt. A kényszerek, az idők viharai sokszor 

felülírták a rózsaszín leányálmokat. 

Ezért is vált igen fontossá, hogy a református egyház intézményesen gondoskodott a 

tehetséges továbbtanulni akaró lányok gimnáziumi képzéséről – a kevés vidéki iskola 

mellett ezért nagy jelentősége volt a Baár-Madasnak, ahol magasszintű ismereteket, 

modern nyelveket és általános műveltséget szereztek – de ez az iskola csak a szűk elit 

részére volt elérhető. A tömeges igények számára a polgári kínált tanulási lehetőséget, 
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pedig a munkaerő piac igényelte volna nagyobb számban is a magasan képzett női 

munkaerőt. A magasabb képzettség, a sokoldalú tudás az újabb háború, az ostrom és a 

„nehéz idők” beköszöntével, a nők számára is felértékelődött, sokszor az önálló 

egzisztencia megteremtésének lehetősége a túlélést, a megmaradást is jelentette.  

 

e. Tanárok minősítése 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 38.700/1936.V.1.ü.o. számú rendeletével a 

közvetlen rendelkezés és vezetés alatt álló iskolákra vonatkozólag részletes utasításaival 

rendezte a minősítés kérdését. Vagyis kötelezte az egyházi iskolákat is arra, hogy a 

tanáraikról, igazgatókról adatokat szolgáltassanak, s minősítést végezzenek. 

A református oktatás minőségét, színvonalát minden intézménytípusban alapvetően 

meghatározta a pedagógus képzettsége, tudása és elhivatottsága, személyisége. A tanárnak 

mint nevelőnek meghatározó volt a hitelessége, vagyis az, hogy református pedagógusként 

hogyan tudott vonzó példát mutatni a növendékeknek, mennyire váltak követendő mintává 

és valóságos, természetes magatartássá oktatói, nevelői munkája során azok az értékek, 

melyeket az Ige alapján a református iskolák közvetíteni akartak.  

Az egyetemes tanügyi bizottság 40/1937. számú határozati javaslatában az „egyetemes 

konventünk elrendeli, hogy közép- és középfoku iskoláink igazgatóiról és tanárairól a 

személyi adatokat is tartalmazó ugynevezett minősitései táblázatok vezettessenek, a 

minősités az érdekelttel szemben nyilvános, mással szemben – kivéve a felettes egyházi 

főhatóságokat – titkos. A tanárokat az igazgató meghallgatásával, az igazgatókat pedig az 

igazgatótanácsi elnök meghallgatásával az egyházkerületi tanulmányi felügyelő minősíti. 

A tankerületi főigazgatóságokhoz, esetleg a vallás-és közoktatásügyi miniszterhez 

felterjesztendő ily minősitési táblázatok csak az igazgatókra, illetve a tanárokra vonatkozó 

személyi adatokat – minősités nélkül – tartalmazzák. E minősitési táblázat egyik példányát 

az igazgató örzi, másik példánya az egyházkerület püspökéhez terjesztendő fel.”281 

 

PAPP Ferenc középiskolai szakelőadó 1937-ben részletesen ismertette a közép- és 

középfoku iskoláktól beérkezett a tanárok minősítésével kapcsolatos véleményeket. 

Hangsúlyozta, hogy nem követheti az egyház a tanárok állami minősítésének rendjét, 

hiszen a református iskolák szervezete, tanárainak jogi helyzete egészen más, mint az 
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államié. Annak a magasabb követelménynek, amelyet református iskolával szemben 

támaszt az egyház és a református közvélemény, meg kell nyilvánulni a minősítésben is. 

A minősítési eljárással kapcsolatos vélemények sokszínűsége, változatossága – néhol a 

teljesen eltérő érvelés jól példázza, hogy egy viszonylag egyszerű kérdésben is mennyire 

eltérő álláspontokat, véleményeket képviseltek a református iskolák tantestületei. Meglepő 

számban az intézmények egy része - bár törvényi kötelezettség írta elő - nem helyeselték a 

minősítés intézményének bevezetését, aminek indoklása is érdekes volt: a tévedést és a 

szubjektivitást emelték ki. Vita bontakozott ki azzal kapcsolatosan is, hogy az igazgató 

egyedül készítse a minősítéseket, vagy pedig a tanári testületből választott tagokkal együtt 

egy bizottság végezze ezt a munkát.  

Papp szerint a legindokoltabbnak látszott az egyetemes tanügyi bizottság javaslata, 

melyszerint a tanárokat az igazgató, az igazgatókat az igazgatótanácsi elnök 

meghallgatásával az egyházkerületi tanulmányi felügyelő minősítse. A tanulmányi 

felügyelő ugyanis kívül állt a tanári testületen. Ezért az objektivitást és egységes mérték 

szerint való értékelést biztosított. Az állami tanárok minősítésénél alkalmazott 

szempontokat elfogadta, a számokkal való minősítést azonban az egyes tanári testületek 

ellenzése miatt nem javasolta. 

 

Az egyetemes konvent 194/1937. számú határozata, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

úr 38.700/1936.V.1.ü.o.számú, a tanárok és tanítók egységes minősítése tárgyában kiadott 

rendelete, valamint polgári iskoláink, tanító/képző-intézeteink és középiskoláink tanári 

testületei többségi véleményének szemmel tartásával Papp az alábbi javaslatot terjesztette 

elő: 

 

„1.Egyetemes konventünk elrendeli – 194/1937, hogy közép- és középfokú iskoláink 

igazgatóiról és tanárairól minősítési lapok vezettessenek, e minősítési lapok a tanár nevelő, 

tanitómunkájára, egyéniségére való vonatkozásban minősítést is tartalmazzanak. A 

minősítés az érdekelttel szemben nyilvános, mással szemben – kivéve a felettes egyházi 

főhatóságokat – titkos. E minősítési lapok egyik példányát az igazgató  őrzi, másik 

példánya az egyházkerület püspökéhez terjesztendő fel. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úrhoz felterjesztendő minősítési lapok csak a tanárok személyi és szolgálati 

adatait – minősítés nélkül – tartalmazzák. 
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2.A minősítéseket ötévenként hasonló módon újból ki kell állítani  és felterjeszteni. 

3.Igazgató ellenőrzi az adatokat stb. 

4.A minősítő bizottság összetétele  A minősítő bizottság tanártestületi tagjainak 

megbizatása három évre szól. 

5.A minősítés szempontjai: 

 

I.tanitás munkája 

a.,tárgyi tudás 

b.,tanitásának tervszerűsége 

c.,tanitási módszere 

d.,tanitásának eredménye 

e.,helyesen itéli-e meg az eredményt? 

II.nevelői tevékenysége: 

a.,tanitási órái 

b.,óráin kívül 

III.hivatali buzgalma 

IV.egyéni és társadalmi magatartása 

V.egyháziassága ?[sic!] 

VI.figyelmeztetésben részesült-e az utolsó 10 évben? 

VII. Volt-e fegyelmileg büntetve? 

VIII. Alkalmas-e igazgatói állásra? 

 

6.A minősítés rövid jellemzéssel, számbeli osztályzás mellőzésével történik 

7.Ha a tanár nevelő- tanitó munkájában változás áll be, a tanári testület a minősítés 

módositásának időközben beálló szükségességére a felügyelő figyelmét felhivhatja. 

8. A minősítési lapok a tanár működése alatt nem selejtezhetők ki. Ha a tanár más 

református intézethez választatik át, az igazgató az összes minősítési lapokat uj intézete 

igazgatójának küldi meg. 

9. Református közép- középfoku iskoláink igazgatóinak és tanárainak minősítése az 

egyetemes konvent által egyidejűleg kiadott minősítési lapon történik. 282 
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III.4. Vélemények a református oktatáspolitikáról a XX. század elején  

 

Imre Sándor283 az Országos Középiskolai Tanáregyesület közgyűlésén már 1912-ben 

előadta a középiskola gyökeres reformjáról szóló elképzeléseit.  Megállapította, hogy a 

reformok szükségességében széles egyetértés van, de a reformjavaslatok szerteágazóak és 

a pedagógiai célokban sincs konszenzus. Azt is hangsúlyozta, hogy nem lehet kiragadni az 

iskolarendszerből egy típust, hanem a többi iskolafokokra és típusokra is tekintettel kell 

lenni – rendszerben kell vizsgálódni. „Tehát a köznevelés reformjáról csak az egész 

köznevelés keretében lehet szó.” 284 Húsz évvel később őt bízta meg az Egyetemes 

Konvent, hogy mérje fel a református iskolák állapotát és készítsen tervezetet a református 

egyház művelődéspolitikájának egységes szabályozásáról. Ebben alaptételeket fektetett le 

– például a református egyház jogát iskoláinak fenntartására és fejlesztésére. Elismerte az 

állam főfelügyeleti jogát. Hangsúlyozta, hogy az egyház kötelességének tartja, hogy 

híveinek teljes körét egyházi nevelésben részesítse. Kitért az iskolán kívüli nevelés 

(családgondozás, ifjúság gondozása) problémakörre is. Elképzeléseivel később részletesen 

foglalkozunk. 

 

A középiskolai tanáregyesület rendezvényén 1916-ban Debrecenben a református 

oktatásügy kérdéseiről Dóczi Imre285 tartott előadást. Történeti áttekintésében kimutatta azt 

a kedvezőtlen folyamatot, melynek során a magyar kálvinizmus elvesztette a magyar 

kultúra építésében vezető, meghatározó szerepét. Mária Terézia rendeletében (1777. Ratio 

Educationis) is a vallás nevelőintézeteinek tekinti az iskolákat, melyek az „egyház 

önfenntartásának eszközei”, „mindenestől az egyház testéhez tartoznak”.286. Az 

évszázadokon keresztül kimagasló tudományos eredményeket is felmutató kollégiumok is 

visszaszorultak – Pápa jogakadémiája és tanítóképzője megszűnt, Debrecen  akadémiai 

tanszaka alakult át állami egyetemmé. Dóczi felhívta a figyelmet arra, hogy míg a XVIII. 

század végén kis gimnáziumok szűntek meg, addig az 1868.XXXVIII.t.c. után számos 

népiskolát kellett bezárni, mert a fenntartásuk a gyülekezetek számára lehetetlenné vált. Az 

1899-1913 évek között, tehát 14 év alatt 300-zal csökkent a református népiskolák 

                                                 
283 Imre Sándor (1877-1945) pedagógiai író, művelődéspolitikus. 1900-1908 között a kolozsvári református 
gimnázium  tanára. 1934-ben Budapesten lett egyetemi tanár.  
284 IMRE Sándor: A középiskola gyökeres reformjának előkészítése. Bp. 1912.6.p. 
285 Dóczi Imre (1849-1930) Gimnáziumi tanár, 1898-tól a tiszántúli egyházkerület középiskolai felügyelője. 
A konvent tagja és mindhárom budapesti zsinat résztvevője. Az Országos Református Tanáregyesület elnöke. 
1917-től a teológia díszdoktora.(ZOVÁNYI 1977. 154.p.) 
286 Egyházi I.t.c. 3.§ 
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száma.287 Az előadó megállapította, hogy nem létezik református tanügy. Nincs koncepció, 

átfogó elképzelés arra vonatkozóan, hogy a kedvezőtlen folyamatokat hogyan lehet 

megszüntetni és milyen prioritásokat jelöljenek ki a református iskolaügyben, milyen célok 

elérést szorgalmazzák, s az egyház milyen intézményrendszert működtessen és milyen 

forrásokból. A magyar közoktatásügy jellegzetességéről is szólt, nevezetesen arról, hogy 

az egyetemi és a szakoktatás kivételével az oktatás 70 %-ban a hitfelekezetek kezén volt, 

mégis az állam nyomta rá bélyegét. A törvényhozás és az államsegély útján az elemi 

iskolák, gimnáziumok, tanítóképző intézetek és jogakadémiák túlnyomó többségének 

szervezeti felépítését, tantárgyaikat és tanrendszerüket az állam szabta meg. Néhány 

iskolatípusra létezett református tanterv, de az az állami tanterv másolata volt. Dóczi 

értékelése szerint a református gimnáziumok nem rosszabbak az állami, vagy más 

felekezeti iskoláknál, de definiálni szükséges, mi teszi őket református iskolákká. A 

református szellem erősítése – melynek része a felvilágosult liberalizmus, demokratizmus, 

vallásos türelem, szabadság- és hazaszeretet – nemzeti érdek lenne. A református iskolák 

csak akkor tölthetik be hivatásukat, missziójukat, ha képesek lennének a református 

szellemben való nevelést biztosítani. Ha a felnövekvő nemzedék világnézetét befolyásolni 

tudnák, ha a nevelés minden fokán a református értékeket – minőségi tudást, erkölcsöt 

tudnának közvetíteni az iskolák, s a jó tankönyvek mellett hiteles, hitvalló tanárok, tanítók 

tanítanák, nevelnék a fiatalokat. „A tanító az iskola éltető lelke, aki életet visz a tanterv 

szervezetébe, egyénisége, szava, tette s példaadása lelkeket alakít, érzés- és 

gondolatvilágot teremt, tekintély a gyermeknek, eszmény az ifjúnak”.288  Dóczi előadása 

végén hangsúlyozta a leendő pedagógusok református szellemű nevelésének fontosságát és 

egy átfogó tanügyi program kialakítását sürgette, mely egységes egészként tekint az 

intézményhálózatra, s egy minőségi egységes oktatáspolitikát eredményez. 

A Kálvinista Szemle hasábjain Sebestyén Jenő is több írásában foglalkozott a református 

oktatás kérdéseivel. Az 1920-as évek végén új református iskolapolitikát sürgetett, mely 

„biztosítja a teljes iskolai autonómiát, … rendezi az állammal való viszonyt,  tovább 

fejleszti a református iskolák speciális nevelési szellemét s modernné, gyorssá, minden 

változáshoz alkalmazkodóvá teszi iskoláink életét, hogy azok mindig a kor szükségeinek 

megfelelőek legyenek s mindig biztosítsák a magyar református intelligencia és vezető 
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rétegek utánpótlását”.289 A szakszerűség és a szervezettség igénye megfogalmazódott és az 

oktatási színvonal emelése mellett a nevelés hatékonyságának a kérdései is előtérbe 

kerültek, illetve a református iskolák szellemisége. Az egyházat foglalkoztató iskolai 

kérdésekről a református pedagógiai sajtóban többen is véleményt formáltak. S.Szabó 

József cikkében a középfokú iskolák és a főiskolák problémáit tárgyalta. Kiemelte a 

tanintézetek államtól való függését. Panaszolta, hogy a miniszter – az egyház ismételt 

kérésére sem képes az államsegélyek megfelelő módon való valorizálását. Felidézte 

írásában a református tanáregyesület kérelmét (1907!):foglalják törvénybe a felekezeti 

középiskolai  tanárság fizetésének állami kiegészítését. Sajnos ez nem történt meg, a 

fizetéskiegészítés mindenkor miniszteri szabályzatban maradt, így „lebegő” helyzetben 

maradt. Az 1930-as évben lejjebb szállították (a középiskoláknál általában 6 %-kal, a 

tanítóképzőknél 8 %-kal)290 – előzetes értesítés nélkül a fizetéskiegészítést az 

államháztartás súlyos helyzetére hivatkozva. A szerző foglalkozik a református 

tanárképzés problémájával is, megemlítve az 1838-ban kelt Ercsey-Kerekes féle munkát, 

mely a protestáns tanárképző felállításának első terve (paedagogicum et philologicum 

seminarium) volt. A tervek meg is születtek, de végül az állami egyetemen valósult meg 

Debrecenben a tanárképzés. A tanárképző internátus 30-32 tanárjelölt számára biztosított 

helyet évente 1925-től. A legfontosabb világnézeti tantárgyakra (történelem, filozófia, 

pedagógia) nem voltak előadó tanárok évekig, míg végre 1929-ben alkalmazni tudtak 

vezető szaktanárokat is. A református tanárképzésnek egyik formája volt a vallástanári 

vizsga és képesítés. Ennek problémáit is érinti S.Szabó József, hiszen az egyház elsőrangú 

érdeke, hogy kiváló vallástanárokat képezzen. Ez nem sikerült, mert a képzés egyenetlen 

volt, a vizsga színvonala ingadozott, mert a vizsgálóbizottság a négy (kezdetben öt) hazai 

református teológiai akadémián működött, s a vizsga tárgya, s anyaga sem volt egységes. A 

vizsgára jelentkező lelkészek (Sárospataki példa) nem megfelelő tudással rendelkeztek. A 

középiskolák nem választhatnak pedagógust, mert nem voltak lelkészi és tanári 

képzettségű vallástanárok. Miután az önkéntesség nem vezetett eredményre, megoldási 

kísérlet volt a konvent határozata (1929. 102. határozat), mely szerint a teológusok 

négyéves képzésének keretei között történjen a tanítói képzés. (Sárospatakon és Pápán 

megvalósult) A teológiai tanárok 1930-as budapesti konferenciája kimondta, hogy „az 

egyidejű lelkészi és tanítói képzést össze nem egyeztethetőnek tartja a lelkészképzés 
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tudományos és gyakorlati színvonalának megóvásával s bármennyire látja is a megoldandó 

kérdés nagy fontosságát és bármennyire keresi is a tantervrevízió és az esetleg öt 

évfolyamra való kiterjesztés keretében a tanítóképzés megoldását, kielégítő módot erre 

nem talál”.291 

Szabó írása végén üdvözölte a vallásos nevelés felkarolását, a vallástanárok konferenciáit, 

s a missziói bizottság az irányú törekvéseit, hogy a középiskolai vallástanítás sikeresebbé 

váljon, illetve a főiskolai ifjúság vallásos és egyházias nevelése is javuljon. 

A református oktatás és pedagógia kérdéseihez Makkai Sándor is hozzászólt. „Új szellem 

az iskolában” címmel megjelent tanulmányában azt a folyamatot elemezte, melynek során 

a pedagógiai gondolkozás megváltozott, s a személyiség pedagógiáját túlhaladta az idő és a 

pedagógusok figyelmét a szociális szempont felé irányította. A nevelés fő célja lett, hogy 

„a növendék egyéniségét a közösség életébe és céljába betagolja”, tehát a „személyiségtől 

a társadalmon át a nemzethez” ért.292 Egy másik folyamat a pedagógián belül, hogy a 

pedagógusok az elmélet helyett a gyakorlati szervezéssel, az iskola problémáival, illetve a 

kultúrpolitikával foglalkoznak, vagyis szerinte a „nevelési tevékenységnek 

..szükségképpen kultúrpolitikai elgondolássá és munkává kell változnia, vagyis valóban 

nemzetneveléssé”.293 

Makkai tanulmányában felvázolta a pedagógus új típusát, aki már „vezetőből kísérővé 

változik”, vagyis míg a régi nevelő diktált és parancsolt, elmondta az igazságot és 

megkívánta, hogy azt fogadják el – addig „az új nevelő már sokkal szerényebb: tolmácsol, 

és elmondja az ifjúságnak, amit neki Isten izen”.294  De az új nevelésnek is a legfontosabb 

momentuma, hogy a nevelő a saját életével példát mutasson. A nevelő feladata az ifjúság 

erkölcsi jellemének kifejlesztése és hogy az új generációt „öntudatos tényezőként nevelje 

bele a nemzeti kultúrközösség életébe”.295 A tanulmány rámutatott a nemzeti pedagógia 

hiányosságaira, belső ellentmondásaira, hibáira (kritikátlan nemzeti érzés – egyoldalú és 

nem reális, a rossz természettudományos oktatás, mely világnézetet akart adni a tények 

helyett). Összegzésképpen a feladat Makkai szerint a nemzeti, a természettudományos és 

az etikai nevelés helyes alkalmazása a mai ifjúság lelkéhez és törekvéseihez. A nemzet, 

család, egyház értékeit, tekintélyét kell felmutatniuk a nevelőknek. Rajtuk keresztül 

jelenhetnek meg ezek értékként az ifjúság előtt. Az új, kívánatos magyar ember típusát így 

                                                 
291 S.SZABÓ 1931.131.p. 
292 MAKKAI Sándor:Új szellem az iskolában.In:Protestáns Tanügyi 
Szemle.IX.évf.5.szám.1935.május.195.p.(továbbiakban MAKKAI 1935.) 
293 MAKKAI 1935.195.p. 
294 MAKKAI 1935.197.p. 
295 MAKKAI 1935.198.p. 
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jellemezte: - a multra öntudatosan tekintő lélek, a világot nemes intelligencia fényében 

vizsgálja és ismeri, erkölcsi jellem, aki élete értelmét és dicsőségét a lelki szabadságban az 

igazság szolgálatában és a szeretet gyakorlásában látja.” 296 De mindenek felett Isten 

alázatos gyermeke – aki magát és nemzetét az egész világgal együtt a hit által egyedül a 

kegyelemre bízza, hiszen tudja, „semmiféle iskola nem adhat erőt az igazságra való 

eljutáshoz, hanem csak egyedül az, aki Út, Élet és Igazság”.297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
296 MAKKAI 1935.202.p. 
297 MAKKAI 1935.202.p. 
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IV. fejezet 

 

1.A református művelődéspolitika. Imre Sándor tanulmánya 

2.Imre Sándor tanulmányának fogadtatása. Papp Ferenc értékelése, javaslata 

3.Vélemények, javaslatok az oktatásirányítás és művelődéspolitika átalakítására 

4.Magyar református pedagógia. Karácsony Sándor és Ravasz László 

 

IV.1. A református művelődéspolitika. Imre Sándor tanulmánya 

 

Az egyház iskolaügyéről a tanügyi bizottság jelentéseiben és Ravasz évenkénti 

beszámolóiban értesülhetett az egyházi közvélemény. Ezekből a beszámolókból 

kirajzolódtak az iskolák egyedi gondjai és az egész intézményhálózat közös, általános 

problémái. Az egyház iskolapolitikájának alapproblémáját az 1907:XXVII. t.c.-ből 

származtatta. Ez a törvény biztosított a felekezeti iskolák számára rendkívüli, szinte 

korlátlan államsegélyt, de ugyanakkor „elvette a felekezeti iskolák autonómiájából 

mindazt, ami elvehető volt.”298 Az első világháború után az elszegényedett ország új 

törvényekben egyre több feladatot hárított az iskolafenntartókra és az államsegélyeket meg 

csökkentették, néhol megvonták. A terheket főleg a kisebb gyülekezetek nem bírták, így 

sok iskoláról kényszerült az egyházkerület lemondani, vagy a szükséges karbantartási 

munkák elmaradása miatt az épületek düledeztek, s az oktatás körülményei váltak 

méltatlanná. A súlyos gondok megoldása átfogó, új koncepció kialakításával tűnt csak 

lehetségesnek.  

 

Az állam kötelező törvényei minden iskolafenntartóra vonatkozott, így az egyháznak is 

szükségessé vált az intézmények modernizálása, korszerűsítése, a tanári fizetések emelése, 

a nyugdíjhoz való hozzájárulás stb. 

Az egyetemes tanügyi bizottság 1931-ben egyik februári ülésén Kováts J. István299 

bizottsági tag vetette fel, hogy vitassák meg elsősorban a középiskolák fenntartásának 

égető kérdéseit. Hamar világossá vált azonban annak szükségessége, hogy általánosságban 

az egyház oktatási ügyeit országosan is át kellene gondolni az iskolafenntartási terhek 

arányos elosztása céljából. 

                                                 
298 RAVASZ László: V.Püspöki jelentés.1926.18.p. 
299 Kováts J. István (1880-1953) a budapesti Teológiának 1914-1945 között tanára, a tudományművelés 
mellett tevékenyen vett részt az egyháztársadalmi életben. Főműve A keresztyénség és a társadalmi kérdések. 
Bp. 1934.(Gyökössy Endre= RAVASZ 1992.419.p. 
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Ravasz László is sürgős szükségletnek tartotta a tanügyi program egységes rendezését, 

gazdasági és szellemi vonatkozásaiban. Mivel a külső gazdasági nehézségek szorítottak, 

szükséges az egyház tanügyi programját megalkotni. A bizottság alelnökét felkérték, hogy 

egy tanulmányt készítsen, mely az iskolaügyről folyó tanácskozáshoz nyújt anyagot. Az 

adatok az 1929/30. tanévre vonatkoztak. Az előterjesztést Imre Sándor írta és 1931. 

májusában a zsinat egyik ülésnapján 30 zsinati tag jelenlétében hangzott el. A tanulmány 

„Csak bizalmas használatra! Kézirat gyanánt! megjelölést kapta. 

Címe: A magyar református egyház művelődési politikája. 1935-ben a Franklin nyomda 

kiadásában meg is jelent, ez az eredeti tanulmány átdolgozott, újabb adatokkal kiegészített 

változata. 

 

Imre Sándor tanulmánya: „A magyar református egyház művelődési politikája”  

 

A tanulmány fejezetei: 

1. A mai református iskolák és a református egyház iskolaszükséglete 

2.A református oktatásügy mai költségei és az egyház anyagi ereje 

3.Az egyház művelődési szükségletei és a magyar református művelődési politika 

irányelvei 

Ebben az utolsó részben  már a hozzászólók felvetéseit is beépítette. A konvent felkérte az 

elnökséget, hogy az 1936. évi konventi ülés elő terjesszen „olyan tervezetet, amely a 

református egyház követendő művelődéspolitikájának egységes szabályozását lehetővé 

teszi.” 

 

A tanulmány fő koncepciója a központosítás gondolata, ami – bár a református egyház 

hagyományaitól, jelenlegi szervezetétől eltért és idegen volt, mégis az adott körülmények 

között hasznosnak, sőt elkerülhetetlennek tűnik, mert a jelenlegi helyzet fenntartása az 

iskolarendszer hanyatlásához vezetne. Az írás hivatkozik Dóczi Imre 1916-ban írt 

dolgozatára „az egész nevelésügyet áttekintő, egységes, öntudatos tanügyi politikára volna 

szükségünk, amit azonban már maga egyházunk automatikus szervezete is megbénít”.300 

Az 1917. október 22-i zsinaton kimondták, hogy a református iskolaügy széttagoltsága 

történelmi fejlődés következménye, de a fennmaradás és továbbfejlődés útja az 

iskolaügyben is a központi kormányzás irányába kell, hogy elmozduljon. Ezt az akkor 

                                                 
300 DÓCZI 1916.58.p. 
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javasolt központosítást tartotta több mint tíz évvel később Imre Sándor is az egyetlen 

járható útnak. Ő a központosítás gondolatát, javaslatát kiterjesztette nemcsak a 

szellemiekre, hanem az anyagiakra is.  

 

1. A meglévő református iskolák és az egyház iskolaszükséglete  

A szerző iskolatípusonként vizsgálja a statisztikai adatokat és a református népesség 

tükrében tesz megállapításokat. A népiskolákkal kapcsolatosan statisztikai adatokkal 

bizonyítja, hogy szükség lenne még ilyen intézményekre, vagy a meglévők bővítésére.  A 7 

tanítóképző intézet elegendő (3 férfi, 4 női), a 14 polgári iskola (4 fiú, 9 leány) és az 

internátusok száma is megfelelő ( a szentendrei fiú és a budapesti, debreceni, nyíregyházi, 

pápai, pécsi és szentendrei leány). Mivel nem református polgári iskolába sokkal több 

református növendék jár – ezért kívánatos volna új református polgári iskolák szervezése, a 

meglévő iskolák bővítése, a hiányos felszerelés pótlása és az államsegély csökkentése 

miatt veszélyben lévő polgári iskolák megerősítése. 

A fiúiskolákkal kapcsolatosan hiányosságként említi, hogy a 19 ilyen intézményből csak 14 

mellett működik internátus. Különösen égető, hogy Budapesten nincs, ezért hangsúlyosan 

javasolja, hogy a különféle jellegű középiskolák tanulói részére nagyobb internátus 

létesüljön.  Sok tehetséges tanyasi, falusi  gyerek továbbtanulásának akadálya ez, pedig az 

egyház a tehetségek gondozását, a jó képességű diákok továbbtanulását évszázadok óta 

segíti.  

Érdekes és messzire vezető felvetése, szükséges-e ilyen arányban az. u.n. művelt 

középosztály fiainak  középiskolai tanulmányait elősegíteni (intézmények fenntartásával) 

és ezzel a hivatalnoki és diplomás pályákra terelgetni – míg az egyháztagok óriási többsége 

– mely alacsonyabb társadalmi réteg tagja, vidéken élő kisbirtokos, földműves, napszámos 

vagy tanyán élő zsellér és környezetében nincs református intézmény. A feleslegesnek vélt 

középiskolákat nem nevezi meg, de más iskolatípussá való átalakításának elvi lehetőségét 

felveti – az igények és kívánatos szociológiai, társadalmi  változások elérésének 

figyelembevételével.  

A 4 működő leányiskola (Budapest, Miskolc, Kecskemét, Debrecen), és az 1 épülő 

leányiskola (Hódmezővásárhely) és az internátusok (Budapesten, Debrecenben, 

Miskolcon, Hódmezővásárhelyen az iskola mellett lévő)- Kecskeméten a tanítóképzőben 

működve -  fenntartása szükséges, még akkor is, ha a  budapesti nem telik meg teljesen. 

A tanulók létszámát, felekezetek szerinti bontását, a polgári iskola és a középiskola közötti 

megoszlás statisztikai adatait nem részletezzük. 



 119 

A leányiskolák közül 2 leánygimnázium, 3 leánylíceum. Felvetődik a kérdés, hogy ez 

helyes e így, a jövő igazolja-e. Érdekes és talán kicsit konzervatív az a megállapítás, mely 

szerint „a leányoknak főiskolára tódulása mind egyéni, mind nemzeti szempontból 

súlyosan aggodalmas, nem célszerű tehát a leányközépiskolák szaporításával ebbe az 

irányba terelni őket”.301 Később még hozzáteszi a szerző, hogy a leányközépiskolák 

kérdését nem lehet önmagukban megoldani, át kellene gondolni a lányok iskolázását – és 

itt nem teljesen világos, mire gondol a szerző. Talán a hagyományos női, családanyai 

szerepvállalást érzi veszélyben Imre Sándor ha túl sok leány szerez felsőbb képesítést. 

Ugyanakkor a nőnevelés szempontjából nem kívánatos, ha nem református intézményben 

tanulnak a leányok. Összetett probléma tehát a középfokú leánynevelés kérdése (is). 

A tanulmány említi azt a hiányosságot is, hogy szakszerű középiskola (szakiskola) a 

református egyház kezelésében nincsen, a makói női felsőkereskedelmi iskola is megszűnt, 

holott több ezer református tanuló tanul vagy felsőkereskedelmi iskolában, vagy felsőbb 

fokú ipari, mezőgazdasági szakiskolában, iparos és kereskedelmi tanonciskolában, 

gazdasági és háztartási iskolában ezért megfontolásra javasolta, hogy szükséges-e ilyen 

közgazdasági vagy más gyakorlati irányú intézmény. 

A tanárképzés intézményeinek létjogosultságát nem vitatja Imre. A debreceni középiskolai 

tanárképző intézet említésekor hangsúlyozza, hogy „szükséglet az, hogy a leendő 

református tanárok megkapják a református tanárképzőintézetben azt az irányítást, amely 

éppen a református szellemű nevelésre tenné őket alkalmassá”302 Ez a megállapítás Ravasz 

László gondolatmenetével egyező, hisz ő is a missziói lelkületet, a hiteles, elkötelezett 

pedagógusok nevelését látta kulcskérdésnek. Mert a jövendő tanárok, tanítók határozzák 

meg, hogy a református iskolákban milyen hatások érik a gyerekeket. A református 

tanárképzés lényege kell legyen a szaktárgyi, módszertani ismeretek elsajátítása mellett a 

lelki többlet, a hívő elkötelezettség. 

A tanulmány érvel a református jogakadémia megtartása mellett is, bár az intézmény 

megszüntetése egyetemes országos szempontból és anyagi szempontból is indokoltnak 

látszik – hiszen a hallgatók csak egyharmada református (1933/34). A megszüntetést 

indokolhatta még az a körülmény is, hogy Klebelsberg nem támogatta a felekezeti 

jogakadémiákat. Mégis túl a gazdasági számításokon, egyházpolitikai, társadalmi 

szempontból fontos, hogy református jogtudósokat is képezzenek. Itt az egyházban 

                                                 
301 DÓCZI 1916.11.p. 
302 IMRE Sándor:A magyar református egyház művelődési politikája.Bp.Franklin 
Ny.,1935.12.p.(továbbiakban IMRE 1935.) 
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jelentkező partikularizmus és independizmus érhető tetten a racionalitás és a közgazdasági 

érvek ellenében.  

A négy theológiai akadémia említésekor (Debrecen, Sárospatak, Pápa, Budapest) utal a 

csökkenő hallgatói létszámra és javasolja annak felülvizsgálatát, hogy indokolt-e mind a 

négy intézmény fenntartása. 

Ez igen óvatos fogalmazás, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az ésszerűség és a 

gazdaságossági szempontoknak a jelen állapot nem felelt meg. De ebben a kérdésben is 

többről volt szó, mint puszta számokról. Tradíciók, évszázados hagyományok és 

természetesen az egzisztenciális tényezők, az emberi szempontok is az egyház vezetőinek 

esetleges döntését ezzel a kérdéssel kapcsolatban is befolyásolták. 

 

2.fejezet A református oktatásügy jelenlegi költségeiről és az egyház anyagi ereje 

A. A református iskolák fenntartási költségei 

Az oktatásügy költségeit iskolatípusonként részletesen taglalja, mindenhol kimutatva az 

egyházi forrásokat, a más eredetű forrásokat (melynek egy része az állami segély, egy 

része községi).  

 

-Népiskolák 

A táblázatok adatai igazolják az államsegélyek számszerű és arányokban is megmutatkozó 

csökkenését, és e tendencia megváltozása nem tűnt reálisnak.  

A táblázat összehasonlította az 1930-as és 1935-ös konventi jegyzőkönyvének adatait és 

kimutatta, hogy az állami segély korábban az összköltség  45%-át fedezte (1930) és ez öt 

év alatt visszaesett 39%-ra (1935).303 

Az állami segély mellett a községi támogatás is hozzájárult a költségekhez. 

Az egyetemes konvent 1931 februárjában elrendelte az egyházak népiskolai terheinek 

összeírását. A háború előtti és az akkori adatokat szerették volna összehasonlítani. Sajnos a 

begyűlt adatok használhatatlanságát kellett a következő évi tanügyi bizottsági ülésen 

megállapítani. Fontos lenne pontosan látni az egyházközségek iskolai kiadásait. A 

legnagyobb kérdés azonban az volt, hogy a fenntartási költségek nem egyházi eredetű 

52%-át honnan lehet pótolni? 

 

 

                                                 
303 IMRE 1935.14.p. 
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-Tanítóképző intézetek 

A tanítóképző intézetek összegszerű  állami támogatását közli, de mivel az egyházi részről 

fizetett fenntartási költségről nincs adat, ezért a százalék szerinti megoszlás nem 

kimutatható. 

A tendencia érzékelhető, az államsegély összege csökken. Tény az is, hogy az új tanszékek 

nem kapnak államsegélyt. Egyáltalán nincs államsegélye a nyíregyházi képzőnek és 1934-

ben megszűnt a sárospataki intézet dologi támogatása.304  

 

-Polgári iskolák 

A polgári iskolák egyházi támogatásának összegszerű kimutatása sem szerepel a konventi 

jelentésben, így ennél az iskolatípusnál sem lehet az állami segély százalékos megoszlását 

kimutatni. Az államsegély összege az öt évvel ezelőtti 117.984.26 P helyett 92.139.57 P. 

A polgári iskolák között többnek bizonytalan az anyagi alapja. Ahol gazdagabb 

egyházközség tartja fenn ott is a tandíjra és a fizetéskiegészítő államsegélyre 

támaszkodnak, a szegényebb egyházközségek esetében nehéz az iskolafenntartás költségeit 

a hívektől elvárni. 

 

-Fiúközépiskolák 

Az összesített adatok szerint a fenntartási költségekből az egyházak 68,8%, az állam 

segélye 31,2% - de ez iskolánként más és más. A kötelezettségeket viszont csak úgy tudták 

teljesíteni, hogy az egyházi adóból pótolták a hiányokat. 

Imre Sándor itt újra megemlíti azt a visszatérő problémát, hogy a konvent hiába kéri a 

fenntartási államsegély valorizálását. Vagyis értékálló támogatást szeretne az egyház. 

A fizetéskiegészítő államsegéllyel kapcsolatosan felhívja Imre a figyelmet arra, hogyha ezt 

megvonja az állam – de a fenntartási államsegélyt értékállóvá teszi – lehet, hogy az egyház 

rosszul jár! Ezért is fontos, hogy a református iskolaügy egységes vezetés alá kerüljön, 

hiszen a minisztériummal való tárgyalások során jó érdekérvényesítésre van szükség, 

illetve a helyzet részletes ismeretére! 

 

 

 

 

                                                 
304 IMRE 1935.15.p. 
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-Leányközépiskolák 

A leányközépiskoláknak nincs államsegély-szerződése, ezek fizetéskiegészítő 

államsegélye a minisztertanács határozatán és évenkénti költségvetési törvényeken alapul. 

Ennél az iskolatípusnál az egész költség 73,3%-át adták a fenntartók (341.338.38 P – 

ebben a személyi és dologi kiadások is benne vannak). Érdekes adat, hogy az egész kiadás 

53.8 %-a tandíjból származik. A fizetéskiegészítő államsegély 26,7%. 

Fontos körülmény, hogy az épületeket tartozás terheli Debrecenben 800.000 P, Budapesten  

1,660.000 P.305 

Itt is felhívja a figyelmet Imre arra, hogy a középiskolai törvény végrehajtásakor (1934) 

figyeljenek a részletekre a fizetéskiegészítő államsegéllyel kapcsolatban. 

 

-A theológiai akadémiák 

Nincs elegendő adat a konventi jegyzőkönyvekben. A kiadásokat a három egyházkerület 

fedezi. Az egyetemi hittudományi kart az állam tartja fenn. 

 

-Középiskolai tanárképző intézetek 

Költségeit egyedül a tiszántúli egyházkerület fedezte, sem ennek összegét, sem azt, hogy 

meg van-e még az államsegély, a jelentés nem említi 

 

-Az egyetemes jogakadémia 

Kiadásai 1933/1934-ben 90.405.16 P. Annak idején a dunamelléki és a tiszántúli 

egyházkerület 1-1- tanszék költségeit vállalta magára, a kecskeméti református egyház az 

épületet adta. 

 

Összesített adatot is találunk. 

Mellőzve a theol. Akadémiákat, az egyetemes jogakadémiát és a nagyon is csonka 

tanárképzőintézetet, a ma létező református iskolák költségeihez az állam a következő 

összegekkel járul: 

 

 

 

 

                                                 
305 IMRE 1935.17.p. 
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népiskola                   3,408.904      P 

tanítóképzőintézet        186.667.82 P 

polgári iskola                 92.139.57 P 

fiúközépiskola              574.302.73 P 

leányközépiskola          125.032.64 P 

            együtt:            4,387.046.76 P 

 

Ha az egyház a mai iskoláit, a mai állapotban saját erejéből kívánná fenntartani, ennyit 

kellene a mai költségeken felül a hívektől előteremteni. 

 

B. A nem református iskolákban folyó vallástanítás költségei 

A konvent adataiból csak a népiskolai vallástanításra fordított adatok szerepeltek, így nem 

teljes a kép. Viszont a főváros magas hozzájárulási költsége kimutatható. Ezért itt az 

arányok megfordulnak: Az egyház a költségek 29,9%-át fizette, az állam és a községek 

70,1%-ot. 

 

C. Az iskolafenntartás terheinek megoszlása az egyházközségek között. 

A terhek megoszlása teljesen különböző aszerint, hogy elemi népiskolát fenntart, vagy nem 

egy-egy egyházközség. A középfokú iskolákat fenntartó egyházak terhei nem is 

hasonlíthatók a többiekéhez. Fontos adat, hogy a református középiskolai tandíj az 

államinál nagyobb – tehát a gyermekes családok így is megterhelő módon járulnak az 

iskolafenntartás költségeihez. 

Mivel nincsenek jelentős új alapítványok, s az állami támogatás gondolata sem bíztató 

Imre megismétli azt a javaslatot, mely több pedagógiai lapban is megjelent: Eszerint az 

iskolafenntartás terheit egyház és állam úgy ossza meg, hogy „minden dologi kiadás 

legyen az egyház terhe és minden személyi kiadást, azaz a mai fizetéskiegészítéshez az u.n. 

helyi járandóság összegét is vállalja magára az állam”306 

A konvent azonban kimondta (1931), hogy ehhez nem járulhat hozzá, mert az államosítás 

felé tett lépésnek értékelte. Imre Sándor is lát ilyen veszélyt, főleg az egyház középiskoláit 

félteni egy ilyen döntéstől. 

 

                                                 
306 E javaslat megjelent a Tanitók Lapja, Debrecen 1931.3.és 9.sz., Protestáns Tanügyi Szemle 1931.4.szám. 
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Az adatok ismeretében a szerző megállapítja, hogy az iskolák általában, de különösen a 

középiskolák veszélyben vannak. Az egyházkerületek sem tudnak több terhet átvállani. 

„Egyetlen kivezető utat vélek járhatónak, azt, hogy az egyetemes egyház központilag 

vegye kézbe az iskolák ügyét. ….ha az egyetemes egyház az iskolaügyet egyházi 

közügynek tekinti, ebből következően határozottan központilag kell országosan rendeznie 

az egészet, az egész reformátusságra arányosan kell elosztani a terheket, hogy mindenütt 

legyen református iskola, ahol erre szükség van, s olyan legyen, amilyenre egyetemes 

szempont jelöli ki a szükséget. …. Az iskolaügy központi rendezésének feltétele, hogy az 

anyagi eszközök is egyesíttessenek, legalább is rendelkezés szempontjából. Ebből 

következik az a szükséglet, hogy az állam által kiszolgáltatott segélyeket ne az egyes 

iskolák és egyének kapják közvetlenül, hanem az egyetemes egyház, s ennek legyen joga 

és kötelessége azt ott és úgy használni fel, ahol és ahogyan arra szükség van.307 

Ez a központosítás eltér a református egyház jelenlegi szervezetétől, érinti az 

egyházközségek önkormányzatát, de az iskolaügy hanyatlását csak ilyen 

kényszerintézkedésekkel lehet megállítani. A fejlődést most a központosítás szolgálná, 

mivel sem a gyülekezetek ereje nem elég, sem új alapítványok nem támogatják az 

iskolákat, az állami támogatás pedig apad. És ez a tendencia nem látszik megfordulni. 

 

3.fejezet.A református egyház művelődési szükségletei s a magyar református művelődési 

politika irányelvei  

 

Ez a fejezet az előző részekből következő tennivalókat taglalja. 

Ha kiindulásnak tekintjük azt a szükségletet, hogy református növendékek református 

iskolákban tanuljanak, akkor ez iskolatípusonként különböző mértékben teljesül, de a 

legjobb arány is alig több mint 70 % (az elemi népiskolások közül ennyien tanulnak 

református iskolában), de például polgári iskolás fiúknak csak 8.3. %-a jár református 

iskolába. Nyilvánvaló, hogy ezt a szükségletet nem lehet kielégíteni, de nem is lehet ez cél. 

Különösen olyan időszakban, amikor az egyház a meglévő iskoláit sem képes megőrizni. 

Az iskolák fenntartása mellett még jelentős feladat a nem-református iskolák 

vallásoktatásáról is gondoskodni. Mindezek a feladatok elvégzéséhez alapos 

helyzetértékelés szükséges, tényfeltárás és ezután lehet az elveket meghatározni, s a 

kielégíthető szükségleteket. 

                                                 
307 IMRE 1935.22-23.p. 
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A helyzetelemzés során tényként lehet kezelni azt a jelenséget, hogy az állam által 

fenntartott intézményekben is a köznevelés terén katolikus hatás érzékelhető. A katolikus 

egyház megerősödése, expanziója érezhető az ifjúság szervezésében, az átfogó 

szociálpolitikában mely a kormánnyal való jó kapcsolatoknak is köszönhető. Ellenpontként 

a kisebbséghez tartozás érzését említi a szerző – mely kisebb lehetőségeket és egyfajta 

háttérbeszorítottság érzetét kelti a másfelekezetű hívekben. A katolikus restauráció és a 

szocializmus mozgalma között elhelyezkedve sokan elidegenednek egyházuktól. A 

birtokos családok egyházfenntartó ereje és készsége is apad. 

Új jelenség a háború után, hogy a  református értelmiség egy része „egyház- és 

nemzetellenes szélsőségbe” jutott, jelentkezett a szegénység különösen a keleti 

országrészben és Budapesten. Kedvezőtlen társadalmi jelenségek, például az egyke 

terjedése is súlyos gondokat okoz, következménye az elnéptelenedő egyházközségek, 

iskolák nagy száma. 

Mindezek a jelenségek összességében eredményezik azt, hogy nehezebb a híveket 

összetartani, s a „megfogyatkozó népesség lelki és anyagi ereje mind kevésbé bírja a 

fokozódó anyagi terheket és a hűség próbáit”. 308 

A jövőt csak megerősödve, szellemi, lelki erőket megújítva lehet elképzelni. Kívánatos 

kifejleszteni az egyházhoz tartozás érzését, az egyházért való áldozatkészséget amely csak 

szilárd hiten alapulhat.  Az egyháznak ez az igazi művelődési szükséglete, ilyen szilárd 

hiten alapuló vallásos emberek nevelése. Tagjainak ilyen irányú fejlődését kell elősegítenie 

a református egyháznak, mely a személyes részvételt nyomatékosan hangsúlyozza. 

 

Imre hangsúlyozta, hogy a református egyház nem akar világi hatalmat, viszont szeretné 

„betölteni rendeltetését híveinek lelki életében” és ez tagjainak vallásos művelését jelenti.  

Ez pontosabban azt jelenti, hogy igyekszik mélyebbé tenni a hitet és tudatosabbá az 

egyházi életet. Mégis ennek gyakorlati megvalósítása térben és időben más és más, hiszen 

az egyháztagok is sokfélék, az egyházközségek is és a korszakok is változó körülményeket 

jelentenek, de a módszerek változatossága mindig az örökké azonos célt kell hogy 

sikeresen szolgálja. 

A tudós Imre elméleti kérdés felvetését is szükségesnek tartja a tennivalók megállapítása 

előtt. Az alapkérdés az, hogy minden művelődési szükséglet kielégítését vállalja fel az 

egyház, vagy pedig csak a vallásos irányú művelést?  És a kérdésre a gyakorlati 

                                                 
308 IMRE 1935.26.p. 
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lehetőségek adják a választ. Hiszen a mindennemű művelődési szükségleteket nincs módja 

kielégíteni a mai református egyháznak. De elméletileg ezt nem is tartja kívánatosnak, nem 

tör kizárólagosságra és nem törekszik elzárkózásra, hiszen mindig is a nyitott szellem 

jellemezte a református egyházat. Az egységes nemzetnevelési szemlélet előjön Imre 

Sándor ezen írásában is, amikor szinte patetikusan ír arról, hogy a nemzet közös tennivalóit 

az ifjúság más egyházak ifjúságával együtt végezze el a nemzet és emberiség javára. A 

következtetés tehát egyszerű: nem lehetséges az, hogy a református egyház annyi és 

annyiféle intézményt tartson fenn, amennyi tagjainak mindennemű művelődési 

szükségletét kielégíthetné. Ez lemondást jelent, különösen akkor, amikor a katolikus 

egyház a köznevelés teljes kiépítésére törekszik, s rányomja bélyegét az állami, községi 

intézményekre. (Pl. a tankönyvek engedélyezésénél bizonyos tárgyak tanításához 

neveléstan, történelem, magyar - csak a Szent István Társulat kiadványa használható) 

Ugyanakkor bizonyítható, hogy nem mindig az iskola a meghatározó, az egyének vallásos 

magatartása nem mindig ott dől el. 

Az iskola fenntartása tehát nem elegendő feltétel, nem azon múlik az egyházközségek 

hitélete, a hívek utánpótlása, hogy van-e iskolája. Az egyház belső életét nehéz látni, de az 

tény, hogy az egyházi nevelés nem merül ki az iskolai nevelésben. Bármennyi iskolája is 

van az egyháznak, a lelkigondozásról külön is gondoskodni kell. 

„Az egyházi nevelés nem abban áll, hogy az egyház maga adjon meg mindent, ami 

tagjainak művelődési szükséglete; abban sem, hogy aggodalmasan elzárja őket neki nem 

tetsző hatásoktól, - hanem abban, hogy a sokféle hatás alatt élő reformátusságnak minden 

rétegét, szegényt és gazdagot, tudatlant és tanultat, gyermeket és felnőttet a saját hatása 

alatt is tartsa s mint a nevelő a növendék fejlődésének, az egyház hívei lelki életének 

középpontja legyen.”309   A családgondozás, ifjúsággondozás és a népgondozás három 

nagy területe az egyházi nevelés különböző körei, ahol az egyház a nevelői munkát 

végezheti. 

Az egyházi nevelésnek ilyen felfogása szerint az egyháznak egész élete nevelés és az 

egyház mint egység a nevelő. A nevelést több százan végzik, de egységesen, azonos 

alapokon kellene végezni. És ez hiányzik, fejtegeti Imre Sándor. Hiányzik a nevelésre 

irányuló egységes munkaszervezet. A történelmi fejlődés okán sem alakult ki egység az 

iskolaügyben. Hagyományok kialakultak, új törekvések is, sokszor ellentétes irányt 

                                                 
309 IMRE 1935.31.p. 
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mutatnak. Különböző szervezkedések alakultak (SDG, MEKDSZ, KIE) – de nincs 

összefogás, bár Ravasz egységesítő törekvéseinek jelentkeztek eredményei. 

 

A szükségletek felsorolása után az irányelvek és következmények megfogalmazása illetve 

a tennivalók következnek. 

Hangsúlyt kap, hogy az egyház ragaszkodik az iskolaállítás és fenntartás jogához, de 

elismeri az állami irányítást, ugyanakkor őrzi az önkormányzati elv épségét. 

Nyomatékosan ragaszkodik ahhoz, hogy „az állam művelődési intézményeinek felekezeti 

jellege ne legyen”310.  A nevelésben az iskolákat csak egyik eszköznek tekinti az egyház, s 

a jövőben szélesebb körben kíván hatni. (népművelés) 

Lényegi mondanivaló, hogy  „az egyházi nevelést többé nem az egyházközségek, 

egyházmegyék és egyházkerületek, hanem az egyetemes egyház ügyének tekinti és arról 

gondoskodik, hogy mind az iskolai, mind az iskolánkívüli (missziói) szervezet költségeit 

az egész magyar reformátusság arányos megterheléssel szolgálhassa és az egész református 

művelődésügy középponti irányítása kialakuljon.”311 

 

A tanulmány legfontosabb részében a javasolt teendők felsorolása következik: 

1. Kívánatos egy részletes felmérés elkészítése, melynek során eldöntendő, hogy a 

meglévő iskolák közül melyikre van szükség és az miből működtethető. Földrajzi, 

közlekedési egységek szerint kell felmérni a fenntarthatóságot, nem egyházmegye szerint. 

Valamennyi alapítványt szükséges megvizsgálni és a szabadon felhasználhatókat egyházi 

nevelési célra fordítani.  

2. Alapítványok felmérése, melyeket lehet oktatási célokra szabadon felhasználni. 

3.Meglévő intézményhálózat felmérése. Új létesítmények lehetségessége. Munkaerő 

átcsoportosítása. 

4.Elengedhetetlen az Egyetemes Tanügyi Bizottság újjászervezése, az egyöntetű (de nem 

egyformásító) egyházi nevelés érdekében. Az állástalan okl. lelkészek és tanítók számának 

felmérésére is javaslatot tett, hogy őket az egyházi nevelés szervezetébe munkába 

állíthassák.  

5. Közoktatási törvény végrahajtásának átgondolása. 

6.Állástalan lelkészek, tanítók összeírása,s lehetőség szerinti munkába állítása. 

                                                 
310 IMRE 1935.33.p. 
311 IMRE 1935.34.p. 



 128 

7.A lelkésznevelés átalakítása is kívánatos új tudományos eredmények felhasználásával és 

a gyakorlati feladatokra való jobb felkészítés céljából. A tanítóképző intézetekben is új 

feladatokra kell felkészíteni a növendékeket. A végzős tanítók számának felmérése és az 

igényekhez igazítása ugyancsak feladat, az állástalan tanítók alkalmazása a gyülekezeti 

munkások képzésére hasznosnak ígérkezne. 

Külön téma és a jövő sürgető  feladata  református kisdedóvó intézetek állítása és a 

leányok nevelése, a házasulandók oktatása. 

 

A tanulmány utolsó pontja újra hangsúlyozza, hogy az egyházi nevelés egyöntetű 

kialakításához az e célokat szolgáló anyagi erők központi kezelése és elosztása szükséges. 

A befejezés az átalakulás mértékére utal. Lehetséges, hogy újfajta intézmények 

szükségesek, elképzelhető néhány intézmény átalakítása vagy áthelyezése és ugyancsak az 

alkalmazottak áthelyezése is. De ezen intézkedések végrehajtásához alkalmas személyek 

kellenek, a megfelelő felelős szakember kinevezése az első, legsürgetőbb feladat. Ezzel 

záródik az alapos, tudományos igényű, de gyakorlati tennivalókat is ajánló írás. 

 

IV.2.Fogadtatás. Papp Ferenc (Tiszántúli egyházkerület, tanügyi bizottsági tag) véleménye 

 

A Konvent elnöki tanácsa őszinte köszönetet mondott Imre Sándornak a nagy 

szakértelemmel és lelkiismeretességgel készített tanulmányért. A tanulmány egy-egy 

példányát az egyházkerületek elnökségének kiadták és kérték, hogy az észrevételeket 1935. 

december 31-ig az egyetemes konvent elnökségével közöljék. 

 

Papp Ferenc a Tiszántúli egyházkerületből az Egyetemes Tanügyi Bizottság tagjaként 

értékelte Imre tanulmányát. A szakszerű értékelés valószínűleg nem egyéni vélemény, 

hanem a tanügyi bizottság tiszántúli egyházkerületi tagjainak közös álláspontja. Érdemes 

felsorolni a tagokat is: Papp Ferencz mellett Baltazár Dezső, Kun Béla és Veress István, 

póttagok: Bodor Lajos Béla és Tóth Lajos. 

A három fejezetre tagolódó értékelés alapos és tárgyilagos. Mivel a többi kerület által írt 

vélemény vagy nem érkezett be, vagy meg sem született, illetve esetleg már nem fellelhető. 

ezt az értékelés jelentős részét közöljük. Az adatok hitelességét nem vonja Papp kétségbe, 

az intézmények statisztikai adatainak értékelésével egyetért, némely konkrét felvetést is 

támogat. A megoldási javaslatok és különösen is a források központosítása már nem 

elfogadható számára és a részletes, sokoldalú indoklás, érvelés mutatja, igazolja a már 
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korábban is említett ellentéteket a Dunamelléki és Tiszántúli egyházkerület vezetői között. 

A központosítás valószinűsíthetően a budapesti hivatalba helyezné a döntéseket, s bár egy 

modernebb, átláthatóbb igazgatást eredményezne, s az  anyagi erők célzott felhasználását, 

mégis ez elfogadhatatlan volt a Baltazár Dezső vezette, a hagyományokat őrző 

konzervatív, talán partikuláris érdekeket védő tiszántúli egyházvezetés számára. És hiába 

az egység deklarálása, a már idézett „egy református egyházpolitika van”- mégis vélt vagy 

valós helyi érdekek különböző döntéseket és koncepciókat támogattak. 

 

Papp Ferenc 312 Imre S.: A magyar református egyház művelődési politikájának 

ismertetésekor a főbb adatokat megismételte. 

„Megállapítja, hogy a református egyházunknak szüksége volna még annyi református 

népiskolára, amennyi a nem református iskolába járó és iskolahiány miatt egyáltalán nem 

járó 62.652 mindennapi tankötelest s a nem református iskolába járó, vagy iskolahiány 

miatt iskolába nem járó 39.746 ismétlő tankötelest befogadja. 2573 új tanterem juttatná a 

református népoktatás ügyét olyan állapotba, amely legalább a helyiségek szempontjából 

megnyugtató lenne. 

TANITÓ/NŐ/KÉPZŐ INTÉZETEINK egyházunk szükségletét fölösen kielégitik, új 

intézetre szükség nincs, szükséges volna azonban a meglévők fejlesztése. 

POLGÁRI Iskola. A polgári iskolába járó  ref. fiúknak csak 9%-a jár ref. iskolába, a 

lányoknak is csak 18-19%-a. 

Ezért a tanulmány szerint kívánatos volna népesebb egyházközségekben, vagy járási 

központokon új református polgári iskolák szervezése. 

FIUKÖZÉPISKOLA. 

Van 19 fiuközépiskolánk. 

Míg polgári iskoláinkban 5931 református fiú tanul és számukra 5 református polgári fiu 

iskola van, addig középiskoláinkban 6500 református fiú, van számukra 19 református 

középiskola. Polgári iskolába és középiskolába járó 12.431 református fiú számára van 24 

református iskola. E tanulók számából 47,7% esik a polgárifiuiskolára, az iskolák számáról 

pedig 20.8%. Ezért a fiúközépiskolával kapcsolatban azt kell meggondolni és 

megállapítani, van-e a magyar reformátusság ennyi fiának középiskolai tanulására és innen 

induló életpályákon továbbhaladásra szüksége, s főkent: ott van-e szükség református 

középiskolákra, ahol éppen ilyen iskola van, mondja a tanulmány. 

                                                 
312 A Papp Ferencz írása. 2.a.115.doboz. Zsinati levéltár 
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A szerzőnek erős a kétsége, csak azért nem nevezi meg az e pillanatban feleslegesnek vélt 

középiskolákat, mert ezek helyzetét minden szempontból nem tanulmányozhatta. 

LEÁNYKÖZÉPISKOLÁK.  

Van 4 teljes és egy fejlődő leányközépiskolánk. A középfoku leánynevelés 

nagyobbmértékű gondozást kiván a református egyháztól. 

Egyéni és nemzeti szempontból nem tanácsos leányközépiskolák szaporitása, a leányoknak 

főiskolára tódulása miatt. 

TANÁRKÉPZŐ-INTÉZET. A református szellemű nevelést és irányítást tartsa 

feladatának. 

EGYETEMES JOGAKADÉMIA. A jogi oktatás nem kivánja fenntartását, de az indokolt, 

hogy legyen egy hely református jogtudósok kifejlődésére, azaz legyenek ezt a célt 

elősegítő tanszékeink. 

LELKÉSZKÉPZÉS. Anyagi okok miatt, de egyébként sem látja indokoltnak a négy helyen 

való lelkészképzést, noha a történelmi fejlődés meg az egyházkerületek joga ellene szól e 

felfogásnak. 

 

A református oktatásügy mai költségeit az  

A mai létező református iskolák költségeihez az állam a következő összegekkel járul: 

 

Népiskola  3,408.904 –P 

Tanitóképző-int.    186.667.8P 

Polgári iskola       92.139.57P 

Fiuközépiskola   574.302.73P 

Leányközépiskola   125.032.64P 

                                    ____________ 

Együtt:   4,387.046.76P 

Ez azt jelenti, hogyha a magyar református egyház mai iskoláit a mai állapotban, tehát 

minden pótlás, javítás nélkül a saját erején  akarná, vagy lenne kénytelen fenntartani, 

ennyit kellene még a mai költségeken felül a hívektől előteremtenie. Iskoláink mai 

fenntartási költségeinek tetemes része nem egyházi eredetű. 

Az iskolák fenntartási költségeinek egyházi eredetű részét a legnagyobb részben az egyes 

egyházközségek fedezik. A terhek megoszlása nem egyenletes, van egyházközség, amely 

iskolai terhet egyáltalán nem hordoz. 
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Az iskola fenntartás egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, az egyházközségek 

hozzájárulását emelni nem lehet, de nem lehet emelni a tandíjat sem. Az államtól egyre 

kevesebb segítség várható. A református iskolák valamennyien, a középiskolák pedig 

különösen veszedelemben vannak. Az a megoldás, hogy a fenntartás terhei úgy oszoljanak 

meg, hogy a  dologi kiadásokat a fenntartó egyház, a személyieket az állam fedezze, 

határozott lépés lenne az államosítás felé. 

 

Egyetlen kivezető út az, hogy az egyetemes egyház központilag vegye kezébe az 

iskolaügyét. Az egyetemes egyház az iskolaügyet közügynek tekinti, ebből következően 

központilag és országosan kell rendezni a református iskolaügyet, az egész 

reformátusságra arányosan kell elosztani a terheket. 

Az anyagi eszközök is egyesittessenek. Az állam által kiszolgáltatott segélyeket ne az 

egyes iskolák és egyének kapják közvetlenül, hanem az egyetemes egyház. Ennek legyen 

joga és kötelessége azt ott és úgy felhasználni, ahol és ahogy arra szükség van. 

Csak a központi gondozás idézheti elő az iskolaterhek arányos megosztását és ezzel a jövő 

érdekében ma szükségletként előttünk álló országos rendezést, iskoláinknak a hanyatlástól 

való menekülését. 

 

A magyar református egyház művelődési szükségletei és a magyar református művelődési 

politika irányelvei. 

A magyar református egyház anyagilag lassan-lassan magára marad, s megszaporodnak a 

helyzetét megnehezítő s a védekezésre késztető körülmények, ugyanakkor 

1/közömbössé válnak iránta olyan tényezők, amelyek régebben határozottan rokonszenvvel 

álltak mellette, mert a református egyházban a szabadelvűség megtestesítőjét szerették 

látni,  

2/egyre nehezebb a híveket összetartani, 

3/a megfogyatkozó népesség lelki és anyagi ereje egyre nehezebben bírja a fokozódó 

anyagi terheket és a hűség próbáit. 

Ez a helyzet azt mutatja, hogy a református egyháznak csak az ad erőt a jövőre, ha belsőleg 

megerősödik. Sorsa azon fordul meg, hogy vajon felnőtt tagjaiban ébren tudja-e tartani, az 

új nemzedékben pedig ki tudja-e fejleszteni és meg tudja-e erősíteni a saját szellemét: a 

szilárd hiten alapuló vallásosságot, az egyhitűek összetartozásának, az egyházhoz 

tartozásnak érzését, az egyházért való áldozatkészséget, a református keresztyénség világos 
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tudatát és szándékát az ennek megfelelő életre. A református egyháznak ez a művelődési 

szükséglete: ilyen emberek kifejlődését, tagjainak ilyenné fejlődését kell elősegítenie. 

Arra, hogy híveinek a mai életből eredő mindennemű művelődési szükségletét ő maga 

elégítse ki, nincs módja egyházunknak. A lehetőségek közül egyszerűen ki kell hagyni ma 

még a gondolatát is annak, hogy a református egyház annyi és annyiféle intézményt 

tarthasson, amennyi tagjainak mindennemű művelődési szükségletét kielégitené. 

Nem azon fordul meg az egyes egyházközségek reformátussága, hogy van-e iskolája, 

kivált magasabbfoku iskolája, vagy éppen szakiskolája. Ami az ő szempontjából 

legfontosabb, amiből hajdan az egyházi iskolázás kinőtt: ez a lelki gondozás, az egyházi 

nevelés, amelyről az egyháznak magának kell gondoskodni:  a sokféle hatás alatt élő 

reformátusságnak minden rétegét, szegényt, gazdagot, tudatlant, tudóst, gyermeket, 

felnőttet hatása alatt kell tartania, nevelnie kell. 

Az előadottakból a református egyház művelődéspolitikájának a következő alaptételeit 

állapítja meg: 

1. A magyar református egyház tiszteletben tartja múltját és az elődök alkotásait, 

azonban iskolái jelenlegi állományát, az egyes iskolák mai alakját, iskolaügye 

mostani szervezetét nem tekinti érinthetetlennek. 

2 Egyházunk ragaszkodik az iskolaállítás és fenntartás jogához, jogot tart arra, hogy 

az állam a református iskolákat a közjövedelemből megfelelően támogassa. 

3 Elismeri az állam felügyeleti jogát, szervezeti és tanulmányi tekintetben, azonban 

vigyáz az önkormányzati elv épségére. 

4 Ragaszkodik ahhoz, hogy az állam művelődési intézményeinek felekezeti jellege ne 

legyen. 

5 Kötelességének tartja, hogy híveinek mindenik körét egyházi nevelésben részesítse. 

6 Az eddiginél szélesebb körben rendszeresen kiépíti az iskolán kívüli egyházi 

nevelést, a gyülekezeti munkát s általában az iskolai és iskolán kívüli népnevelésre 

nagyobb gondot fordít. 

7 Gondoskodik arról, hogy mind az iskolai, mind az iskolán kívüli szervezet költségeit 

az egész magyar reformátusság viselje. 

E tételekből következik: 

1.Alaposan meg kell vizsgálni, hogy meglevő iskoláink közül melyikre van szükség, 

melyik tudná fenntartani magát állami segítség nélkül is, mekkora segélyre van a fenntartás 

érdekében az egyháznak szüksége, nem lehetne-e egyes középiskolákat áthelyezni, hogy a 
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középfoku iskolák területi eloszlása jobban megfeleljen a református lakosság 

szükségleteinek. 

2.Meg kell állapítani az egyes iskolák alapítványainak értékét. 

3.Meg kell állapítani hol milyen intézményre, milyen jellegű munkára van ez idő szerint 

szüksége a református egyháznak. 

4.Ujjá kell szervezni, gyors munkára képessé tenni az egyetemes tanügyi bizottságot. 

5.A közoktatásügyi tanügyi-közigazgatásról szóló új törvény végrehajtását éber 

figyelemmel kísérni, hogy ne fejlődhessék ki a főigazgatók és így a minisztérium nagyobb 

mértékű beavatkozása. 

6.Számbaveendők az állástalan okl. lelkészek, tanítók, tanítónők. Miképp lehetne ezeket az 

egyházi nevelés szervezetében fokozatosan munkába állítani. 

7.Megvizsgálandó a lelkésznevelés mostani rendje, különös gond fordítandó arra, hogy a 

lelkészi pálya jelöltjei az egyházi nevelés és népgondozás feladataira jobban 

előkészüljenek. 

8.Az eddiginél nagyobb mértékben kell előkészíteni a tanítókat, tanítónőket az iskolán 

kívüli egyházi nevelés feladataira. 

9.A szükséglethez mérten meg kell állapítani a theológiai akadémiák és 

tanító/nőképzőintézetek számát. 

10.Kisdedóvó-intézetek állítására, valamint minden rendű és koru leányok nevelésére az 

eddiginél nagyobb gondot kell fordítani. 

11.Ki kell dolgozni egy tervezetet az egyházi nevelés kialakítása érdekében az anyagi 

erőnek központi kezelésére és szétosztására. 

12.Az egyházi nevelés megszervezése, irányítása hozzáértő, erélyes embert kíván, aki 

egész erelyét (sic!) erre fordítja. 

 

A tanulmány mély bepillantást vet református tanügyünk jelenlegi állapotára, az egyházért 

aggódó keresztyén ember féltő gondjával vizsgálja meg református tanügyünk állapotát, 

különösen anyagi helyzetét, reá mutat ez állapot hiányosságaira és reámutat egyházunk 

szükségleteire és megjelöli azokat az alapelveket, amelyeken a református tanügyet ujjá 

lehetne és kellene építeni. 

 

A református egyházi nevelés értelmezése és az ezzel kapcsolatos tanácsai – az iskolai és 

iskolánkivüli egyházi nevelés, az utóbbi az egyházépítő munka éppoly fontos, mint az 

előbbi- különösen megszívlelendő és érdemes arra, hogy egyházunk művelődési 
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politikájának egyik irányelve legyen, valamint azon tétellel összefüggő megállapítása is, 

hogy egyházunknak a tömegek gondozására és nevelésére az eddiginél nagyobb súlyt kell 

vetni. 

 

Helyeselhető és nagyon követhető azon kívánsága, hogy református iskolaügyünket mind 

szellemi, mind anyagi vonatkozásban alapos vizsgálat alá kell venni és e vizsgálat 

eredményéhez képest intézkedni. 

A fenyegető bajok, veszedelmek ellen megtalálja a védelmet is, az alapot, amelyre egész 

iskolarendszerünket és egyházunk művelődéspolitikáját építhetjük. 

Egyetlen kivezető út szerinte, hogy az egyetemes egyház központilag vegye kezébe az 

iskolák ügyét: Iskolafenntartó csak az egyetemes egyház. Iskolafenntartó jogából 

kifolyólag rendelkezik szellemi és anyagi tekintetben az összes , minden rendü és rangu 

református nevelési intézmény felett. 

Az iskolafenntartás terheit egyenlő részben az egyházak, illetőleg az egyháztagok viselik, 

tekintet nélkül arra, hogy tartanak-é fenn iskolát vagy nem. 

Az államsegélyt sem az iskolák kapják, hanem az egyetemes egyház amely azt a szükség 

szerint osztaná szét. 

1.A központosítás gondolata ellenkezik egyházunk történelmi fejlődésével, 

egyházalkotmányunkkal, amely szerint minden jognak forrása a gyülekezet, az egyes 

egyház: református egyházunk gyülekezetben élte, éli a maga életét. A kálvini reformáció 

egyházaiknak világszerte „sui generis” meghatározó jegye egyházalkotmányi szempontból 

a gyülekezeti principium s annak érvényesülése. Ha az elv, a gyülekezeti elv, a kálvini 

reformáció szabályozó elve, benső rendje egy ponton áttöretnék, nemcsak lehetséges és 

szabad, de Kálvin egyházalkotmánya, a történelmi fejlődés szerint a központosítás elvét az 

egyházkormányzás egész vonalán érvényesíteni kellene, tehát a lelkészekre is alkalmazni. 

Akkor pl. az egyház missziói és karitatív munkáját, tehát a szélesebbkörü nevelői 

tevékenységet is központilag kellene megszervezni, a szükebbkörü nevelői tevékenység, az 

iskolaügy centralizációjának analógiájára. 

Hol lenne akkor a gyülekezeti princípium, a gyülekezet felelőssége? 

A gyülekezeti elv nemcsak szabályozás, de fenntartó elve is volt a magyar református 

egyháznak évszázadokon át. 

A kálvini elv, a gyülekezeti elv volt a megmentője a megpróbáltatások között a református 

egyházi életnek, magának a református egyháznak, sőt a nemzeti élet is nem egyszer annak 

védelme alá menekült és élt az idegen elnyomás nehéz idejében, és menekült és élt a 
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közelmúltban és a megszállott területeken jórészt ma is. Ha még a mainál sokkal nehezebb 

is lenne iskoláink és egyházunk helyzete, lehet-e letérni az alapról, amely a múltban 

erősségnek, fenntartó erőnek bizonyult? 

Lehet-e jobb reménység fejében, mikor iskoláink mai nehéz helyzete nem róható a 

gyülekezeti elv, egyházunk és iskolai szervezetünk rovására. Ez a nehéz helyzet bármily 

szervezetben, bármily szabályozó elv, tehát a centralizáció mellett is bekövetkezett volna. 

 

2.Elvi meghatározottságunktól eltekintve a központosítás elve gyakorlatilag nehezen volna 

keresztülvihető: 

a., Az E.T. V.t.c.-ét egy uj zsinatnak az uj szabályozó elvnek megfelelően át kellene 

dolgozni, sőt jórészt az egész törvénykönyvet. Uj zsinat tartása pénzügyi nehézségekbe is 

ütközik – költséges adminisztrációnk ellen sok panasz hangzik-, de meg egyházunk mai 

vezetőségét is, illetőleg a legközelebbi zsinat alkotó tagjait joggal érhetné a vád, hogy a 

törvényalkotás alkalmával nem jártak el kellő körültekintéssel, ime három év multán a 

törvénykönyv már átdolgozásra szorul. 

b.,Gyülekezeteink nem mondanának le egykönnyen százados intézményükről, iskolájukról, 

amelyért generációk hoztak és hoznak sulyos áldozatot. Aligha vennék egyszerüen 

tudomásul, hogy tulajdonjoguk, rendelkezési joguk megszünt. 

 

3.A központositás nem segítene a bajokon és nem volna bázisa a biztos fejlődésnek: 

a.,Az államsegély központi kezelése magával hozná, hogy az államsegély globális 

folyósítása következtében olyan középiskolák is részesülnének államsegélyben, amelyek 

eddig nem részesültek. De ez csak a többi, a most is államsegélyben részesülő iskolák 

rovására történhetnék. Ennek következménye a ma államsegélyben részesülő iskoláink 

anyagi helyzetének súlyosbodása lenne. Az egyház adójövedelmének fokozására a mai 

időkben még csak gondolni sem szabad. A terhek arányos megosztása címén nem lehet 

egyházi adókat emelni egyetlen egyházközségben sem, abban meg különösebben sem, 

amelytől iskoláját elvennék. 

b.,Az iskolák helyi érdekeket is szolgálnak. E szolgálatukért a politikai község mindenha 

hathatósan támogatta anyagilag is iskoláinkat. A jövedelmi források nagyrészt helyi 

vonatkozásuak: közbirtokossági adományok, községek szolgálmányai, helyi alapitványok 

stb. S igy közös kezelésbe nem vehetők, jövedelmük egyetemes célú kifizetésre fel sem 

használható. Az is valószinű, hogy a helyi közületek (község, egyház) nem lennének 

hajlandók a mai áldozatkészségre, nem adnák mai iskolafenntartó hozzájárulásukat, ha 
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nem ők rendelkeznek azzal, ha tudják, hogy hozzájárulásuk más egyház területén fekvő 

iskolák fenntartására fordíttatik. A református iskola mindenütt kisebbségi iskola lenne,  

tehát a református többségü városokban is, mert nem élvezné a többség iskolája helybeli 

előnyeit a politikai község részéről. Nagyon valószínű tehát, hogy az egyetemes 

egyháznak, mint iskolafenntartónak kisebb összeg állana rendelkezésére az iskola 

fenntartására, mint amennyit jelenleg az egyes iskolák, illetőleg iskolafenntartók (egyház, 

egyházkerület) erre a célra tényleg fel is használnak. 

A helyi jövedelmi források, hozzájárulások, megajánlások csökkenése, sőt elvesztése 

olyanmérvű lehet, hogy ezeknek pótlása még nehezebbé tenné az intézmények fenntartását, 

s talán még az államsegély pótlása is kevesebb megeröltetésbe kerülne az egyetemes 

egyháznak. 

 

4.A központosítás elvének megvalósítását megnehezítenék azok a tetemes adósságok, 

amelyeket tanügyi célokra vettek fel az egyes iskolafenntartó egyházközségek. Átvenné-e 

az egyetemes egyház, vagy rajta hagyná az egyes egyházközségeken? Ha átvenné az 

egyetemes egyház a tanügyi célra felvett terheket, nem volna igazságos dolog azokat az 

egyházakat is megadóztatni e célra, amelyeknek nincs adósságuk, viszont az 

iskolafenntartó egyházak tanügyi célra felvett adósságuk törlesztésére – ha nem szivesen 

is- ma még magasabb pótadót is megszavaznak,  amit nem lehetne elérni akkor, ha azt 

látná az egyházközség, hogy nem rendelkezik iskolájával, ha az már nem az övé. 

 

5.A központosítással csökkenne a hívek áldozatkészsége – hiszen nem az övé volna immár 

az iskola – az érzelmi szálak elszakadnának. Már pedig a magyar református iskolaügy 

fejlődésének, virágzásának, sőt egyáltalában létezésének a hívek áldozatkészsége volt a 

multban a legerősebb tényezője. A debreceni, a pataki kollégiumot az ősök 

áldozatkészsége tette naggyá. 

 

6.Annak eldöntése, hogy melyik iskolát szüntessék meg, vagy éppen helyezzék át, nehéz 

volna szabályt alkotni. Bármily kimagasló egyén vagy testület intézné a központosításnak 

ezt a kérdését, nehezen mentesülne a különböző befolyásoktól és protekciótól. 

Nyugtalanság, békétlenség és elégedetlenség kísérné az egyetemes egyház iskolákat 

szüntető és áthelyező tevékenységét. 
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7.Az állam is könnyebben csökkenti az egyetemes egyház iskola-államsegélyét, mint az 

egyes egyházakét, melyeknek erejükön felüli áldozata inkább talál megértésre és 

méltánylásra az állam részéről; ugyanezért az egyes református iskolák államsegélye nem 

is vált ki nagyobb irigységet a másvallásúak részéről. Számolni kell mint jövőbeli 

lehetőséggel olyan politikai irányváltozással –akár jobbra, akár balra- amelynek 

következményeként a totális állam egyszerűen ráteszi a kezét a felekezeti iskolákra. Jogi és 

minden más szempontból megkönnyitettebb, egyszerűbb volna a helyzet a politikai 

hatalom számára a „központositott” református iskolák mellett, mintha a mai helyzetet 

találja. 

 

8.A központosítás abszolutizmust és uniformizálást jelentene a protestáns individualizmus 

elvével szemben. Meglévő ősi iskoláink- kollégiumaink, középiskoláink- mindenikében az 

egyetemes református szellem mellett egy-egy sajátságos vonás fejlődött ki, mindenikének 

még szervezet tekintetében is más és más sajátossága van, nevelése is más és más 

karakterü (Debrecen, Sárospatak, Pápa), amely sajátos értéket is jelent. Az uniformizálás a 

tradíciót szüntetné meg, sőt elvenné azt az előnyt, amely ma ősi iskoláink javára nevelési 

szempontból az állami iskolával szemben fennáll. 

 

9.A központosítással jár a tanszemélyzet áthelyezésének lehetősége, sőt még alkalmazása 

is. Kétélű fegyver az áthelyezés lehetősége. A református tanár élete egybeforrt az 

iskoláéval, ennek jóhire, neve az ő hírneve is. A református tanár alkotó tagja az iskolának. 

Ez a biztonság önálló karakterré, jellemmé alakulását elősegíti, így az iskolai munka 

minőségét is jelentékenyen formálja. Ez az egész életre való frigye a református 

pedagógusnak iskolájával erőssége volt mindenha a református iskolának. Az áthelyezés 

csak végső esetben, csak fegyelmi úton volna megengedhető. Nemcsak a birói, de a tanári 

függetlenség is fontos követelmény: valamint amannak, úgy ennek is az át nem 

helyezhetőség egyik záloga. 

 

10.A központosítás csak az uj alapitásu államsegély nélküli és az eladósodott iskoláknak 

kedvezne, egyetemes iskolaügyünkre előnyt nem jelentene. 

 

11.A központosításból, a tanulmány koncentrikus elvéből annyi fogadható el és valósítható 

meg, hogy az egyetemes konvent, illetőleg az egyetemes tanügyi bizottság jogköre, mind 

szellemi, mind anyagi tekintetben a gyakorlatban szélesebbé tétessék. 
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Az E.T. (V.t.c.129§ különösebben!) módot ad arra, hogy az egyetemes konvent már 

meglévő és a hivatkozott paragrafus szerint létesíthető (felügyelet) szervei által 

intenzívebben végezheti a református köznevelés és közoktatásügy összhangzatos 

fejlődésének vezetését és irányítását. 

A tanulmány következő elveit, mint amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar református 

egyház művelődési politikájának irányítói legyenek, ajánlom elfogadásra és követésre. 

 

1.Egyházunk ragaszkodik az iskolaállítás és fenntartás jogához, jogot tart arra, hogy az 

állam a református iskolákat a közjövedelemből megfelelően támogassa. 

2.Elismeri az állam felügyeleti jogát, szervezeti és tanulmányi tekintetben, azonban vigyáz 

az önkormányzati elv épségére. 

3.Ragaszkodik ahhoz, hogy az állam művelődési intézményeinek felekezeti jellege ne 

legyen. 

4.Kötelességének tartja, hogy hiveinek mindenik körét egyházi nevelésben részesítse. 

5.Az eddiginél szélesebb körben rendszeresen kiépíti az iskolánkivüli egyházi nevelést, a 

gyülekezeti munkát, általában az iskolai és iskolánkívüli népnevelésre nagyobb gondot 

fordít. 

6.Megvizsgálandó a lelkésznevelés mostani rendje, különös gond fordítandó arra, hogy a 

lelkészi pálya jelöltjei az egyházi nevelés és népgondozás feladataira jobban 

előkészüljenek. 

7.Nagyobb mértékben az eddiginél elő kell készíteni a tanítókat, tanítónőket az 

iskolánkívüli egyházi nevelés feladatira. Tanítóképzőintézeteink számának csökkentését 

nem tartom célszerűnek. Ez iskolafaj ugyanis ma már nemcsak szakiskola, hanem 

általában leánynevelő intézmény. Sokan az itt szerezhető, a családi élet szempontjából is 

értékes müveltség kedvéért szereznek tanítónői oklevelet. Ha csökkentjük a tanítónőképző-

intézetek számát, tanítónőképző-intézeteinkből kimaradt református leányok katolikus és 

állami tanitónőképző-intézetekbe forgják kérni felvételüket. Megtörténhetik, hogy míg mi 

tanitónőképző-intézeteink számát csökkentjük, a katolikus egyház ujakat fog állítani. 

Különben is nekünk nemcsak a magyar református egyház, hanem a magyar állam számára 

is kell nevelnünk tanítónőket. Erről az igényünkről nem szabad lemondanunk. 

8.Kisdedóvó intézetek állítására, valamint minden rendű és koru leányok nevelésére az 

eddiginél nagyobb gondot kell forditanunk. 
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Ajánlom továbbá az E.T.VIII. t.c. 2.§.c. pontja alapján iskolai közalap fundálását, közép és 

középfoku iskoláink segélyezésére, amely mai iskolánkivüli célokat szolgáló járulékok 

rovására bevezetendő járulékokból és a „közalap” jövedelmének bizonyos %-ából, esetleg 

egyéb jövedelméből létesülne és növekednék. 

Dr.Papp Ferenc” 

 

A Ravasz László által is támogatott radikális központosítás mely az Imre féle koncepció 

központi gondolata volt – nem kapott támogatást. A hatékonyság és versenyképesség 

növelésének gondolata bár általában támogatást élvezett a szélesebb egyházi 

közvéleményben és az egyház vezetői között is, amikor a konkrét javaslatokat Imre 

megfogalmazta és racionális döntéseket javasolt, a szükséges széleskörű, egyöntetű 

támogatás elmaradt. Ravasz erdélyi évei alatt az erdélyi egyházkerület fejlett 

közigazgatását mintának tekintette és a pozitív tapasztalatok birtokában látott volna hozzá 

a magyarországi oktatási intézményhálózat korszerűbb igazgatásához. Az egységes 

vezetés, a központi irányítás azonban idegen volt a kerületekre széttagolt egyház sok 

évszázados gyakorlatához képest. A radikális átalakítási tervek elfogadását az a körülmény 

is gátolta, hogy valószínűsíthető volt a Dunamelléki Egyházkerület központi szerepének 

megnövekedése a reform megvalósulásával, ami az ugyancsak vezető, irányító szerepre 

vágyó, Debrecen (kálvinista Róma) számára nem volt kívánatos. A budapesti 

oktatásirányítási központ egyidejűleg Ravasz László „hatalmának”, befolyásának 

megerősödését is jelentette volna, ami több egyházi vezető szemében végképp nem volt 

kívánatos, hiszen a közéletben már így is megszólalásait szinte a magyar református 

egyház véleményének tudták be, ami jogosan sérthette más egyházi vezetők érzékenységét. 

Ravasz elképzeléseit néhányan támogatták más országrészek egyházvezetői is, vagyis nem 

csak a területi, földrajzi elhelyezkedés befolyásolta a véleményalkotókat az iskolaügyi 

kérdésekben. 

Ha a teljes átalakítás nem is kezdődhetett el, egyes részletkérdésekben azonban továbbra is 

javaslatok születtek az egységesítés irányába. Ezek átláthatóbbá tennék a rendszert és a 

források jobb felhasználását eredményeznék, vagy csak egyszerűen racionalizálnák az 

iskolák működését. Ilyen kísérlet volt az iskolaügyi jelentések egységesítésére tett javaslat, 

melyet az indoklással együtt idézünk – s a rövidesen megszülető konventi elutasító 

határozatot is. Ez a példa jól mutatta a változtatás nehézkességét, az ügymenet lassúságát 

és a határozatképtelenséget. Mindez bénította az oktatásügy fejlődését és gátolta még az 
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olyan javaslatok megvalósulását is, melyek nem sértettek érdekeket és presztizsveszteséget 

sem jelentettek. 

 

„A dunamelléki egyházkerület 1936. évi közgyűlése 92. sz határozatának 3. pontjában arra 

kéri az egyetemes konventet, hogy kötelezően állapítsa meg az egyházkerületi közgyűlésen 

bemutatandó iskolaügyi jelentések kérdőpontjait és rendelje el, hogy az egyetemes konvent 

számára készülő évi jelentéshez is szükséges adatokat az iskolák csak egyszer és pedig az 

egyházkerületre terjesszék be s innen tétessenek át az egyházkerületi közgyűléstől 

tudomásul vett összesített jelentésekkel együtt az egyetemes konventhez, hogy az iskolák 

igazgatói feleslegesen kettős, vagy épen hármas munkával ne terheltessenek, amint 

jelenleg történik akkor, mikor ugyanazokat az adatokat be kell küldeniök az 

egyházkerületre, a konventre és most már jórészt a tankerületi királyi főigazgatóhoz is 

más-más határidőre. 

Ezzel az igazgatónak az iskola benső életére irányuló feladatai szenvednek, míg a célba 

vett intézkedéssel az egyetemes tanügyi bizottság előadóinak a munkája lényegesen 

egyszerűbb, a konvent tájékoztatása pedig jóval teljesebb lehet, az az egyházkerületen már 

átment, mindenütt azonos szempontokból összállított jelentésekből készülnek olyan 

összefoglaló jelentések, melyek az egyes iskolafajok országos állapotáról és az egyes 

kerületek iskolaügyének alakulásáról áttekinthető képet adnak. 

Ez az eljárás egyuttal azt is lehetővé teszi, hogy az egyetemes konvent irányító hatása az 

egyházkerületek felügyelő tevékenységében is érvényesüljön. 

A középiskolai, tanitóképzőintézeti és polgári iskolai jelentéseknek minden nehézség 

nélkül ugyanaz lehet a szerkezetük s alapjában véve az elemi iskolákról szóló jelentés is 

követheti ugyanazt a menetet. 

 Az egyetemes konvent alapjában és indokainál fogva helyesli a dunamelléki 

egyházkerület felterjesztését, de a kivihetőség szempontjából mérlegelendő egy ilyen 

minden iskolafajra alkalmazható kérdőpontok készítése, felhívja az egyetemes tanügyi 

bizottságot, hogy a kérdőpontokat a különböző iskolafajok előadóiból álló bizottsággal 

készíttesse el, azt tárgyalja le és a következő évi konventi gyűlés elé terjessze fel.”313 

 

Ez a javaslat és a Konvent elutasító, halogató magatartása bizonyítja, hogy nem volt széles 

támogatása a változtatásnak. A jobbító szándékú törekvések, a racionalizálás igénye rendre 

                                                 
313 Egyetemes konventi jegyzőkönyv.1937.május 4.ülés (164.p.) 
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megtört. Az egyház legfelsőbb testületei nem tudtak hatékonyan működni és a korszak 

kihívásaira megfelelő válaszokat adni. A modernizáció a nehézkes és a hagyományok által 

is gúzsba kötött, partikuláris református egyházban nem kapott támogatást, a tehetséges, 

karizmatikus vezető (Ravasz László) és tudós munkatársa (Imre Sándor) nagyívű tervei 

nem tudtak megvalósulni. 

 

IV.3. Vélemények, javaslatok az oktatásirányítás és művelődéspolitika átalakítására 1934 

után (Váczy Ferenc, Nagy Miklós, Porzsolt István, Csanády Sándor, Vetéssy Géza) 

 

Az egyházon belül viták zajlottak a szervezeti átalakulásokkal egy időben, így a 1934-es 

középiskolai törvény tervezetéhez Imre Sándor fűzött véleményt, melyet a Református Élet 

c. folyóirat közölt.314 Ebben a Hóman féle középiskolai reformot üdvözölte, mert „a 

rendcsinálásra szükség van” és azt is üdvözölte, hogy nem tantervmódosítás, nem néhány 

intézkedés megváltoztatása készül, hanem teljes ujjászervezés. Ezért fontosnak tartotta, 

hogy az iskolafenntartó református egyház is átgondolja, mit jelent számára ez a1934.XI. 

tc , s annak rendelkezései. Konkrétan: 

1. Mit változtat az új terv a református iskolák szervezetén? Imre szerint lényegében 

semmit, mivel reáliskolát nem működtet az egyház és a gimnáziumoknak már 

megvan a joguk a görög nyelv választhatóvá tételére, a reálgimnáziumok közül már 

többen kérték az engedélyt a görög tanítására. Javaslata az, hogy minden érintett 

iskola a város és környékén lakók igénye szerint döntsön  a görög ill. második élő 

nyelv tanításával kapcsolatosan. 

2. Mit jelent a felső osztályok elágaztatása anyagilag? (elágaztatás=fakultáció) Itt 

fontos ismerni, hogy melyik szakcsoportból hány tanárra lesz szükség, de 

valószínűleg új tanári állásra nem lesz szükség – hacsak nem teljesen külön 

osztályokat jelent a fakultáció. 

3. Mit lehet várni a válogatás törvényes szabályozásától? 

Imre szerint ha komolyan hajtják végre, akkor lehetséges a létszám csökkenése, de 

a színvonal emelkedése valószínűsíthető, ami örvendetes. Viszont a tandíjból 

származó bevételek csökkenése miatt válságba kerülhet egy-egy intézmény – ami 

miatt „a legbecsületesebb tanár is önkéntelenül enged a mértékből”. Vagyis az 

elvek szintjén üdvözölhető hogy a színvonal növekedjen – de itt „nem elvről van 

                                                 
314 IMRE Sándor:A középiskola újjészervezése és a ref. iskolák.In:Református Élet.I.évf.2.szám.1934.január 
7.11.p.(továbbiakban IMRE 1934.) 
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szó, hanem iskolák sorsáról s benne a tanárokéról.” Azért átgondolt döntések 

kellenek. Viszont végzetesnek tartaná, ha az alacsonyabb színvonalú iskola ne 

lenne középiskola. –„De hát mi legyen? Aki nem való a tudományos 

tanulmányokra, hová menjen? Hol vannak a gyakorlati iskolák, azaz elég-e annyi, 

amennyi van és van-e mindenféle, amilyen éppen nekünk kellene? A válogatás 

kérdése mindig ehhez a gondolathoz vezetett évtizedek óta; amíg ez valahogyan 

meg nem oldódik, addig – nem tudom másként látni – a tudományos középiskola 

ügyét sem lehet tartósan rendbe szedni”.315 

 

Az iskolaügyi törvényekől a nagykőrösi tanítóképző igazgatója Váczy Ferenc316 is 

kifejtette gondolatait. Üdvözölte az új középiskolai törvényt, s a középiskola típusait, 

melyek egy színvonalon állnak, s egységesen a magyar nemzeti művelődés szellemében 

erkölcsös polgárokat kívánnak nevelni. A gimnázium, a líceum és a gazdasági középiskola 

az egyéniség más-más vonását fejlesztik ki. A gimnázium egyetemi és főiskolai 

tanulmányokra készít fel, a líceum gyakorlati irányú műveltséghez és gazdasági (fiú) és 

háztartási (leány) ismeretekhez segít. A gazdasági középiskola gyakorlati irányú 

műveltséget és szakiránynak megfelelő szaktudást nyújt. Üdvözli a szerző a törvénynek azt 

a szándékát, hogy a leánynevelés kérdését megoldja, bár a legmegfelelőbb iskolatípusnak a 

tanítóképző-intézetet tartja a lányok számára. Viszont a végzett diplomások elhelyezkedése 

gond, sokan állástalanok.  

A középiskolai oktatás és a tanítóképzés átszervezése Váczy szerint a református egyház 

számára is szükséges intézkedések meghozatalát kívánja. 

A törvény szerint a tanító és tanítóképző intézeteket az 1938-39. tanévtől kezdődően 

„fokozatosan líceummá kell átszervezni vagy pedig fokozatosan meg kell szüntetni”.317 

A református tanítóképzés igényeit figyelembe véve erre szükség van, ezért remény szerint 

líceummá alakulnak ezek az intézmények. Az átalakítás mikéntjét át kell gondolni, 

lehetséges a tanítóképzők átszervezése vagy pedig a leánygimnáziumok átalakítása u.n. 

nyolc osztályos nőnevelő intézetté. Lehetségesnek tűnik – ahol mindkét intézménytípus 

működik  (tanítóképző intézet és líceum) – a kettő egyesítése. A nőnevelés sajátos 

szempontjából a líceum alkalmas iskolatípus, mert változatosságot nyújt – több életpálya 

kínálkozna a lányok számára. A gazdasági középiskolákkal kevésbé foglalkozott az 

                                                 
315 IMRE 1934.10-11.p. 
316 VÁCZY Ferenc (1884-1959) 
317 VÁCZY Ferenc:Legújabb iskolareformok és a református egyház.In:Református 
Élet.V.évf.22.szám.1938.május 28.214.p. (továbbiakban VÁCZY 1938.) 
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egyház. Pedig sorsdöntő kérdés, hogy a református egyház meglátja-e ezt a szükségletet. A 

mezőgazdasági középiskolából művelt magyar gazdák kerülnének ki, akik a 

gazdatársadalom vezetői lehetnének, s az egyházi életben is  (presbitériumok). „Egyházunk 

érdeke s az ehhez alkalmazkodó iskolapolitika azt diktálja tehát, hogy gimnáziumunk 

közül legalább néhányat – alkalmas helyen – szervezzünk át mezőgazdasági 

középiskolává, sőt komoly megfontolást érdemelne ipari és kereskedelmi középiskola 

szervezése is”.318 

Váczy írásában a református tanítóképzés helyzetével is foglalkozott. A hat tanítóképző a 

szükségleteket kielégíti, de ha nemek szerinti bontásban már nem igaz ez, mert a tanítók 

képzésében hiány van, a tanítónőképzésben meg túlképzés mutatkozott. Javaslata szerint a 

három-három képzőhely kellene (nemek szerint) s tanítónőképző akadémia helyszíne 

Debrecen, Kecskemét és Pápa legyen. (Nyíregyházán megszűnne)  Ugyanakkor a korszerű 

tanítóképzést megfelelő épületekben, felszereléssel, megfelelő számú tanári állásokkal kell 

biztosítani, hogy a református tanítóképzés megfeleljen az igényeknek, s szellemében 

evangéliumi legyen. 

Az iskolareformokhoz illetve Váczy Ferenc cikkéhez hozzászólt Porzsolt István esperes. 

Véleménye szerint a gimnáziumok népszerűek, nem támogatja líceummá való 

átszervezésüket. Ő is fontosnak tartja, hogy a gazdasági pályákat választó református 

fiatalok is az evangélium szellemét megismerhessék, javaslata szerint „a népes 

gimnáziumoknak a legszebb feladatuk volna, hogy párhuzamos osztályok helyett 

gazdasági középiskolákat szervezzenek”.319 Váczy javaslatát, hogy a tanítónőképzők egy 

részét tanítóképzőkké alakítsák elutasítja azzal, hogy erre nincs joga az egyetemes 

konventnek. Ugyanakkor nem is reális, hogy fiúk tömegesen a tanítói pályát válasszák, 

hiszen kevés a jövedelem és az ambiciózusabb fiúk becsvágyát nem is elégíti ki ez a pálya. 

A szerző hivatkozott Hóman Bálint felsőházi beszédére is, aki törvényalkotóként is jelezte, 

hogy a jövőben a férfitanítók számának csökkenésével és a nőtanítók számának 

emelkedésével kell számolni. Porzsolt élesen bírálja Váczynak azt a javaslatát, hogy 3 

tanítóképző nyerje el az akadémia címet (Debrecen, Kecskemét, Pápa) és Tiszántúl 

növendékei – mert Nyíregyházán nem lenne akadémia – menjenek Kecskemétre, vagy 

Pápára. Porzsolt szerint valószínűsíthető, hogy nem más régióba mennének, hanem a közel 

fekvő állami, vagy katolikus intézménybe. Az akadémia helyének meghatározásánál a fő 
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319 PORZSOLT István:A liceum és a tanítóképző akadémia.Hozzászólás Váczy Ferenc „Legujabb 
iskolareformok és a református egyház”c. cikkéhez.In:Református Élet.V.évf.23.szám.1938.junius 4.226.p. 
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szempont kell legyen, hogy ott legyen iskola, ahol inkább szükség van rá. A számok 

(tanítói állások, tankötelezettek száma a Tiszászántúlon, Dunamelléken, Dunántúlon és 

Tiszáninnen) más döntést kívánnának: Debrecenben és Nyíregyházán feltétlenül kell 

akadémiának működnie. Vita csak azon lehet, hogy Kecskeméten vagy Pápán legyen a 

harmadik tanítónőképző. A nyíregyházi Kálvineum szeretetintézmény, a lelkészárvák 

árvaháza. Nem gazdag intézmény, de épületei nagyon jók, 2200 négyszögöl területen egy 

modern kétemeletes polgári iskola, 5 szobás lelkészi lakás, 2 emeletes internátus (melyben 

130 növendék fér), egy emeletes tanítóképző intézet (melynek termeiben felállítható az 

akadémia) található. Gazdag szertára van, könyvtára és jó bútorai. Mindezek alapján méltó 

arra, hogy „Krisztus valóságos, igaz egyházának építésére alkalmasnak itéljük. E 

tekintetben legalább annyit tett a Kálvineum, mint bármely más hazai tanítóképző”… 

„Fenntartása, fejlesztése egyetemes református érdek!” 320 E vélemény ismét igazolja az 

egyházban lévő partikularizmust és a helyi érdekek érvényesítésének fontosságát, akár az 

egyetemes egyház egyetemes érdekei ellenében is. 

 

A harmincas évek közepének református pedagógiai sajtójában többen véleményt 

formáltak az iskolai reformokról, az egyes intézménytípusok feladatáról, oktatási, nevelési 

céljairól. Csanády Sándor321 a Protestáns Tanügyi Szemlében a jelen középiskolájának 

feladatáról értekezett. A középiskola jellemformálást kell hogy végezzen (nevelés) és 

szerinte csak másodlagos, a tudás átadása. Ez a törekvés, de töredékesen valósul meg. 

Vetéssy Géza322 „Az egységes iskolareform és a gyermek” címmel írt cikkében a 

folytonosság elvét hangsúlyozta a nevelés, oktatás folyamatában. Idézte a népiskolai 

utasítás szövegét, mely szerint „A népiskola célja a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes 

és öntudatos hazafias polgárokat nevelni, kik az általános műveltség alapelemeit bírják, és 

képesek arra, hogy ismereteiket a gyakorlati életben értékesítsék”.323 A továbbtanulásra 

való felkészítés feladatát – a tehetségesebb gyermekek érdekében – az 1932-ben kiadott 

népiskolai utasítás írta elő. A középiskolai utasításban szerepelt az általános műveltséghez 

juttatás célja mellett a felkészítés a felsőbb tanulmányokra.(1924.évi XI.tc.) A később 

kiadott középiskolai utasítások egyre jobban figyelembe vették a nevelés érdekeit is, a 

liberális irányzat háttérbeszorulásával. A nevelés feladata tehát összekötő kapocs a két 

                                                 
320 PORZSOLT 1938.226.p. 
321 Csanády Sándor (1890-1976) 1933-ban a Soproni Széchenyi István Gimnázium igazgató tanára. 
322 Vetéssy Géza (1908-1945) a Kecskeméti Református Gimnázium tanára 
323 VETÉSSY Géza:Az egységes iskolai reform.In:Protestáns Tanügyi Szemle.X.évf.8-9-sz.1936.okt.-
nov.337.p. 
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iskolatípus között. A nemzetnevelés ügyének egységesítését szolgálta az a 

kultuszminiszteri rendeletek is, amelyek az összes iskolatípusokat egy királyi főigazgató 

vezetése alá rendelték.  

 

Az Imre-féle tanulmány megjelenése után a református oktatáspolitikáról a Református 

Élet324 szerkesztősége rendszeresen közölt cikkeket. A lap főszerkesztője Ravasz László 

volt. Előzménye a Kálvinista Szemle és a Református figyelő c. folyóirat volt, ezek 

megszűntek „közös megegyezéssel” és helyettük jelent meg 1934-től ez az új 

egyházpolitikai hetilap. Az első évfolyam márciusi számában „Iskolareform és elemi 

iskolák” című írás az alsóbbfokú oktatás problémáiról szólt. Eszerint 220.000 tanköteles 

református gyermek közül 150.000 járt református iskolába. De ezek az iskolák tantermei 

is zsúfoltak. „Legszebb és legzengőbb programmokat lehet adni, de mit csinál a tanító egy 

olyan iskolában, ahol 60-80 gyermek egyszerre várja tőle, hogy a lelkét, a szívét 

darabokban ossza szét a számukra? A nemzet igazi arca nem a középiskolákban, hanem az 

elemi iskolákban formálódik ki.”325  A legzengőbb program kitétel valószínűleg Imre 

művelődéspolitikai írására utalt. Nagy Miklós326 az Imre féle tanulmány megjelenését 

követően szólt hozzá az iskolapolitikai kérdésekhez. Időszerűségét a témának egyrészt az 

új közoktatási állami törvények adták, másrészt a Zsinat közelgő ülése, mely  a református 

iskolaügy égető kérdéseivel is foglalkozni szándékozott. 

Az írás elején hangsúlyozta, hogy a reformátusok nem akarnak külön állam lenni az 

államban – de autonómiájukhoz ragaszkodnak. A református iskolák érdekeinek védelme – 

mivel a református művelődés része az összmagyar kultúrának – az egyetemes magyar 

közművelődés védelme is. A református iskolák védelmét az egyetemes konventtől várja, 

mint közoktatási hatóságtól, mely az egyház összes iskolájának szellemi és anyagi ügyeiért 

felel.  

Általánosan elfogadott vezető elv (már az 1917-es harmadik budapesti zsinat határozata is 

volt ez!) hogy „összes református tanügyünk minden fázisában, minden iskolatípusában a 

vezetés, irányítás és ellenőrzés szempontja az egyetemes konvent munka- és hatáskörében 

van egyesítve”.327 Az elvet támogatták, de a törvényjavaslat előterjesztésekor felszólalók a 

                                                 
324 Református Élet. Egyháztársadalmi, építő, egyházpolitikai hetilap. 1935-ben indult. Főszerkesztője 
Ravasz László, felelős szerkesztője Muraközy Gyula volt. 
325 Iskolareform és elemi iskolák.(szerzői aláírás nincs, valószínűleg a szerk.)In:Református 
Élet.I.évf.12.szám.1934.márc.17.89.p. 
326 Nagy Miklós Szeghalom reálgimnáziumának első igazgatója. A gimnázium épülete 1928-ban, az 
internátus 1940-ben készült el. 
327 NAGY Miklós:Iskolapolitikai feladataink.In:Református Élet.III.évf.43.szám.1936.okt.24.372.p. 
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fedezetet hiányolták. Így Benedek Sándor328 és Papp-Szász József329 is többletkiadásoktól 

félt – a felügyelői állások létesítése kapcsán. Ugyanakkor Ravasz László kiállt az ügy 

fontossága mellett, hangsúlyozta, hogy az elemi iskolai szakfelügyelet létesítése az egész 

iskolaügy legfontosabb lépése, ezen a téren a takarékoskodás indokolatlan. Dóczi Imre 

előadói zárszavában emlékeztetett, hogy évtizedek óta az iskolák széttagoltságban vannak, 

s az egyetemes iskolafelügyelet megszervezését bár törvény előírta, elmulasztották. Nagy 

Miklós írása végén javasolta, hogy készüljön az Egyetemes Konvent számára egy pontos 

kimutatás, hogy az elmúlt öt évben, évenként mennyi közvetlen vagy közvetett kiadásuk 

volt az iskolafenntartóknak az iskolák felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatban. 

Vagyis tartalmazza a kimutatás: a rendszeres fizetéseket, tiszteletdíjat, napidíjat, fuvardíjat, 

utiköltséget – és ennek ismeretében lehetne dönteni egy korszerű konventi szerv 

létesítéséről és fenntartásáról. Meggyőződése a szerzőnek, hogy ennek az összegnek a fele 

is bőségesen elegendő lenne ez új konventi szerv fenntartásához. 

A református tanügy központi irányításának szükségszerűségét Ravasz László mellett 

Dóczi Imre, Szentpéteri Kun Béla is támogatta. Nagy Miklós javaslata szerint egy új 

konventi szerv végezhetné a felügyelet munkáját. Az iskolaszékek, igazgatótanácsok 

jegyzőkönyveit tanulmányozva bizonyított, hogy az iskolák egyoldalúan szinte 

kizárólagosan az intézmények anyagi vonatkozásaival törődtek és „eredményül iskoláink 

egyházi jellegének, református szempontból nézett színvonalának elszíntelenedését, sőt 

lesüllyedését kaptuk”.330 A koncepció szerint az anyagi kérdésekben az intézkedési jogot 

meg kellene hagyni az iskolaszékek, igazgatótanácsok, presbitériumok, egyházmegyék és 

egyházkerületek kezében. A konvent továbbra is csak felügyeleti jogot gyakoroljon 

ezekben a kérdésekben. 

(Ilyen anyagi vonatkozású ügyek: intézetek felállítása, fenntartása, átadása, 

megszüntetése,, vagyonkezelés, tankötelesek beiskolázása,, tanerők alkalmazása, 

költségvetés összeállítása, zárszámadás joga és kötelezettsége). De az iskolák életének 

szellemi része fölött kizárólagosan a konvent döntsön ill. a konvent által létrehozott új 

szervezet. 

Milyen legyen ez? 

Az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőkönyve szerint: 

                                                 
328 Benedek Sándor (1904-1983) református lelkész, tanár. 1933-ban Debrecenben teológiai doktor lett. 
Pápán 1938-tól helyettes, 1939-től Pápán a gyakorlati teológia rendes tanára.In:ZOVÁNY 1977.66.p. 
329 Papp-Szász József (1871-1939) 
330 NAGY Miklós:Egyházi iskolafelügyelőket!Iskolapolitikai feladataink.In:Református 
Élet.III.évf.45.szám.1936.november 7.392.p.(továbbiakban NAGY 1936.) 
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   Dunamellék Dunántúl Tiszáninnen Tiszántúl 

Középiskolák         7        3        3      11 

Képzőintézetek        2        1         1          3 

Polgári iskolák        7        1        -        6 

Néptanítók     448    350     373  1381 

Óvodák         2        2        2        2 

 

(A népiskoláknál a tanítók létszámát tüntette fel, mert itt a tanító jelenti a tanügyi 

egységet.)331 

A javaslat a földrajzi eloszlás miatt  két megoldási lehetőséget kínált: 

- Egyetemes iskolafelügyelőség Budapesten 

- Egyetemes iskolafelügyelőség két központtal (de szoros együttműködésben) Budapesten 

és  Debrecenben. 

Mindkét megoldás mellett szóltak érvek: a csak budapesti felügyelet a szakszerűséget 

tökéletesebben biztosítaná, míg a két központ esetén könnyebben elérhetők lennének a 

tiszántúli iskolák is.  

A javaslat szerint a középfokú iskolák felügyeletét három személy látná el. Egy 

hivatalfőnök és két beosztott személy. A hivatalfőnök végrehajtaná a konvent 

rendelkezéseit, irányítaná az iskolafelügyelőség munkáját, referense lenne az egyetemes 

tanügyi bizottságnak és tanügyi előadója a konventi ülésnek, előadója a törvényelőkészítő 

bizottságnak. A minisztériummal szemben képviselné a református iskolák érdekeit. 

Mindhárom felügyelő a konventtől kapná a fizetését. Nyugdíj szempontjából a nem állami 

tanszemélyzet országos nyugdíjintézetébe kell a javaslat szerint beosztani a felügyelőket. 

Nagy Miklós szerint nem lehet gond e három felügyelő anyagi ellátása – hiszen a négy 

egyházkerületben jelenleg is működött 4 ilyen felügyelő. 

Az iskolalátogatók Nagy tervében a körzeti iskolafelügyelők feladatát végeznék el. 

Iskolalátogatásaik során az egyetemes iskolafelügyelőség utasításai és szempontjai szerint 

járnának el és a látogatásokról két példányban készítenének jegyzőkönyvet, egyet az 

egyházmegye, egyet az iskolafelügyelőség számára.  Számításai szerint ez évenként 7500 

Pengőbe kerülne (ha évi 3 P-t számít minden tanító meglátogatási költségeire, ahogy az 

állam).A tanítófelügyelők és iskolafelügyelők költségeit is részletes kimutatásban közölte a 
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szerző, összegezésése szerint : általános és egyetemes iskolafelügyeletünket évenként 49 és 

78 ezer Pengő között összegért meg lehetne valósítani.332 

Az eddig felvázolt terv részletes kidolgozása a Protestáns Tanügyi Szemlében 1937-ben 

jelent meg. 

A szabályrendelet, melynek alapján az egyetemes iskolafelügyelet működhetne az alábbi 

lehetne: 

„Az Egyetemes Konvent, mint legfőbb tanügyi hatóság, az Egyházi Törvények I. t.c. 154. 

§-ának 1. pontjában és az V. tc. 129. §-ában meghatározott jogait és kötelezettségeit a., 

konventi ülés ; b., konventi elnökség c., az egyetemes tanügyi bizottság és d., az egyetemes 

iskolafelügyelőség útján gyakorolja.”333 

Az egyetemes tanügyi bizottság tanácsadó és véleményező szerve a konventi ülésnek. 

Figyelemmel kíséri az összes református iskola életét. Véleményt mond és javaslatokat 

terjeszt elő. 

Az egyetemes tanügyi bizottság a Konvent által választott kettős elnökségből áll: 

-A Konvent által választott 2 lelkészi és 2 világi tagból 

-Az egyházkerületi közgyűlések által választott 1-1 lelkészi és 1-1 világi tagból és 12 

szakférfiből. 

A szakférfiak közül 3 középiskolai, 2 képzőintézeti, 1 polgári iskolai tanerőt választ az 

Országos Református Tanáregyesület közgyűlése, 3 népiskolai tanerőt az Országos 

Református Tanítóegyesület közgyűlése és 3 tagot küld ki az egyetemes 

iskolafelügyelőség. 

 

Az egyetemes tanügyi bizottság évenként kétszer ülésezik, az őszi az elmúlt iskolaévről 

értekezik, a tavaszi gyűlés „megállapítja azokat az irányelveket, amelyek szerint a konventi 

ülés jóváhagyása esetén a református iskolák és az egyetemes iskolafelügyelőség a 

következő évben eljárni kötelesek”.334 

Az egyetemes iskolafelügyelőség székhelye Budapest, de kirendeltség működik 

Debrecenben (ahol 1 felügyelő, 2 tanítófelügyelő, 1 gépíró és 1 szegődményes szolga 

teljesít szolgálatot) 
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A főfelügyelőt a középiskolai és képzőintézeti iskolaigazgatók közül választaná a konventi 

ülés titkos szavazással. A megválasztás körülményeit is részletesen szabályozza a tervezet. 

A tanítófelügyelők választásánál az eljárás azonos a felügyelők választási eljárásával, de itt 

a népiskolai tanítók jelölnek, 2 tanítófelügyelő a tiszántúli, 2 a többi kerület jelöltjei közül 

választandó. 

A tervezet a főfelügyelő és felügyelők fizetésére is kitér, illetve meghatározza az évenként 

és fejenként iskolalátogatásaikért kapható összeget is.(főfelügyelő 1500-1500 P, felügyelő 

1200-1200 P ) 

Az egyetemes iskolafelügyelőség céljaira minden középiskolai tanuló után évente 4-4 P-t, 

minden szakiskolai és polgári iskolai tanuló után évente 2-2 P-t fizet be minden iskola 

igazgatósága az egyetemes iskolafelügyelőség pénztárába. 

Az iskolafelügyelettel járó mindennemű kiadást: fizetést, illetményeket, tiszteletdíjakat az 

iskolafelügyelőség pénztára teljesíti. 

Ezután a javaslat részletesen meghatározza a főfelügyelő jogkörét. 

Eszerint, vezetője az iskolafelügyelőségnek, megfigyeli az iskolák életét, javasol, 

intézkedik. Összekötő kapocs a minisztérium és a református tanügyi hatóságok között. 

Érvényesíteni igyekszik a Konvent intencióit a minisztériumban. Előadója az egyetemes 

tanügyi bizottságnak és tanügyi referense az egyetemes konventi ülésnek. 

Iskolalátogatásokat végez. Jóváhagyja a költségvetéseket, zárszámadásokat, a 

tantárgyfelosztást és a tankönyvjegyzéket. 

Tanügyi referense a Dunamelléki Egyházkerületnek, így előkészítteti az egyházkerületi 

közgyűlés elé tartozó iskolai ügyeket és jelentéseket s azokat a közgyűlés előtt referálja. 

A felügyelők jogköre : 

Iskolalátogatások végzése. A budapesti felügyelő vezetője az iskolafelügyelőség debreceni 

kirendeltségének. A tanítófelügyelők közül 2 a budapesti, 2 a debreceni felügyelőségnél 

teljesít szolgálatot. 

 

A Protestáns Tanügyi Szemlében megjelent Nagy Miklós (Szeghalom) féle iskolapoltikai 

javaslat tehát igyekezett az iskolafelügyelet teljes központosítását megvalósítani, budapesti 

központtal és a Dunamelléki Egyházkerület dominanciájával. E tervezet az intézmények 

számát nem érintette és a működési költségekkel, finanszírozási kérdésekkel kapcsolatosan 

sem tett javaslatokat. 
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A központosítás gondolata, sürgetése a Református Élet hasábjain több cikkben megjelent, 

az Imre illetve Ravasz féle iskolaügyi reform indokoltságához újabb érveket nem 

sorakoztattak fel, de hangsúlyozták, „lehet, hogy a haladás érdekében egyszer majd ismét a 

különfejlődés, az önkormányzat mai alakjának visszaállítása mutatkozik kívánatosnak: 

akkor ennek is meg kell történnie. Most azonban, legalábbis egyelőre, csak a központi 

gondozás idézheti elő az iskolai terhek arányos megosztását és ezzel a jövő érdekében ma 

szükségletként ellőttünk álló országos rendezést, iskoláinknak a hanyatlástól való 

menekülését.”335  A református közoktatás ügyéhez szólt hozzá Hetessy Kálmán336 is. 

Rámutatott arra, hogy míg az elemi iskolák létesítésekor egyetemes érdek jelent meg, a 

„középiskolákat nem az egyetemes egyházi szükségesség hozta létre, hanem egyes 

egyházközségek helyzetéből alakult ki”337, vagyis helyi érdek érvényesült. Ugyancsak 

kiemelte a szerző, hogy túl nagy számban középiskolák alakultak, de polgári és méginkább 

megfelelő számú szakiskola nincsen, pedig a 11.000 növendékből 2000 őstermeléssel 

foglalkozó szülők gyermeke. A 70.000 elemi iskolába járó, vagy a 2700 polgári iskolába 

járó gyermek közül nem tudnak magasabb református gazdasági iskolába továbbmenni, 

mert nincs ilyen iskola és ez a legnagyobb hiányossága a református közoktatásügynek. 

Elmulasztotta az egyház a szakiskolák felállítását, pedig az ilyen iskolák feladata lett volna 

annak a foglalkozásnak magasabb szinten való oktatása, amellyel a református népesség 90 

százaléka keresi a kenyerét. „A szakiskolák megépítése által új erőket s elevenséget 

vihetünk be a magyar reformátusság életébe s ezen keresztül a nemzet jövendőjébe.”338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
335 Szerkesztői cikk.Egységes református iskolapolitikát!In:Református Élet.III.évf.25.szám.1936.junius 
20.224.p. 
336 Hetessy Kálmán (1882-1944) református lelkész Kiskunfélegyházán majd Ókécskén.Volt egyház kerületi 
tanácsbíró és jegyző, majd egyetemes zsinati képviselő. Működése alatt szervezték meg a Református 
Tanítóképző Intézetet.  
337 HETESSY Kálmán:Református gazdasági szakiskolát.In:Református Élet.III.évf.25.szám.1936.juniu2 
20.225.p. (továbbiakban HETESSY 1936.) 
338 HETESSY 1936.225.p. 
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V.4. Református pedagógia. Karácsony Sándor, Papp Ferenc, Muzsnai László gondolatai 

 

Karácsony Sándor és Ravasz László 

 

A két világháború közötti időszak oktatáspolitikájáról szólva nem kerülhető meg a kérdés, 

hogy a népszerű és a sok protestáns ifjúsági szervezetben is dolgozó, tanító Karácsony 

Sándor és Ravasz között milyen kapcsolat volt. Hivatalos, formális, vagy baráti 

munkakapcsolat. Mennyiben támogatták egymás munkáját? Hiszen mindkét személy az 

evangélium hirdetését, a lelki megújulást, egy tisztább ifjúságot és egy megújult országot 

szeretett volna látni. Egy gyülekezet tagjai voltak. Ravasz visszaemlékezéseiben nem 

szerepel Karácsony neve, munkásságára nincs utalás. Papp a népi kollégiumi 

mozgalmakkal foglalkozó kötetében külön fejezetben foglalkozik a konzervatív 

egyházvezetés belső kritikáját képviselő két prominens személy, Karácsony Sándor és 

Szabó Dezső nézeteivel. Karácsony és tanítványai aktívan felléptek az autonómiaromboló 

politikák és eszmék (német nácizmus) ellen és szövetségesei voltak a népi és polgári 

baloldali politikai törekvéseknek. Tanítványai között aktív párttagok is voltak az 1945 és 

1948-49 közötti korszakban; a Nemzeti Parasztpártban és a Magyar Kommunista 

Pártban.339  Ő maga azonban autonóm személyiség igyekezett maradni, nem volt hajlandó 

szolgálni semmiféle politikai diktatúrát, de megállapítható volt, hogy ő maga is „baloldali 

tendenciájú” ember volt. 

 

Karácsony Sándor életével és munkásságával több monográfia foglalkozik.340 Szükséges 

azonban röviden pályájának főbb állomásait ismertetni. 

Földesen (Hajdú megye) született 1891-ben református elemi iskolában tanult, majd a 

Debreceni Református Kollégium diákja volt. A budapesti tudományegyetemen folytatta 

tanulmányait magyar-német szakon. Vendéghallgatóként Genfben, Münchenben és 

Bécsben is tanult. Említésre érdemes, hogy már igen korán, 1912-ben néplélektani 

gyűjtőmunkát végzett szülőfaluja környékén. Ez hozzájárult a későbbi falukutatók 

működésének tudományos megalapozásához.341 

                                                 
339 LÁNYI Gusztáv:Szent(ségtelen) barmunk:a politika.In:Valóság.43.évf.2000.9.sz.28.p.(továbbiakban 
LÁNYI 2000. 
340 KONTRA György:Karácsony Sándor. (Magyar Pedagógusok c. sorozat) Bp.,OPKM,1995.(továbbiakban 
KONTRA 1995.) 
341 KONTRA 1995.  
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1914-ben hadnagyként kikerült a kelet-galiciai frontra, ahol súlyos sebesülést szenvedett, 

hosszú kórházi ápolás után került haza. 1918-ban hadirokkantnak nyilvánították és 

nyugállományba helyezték. 1919-ben dolgozott a Közoktatási Népbizottságon, majd a 

tankerületi főigazgatóságon is. Innen saját kérésre helyezték át a budapesti Zrínyi Miklós 

főgimnáziumba. 

Életének meghatározó, fontos dátuma 1919 decembere, mikor megismerkedett Megyercsy 

Bélával, a KIE magyarországi titkárával. Ettől kezdve aktívan részt vett a szervezet 

munkájában, 1925-től a KIE Világszövetségének végrehajtó bizottsági tagja is lett. 1939-

ben tisztségeiről lemondott és kilépett a szervezetből, mert szerinte ott egyre jobban 

politikai hatások érvényesültek. Ő tudatosan küzdött ez ellen. A missziós ifjúsági szervezet 

egyetlen és központi feladata véleménye szerint az örömhír hirdetése, az evangélizálás. 

Ezért vállalt aktív szerepet a cserkészmozgalomban is, 1922-ben Sík Sándor mellett 

társelnökké választották. 1922-től a mozgalom által kiadott folyóiratot az „Erő” című 

újságot szerkesztette.  A szerkesztési munkába tudatosan bevonta az olvasókat is. Olvasói 

közül többen később irodalmárok lettek: Bóka László, Képes Géza. Ebben a lapban 

publikált Németh László és Reményik Sándor is. A vezércikkeket később önálló kötetbe 

összegyűjtve megjelentette. (A nyolcéves háború c.)  

Már említettük a gyűjtőmunka megszervezését, újszerű kezdeményezés volt, hogy 1920-21 

nyarán 40 budapesti gimnazista tanítványát nyaraltatta Földesen. Ez a tevékenysége a 

vidéki élet megismertetését jelentette a városi fiataloknak, újdonság volt és igen gazdag 

tapasztalatokkal tértek haza a diákok. Erről a vállalkozásról írt egy beszámolót, amely 

lélektani, tantervelméleti szempontból igen tanulságos és megjelent „A magyar észjárás” c. 

kötetben. 

1924-ben benyújtotta doktori disszertációját a debreceni egyetemre. Címe: A népiskolai 

reform és az alsó néposztály lelki alkata. Tudós ember volt, a németen kívül görög, latin és 

francia nyelvet is tanult. Ez a dolgozat a Protestáns Szemlében (Ravasz a főszerkesztő) 

több más irodalmi, nyelvészeti, pedagógiai tanulmánnyal együtt megjelent. 

Lényeges életrajzi adat, hogy presbiterré választották a Kálvin téri gyülekezetben.(1927)  

Már említettük szerkesztőként a cserkészek lapjában dolgozott. 1927 és 1939 között a 

Magyar Ifjúság című folyóiratot is szerkesztette (kis megszakításokkal). 1931-34 között a 

Diákvilág c. lap szerkesztője és 1933 és 1936 között társszerkesztője a „Gyermekvédelem” 

c. havi folyóiratnak. 1936-1944 között a Pro Christo c. lap szerkesztését végezte. Ismert, 

hogy az 1943-ban a népi írók és a Soli Deo Gloria Szövetség által szervezett szárszói 

konferencián is tartott előadást. 
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Több ifjúsági mozgalomban dolgozott. A KIE és a cserkészszervezeten kívül a MEKDSZ 

keretében négy éven keresztül (1931-1934) pedagógiai és nyelvészeti szemináriumot 

tartott. 1941-ben elnökévé választotta ez a felekezetközi ifjúsági szervezet. 1944-

februárjában lemondott az elnökségről.  

Karácsony Sándor 1931-ben ugyan kilépett a cserkészet országos vezetéséből, később 

1945-ben azonban tiszteletbeli elnökké választották (Sík Sándorral együtt), de a 

szervezetet még ez évben Rajk László belügyminiszter feloszlatta. Előzőleg áprilisban a 

demokratikus nevelésről tartott szabadegyetemi előadást, melyről a Debreceni Néplap is 

elismerően szólt. Ugyanakkor Andics Erzsébet megtámadta, szerinte a demokrácia kizárja 

azt, hogy mindenki önállóan tevékenykedjék, mint autonóm lény. 

Az 1946-os Tahi konferenciát ő vezette, ahol előadóként részt vett Hamvas Béla, Kondor 

Imre, Losonczy Géza és Veres Péter is. A konferencián megjelent Tildy Zoltán 

miniszterelnök is. A következő évben is a Tahiban rendezett konferencia vezetését vállalta. 

Az 1948-as év, a fordulat éve. A népi és demokratikus mozgalmak számára az ebben tiszta 

szívvel és lelkesedéssel résztvevő, hívő elkötelezett keresztyén közéleti ember számára is. 

Ezt a politikai fordulatot érzékelve a Cserkészfiúk Szövetségének elnöki posztjáról 

februárban, a MADISZ elnökségéről márciusban mondott le. Személye is háttérbe szorult, 

1948-ban a Révfülöpön tartott szabadművelődési konferenciára nem hívták meg. Autonóm 

személyisége, a népművelésről vallott nézetei nem illeszkedtek a jövendő szocialista 

művelődéspolitikába.  

 

Említettük, hogy a Kálvin téri gyülekezet presbitere lett 1927-től, tehát személyes 

kapcsolatban volt Ravasz Lászlóval. 

Tudjuk, hogy a harmincas, negyvenes években az ország egyik legnépszerűbb, 

legismertebb személyisége volt. Az ifjúság körében igen kedvelt volt, de a korszak jelentős 

személyiségei, Németh László, Szekfű Gyula, Pethő Sándor és Bartók Béla is méltatták 

munkásságát, szerették a fiatalok körében oly népszerű professzort. 

Életrajzírója megemlíti, hogy élete során minden iskolai beosztásban dolgozott: 

osztályfőnök, önképzőköri vezetőtanár, könyvtárőr, cserkészparancsnok, testületi jegyző, 

igazgatóhelyettes. 

Munkásságát részletesen itt nem kívántuk bemutatni. Csak a pedagógiai rendszerét, a 

világnézeti neveléssel kapcsolatos álláspontját, és a református pedagógiáról írt nézeteit. 

Az egyház felső vezetése és így Ravasz László is, aki prominens közéleti ember volt, az 

egyház legfelsőbb vezetésének tagja a baloldali, népi mozgalmaknak a céljait ismerte, a 
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feszítő gazdasági, társadalmi problémák megoldására –és az egyház megújítására is 

(belmisszió) – kereste a saját lehetőségein belül a megoldásokat. Azon kívül, hogy azonos 

helyszíneken (ifjúsági szervezetek rendezvényei, konferenciák) egyidejűleg felléptek 

Karácsony Sándorral, s az evangélium szellemében nevelték, tanították az ifjúságot – más 

közös tevékenységről nem tudunk. A hivatalos egyház nem „foglalkoztatta” állást, 

feladatot az egyházkerülettől nem kapott (nem is kért valószínűleg). 

Kutatásaim során személyes, baráti kapcsolatra utaló dokumentumokat nem találtam. 

Egy sokat mondó levélváltás dokumentuma azonban igazolja feltevésünket – a hűvös 

kapcsolatot a két személy között, mely abból adódhatott, hogy Ravasz a hatalmi elit tagja, 

az egyház legfelsőbb vezetésében dolgozott. Karácsony Sándor –bár gyülekezeti tagként 

részt vett az egyház életében – nem döntési pozícióból vett részt a hivatalos egyház ifjúsági 

munkájában. Hasonló lelkület, a misszióban való tudatos, aktív munkavállalás mindkét 

személyiség életében döntő motívum. Még sincs nyoma közös munkának, 

együttműködésnek. Két Krisztust követő személy, az Igét naponta olvasó hívő ember – 

elkötelezettség és indíttatás. És mégis óriási távolság. Eltérő személyiségi vonások, pozíció 

és felelősségi körök. Karácsony „kívülről” bírált, Ravasz az adott kereteken belül (sőt 

tágítva azokat – helyszín biztosítása a Szárszói konferencia számára) igyekezett az egyház 

és a magyar társadalom megújítását elősegíteni.  

A „Magyar Református Ébredés” c. lap főmunkatársa Karácsony Sándor az 1943-ban 

megjelent 2. számában cikket írt:  Lesz-e magyar ébredés? Címmel. Ebben arról írt, hogy a 

rádión istentiszteletet hallgatott egy vasárnap. „Kinyitom a rádiót, felharsan az orgonaszó s 

kezdetét veszi a református istentisztelet. Az igehirdetés tárgya a jócselekedetek 

érdemszerző ereje. Mintha sohasem lett volna reformáció!”342 

 

Ravasz levélében kifejtette, hogy csak a Kálvin-térről közvetített a rádió istentiszteleteket, 

s „a felelősséget az egyház és állam előtt én vállaltam; Muraközy Gyula pedig ezekért az 

istentiszteletekért nekem felel.”343  Ha tehát ilyen elhangzott, akkor ez vétség, mely a 

bizalmat megingatja, ezért kéri Karácsonyt, hogy „vagy konkretizáld a vádat, ki, mikor és 

mily kifejezésekkel követte el a panaszolt tévelygést, vagy pedig keresztyén emberhez 

méltóan adj elégtételt a méltatlanul megbántott református prédikátornak”. 

                                                 
342 RL.Ravasz László iratai. A/1C elnöki iratok 428/1943.sz.(87.doboz) 
343 R.L.iratai.C/141 
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Egy másik irat szerint (kelt 1943. február 23.-án)344 Karácsony Sándor megjelent nála 

személyesen és elmondta, hogy nem tudja mikor és kit hallott prédikálni, de az hangzott el, 

hogy „a gazdagnak jobb dolga van, mint a szegénynek, mert jót tehet és könnyebben 

üdvözülhet”. Mikor Karácsony a cikkét írta, erre a mondatra gondolt. Ravasz így folytatta: 

„Kérdeztem tőle, nem lehetséges-e, hogy a prédikátor előzőleg azt mondotta: a katolikus 

helytelen felfogás ez, s ő akkor nyitotta meg a rádiót, amikor még nem hallhatta ezt a 

beállítást s az igehirdető tudatosan katolikus felfogást mondott és ő pedig azt hitte, hogy 

református tanítást prédikál. Karácsony Sándor azt mondotta erre, hogy ez lehetséges. 

Kértem, hogy írjon hozzám egy levelet és abban jelentse ki, hogy a rádió igehirdetőkre 

cikke nem vonatkozott s nem akarta egyikről sem azt állítani, hogy nem református tanítást 

hirdet. Ezt megigérte”345. Így zárult a levél. Ezt az ígért levelet nem találtam (lehet, meg 

sem született), de a folyóirat az év áprilisi számában utalás volt-e találkozásra, s 

sajnálkozás, hogy „akaratlanul is fájdalmat vagy legalább is kelletlen érzéseket okoztam 

[K.I.] valakinek, akit nagyon tisztelek, szeretek.”346  Fő mondanivalóját, mely szerint csőd 

jellemzi egész közösségi életünket – nem vonta vissza. Árnyalta megállapításait és 

értékelte azt a missziói szolgálatot, amit ezek az igehirdetések jelentettek és írt arról is, 

hogy saját lelki életében is fontosak voltak ezek az alkalmak. „Nem erről van szó. Nem az 

én, vagy a te, vagy valaki más viselkedése olyan, mintha sohasem lett volna reformáció, 

mert az, akármilyen fájdalmas volna is, nem mutatna csődöt. A mi viselkedésünk olyan, 

valamennyiünk viselkedése. Valamennyiünk viselkedése mutatja azt, hogy csődbe 

jutottunk. A mi viselkedésünk láttára lehetne azt kérdezni: talán itt még nem is volt 

reformáció.”347 

Ebben a kijelentésben osztozik a felelősségben, közösséget vállal mindenkivel, akár az 

egyház felső vezetésével is, Ravasszal is, a kortársakkal és a magyar valósággal. Azzal a 

valósággal, ami 1943-ban már baljós jeleket mutatott. A szellem emberei már látták, 

láthatták a közelgő katasztrófát. S tudhatták, ahogy Karácsony Sándor is, hogy csak az 

„imádságos lélek,… és a „magyar ébredés” segíthet, „ebben a pillanatban nem 

szolgálhatok ennek az ébredésnek mással”348  Lelki megújulás, reformáció kell, amely 

bűnbánattal és bűnvallással kezdődhet. 

                                                 
344 RL.C/141  
345 RL.C/141  
346 KARÁCSONY Sándor:Mintha soha sem lett volna reformáció…In:Magyar református ébredés. 
I.évf.5.szám.Nyíregyháza,1943.április 1.1.p. (RL. C/141. 428/1943.sz. elnöki iratok.)(továbbiakban 
KARÁCSONY 1943) 
347 KARÁCSONY 1943 
348KARÁCSONY 1943.2.p. 



 156 

A vizsgált korszakban a református pedagógia kérdéseivel több fórumon foglalkoztak a kor 

pedagógusai és a református értelmiség prominens képviselői. A református nevelés 

válságát érzékelték, az iskolák színvonalát bírálták és több tanulmányban hangsúlyossá 

vált, hogy hitvalló református pedagógusok kellenek. Ezért intenzív lelki munkát sürgettek 

a tanítóképző intézményekben.349 A református tanító szerepével és tulajdonságaival 

foglalkozott Szabó Kálmán is cikkében350, Kovách Lászlóné pedig a modern pedagógia 

elméletek ismertetése kapcsán érvelt amellett, hogy a nevelő személyisége és egyénisége 

határozza meg bármely pedagógiai elmélet és gyakorlat értékét, hasznát351. A 

presbiternevelés kérdései olyan összefüggésben fontos, mert a lelkészek mellett a falusi 

nép szellemi, erkölcsi és lelki élete múlhat azon, milyen presbiterekkel találkozik. Az 

Országos Református Tanáregyesület rendezvényein is az elméleti kérdésekről, a 

református iskola jellegzetességeiről több konferenciát tartottak. A Református Egyház is 

mint tanító egyház vallotta, hogy az iskola munkája is egyfajta igehirdetés. A „veteményes 

kert” szimbólum négy évszázad óta élt, s ezalatt kifejlődött a karaktere, a nevelésnek 

jellegzetes módszere és a református iskola szelleme. Korábban már idéztük Ravasz 

gondolatait a kálvinista iskola jellemzéséről. Most Papp Ferencz nézeteit vizsgáljuk a 

református pedagógiáról. A nevelő feladata röviden annyi, hogy a keze nyomán a 

gyermekben kidomborítsa az „imago Dei”-t, az istenképűséget. 

Az eredményes pedagógia figyelembe veszi a gyermek testi-lelki sajátságait, életkori 

adottságait, tehát a református pedagógia is alkalmazza a filozófia és a pedagógiai 

antropológia eredményeit, de vallja, hogy a nevelés nem csupán technika, a 

neveléstudomány sem technológia csupán. A keresztyén pedagógia vallja, hogy a gyermek 

sem nem jó, sem nem rossz, hanem jó és rossz hajlamokkal jön a világra, s a nevelés célja 

a jó tulajdonságok kiteljesítése. De ezen túl arra is választ keres, hogy milyen célból teszi 

ezt. „A nevelés elsődleges célja a református keresztyén pedagógia szerint nem lehet más, 

mint az ember rendeltetése,… [ez ] pedig az Isten akaratának a követése [ami] az Isten 

szolgálata.”352 

Papp hangsúlyozta a gondolkozás szabadságát és az ember etikai önállóságát. Kiemelte azt 

is, hogy „a vallás és a tudomány külön terület, a hit dolgait nem lehet az ész mértékével 

mérni, lévén a hit egyéni élmény, közvetlen tapasztalás tárgya. … Luther és Kálvin 

                                                 
349 JÓZAN László:Református nevelésünk válsága.In:Kálvinista Szemle.1931.9.évf.7.44-45.p. 
350 SZABÓ Kálmán:A református tanító.In:Kálvinista Szemle.1933.14.évf.6.46.p. 
351 KOVÁCH Lászlóné:Modern pedagógia-református nevelés?In:Kálvinista Szemle.1932.12.évf.13.22.p. 
352 PAPP Ferencz:A református keresztyén pedagógia alapelvei.Debrecen.Városi 
Nyomda,1934.9.p.(továbbiakban PAPP 1934.) 
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kivánták ugyan, hogy a hit és tudomány kölcsönösen áthassák egymást (Kálvin pl. igen 

sokra értékelte a természettudományt, amely a természet kutatásával és megismerésével a 

kijelentés ismeretét teszi teljesebbé), tanították, hogy vallás és tudomány egyformán 

jogosult, az utódok azonban megfeledkeztek a reformáció eredeti szelleméről, hogy a 

hitnek és tudománynak is meg kell adni a magáét.”353 

Az iskolának segítenie kell a diákok egyéniségének kibontakoztatásában. Biztosítania kell 

az ember etikai önállóságát, erkölcsi autonómiáját. Ha elfogadja a diák, hogy hit által, Isten 

kegyelméből igazul és a hála és az Isten parancsai iránti engedelmesség lesz az uralkodó 

motiváció, akkor megvalósul az egyén etikai, erkölcsi autonómiája. 

Ugyanakkor a református pedagógia nem öncélú individualizmust, hanem a közösség 

életeszményét hirdeti. „Nem a jogok, hanem a kötelesség, nem az uralom, hanem a 

szolgálat, nem a bomlasztás, hanem az építés a református individualizmus ismertető jelei, 

amelyekből a társadalmi életközösségekre, az egyházra és államra, a nemzetre áldás fakadt 

és fakadni fog mindenha.”354  

A református keresztyénségnek csak egyik alapelve a hit általi üdvözülés, mert a másik 

alapelv is érvényes, vagyis Isten kegyelméből történik mindez. Tehát más és más 

paranccsal jön az ember a világra, mindenkinek más hivatása van. (Predesztináció tana: 

„Isten eleve elrendelte.. elválasztotta a szenteket, akiket Krisztusban idvezíteni akar”). Az 

adományokat, talentumokat munkával erősíteni, fejleszteni kell és a közösség 

szolgálatában kell értékesíteni. Tehát fontos, hogy a pedagógus segítse kialakítani és 

fejleszteni ezt a hivatásérzetet és hivatástudatot a tanítványok életében. 

Hívő államférfiak példáját is felidézi Papp a tanulmányában. Cromwell, Bocskai és Tisza 

István alakját, kiknél a hatalom eszköz volt Isten szolgálatában. „A hivatástudat a tettek 

emberévé nevel, a református keresztyénség a tevékenység vallása, pedig nem a tettekbe 

hanem az érzületbe helyezi az ember értékét.355  A hivatástudattal pedig mindig 

felelősségtudat párosult. 

Papp Ferenc nézeteivel nem mindenben értett egyet Karácsony Sándor. Kiegészítette és új 

nézetekkel gazdagította a református pedagógiáról elmondottakat. Hangsúlyozta, hogy 

kinek kinek az Istentől kapott feladatai bár különbözőek, de mivel Isten adja őket, 

egyenrangúak. A református iskolának és pedagógiának demokratikus szellemet kell 

sugároznia. Ez a demokratikus vonása még megvolt a református iskolának a XVI. 

                                                 
353 PAPP 1934.9.p. 
354 PAPP 1934.11.p. 
355 PAPP 1934.12.p. 
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században amikor „utánament a szegénysorsú diákoknak és nagy nehézségek közepette 

behozta őket falai közé rektorral, partikulával, mendikánsnak, szuplikánsnak, kis és nagy 

legátusnak, sorkosztosnak, úrfi mellé szolgának, stipendistának, kit ahogy.”356  A XX. 

században véleménye szerint nem gondoskodik eléggé a református keresztyén nevelés 

arról, hogy különböző társadalmi osztályból legyenek tanítványai, s hogy a közöttük lévő 

válaszfal leomolhasson. Ennek a problémának a kifejtését hiányolja Papp előadásában, s itt 

ebben megmutatkozik Karácsony baloldali gondolkodása.  

Karácsony vitatkozik Papp azon állításával, mely szerint a gyermek se nem jó, se nem 

rossz – hiszen a Biblia az eredendő bűnről beszél, s így a gyermek is egy a bűnösök közül 

(mint ahogy Karácsony Sándor magát is, mint bűnösök közt elsőt mutatja be). 

Papp előadásának értékeit is felsorolja, tehát az őszinteséget, a modern gondolkodást és a 

pedagógusi erényeket. A vitát értékesnek gondolja, de meggyőződése, hogy a református 

keresztyén pedagógiát élni kell és iskolában kell megélni a keresztyén életet. 

„Református keresztyénnek lenni az élet minden vonalán, tehát vitatkozás és tanítás vagy 

nevelés közben is, ezt jelenti, ami most itt történt: az életet, a valóságot, a személyiséget, a 

szerteáradó és valahogyan mindig ható lelket hirdetni a tan, a keret, az intézmény és a 

törvény fölött, vagy: előtt, vagy: helyett.”357 A kérdéshez való hozzászólása végén 

Karácsony szellemesen zárja az írását, megjegyezve, hogy református keresztyén 

pedagógia csak annyiban lehetséges, létező fogalom, amennyiben lehetnek és vannak a 

pedagógusok között református keresztyének. A református nevelő személyisége a nevelés 

döntő tényezője, ahol csak „dogmát” és „tételt” tanítanak, ott nem lesz „lélek” és 

„élet”.Csak az a pedagógus lesz eredményes nevelő, akinek már élő kapcsolata van Jézus 

Krisztussal és akinek életében az Ige fontos tényezővé vált. Karácsony Sándor azért 

lehetett a kor népszerű tanítója és az ifjúság kedvelt pedagógusa, mert az ő életében ez 

megtörtént. 

A református pedagógia kérdéseiről zajló vitához Muzsnai László is hozzászólt, ő is a 

nevelő személyiségéről írt, akinek világnézete az evangéliumi világnézet. A református 

keresztyén pedagógiában újjáteremtett személyiségekre van szükség. Szerinte a tudomány, 

a művészet és az erkölcs mesterséges szellemi fényforrások. Az igazi fény azonban, 

amilyen a Nap világossága is: Krisztus. 

                                                 
356 KARÁCSONY Sándor:Református keresztyén pedagógia.In:Protestáns Szemle.1934.43.évf.I-
XII.füzet.619.p.(továbbiakban KARÁCSONY 1934.) 
357 KARÁCSONY 1934. 621.p. 
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„A tudomány, művészet és erkölcs, sőt a kultúrkeresztyénség is kivezethetik az embereket 

bizonyos sötétségből: válságból. De az igazi sötétségből és válságból: a bűnből és a 

halálból nem vezethetik ki soha, de soha.”358  

A református pedagógiáról szóló cikksorozat záróakkordjaként Papp Ferenc válaszolt 

Karácsony Sándor kritikájára és megvédte írását. Újra az alapkérdést tárgyalta, vagyis 

hogy mennyiben van létjogosultsága a református pedagógiának és mi az a többlet, amit a 

református iskola a diákoknak nyújtani tud. A kérdésre különböző formában kíséreltek 

meg a kortársak választ adni, konferenciák, csendes napok témája volt ez, s a 

bizonytalanságot és a belső válságot jelenti, hogy sokféle válasz született, kísérletezések 

zajlanak. Egyetértés volt abban, hogy a magyar református iskola az államsegély 

bevezetése óta sokat veszített református jellegéből, a közoktatás uniformizálódott. Papp 

szerint csak az elmélet javíthatja meg a gyakorlatot, vagyis szükséges az elméleti munka, 

szükséges körülírni a református keresztyén nevelés módját, eszközeit, eljárását. Abban 

egyetértettek a vitához hozzászóló pedagógusok, szakemberek, hogy a református 

pedagógus a nevelés eredményességét meghatározza, de a megfelelő környezet is 

szükséges, vagyis hogy az iskolában intenzív, keresztyén vallásos élet legyen. Az eredendő 

bűnnel kapcsolatos felvetésre Papp válaszában az evangéliumra hivatkozva idézi azt a 

közismert Igét, hogy „engedjétek hozzám a kisdedeket”, s újra hangsúlyozza, hogy a jóra 

való hajlam minden gyermekben megvan, tehát nevelhetők, formálhatók. Ő is helyteleníti a 

vagyoni cenzust és azt a rossz irányt, mely a tehetséges, de szegény gyermekeket nem 

karolja fel. A régi bevált gyakorlatok felújítását, megújítását (mendikáns, legátus, 

supplikáns, sorkosztos) javasolja. 

 

Dolgozatunkban korábban már érintettük a református egyház és a tehetségek 

felkutatásának és taníttatásának problematikáját. A népfőiskolai mozgalom egyik célja 

illetve hozadéka volt a tehetségek felfedezése és tanulmányainak elősegítése különféle 

ösztöndíjrendszerrel illetve a tandíjmentesség biztosításával, ha a szegénység miatt a 

család a taníttatás költségeit nem tudta vállalni. A tehetség, mint nemzeti kincs, a szellemi 

tőke egy formája többféle összefüggésben az érdeklődés illetve a kultúrpolitika látókörébe 

került. Különböző elképzelések, programok közül nagy visszhangot váltott ki a Zilahy 

Lajos által felvetett Kitűnőek Iskolája, az elitképzésnek egy lehetséges formája. Ehhez a 

kérdéskörhöz Karácsony is hozzászólt. Szellemes írásában kifejtette, hogy ahogy külföldön 

                                                 
358MUZSNAI László:Református keresztyén pedagógia.(hozzászólás)In:Protestáns Szemle 1935.44.évf.I-
XII.füzet 186.p. 
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is beváltak és régóta működnek ilyen iskolák (Oxford, Cambridge Eton), Magyarországon 

is évszázadok óta a bencés, premontrei, piarista, cisztercita jezsuita iskolák működnek és 

Pápa, Debrecen, Patak Enyed, Sopron, Igló, Eperjes, Selmec ugyancsak ilyen kitűnőek 

iskolájának székhelye. Kitűnőek ezek az iskolák, mert kitűnőségek kerültek ki – ha nem is 

mindenki lett kitűnő. Tehát ezek az iskolák már bizonyítottan, kipróbáltan Kitűnőek 

Iskolája. Ezeknek az iskoláknak nagy értéke, hogy tradíciók, hagyományaik vannak. Tehát 

kételkedik Karácsony, hogy a felállítandó Kitűnőek Iskolája valóban az lesz, ha nincs 

múltja, hagyománya. „Szót emelünk a magyar iskolahagyomány nem-éppen-semmi értékei 

mellett. Ezekből kell megépíteni a Kitűnőek Iskoláját. Nem tudjuk, milyen lesz ez az 

iskola. Mindenáron meg kell csinálni, akármilyen lesz.”359 A magyar iskolai tradícióknak 

meg kell jelenni, s azon túl fontos, hogy magyar diák legyen benne, magyar mester és 

magyar nevelés, vagyis a magyar iskolahagyomány útjait kövesse.. Karácsony a magyar 

tanuló ifjúság lelkét, s annak sajátos törvényszerűségeit is figyelembe véve képzeli el az 

oktatást. Erről más műveiben bőségesen kifejtette gondolatait.360 

 

Végezetül a néhány évvel későbbi szárszói konferencián elhangzottakat szeretnénk 

felidézni, ahol Karácsony Sándor egy kritikus történelmi pillanatban az ország, a nemzet 

útkeresésének napjaiban, amikor minden összeomlani látszott, olyan fundamentumot 

javasolt, amely szilárd és amelyre egy nemzet jövőt építhet. 

Tudjuk a konferencia egyik fiatal résztvevőjének Kontra Györgynek a tanúsága szerint, 

hogy Karácsony Sándor az „aznapi ige ihletésére beszélt”.361 Kovács Imre felidézte az 

előadását és az előadó hatását: „Amikor az előadóasztalhoz lép, frenetikus tapsvihar, óriási 

ováció, előlegezett nagy lelkesedés köszönti. Az elnök ’a nagy magyar nevelő’-nek 

aposztrofálja, amit Karácsony Sándor fejbólintással köszön meg. Kitűnő előadó, nagy 

színész, igen jól beszél: az első mondataival kontaktust teremt a hallgatóságával, s azután 

többet egy pillanatra sem ereszti el őket. Lenyűgöző, szuggerálja az embereket, pedig 

megjelenése nem a legelőnyösebb. Rettenetesen kövér, olyan, mint egy török basa, illetve 

olyan, mint ahogyan a török basa a szegény nép tudatában él”.362 

Előadása a nevelésről szólt, s a XX. század legnagyobb érdemének a ’másik’ ember 

felfedezését tartotta, azt, hogy a másik ember szuverén jogaira is tekintettel vagyunk. 

                                                 
359 KARÁCSONY Sándor: Kitűnőek iskolája.In:Híd.1.évf.1.szám.1940.szept.27.15.p. 
360 LÁSD KARÁCSONY Sándor:A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja Bp.Exodus K.,1939. 
361 LÁNYI Gusztáv:A negyedik oldal.Karácsony Sándor az 1943-as szárszói konferenciánIn: Valóság 
37.évf.1994. 2.sz.81.p.(továbbiakban LÁNYI 1994.) 
362 LÁNYI 1994.81.p. 
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Problémákat is felvetett – de ezeket talán a hallgatóság feledte, inkább a jó modorára, a 

beszéd ízeire emlékeztek – Jócsik Lajos emlékezete szerint. Előadását tetszésnyilvánítások 

szakították félbe.  Beszédében a magyarság, az autonómia összefüggéseiről is szólt. 

Zárógondolata az volt, hogy a népi írók Krisztushoz térjenek vissza, az örök élet 

forrásához. Programja tehát az „egyetemes magyar lelki ébredés volt.”363 Lányi szerint ez 

az u.n. negyedik oldal364 – politikai és lélektani paradoxon. Sokan a hallgatóság közül 

egyetértett a magyar nevelésről vallott nézetekkel, azzal is, hogy modernné, magyarrá és 

hatékonnyá kell tenni a nevelést, de a valláserkölcsi megújulás programja az ott lévők 

többsége számára nem volt alternatíva. Vagyis nem mindenki hitte, hogy az igazi 

megújulás az egyén a közösség és az egész társadalom életében az igazi Fundamentumra 

épülve valósítható meg. Nincs más út, csak a keskeny. Tehát nem a „harmadik út”, vagy a 

„negyedik út” (vagy oldal) a megoldás, hanem a keskeny út, ami a megmaradást biztosítja 

– egyénnek, közösségnek, nemzetnek egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
363 LÁNYI 1994..85.p. 
364 Közismert a jobb, a bal és az ú.n. harmadik út (vagy oldal) különböző politikai mentalitást jelentett. 
Karácsony Sándor ezeken kívül, vagy felül javasolta, hangsúlyozta, hogy a lelki ébredés, Krisztus 
középpontba helyezése az egyetlen járható út. A magyarság megmaradásának lehetséges útja. 
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Összegzés 

 

1.A Magyar Református Egyház rövid története. Reformátusok és a belmisszió a XX. 

század elején. 

A látható és láthatatlan egyház, az intézmény és a tanításokat valló Krisztust követő 

keresztyénség együttesen formálta Európa és Magyarország történelmét. A református 

egyház vagyis az evangélium (Isten igéje) által reformált egyház Magyarországon 

évszázadokon keresztül nemcsak a saját létéért küzdött, hanem a magyarság 

függetlenségéért és a szellemi felemelkedéséért is jelentős áldozatokat hozott.  

A küzdelem a létért is összetett volt, külső erők és belső gyengeség ellen zajlott. Akkor 

következett be anyagi és szellemi gyarapodás, amikor nagy trauma után valamiféle 

újrakezdésre nyílt lehetőség. 

A mohácsi vész egyik következménye az volt , hogy egész megyék maradtak papok nélkül. 

Igy 1526 után a három részre szakadt országban a vándorprédikátorok segítségével 

gyorsan terjedhettek az új tanok, szellemi irányzatok. A reformáció lutheri majd helvét 

irányzatának terjedése mellett, melynek a Wittenbergben tanult Dévai Bíró Mátyás volt a 

legnagyobb hatású képviselője hazánkban, Kálvin tanításai is szinte egyidejűleg ismertté 

váltak. Thuri Farkas Pál, az akkori református világot bejárt prédikátor az Institutiót, 

Kálvin fő művét disztichonban dícsérte. A négy híres jelmondat is hamar ismertté vált és 

vígaszt, lelki megerősödést eredményezett: Solus Christus (vagyis egyedül Jézus Krisztus 

az a Közbenjáró, Szabadító, aki üdvösséget szerzett a bűnös embernek), Sola gratia (azaz 

egyedül kegyelemből kaphat üdvösséget a kárhozatra méltó bűnös), Sola fide (vagyis 

egyedül hit által fogadhatja el a bűnös az üdvösséget Isten kegyelmes ajándékaként), Sola 

Scriptura (azaz egyedül a Szentírás a hit alapja). Ehhez ötödikként a lelki utódok még 

hozzátették: Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. 

A XVI. század végére a magyarországi lakosság 80-90%-a evangéliumi egyházhoz 

tartozott, többségében református vallású lett. 1734-ben már mind a négy egyházkerület 

megalakult és létrejött az egyház felső vezetésében és az egyházmegyékben is a 

főgondnoki és segédgondnoki intézmény. Rendszeres összejöveteleket „conventiculum”-

okat is tartottak, ahol a tanácskozás során az aktuális ügyeket tárgyalták meg. Kezdetben 

ezeknek a „konvent”-eknek semmiféle jogi, egyházjogi alapja nem volt. Az 

abszolutisztikus Habsburg hatalom a reformátusság szellemi elsorvasztását az 

ellenreformáció során változatos eszközökkel kísérelte meg, majd a felvilágosodás 

szellemében kiadott Türelmi Rendelet teremtette meg újra a protestánsok 
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vallásszabadságának és egyházi önkormányzatának törvényes kereteit. A református 

egyház azonban továbbra is alsóbbrendű egyház maradt, a római katolikus egyházzal nem 

volt egyenjogú. Vegyesházasságokat továbbra is csak katolikus pap előtt lehetett kötni, 

házassági pereket csak katolikus bíróság előtt lehetett lefolytatni. Az 1848/49-es törvény 

kimondta a négy bevett felekezet teljes egyenlőségét, de a vesztett szabadságharc után 

ismét támadás érte a protestánsok autonómiáját (1959.Protestáns Pátens), majd a kiegyezés 

után 1868-ban az LIII.tc. fektette le újra a vallásszabadságot. 

Az egységes magyar református egyház az 1881 októberétől ülésező Zsinat határozata 

alapján jött létre, lefektették a máig érvényes egyházalkotmány alapjait, melynek alapelvei 

a többségi rendszer, a testületi kormányzat és a paritás. Az egyházat testületek vezetik, 

legalsó fokon a presbitériumok, legfelsőbb fokon a Zsinat. A Zsinat a legfelsőbb 

törvényhozó testület, 116 tagú és tízévenként ülésezik. A Konvent 38 taggal korlátozott 

hatalommal működik a Zsinat tevékenységének szünetei alatt. A református egyház 

autonóm, önálló gyülekezetekből áll, ezek széles jogokkal rendelkeznek. Az egyes 

egyházkerületek is önálló egységként a hozzájuk tartozó egyházmegyéket felügyelik, 

önállóan hozhatnak döntéseket. Az egyházmegyei közgyűlés jogkörébe tartoznak az 

egyházi és iskolai ügyei. Az egyházmegyéket összefogó egyházkerület intézőtestülete az 

egyházkerületi közgyűlés, elnöke a püspök és a főgondnok, tagjai a megyék esperesei, 

gondnokai, lelkészi és világi képviselők, a presbitériumokból választott egyházkerületi 

tanácsbírák, tisztviselők és a főiskolák a középiskolák képvislői. Erdélyben a közgyűlés 

mellett továbbra is megmaradt az egyházkerület állandó kormányzótestülete: az 

igazgatótanács és a püspöki szék és az erdélyi kerületben megmaradt az a régi gyakorlat is, 

hogy az egyházkerületi közgyűlés választja a püspököt. Erdélyi sajátosság volt az is, hogy 

ebben az egyházkerületben a püspök mellett 5 főgondnok végezte a világi elnöki 

teendőket, míg a többi kerületben egy fő és ezekben a presbitériumok választják a 

püspököt, főgondnokot, tancsbírákat, jegyzőket.  

A gyülekezetek autonómiája sokszor a helyi érdekek mindenek feletti érvényesítését 

jelentette, a partikularizmus sok esetben a racionális döntések, az egyetemes érdekek 

ellenében érvényesült, a modernizáció gátjává is vált. Az a tény, hogy nem egy központból 

irányították az egyház életét az egyes kerületeknek sajátos jelleget, egyedi színt is 

kölcsönzött (tiszai kálvinizmus, dunai kálvinizmus), s megakadályozta az 

uniformizálódást. Sokáig Debrecen szellemi központként a református egyház 

irányításában dominált, az egységes magyar református egyházat megalkotó Zsinat is 

Debrecenben ült össze, de már a XX. században az egyház modernizációs törekvéseinek a 
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Dunamelléki Egyházkerület és Budapest lett a központja, s Ravasz László az egyik 

prominens alakja. A XIX. század végére bár a szervezeti keretek kialakultak és külső 

fenyegetettség nem volt, a református egyház mint népegyház elerőtlenedett, lelkisége 

megkopott, a vallásosság sokfelé formálissá vált.  

A népességi adatok szerint a reformátusok aránya az 1920 és 1940 közötti években 20-21 

% között maradt, de régiónként nagy különbségeket mutatott. Döntő többségük az 

Alföldön élt, jellemzően kisebb településeken, kisvárosban, falvakban, tanyán. 

Ugyanakkor kisebb térségekben jelentős református tömbök alakultak, így a Dunántúlon az 

Őrségben, Ormánságban, Pápa körül. Foglalkozását tekintve az agráriumhoz kötődött a 

reformátusság döntő része. A közel kétmillió lélek különböző társadalmi réteghez tartozott, 

csak igen kis hányada volt nagybirtokos (1000 holdon felüli birtokkal rendelkező). Döntő 

többségük 20 kat. hold alatti földterületeket birtokolt vagy bérelt, de jelentős számban 5- 

10 kat. holdon vagy még kisebb földterületen gazdálkodott. Az egyéb foglalkozási 

ágakban, mint a bányászat, ipar, kereskedelem, közlekedés összesítve is csak a 

reformátusok mintegy 23%-a dolgozott. 

Budapesten az 1881 és 1930 közötti időszakban a reformátusok száma 85 százalékkal nőtt, 

jellemzően a bevándorlás miatt, de így is csak az itt élők 12 %-a volt református az 1930-

as népszámlálási adatok szerint, mintegy 121 ezer fő. A legfelsőbb politikai,művészeti 

elitben, az igazságszolgáltatásban (bírák, ügyészek) a közigazgatási tisztviselők, valamint a 

katonatisztek között túlreprezentáltak voltak a reformátusok. Mégis nagyobb számban a 

kevésbé versenyképes, kevésbé szakképzett és így a főváros népességének 

kiszolgáltatottabb csoportja volt. Ezt bizonyítja, hogy jellemzően a külvárosban, a 

peremkerületekben laktak, itt arányuk 15,8 % volt, míg Pesten  a Nagykörúton  belül  alig 

10 %.365 

A XX. század elején a vesztes világháború, a trianoni ítélet, mely az ország területének és 

lakóinak jelentős részét elcsatolta súlyos válsághelyzetet teremtett és sok tekintetben 

második Mohács volt a nemzet életében. A forradalmak és az ország jelentős veszteségei a 

magyar református egyházat is önvizsgálatra késztette, s óriási feladat elé is állította. A 

nagy trauma után az újrakezdést és a nemzet lelki megújulását kellett szolgálnia, s az 

egyháztól való elfordulást, mely már több évtizede a szekularizáció és az újabb szellemi 

mozgalmak terjedésére (marxizmus, liberális teológia az egyházon belül) miatt is 

érzékelhető volt, meg kellett állítani. Sokszor még a templomokba járó hívek életében sem 
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jelentett a vallás erőforrást, többletet. A külföldön is járt fiatal teológusok, a holland, skót 

egyházak pozitív tapasztalatait megismerték, hazatérve itthon új formákat és 

munkaterületeket alakítottak ki a gyülekezetek életének megújítására. A keresztyén ifjúsági 

szervezetek tagjai az evangélium értékét, a hit egyént, családot és közösséget (nemzetet) 

egyaránt megedző erejét felismerték, megtapasztalták, így ez a fiatal generáció egy lelki 

megújulás résztvevője, inspirálója lett. A református egyház és a hit nemzetfenntartó erejét 

különösen az elcsatolt erdélyi területeken tapasztalták meg, ahol az erdélyi egyházkerület 

fejlett centralizált igazgatása, a modern egyházkormányzás Ravasz Lászlót 

tapasztalatokkal és tanulságokkal gazdagította, ezt a tudását később a Dunamelléki 

Egyházkerület élén kamatoztatni tudta, s mintát, ideát adott az egész magyar református 

egyház modernizálásához. 

 

A megújulást a Trianon utáni években különböző egyházi csoportok különféleképp 

gondolták, egyik irányzat a felekezetközi u.n. „általános keresztyén” úton elindulva, míg 

mások hitvallásos alapon a történelmi kálvinizmus talaján. Konferenciák szervezése, 

programok alkotása (Péceli Program, Kunhegyesi Memorandum), új egyházi lap indítása 

(Kálvinista Szemle) jelezték a szándékot, hogy az „egyetemes papság” vagyis a Krisztust 

urának valló emberek hite megszilárduljon, a presbiterek a gyülekezetek építésére, 

megerősítésére alkalmasakká váljanak, az egyház be tudja tölteni hívatását az evangélium 

hirdetését és intézményein, iskoláin keresztül (is) szolgáljon. A megújulási mozgalom jele 

volt a református diákok új szövetségének megalakulása (Soli Deo Glória, továbbiakban 

SDG) és a már korábban létrejött keresztyén ifjúsági szervezetek megerősödése 

(Keresztyén Ifjúsági Egyesület, továbbiakban KIE, Magyar Evangéliumi Keresztyén 

Egyesület, továbbiakban MEKDSZ későbbi néven Magyar Diákok Pro Christo 

Szövetsége) is. Mindezek nemcsak egyházi embereket lelkészeket, teológusokat mozgattak 

meg, hanem presbitereket, laikusokat, tanárokat, a református közvéleményt egyaránt. Az 

egyház legfelső vezetése ugyanakkor csak lassúbb ütemben, de fokozatosan elismerte a 

belmissziós mozgalmakat. Az Egyetemes Konvent először a diakonisszaképzést tette 

közegyházi üggyé (1903), majd a belmissziói képzést kötelező tárgyként bevezette a 

teológiákon (1910). Az első világháború után belmissziós bizottságok felállítását 

határozták el (1922). Ugyanakkor az alulról jövő az egyházat (is) átszervezni akaró 

reformtörekvéseket sokszor lassították, vagy gátolták, illetve a Zsinat nem tűzte napirendre 

megtárgyalásukat. A lelki ébredést a missziói törvény segítette. Az 1928-ban hozott 

törvény (Forgács Gyula és Ravasz László szövegezte) kötelezővé tette a gyülekezetekben a 
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belmissziós munkát. Pár évvel később 1933-ban ugyancsak Ravasz kezdeményezésére a 

KIE református ágának munkáját az egyház sajátjának nyilvánította és anyagilag is 

támogatta.  

A neves kollégiumok alapításának 400 éves évfordulóján a református kollégiumok 

szellemtörténeti hagyatékáról írt hosszabb tanulmányt Ravasz László. Az 1934-ben készült 

dolgozatban méltatta az értékekhez, hitvalláshoz való ragaszkodást, a debreceni 

konzervativizmust, de aktuális feladatokról is szólt és kifejtette, elengedhetetlen, hogy 

„Debrecen is beálljon a nagy lelki és egyházi megújhodásba az új lelkipásztori eszmény 

megrajzolásával, a pásztori és missziói gyülekezet megszervezésével a missziói egyház 

kialakításával”366  A XX. század elejére egyre inkább a Dunamelléki egyházkerület és 

Budapest központi szerepe növekedett, Ravasz fellépésével az egyház modernizációs 

törekvései is ide kötődtek. 

 

2. A reformátusok szerepe a társadalmi problémák felismerésében és megoldásaiban 1920-

1944 között. Ravasz László a Dunamelléki Egyházkerület élén. 

 

Az egyház oktatási intézményei fejlesztésének szükségszerűségét már a század elején 

felismerték, többen sürgették a református egyház egységes oktatáspolitikájának 

kialakítását, a színvonalasabb képzést és az eredményesebb nevelői munkát, így Imre 

Sándor, Dóczy András, Sebestyén Jenő is. Fokozatosan vált nyilvánvalóvá, hogy nem csak 

az oktatás fejlesztését kell szorgalmazni, a református iskolahálózatot megújítani 

(fizikailag és szellemileg egyaránt), hanem tágítva a kört, a népművelés, iskolán kívüli 

oktatás felé is nyitni szükséges, s a nemzet szellemi felemelésében jelentős részt vállalni. A 

hitbeli megújulás gondolkodásban, cselekvésben, aktivitásban jelentkezett. A református 

értelmiség legjobbjai megmozdultak – lelkészek, teológusok, tudósok, pedagógusok a 

feszítő társadalmi kérdések megoldási lehetőségeivel foglalkozó konferenciákat 

szerveztek: Magyar Út tehetségkutató pályázata, konferenciái, egyke-problémával 

foglalkozó konferencia, SDG táborai, református gazdaifjak budapesti konferenciája. De az 

együttgondolkodás mellett konkrét programokat is terveztek és megvalósítottak bizonyítva 

hogy a lelki ébredés mindig kihat a társadalmi környezetre. Nem öncélú, hanem a közösség 

javát is szolgálja. Ebben az időszakban is megláttatta a problémákat, a társadalmi 

igazságtalanságokat, hátrányos helyzetűeket és tettekre, önzetlen segítség nyújtásra 
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ösztönzött.  A Sárospatakról kiinduló tehetségkutató programok és szegény paraszti 

származású fiatalok taníttatása (ösztöndíjak), a falukutató mozgalom beindítása, 

faluszeminárium, a népfőiskolai programok szervezése ennek a lelki megújulásnak a 

következményei voltak. Az 1941-ben alakult Népfőiskolai Tanács megszervezését is a KIE 

iniciálta.  Az „egyke” elleni kűzdelemben a református egyház többféle módon vett részt. 

Nemcsak igehirdetésekben és az ifjúsági munkában foglalkoztak e súlyos társadalmi 

kérdéssel, melynek tragikus következményeivel az elnéptelenedő baranyai gyülekezetek, 

szórványok látogatásakor az első püspöki útja során   Ravasz László is szembesült, hanem 

konferenciát is szerveztek Muraközy Gyula vezetésével 1934-ben.  Újszerű megoldásokat  

fogalmaztak meg: telepítés, földreform, parcellázás, iparosítás. A javaslatokon túl konkrét 

cselekvés is történt, Kiss Ferenc debreceni professzor kezdeményezésére 116 családot 

költöztettek át Baranyába Szabolcs, Hajdú és Szatmár megyéből. A telepítési akció is 

jelentős kezdeményezés volt, egy kísérlet az elnéptelenedett baranyai falvak megújítására. 

A református egyház fokozott társadalmi felelősségvállalásának jele volt a Ravasz László 

és Szabó Imre esperes által kidolgozott, a nagyvárosban élő hívek speciális igényeit 

figyelembevevő cselekvési terv. Megszervezték a kórházlátogatásokat, börtön-, ifjúsági 

missziót, a főiskolás diákok körében végzendő ifjúsági missziót, a szegénygondozást, 

szociális munkát, diakóniát. Ezek az egyházon belüli missziós programok és a művelődést, 

a társadalmi mobilitást segítő akciók hozzájárultak a társadalmi feszültségek, szociális 

problémák enyhítéséhez, segítettek oldani a megmerevedett társadalmi struktúrát, 

igyekeztek csökkenteni a feszültségeket. 

A Trianon utáni magyar belpolitika és különösen  a nemzet felemelkedését célzó 

művelődés- és oktatáspolitika is a magyarság szellemi kincseinek a gyarapítását 

prioritásként kezelte. A kultúrára, mint a nemzetet erősítő, stratégiai ágazatra tekintett – 

így anyagilag is messzemenően támogatta. (Az ágazat a költségvetés jelentős hányadával 

rendelkezhetett). Az egyházakat is segítségül hívta a politika e nemzeti célok eléréséhez, 

kiemelten a Római Katolikus Egyházat mely államegyházként létezett és a korszakban a 

politikai hatalom támasza és kedvezményezettje volt, míg a népesség kisebb hányadát, 21 

%-át képezték reformátusok. Igy a Református Egyház csak szerényebb támogatást kapott 

az államtól melyet nehezményezett is. A Vallás és Közoktatási tárca vezetői (Klebelsberg 

Kúno, majd Hóman Bálint) koncepciózus programmal és intézkedési tervvel rendelkeztek. 

A keresztyén és hazafias nevelés az oktatási intézményekben és azon kívül is (cserkészet, 

leventeoktatás – mely területeken a református lelkészek is szerepet vállaltak) és a 

nemzetnevelés már más hangsúllyal és tartalommal jelentős eredményeket tudott 
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felmutatni. A közoktatás színvonalának emelése, a népoktatás kiterjesztése, a közép- és 

felsőoktatás korszerűsítése, a kutatás, tudományos élet szervezése, támogatása a magyar 

szellemi élet külföldön való megjelenítése, mind kiemelt célja volt a korszak 

kormányainak. A nehezedő gazdasági és politikai helyzet ellenére jelentős eredményeket 

értek el az oktatás, művelődés tudomány területein. 

A Dunamelléki Református Egyházkerületben is léteztek a fent részletezett, a megújulást 

kereső irányzatok, de a cselekvési terv alapjául az a felismerés szolgált, melyet Ravasz 

László fogalmazott meg. Ennek lényege volt, hogy a belmisszió az egyház legfontosabb 

tevékenysége, tehát nem elegendő és főleg nem kívánatos, hogy az egyházon kívül 

működő egyesületek végezzék kizárólag ezt a munkát. Az evangélium hirdetése az egyház 

feladata gyülekezeteken belül és kívül egyaránt, ezért a már korábban is, a századforduló 

táján létrejött és egyre szaporodó missziós egyesületeket is az egyház keretei között 

kívánatos működtetni. A nemzeti, társadalmi, egyházi megújulás fontos záloga és kiemelt 

területe az ifjúsággal kapcsolatos, ezért Ravasz programjában a feladatok sorában elől 

szerepelt az iskolákkal, oktatással, lelkészképzéssel, művelődésüggyel összefüggő 

intézkedések meghozatala. „Ha Magyarországot meg lehet menteni, akkor az ifjúságon 

keresztül lehet megmenteni. Ha a Magyar Református Egyházat meg lehet építeni, akkor 

az ifjúságon keresztül lehet megépíteni.”367  

 

3. Ravasz László és Imre Sándor munkássága az egyház iskolaügyének fejlesztésében a 

Dunamelléki Egyházkerületben 

 

Ravasz László (Bánffyhunyad 1882 - Leányfalu 1975) 

Ravasz László ősei nemzedékeken keresztül református papok voltak, mégsem ez a tény 

predesztinálta őt arra a feladatra, melyet megkísérelt végrehajtani. Sokkal inkább 

tehetsége, szorgalma, adottságai és talentumai. Sokoldalúan képzett volt, írói vénája is 

megmutatkozott,  esztétikát, filozófiát tanult a teológia mellett. Jelentős „hozománya” volt 

a kitűnő iskolák kitűnő tanárainak mintája, a külföldön szerzett tapasztalatok és az erdélyi 

egyházkerületben püspöki titkárként megismert fejlett központi igazgatás, 

munkamegosztás a közigazgatási, tanügyi és pénzügyi osztályok között. Többféle 

tanulmányokat folytatott, esztétikai doktori dolgozatot is írt, majd teológiai magántanári 

értekezést. Új teológiai folyóiratot indított Erdélyben Makkai Sándorral és Imre Sándorral 
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együtt, az „Út” címmel mely az erdélyi élet átszervezését célozta meg az élő hit és a 

missziói öntudat alapján. Megjelentek cikkei a Református Szemlében. 1914-1918 között 

szerkesztette a Protestáns Szemlé-t. Az addig főként egyháztörténeti szaklap profilja 

fokozatosan bővült: a magyar értelmiséghez új hangon szólt, a magyar evangéliumi 

keresztyénség fontos kérdéseit tárgyalta. A református oktatásügy és pedagógia kérdéseiről 

tanulmányokat, cikkeket közölt. „A protestantizmus, mint egységes szellemi irány először 

jelent meg a magyar szellemi életben irodalmi mérkőzésre, felvéve a feléje dobott kesztyűt, 

sőt kesztyűt dobva minden ellenfélnek”.368 

Teológiai nézeteire nagy hatást gyakorolt Karl Barth, de a teológiai nézetek mellett még 

nagyobb jelentősége volt az evangéliumi ifjúsági mozgalomban való részvételnek 

(MEKDSZ). Akkor került a budapesti vezetőségbe, amikor Victor János volt a vezetője a 

szervezetnek, akinek „élete és beszéde fedezete volt a hirdetett evangéliumnak”.369 

Ugyancsak jelentős motivációt jelentett a skót John Mott evangélizációs előadásainak 

meghallgatása még Erdélyben, mely élményről az egyházi sajtóban be is számolt és 

hitének elmélyülésében, küldetésének felismerésében döntőnek ítélte.  

 

1921-ben, a nemzet és az egyház szempontjából egyaránt kritikus időszakban kapott 

meghívást a Kálvin téri gyülekezettől Petri Elek váratlan halála miatt megüresedett lelkészi 

posztra. Erdélyben már több egyházi hivatalt is betöltött, egyházkerületi főjegyző, püspök 

helyettes volt Bartók György mellett, ki később apósa lett. Makkai Sándorral, Imre 

Lajossal együtt dolgozva készítették el azt az új programot, mely az erdélyi egyházi élet 

átszervezését célozta meg az élő hit, a missziói öntudat alapján. Áttelepülését az erdélyi 

közvélemény tudomásul vette ellentétben a másik prominens egyházi vezető Makkai 

Sándor debreceni áttelepülésével. Ez a kérdéskör – a menni vagy maradni? - akkor is 

ránehezedett az érintettekre, súlyos lelkiismereti kérdés volt. Hitben megharcolták, amikor 

is az egyén,  a közösség, az egyház és a magyar nemzet szempontjait kellett mérlegelni. 

Talán ezért is Ravasz László a budapesti meghívást azzal a feltétellel fogadta el, hogyha ez 

egyúttal a püspöki feladatok ellátását is jelentené. Így tágabb teret kaphat ahhoz a 

küldetéshez, melyet megértése szerint az Istentől kapott. A püspökválasztást Kováts J. 

István teológiai tanár ellenében nagy fölénnyel Ravasz László nyerte meg, azon csoportok 

támogatásával, akik kevésbé harcos egyházpolitikát kívántak. 1921-től kényszerű 

lemondásáig (1948) dolgozott a Dunamelléki Egyházkerület püspökeként, „modern 
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vándorprédikátorként” ahogy visszaemlékezéseiben utólag értékelte tevékenységét. 

Számos világi és egyházi pozíció birtokosa lett (tudományos társaságok tagja, az Országos 

Lelkészegyesület ORLE vezetője) a protestantizmus kiemelkedő alakja, aki Baltazár  

Dezső tiszántúli püspök halála után a Zsinat elnökeként a református egyház 

legbefolyásosabb tagja volt a két világháború között. 

Felsőházi tagként súlyos politikai döntések részeseként a háború után az egyházzal együtt 

elmarasztalták, félreállították – bár a legnehezebb időben jelentős szerepet vállalt az 

evangélikus Sztehló Gáborral együtt az üldözöttek menekítésében a Jó Pásztor egyesület 

keretében, ami személyes bátorságának bizonyítéka. Az utókor szélsőségektől sem mentes 

ítéleteit méltósággal vette tudomásul, hívő keresztyénként erővel és magabiztosan vallotta, 

hogy elszámolni tetteivel, sőt gondolataival is az Isten előtt fog, akinek kegyelmében 

bízott.   

 

Ravasz László egy modern egyház megszervezését célozta meg, mely hiteles és jelen van a 

társadalom életében. Sokféle közéleti szerepvállalása azt a célt szolgálta, hogy az 

evangéliumot hirdesse. Felismerte a sajtóban, rádióban való megszólalási lehetőségek 

fontosságát, tudatosan kereste a tömegkommunikációs eszközökben való megszólalást. 

Maga is több folyóirat szerkesztésében részt vállalt. Az újrainduló Protestáns Szemle az ő 

szellemi irányításával vált jelentős folyóirattá. 1934-1938 között a „Református Élet” 

főszerkesztője is volt, mely „egyháztársadalmi hetilap” alcímmel az egyházi közélet fontos 

témáival foglalkozott, így az iskolaügy kérdéseivel is, támogatva az egyház egységes 

oktatáspolitikai koncepciójának kialakítását. 1934-1938 között Sebestyén Jenővel közösen 

szerkesztette a „Magyar kálvinizmus” c. folyóiratot, a két lap egyesülése után pedig a 

„Református Jövő”-t.. Ezekben az orgánumokban a kor jelentős személyiségei, írók, 

közéleti emberek, pedagógusok is megszólaltak. 

Ravasz az egyház belső, lelki életének megerősítése mellett egy egységes református 

egyház megteremtésén fáradozott. Erősen központosított egyházigazgatási rendszert 

örökölt 1936-ban, amikor is Baltazár püspök helyére került, s a Zsinat elnöke lett. 

Kialakult egy erős hierarchikus egyházvezetés, s a központi egyházi intézmények 

megerősödtek. A Konvent több egyházi kezdeményezés indítványozója lett, a végrehajtás  

a központi egyházi szervekre hárult. Ez a tekintélyelvűség és erős központosítási folyamat 

azonban az egyházon belül kritikai nézeteket és bíráló hangokat eredményezett. Személyét  

óriási tekintély övezte, talán pályája csúcsán rá is nehezedett az egyházra és bár a 

demokratikus, közösségben megtárgyalt döntések híve volt, ezek mégis őáltala nyertek 
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megerősítést és akarata ellenére valamiféle személyi kultusz alakult ki, ami idegen a 

református egyház gyakorlatában.   

A nagy törés, a kommunista hatalomátvétel után pedig a Leányfalun töltött utolsó éveiben 

háttérbe szorult, csak szűk baráti köréből látogatták. Ezekben az években is dolgozott, 

visszaemlékezéseit írta és igemagyarázatokat, prédikációkat. 

Püspökként tudatosan ápolta és intézményesítette a külföldi kapcsolatokat, maga 

rendszeresen utazott meghívásoknak eleget téve vagy konferenciák előadójaként. Az 

amerikai körútja során a többfelé szakadt magyar református diaszpórát igyekezett egy 

dominanciába terelgetni – ez a küldetése nem sikerült. Szándéka volt a sokfelé szakadt 

magyar református közösségek lelki gondozása és magyarságuk, hitük megőrzésének 

elősegítése minden lehetséges eszközzel. Szorgalmazta külföldi vendégek meghívását, a 

kor jelentős egyházi személyei, teológusai (Karl Barth) többször jártak meghívására 

Magyarországon és Erdélyben. Fontosnak érezte a „protestantizmus legkeletibb bástyája” 

szlogennel tudatosítani az európai protestáns országok és Amerika számára a több 

évszázados magyar erőfeszítéseket a hit és az evangélium terjesztésében. Angol és német 

nyelvű könyvet jelentetett meg, melynek egyik fejezetét ő írta és juttatott el jelentősebb 

külföldi könyvtárakba, egyházakhoz.370 A kötet bemutatta a magyar református egyház 

múltját, jelentős szerepét a művelődésügyben, oktatásban és nem titkoltan a protestáns 

nemzetközi közvélemény figyelmét is fel akarta hívni az igazságtalan trianoni határok 

tragikus következményeire, az elszakadt egyháztestek gyülekezeteinek, intézményeinek 

nehéz helyzetére, felébresztve az egyetemes felelősséget a a „bástyák” megőrzésében. 

Ravasz támogatta az ökumenikus mozgalmakat, szervezeteket is, ezekben a magyar 

református egyház küldöttei aktívan dolgoztak. Igen fontosnak érezte a párbeszédet az 

egyházak között. A harmincas években a sajtóban lezajlott u.n. „únió vita” során ő is 

megszólalt. Bangha Béla jezsuita szerzetes írása indította el újólag a polémiát, bár a téma e 

korszakban sem volt előzmény nélküli. Prohászka Lajos és Révész Imre is több fórumon 

hangsúlyozta a keresztyén egyházak egységének jelentőségét az „…és lészen egy akol és 

egy pásztor” ige alapján. Bangha Béla a közös pontok (mármint a katolikus és református 

egyház tanításainak közös pontjai) megkeresését javasolta, de a dogmatikai 

különbözőségek taglalásakor végül is az volt a konklúziója, hogy csak az a lehetséges út, 

ha a protestánsok visszatérnek a katolikus egyházba. E felvetést természetesen Victos 

János elutasította, kifejtve, hogy nem történeti, hanem lelkiismereti okok kötik 

                                                 
370 Hungarian protestantism.Past, present and future. Bp.Bethlen G.Irodalmi és Ny.T.1927. 
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hittételeikhez a protestánsokat. Ravasz László „Egység vagy barátság” címmel írt választ 

Bangha Béla vitaindító javaslataira. A cikket mint a közeledés gesztusát értékelte, méltatta, 

de úgy vélte, hogy dogmatikai únió – ha lehetséges is, csak több ezer éves folyamat 

eredményeként. Álláspontja szerint sürgetőbb kérdések léteznek: a kereszténység kívülről 

és belülről való fenyegetettsége. A kommunizmus és a nácizmus külső fenyegetés. Ezt 

részletezve megállapította, utalva a világban egyre terjedő ateizmusra, hogy támadás ért 

olyan egyetemes igazságokat mint az Isten léte, a Szentháromság, a lélek és a test 

kettőssége stb. Épp ezért a keresztény egyházak feladata megvallani saját hitüket, 

megbecsülni a másikét és közösen fellépni a hitetlenség ellen. 

Az egyház megújításának, a missziónak egyik kiemelt területe volt az oktatás, ezért Ravasz 

ezúttal is jó érzékkel választotta ki a megfelelő embert a megfelelő feladathoz és a 

református oktatásügy megújításával a már Erdélyből is ismert barátját, a neves tudóst, a 

pedagógia professzorát Imre Sándort bízta meg. Imrét a református egyház először a 

Dunamelléki Egyházkerületben tanügyi előadóként alkalmazta. Ez új poszt volt az 

egyházkerületben. Ravasz távlati elképzelése az volt, hogy az egész magyar oktatásügy 

átszervezésével bízza meg, de ez a nagyívű terv azonban belső és külső okok miatt nem 

tudott megvalósulni.  

 

IMRE Sándor ifj. (Hódmezővásárhely,1877 - Budapest,1945) 

 

Imre Sándor a Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán doktorált, majd Heidelbergben és 

Lipcsében folytatott tanulmányokat. 1912-ben Budapesten lett magántanár. 1919 

augusztusában néhány napig miniszter volt, majd államtitkár a Közoktatásügyi 

Minisztériumban. 1925 elejétől a neveléstudomány tanárává nevezték ki a Szegedi 

Egyetemre. Ettől az évtől kezdve a református egyház is alkalmazta. Munkái, tudományos 

írásai változó körülmények között is állandó értékeket közvetítettek. Legfőképpen a 

nemzeti megmaradás, a hagyományok megőrzése és folytatása volt fontos számára, így 

Apáczai Csere János, Széchenyi István, Eötvös József, Wesselényi Miklós a nemzet 

művelődését és szellemi felemelkedését szolgáló munkásságát követte.371 

1904-ben megjelent a Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről c. írása. A nemzeti 

nevelés fogalma, a nemzeti jellemvonások összegyűjtésének gondolata, a közjó 

                                                 
371 1907-ben jelent meg az Apáczai Csere Jánosról szóló írása. Apáczairól szóló tanulmányában 
hangsúlyozza, hogy a nevelés feladata a nemzeti kultúra szolgálata. Nemzeti hivatásunk a magyarság 
szellemi önállóságát megőrizni, a kultúrát, tudást gyarapítani. Apáczai nyomán a nemzetismeret fontosságát 
is kiemeli, s a nemzet nevelésének szükségességét.  
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munkálásának fontossága mint a haladás záloga olvasható a tanulmányban. Imre Sándor 

Széchenyi nyomán azt is kifejtette, hogy az egyes egyének nevelésében és a nemzet 

nevelésében is önismeretre van szükség, ebből fakad az öntudat, majd az önbecsülés és az 

önbizalom. A nemzetnevelés gondolata sem Széchenyinél sem Imre munkáiban nem 

jelentett nacionalizmust, hiszen „mindketten tisztában voltak a soknemzetiségű ország 

sajátosságaival, amelyben a nemzethez tartozás szabadságon és lelki függetlenségen épül 

fel”. 372 

A nemzetnevelés fogalmát, annak tartalmát több művében373 kifejtette, előadásaiban is 

visszatérő központi téma volt, mert gondolatrendszerében a nemzeti megmaradással 

függött össze. Létkérdésnek tekintette. Úgy ítélte meg, hogy a magyarság mint nemzet még 

nem tekinthető egységesnek, öntudatosnak. Ezért nemcsak az egyént, a különböző 

közösségeket, de magát a nemzetet is nevelni-formálni kell. Pukánszky Béla374 úgy 

értékelte Imre Sándor nemzetnevelési koncepcióját, hogy az sajátosan magyar értékekből 

táplálkozik és „a nemzetnevelés-koncepció mindvégig megőrizte integritását, sohasem 

alacsonyodott le politikai célok szolgálatára, sohasem vált demagóg ideológiák 

kiszolgálójává.”375  

A nemzetnevelés fogalmának magyarázata kapcsán Imre Sándor feltette azt a kérdést is, 

hogy mi a nemzet? Válasza Eötvös, Széchenyi és Wesselényi nyomán: „A nemzeten nem 

érthetjük csupán azokat, kik éppen most egy országban a politikai jogoknak részesei, sem 

azokat, akik egy nyelven beszélnek. A nemzet azok közössége, kik a földrajzi viszonyok és 

a közös múlt erejénél fogva az emberiség egyetemes körén belül egységet alkotnak más, 

hasonló egységek mellett, azoktól határozottan elkülönült szervezettel”.376 

A nemzetnevelés koncepcióban lényeges elem volt a „nevelői gondolkodás” terjesztése. 

Ennek érdekében végzett tudomány-népszerűsítő tevékenységet. Különböző szintű 

közösségek speciális feladatait tanulmányokban, cikkekben, könyvekben fogalmazta meg: 

írt a családi nevelésről, a kisdedóvóintézeti nevelésről, a népiskoláról, polgári iskoláról, 

középiskoláról, egyetemi tanárképzésről, egyetemi nevelésről.377 

                                                 
372 DEÁK Gábor: Imre Sándor helye a magyar pedagógiai irodalomban. Magyar Pedagógia 
.96.évf.1996.3.szám 275.p.(továbbiakban DEÁK 1996) 
373 Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről (1904), A nemzetnevelés (1912),  Széchenyi és a magyar 
nevelés jövője (A Magyar Természettudományi Egyesület Széchenyi-sorozatában jelent meg) (1912), 
Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés (1942)  
374 Pukánszky Béla (1954) Pedagógus, egyetemi tanár, az MTA doktora. 
375 IMRE Sándor: Neveléstan.. Hasonmás kiadás. OPKM,1995. Pukánszky Béla utószava. 339.p. 
376 DEÁK 1996. 278.p. 
377 A családi nevelés főkérdései (Bp. Studium, 1925.), A kisdedóvóintézeti nevelés szerepe a köznevelésben 
(Bp.1938.), Népiskolai neveléstan. (Bp. Studium, 1935.), A polgári iskola sorsa (Bp. 1943.),  Az egyetem 
nevelési feladatai.(Bp. 1937.) 
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Imre Sándor Kolozsváron a Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 

ahogy Ravasz László is, Bőhm Károly filozófiai előadásait és Schneller István pedagógiai 

előadásait hallgatta, utóbbinak hűséges tanítványa lett. Két neveléstan könyvet is írt : 

Neveléstan (1928) és Népiskolai neveléstan (1928). Mindkét mű a nemzetneveléssel 

foglalkozik. A korszak másik kiemelkedő pedagógusa, református gondolkodója 

Karácsony Sándor378 értékesnek találta e műveket. Ravasz László főszerkesztése alatt a 

Protestáns Szemle c. lapban rendszeresen cikkeket közölt az ismert református 

pedagógusok, tudósok tollából. Karácsony Sándor méltatta a Családi nevelés fő kérdései 

című Imre Sándor kötetet, melyben 9 év alatt elhangzott szegedi egyetemi előadásait 

gyűjtötte egybe a szerző. ”Végre egy olyan könyv van előttünk, mely a legmodernebb 

tudás birtokában és eszközeivel éppen a legaktuálisabb nemzeti kérdésről, a család nevelő 

feladatáról úgy értekezik, hogy tanítás közben sikerül felébresztenie közösségében azt a 

felelősséget, amelyet önmaga is nagyon mélyen érez, valahányszor erre a témájára gondol” 

– írja a recenzor.379 Imre Sándor egy másik írását, A neveléstudomány magyar feladatai 

című kötetet Joó Tibor méltatta380, egyetértve azzal a gondolattal, hogy a pedagógia 

problémáit lehet és kell a konkrét nemzeti viszonyokra vonatkoztatva vizsgálni. Ebben a 

művében Imre Sándor a magyar neveléstudomány feladatait fogalmazta meg. Jelentős 

írásai még a A nevelői gondolkodás terjedése381, A lelkészi hivatás nevelési szempontjai 382, 

mely írást Zsinka Ferenc383 emlékének ajánlotta. Gondolatait Makkai Sándor a „Magyar 

nevelés, magyar műveltség” (1937) c. művében kiegészítette, továbbfejlesztette. Makkai 

Sándor is az erdélyi „Bőhm-Schneller” filozófiai, pedagógiai iskola hallgatója volt.  

Ravasz László felkérésére Imre Sándor az egyházkerület új tisztségét, az oktatásügyi 

előadói posztot 1925-től töltötte be, mely sokrétű tevékenységet és felelősséget jelentett. 

Később, 1928-ban zsinati pótképviselővé majd tanácsbíróvá, 1932-ben konventi rendes 

taggá, 1937-ben  pót- és 1939-ben zsinati rendes taggá választották.384 

A tanügyi előadó munkakörét, a tisztséggel járó feladatokat a „Szabályzat a dunamelléki 

református egyházkerület tanügyi előadója részére” c.385 dokumentum tartalmazta. 

                                                 
378 Karácsony Sándor (1891-1952) magyar filozófiai gondolkodás nagy alakja, pedagógai művei is 
jelentősek. 
379 Protestáns Szemle 1926.36 p. 
380 Protestáns Szemle 1935.470-472.p. 
381 Protestáns Szemle 1928.37.évf.73.p. 
382 Protestáns Szemle 1930.39.évf.355.p. 
383 Zsinka Ferenc (1889-1930) könyvtáros, történész.1913-tól az OSZ Könyvtárában gyakornok majd 
könyvtáros, 1929-től vezető.A Protestáns Szemle és a Magyar Egyháztörténeti Adattár (XI-XV. Kötetének, 
Bp. 1914-1934) szerkesztője. 
384 ZOVÁNYI 1977.275.p. 
385 Ráday levéltár. 14. doboz. (Imre Sándor vegyes iratok) 
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Imre Sándor az egyházkerületi közgyűléseken számolt be a középiskolák, tanítóképző 

intézetek működéséről. A jelentései a korábbi időszakhoz képest szakszerűbbek voltak, 

átfogóbbak, formai és tartalmi szempontból is. Szakszerűség, átgondoltság és 

következetesség volt rá jellemző, így több év adatait vizsgálva a folyamatok, változások is 

kibontakoztak. 

Az 1921-41 ig tartó időszakban a Dunamelléki Egyházkerületben jelentős építkezések, 

beruházások történtek: Összesen 56 új templom, 75 iskola, köztük kiemelkedő beruházás 

volt a Baár-Madas leánygimnázium, mely internátussal is bővült és a jelentős holland 

segítséggel felépült Júlianna elemi népiskola. 71 lelkészlak, 41 tanítói lak, 85 gyülekezeti 

ház és további 17 más egyházi épület épült.386 E húsz évben az egyházkerület lélekszáma a 

beköltözések miatt nőtt, de ennek ellenére kimutatható volt a népességfogyás is, melyet a 

Dunamellék legnagyobb kérdésének tartottak (egyke). Ravasz elnökségével alakult meg a 

belmissziói bizottság, mely programot dolgozott ki az egyházépítés, az evangélizálás és a 

szociális munkák összefogására. Látványos volt a püspöki hivatal fejlődése. A személyi 

feltételek javultak, a létszám növekedett, specializálódtak és szakképzett előadók 

irányították az ügyeket – így az iskolaügyeket a tanügyi előadó. A budapesti 

egyházmegyében kezdetben 12-15 vallásoktató lelkész, segédlelkész, óraadó vallásoktató 

száma 20-ra növekedett, majd újabb 3 segédlelkészt alkalmaztak 1937-ben. Pozitív 

változást hozott Imre Sándor munkája, évenkénti szakszerű jelentései pontos képet 

nyújtottak a kerület iskoláiról, tantestületeiről és a tanév eseményeiről, az intézmények 

működésének anyagi, pedagógiai vagy egyéb problémáiról. Az egyes iskolai bizottságok 

üléseiket nagy érdeklődés és részvétel mellett tartották, megnőtt az érdeklődés a tanügy és 

a pedagógiai kérdések iránt is. 

Megszervezték a középiskolai igazgatók évenkénti értekezletét, s a szaktanárok rendszeres 

találkozását is. A két tanítóképző intézet tanárai is értekezleteken vettek részt. A 

szakszerűség érvényesült az érettségi és tanítóképesítő vizsgák elnökségében. Az 

egyházkerületi tanügyi szakbizottságban külön vallásoktatási szakbizottságot szerveztek, 

ahol a nem református iskolába járó növendékek vallásoktatásával is foglalkoztak. 

A húsz év alatt számos intézmény létesült a meglévők bővültek, de az anyagi lehetőségek 

az igények töredékét tették csak megvalósíthatóvá. Internátusokat szerveztek és bővítettek 

több vidéki gimnázium mellett, elősegítve a  tanyán, falvakban élő gyermekek tanulását. 

Javult a tanítóképzés és szakszerűbb lett az iskolafelügyelet egyházi és világi vonalon 

                                                 
386 RAVASZ László XX. püspöki jelentés.1941.29-35. 
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egyaránt. Eredményes volt a református tanítók továbbképző tanfolyama és jó döntés volt, 

hogy tanítói oklevelet is szereztek a lelkészjelöltek Igy a két hivatás közelebb került, s 

segítette azt, hogy egymást támogató munkaközösség jöjjön létre lelkészek és tanítók 

között. Ravasz László és Imre Sándor közösen végzett munkája eredményes volt, az 

egyházkerület oktatásügye jelentősen fejlődött, szakszerűbbé vált. Ugyanakkor a külső 

gazdasági nehézségek, a válság következményei, az iskolafenntartás nehezedő 

körülményei, de a szellemi, tartalmi megújulás igénye is egy egységes református tanügyi 

program kialakítását kívánta.  

 

4. A református oktatási intézmények. Problémák az oktatásügyben 

 

A református gyülekezetek és az egyház, mint intézmény jelentős anyagi áldozatok árán 

tartották fenn a református oktatás intézményhálózatát (elemi és polgári, középiskolák, 

tanítóképző, teológiai, jogi akadémiák – pontos számszerű adatok, fenntartási költségek és 

az állami hozzájárulás adatai az 1931-ben készült Imre-féle jelentésben szerepelt). Nem 

csak a Dunamelléki Egyházkerületben, hanem országosan gond volt az intézmények 

fenntartása, finanszírozása, mivel a református egyháznak nem voltak hatalmas 

földbirtokai és az ebből fakadó bevételei ellentétben a katolikus egyházzal. A Zsinat 

feladata volt az iskolák működtetésének törvényi feltételeit biztosítani. A törvények 

megfeleltek, de mégis a garancia hiányzott arra, hogy „a református iskolák és főiskolák 

szelleme és azokban a református keresztyén felfogás uralma intézményesen is 

biztosíttassék” – ahogy Sebestyén Jenő ezt megfogalmazta a Kálvinista Szemlében.387 A 

fenntartási nehézségek miatt állami kézbe került sok iskola. Állandó és valós sérelem volt, 

hogy a minisztérium jobban támogatta a katolikus intézményeket. A reformátusok háttérbe 

szorulásukat méltánytalannak és igazságtalannak érezték, számtalan fórumon előadták 

sérelmeiket, Ravasz László is hangot adott ezeknek. Több írás bírálta azt a liberális 

egyházpolitikát, melynek következménye ugyancsak hátrányosan érintette a református 

intézményeket. A főváros kegyura388 volt a katolikus egyháznak, ezen a jogon 

templomokat építettek az adózók pénzéből. Szabó Imre esperes erőfeszítéseket tett annak 

érdekében, hogy az egyháztámogató un. fővárosi segély megszerezhető legyen a 

                                                 
387 SEBESTYÉN Jenő:A református iskolák.In:Kálvinista Szemle 1921.II.évf.24.sz.1-2.p. 
388 Kegyuraság, kegyúri jog (lat. Ius patronatus): bizonyos személyeknek vagy személyek csoportjainak az 
egyházi hatóság által adott kiváltsága, mely főként valamely egyházi hivatal viselője kijelölésében való 
részvételre vonatkozik, és templom karbantartásárnak, ill. felújításának kötelezettségével, valamint más 
terhekkel járhat.Katolikus lexikon I-IV. Szerk. BANGHA Béla.Bp. 1931-1933.II.k.138.p. 
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reformátusok számára is, ha nem is egyenlő, de legalább arányos mértékben. Többszöri 

kérelem beadása után kialakult a „fővárosi segély” rendszere, s ennek segítségével 

épülhetett meg az új Lónyay utcai gimnázium és öt új református templom az 1930-as, 

1940-es években.389 

A finanszírozási kérdésekhez tartozott a népiskolák tanítói államsegélyezésének ügye. A 

kérdés újbóli szabályozását ifj. Szabó Aladár a sajtóban390 sérelmezte és elemezte ennek 

káros hatásait, sürgetve a konvent erélyes fellépését annak érdekében, hogy a finanszírozás 

változásairól időben értesüljenek az intézmények. Szabó azt is javasolta, hogy a kisebb 

iskolafenntartó gyülekezeteket az egyházkerületek támogassák, hogy fennmaradhassanak 

az ősöktől örökölt iskolák. 

A református egyház és iskolarendszerének kérdéseit elemezve Ravasz írta, hogy a 

Dunamelléki Egyházkerületben az egyházközségek terheinek 50-80%-át az 

iskolafenntartás jelentette.391  A magas fenntartási költségekkel volt magyarázható az 

iskolaösszevonások gyakorlata, melynek során gyakran a református felekezeti jelleg tűnt 

el, vagy az iskolák teljesen megszűntek. A fenntartási költségek mellett jelentkeztek olyan 

kiadások is, melyek nagyobb összeget jelentettek. A tanügyi hatóságok előírhatták az 

iskolák renoválását, újjáépítését, vagyis ugyancsak Ravasz megfogalmazásában „a 

felekezet fizet és az állam parancsol”. Ezeket a szigorú előírásokat egy olyan időszakban 

kellett teljesíteni, amikor az államsegélyeket megvonták, vagy jelentősen csökkentették. 

Ezek az államsegélyek a tandíj mellett a bevételekhez járultak hozzá – de nem a szükséges 

mértékben. Szabó Aladár 3 pontban foglalta össze javaslatait a református iskolák 

megmentése, református jellegük megőrzése érdekében. Ezek: 1. Arányos állami 

támogatás kiharcolása. 2. Iskolafenntartó gyülekezetek fokozottabb támogatása esetleg egy 

„református iskolaalap” létrehozásával. 3. Öntudatosabb református tanító és tanár gárda 

kinevelése.392 

Az államsegélyek mértéke, értékének megőrzése (valorizálása) állandó, ismétlődő 

problémát és feszültséget okozott az egyház és az állam között. 

Az intézménytípusok számával, ezek területi eloszlásával és az ezzel kapcsolatos 

gondokkal az Imre féle tanulmány foglalkozott. A református közoktatásügy legnagyobb 

hiányossága a nem a tényleges igényeknek megfelelő intézménytípusi szerkezet volt. Az 

egyház elmulasztotta a szakiskolák felállítását, pedig az ilyen iskolák feladata lett volna a 

                                                 
389 NAGY Zsombor:Szabó Imre.In:KÓSA 2006.583.p. 
390 Ifj.SZABÓ Aladár:Energikus iskolapolitikát!In:Kálvinista Szemle.1924.V.évf.9.sz.1.p. 
391 RAVASZ 1992.180.p. 
392 Ifj.dr.SZABÓ Aladár:Iskoláink veszedelme.Kálvinista Szemle.VIII.évf.1927.47.sz.1-2.p. 
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mezőgazdasági ismeretek magasabb szinten való oktatása, hiszen a református népesség 

jelentős százaléka az agráriumban dolgozott. 

A vallásoktatás problémái az egyházi és állami iskolákban is jelentkeztek, nem volt 

megfelelő számú és képzettségű hitoktató, vallástanár. Különösen a hirtelen világvárossá 

növekedett Budapesten volt kiemelkedő probléma a vallásoktatás. Ravasz László 

iskolalátogatásai során a hittanórákon tapasztalta, hogy a Biblia távoli, száraz tananyag 

maradt a gyermekek számára és nem élő, hasznos üzenet. Az oktatás színvonalát és 

módszertanát kívánták javítani azzal, hogy a tanügyi bizottság javaslatára az 

egyházkerületi közgyűlés külön vallásoktatási szakosztályt alakított. Az 1927. évi 

egyházkerületi közgyűlés 190.sz. határozatával megalakított vallásoktatási bizottság 

előadójául az egyházkerületi elnökség Budai Gergely theológiai magántanárt bízta meg.393 

Feladata volt általában a vallásoktatás ügye, különösen pedig a nem-református iskolák 

református vallásoktatásának, ezzel kapcsolatban a nem református iskolába járó 

református növendékeknek nyilvántartása, az erre vonatkozó jelentések tárgyalása, 

javaslatok előterjesztése. A részletesebb szabályozást Az egyházkerületi Vallásoktatási 

Rendtartás tartalmazta.. A bizottság tagjainak espereseket, továbbá B.Pap Istvánt, 

Muraközy Gyulát, Budai Gergelyt, Csürös Istvánt és Farkas Kálmánt választotta meg.394 

 

Összegezve megállapítható volt, hogy nem a befektetett szellemi és anyagi erő arányában 

jelentkeztek az eredmények, vagyis az egyházi iskolák lelkisége, a református nevelés sok 

szempontból nem volt eredményes. Műveltséget, tudást talán nyújtott (főleg a főváros 

gimnáziumai és a vidéki városok ősi kollégiumai) de a vallásos nevelés nem mindig volt 

sikeres, a hit nem vált értékké sok református intézményben tanult diák számára. A 

református iskolák, kollégiumok nevelési célja Ravasz megfogalmazása szerint tehát 

„abban segíteni, hogy Isten akaratát ki-ki felismerje saját életében és az ő dicsőségére 

éljen, s annak a szűkebb és tágabb közösségnek a javára, melybe Isten elhelyezte.(család, 

kollégium, nemzet). A református nevelés célja bármely intézményben az Ige fegyelme alá 

helyezni az embereket, ami nem egy szolgai, félelemből fakadó engedelmesség, hanem a 

gyermeki szeretet ragaszkodása és engedelmessége. Engedelmesség annak az Atyának, aki 

szerető Isten, s aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen”395.  

                                                 
393 Budai Gergely (1887-1974) református teológiai tanár. 
394 IMRE Sándor egyházkerületi jelentése.1928.178.p. 
395 János 3.16. 
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5. Imre Sándor művelődésügyi koncepciójának új gondolatai és ezek fogadtatása. 

 

Átfogó oktatásügyi politikát már a XX. század elején is hiányolt a református 

közvélemény. Dóczy András egy tanári konferencián 1916-ban felszólalva megindokolta, 

miért lenne fontos átgondolni a református oktatásügyet. Az Imre féle tanulmány az 

egyetemes tanügyi bizottság megbízásából 15 évvel később íródott 1931-ben, de 1935-ben 

a kibővített változata nyomtatásban is megjelent A magyar református egyház művelődési 

politikája címmel. 

A szerző iskolatípusonként összevetette a statisztikai adatokat a népességi adatokkal, 

értékelte az egyes iskolatípusokban folyó képzést, összevetette az igényeket, a ráfordítási 

összegeket. Javaslatokat is tett az intézmények számát és típusát illetően, illetve a 

pedagógiai sajtóban már korábban megjelent véleményeket is megismételte. Racionális, 

közgazdasági szempontokat és érveket is felsorakoztatott, óvatos javaslatokat tett, ám ahol 

intézmények bezárását javasolta, konkrét neveket nem említett. 

Az iskolafenntartás terheinek megoszlása az egyházközségek között című fejezetben 

bizonyította, hogy a terhek megoszlása teljesen különböző aszerint, hogy elemi népiskolát 

fenntart-e vagy nem egy-egy egyházközség. A középfokú iskolákat fenntartó egyházak 

terhei nem is hasonlíthatók a többiekéhez. Fontos adat, hogy a református középiskolai 

tandíj az államinál nagyobb volt, tehát a gyermekes családok így is megterhelő módon 

járultak az iskolafenntartás költségeihez. 

Mivel nem voltak jelentős új alapítványok, s az állami támogatás is bizonytalan volt (és 

nem értékőrző) Imre megismételte azt a javaslatot, mely több pedagógiai lapban is 

megjelent. Eszerint az iskolafenntartás terheit egyház és állam úgy ossza meg, hogy 

„minden dologi kiadás legyen az egyház terhe és minden személyi kiadást, azaz a mai 

fizetéskiegészítéshez az u.n. helyi járandóság összegét is vállalja magára az állam”396 

A Konvent 1931-ben azonban kimondta, hogy ehhez nem járulhat hozzá, mert az 

államosítás felé tett lépésnek értékelte. Imre dolgozata is hangsúlyozta az egyház 

ragaszkodását az iskolaállítás jogához, de elismerte az állami irányítást. Ugyanakkor meg 

kívánta őrizni az önkormányzati elv épségét. Az egyház ragaszkodott ahhoz is, hogy „az 

állam művelődési intézményeinek felekezeti jellege ne legyen”397 , továbbá kinyilvánította 

azt a szándékát is, hogy a jövőben szélesebb körben kíván hatni. (népművelés) 

                                                 
396 E javaslat megjelent a Tanitók Lapja, Debrecen 1931.3.és 9.sz., Protestáns Tanügyi Szemle 1931.4.szám. 
397 IMRE 1935.33.p. 
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A dolgozat lényeges tézise, hogy  „az egyházi nevelést többé nem az egyházközségek, 

egyházmegyék és egyházkerületek, hanem az egyetemes egyház ügyének tekinti és arról 

gondoskodik, hogy mind az iskolai, mind az iskolánkívüli (missziói) szervezet költségeit 

az egész magyar reformátusság arányos megterheléssel szolgálhassa és az egész református 

művelődésügy középponti irányítása kialakuljon.”398 

Az Imre Sándor által javasolt teendők a következők voltak: 

 

„1. Kívánatos egy részletes felmérés elkészítése, melynek során eldöntendő, hogy a 

meglévő iskolák közül melyikre van szükség és az miből működtethető. Földrajzi, 

közlekedési egységek szerint kell felmérni a fenntarthatóságot, nem egyházmegye szerint. 

Valamennyi alapítványt szükséges megvizsgálni és a szabadon felhasználhatókat egyházi 

nevelési célra fordítani.  

2. Alapítványok felmérése, melyeket lehet oktatási célokra szabadon felhasználni. 

3.Meglévő intézményhálózat felmérése. Új létesítmények lehetségessége. Munkaerő 

átcsoportosítása. 

4.Elengedhetetlen az Egyetemes Tanügyi Bizottság újjászervezése, az egyöntetű (de nem 

egyformásító) egyházi nevelés érdekében. Az állástalan okl. lelkészek és tanítók számának 

felmérésére is javaslatot tett, hogy őket az egyházi nevelés szervezetébe munkába 

állíthassák.  

5. Közoktatási törvény végrahajtásának átgondolása. 

6.Állástalan lelkészek, tanítók összeírása,s lehetőség szerinti munkába állítása. 

7.A lelkésznevelés átalakítása is kívánatos új tudományos eredmények felhasználásával és 

a gyakorlati feladatokra való jobb felkészítés céljából. A tanítóképző intézetekben is új 

feladatokra kell felkészíteni a növendékeket. 

Külön téma és a jövő sürgető feladata református kisdedóvó intézetek állítása és a leányok 

nevelése, a házasulandók oktatása.” 

 

Bár minden egyházkerületnek volt írásbeli értékelést küldeni az Imre féle javaslatokról, a 

Zsinati Levéltárban csak Papp Ferenc aláírásával találtunk véleményezést, aki a Tiszántúli 

egyházkerületből az Egyetemes Tanügyi Bizottság tagja volt. A szakszerű értékelés 

valószínűleg nem egyéni vélemény, hanem a tanügyi bizottság tiszántúli egyházkerületi 
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tagjainak közös álláspontja. Érdemes felsorolni a tagokat is: Papp Ferencz mellett Baltazár 

Dezső, Kun Béla és Veress István, póttagok: Bodor Lajos Béla és Tóth Lajos. 

Az adatok hitelességét Papp nem vonta kétségbe, az intézmények statisztikai adatainak 

értékelésével egyetértett, némely konkrét felvetést is támogatott. A megoldási javaslatok és 

különösen is a források központosítása már nem volt elfogadható számára és a részletes, 

sokoldalú indoklás, érvelés mutatja, igazolja a már korábban is említett ellentéteket a 

Dunamelléki és Tiszántúli egyházkerület vezetői között. A központosítás 

valószinűsíthetően a budapesti hivatalba helyezné a döntéseket, s bár egy modernebb, 

átláthatóbb igazgatást, s az anyagi erők célzott felhasználását eredményezné, mégis ez 

elfogadhatatlan volt a Baltazár Dezső vezette, a hagyományokat őrző konzervatív, 

partikuláris érdekeket védő tiszántúli egyházvezetés számára. És hiába az egység 

kinyilatkoztatása, ha a vélt vagy valós helyi érdekek különböző döntéseket és koncepciókat 

támogattak. 

 

Papp érvelésében elvi és gyakorlati megjegyzéseket tett az alábbi pontokba szedve: 

1.A központosítás gondolata ellenkezik egyházunk történelmi fejlődésével, 

egyházalkotmányunkkal, amely szerint minden jognak forrása a gyülekezet, az egyes 

egyház: református egyházunk gyülekezetben élte, éli a maga életét. A kálvini reformáció 

egyházaiknak világszerte „sui generis” meghatározó jegye egyházalkotmányi szempontból 

a gyülekezeti principium s annak érvényesülése. Ha az elv, a gyülekezeti elv, a kálvini 

reformáció szabályozó elve, benső rendje egy ponton áttöretnék, nemcsak lehetséges és 

szabad, de Kálvin egyházalkotmánya, a történelmi fejlődés szerint a központosítás elvét az 

egyházkormányzás egész vonalán érvényesíteni kellene, tehát a lelkészekre is alkalmazni. 

Akkor pl. az egyház missziói és karitatív munkáját, tehát a szélesebbkörű nevelői 

tevékenységet is központilag kellene megszervezni, a szűkebbkörű nevelői tevékenység, az 

iskolaügy centralizációjának analógiájára. Hol lenne akkor a gyülekezeti princípium, a 

gyülekezet felelőssége?  

2.Elvi meghatározottságunktól eltekintve a központosítás elve gyakorlatilag nehezen volna 

keresztülvihető: - az új zsinat tartása pénzügyi nehézségekbe ütközne és presztizsveszteség 

lenne, hogy a 3 éve alkotott törvénykönyvet módosítani kellene. 

3.A helyi jövedelmi források, hozzájárulások, megajánlások csökkenése, sőt elvesztése 

olyanmérvű lehet, hogy ezeknek pótlása még nehezebbé tenné az intézmények fenntartását. 
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4.A központosítás elvének megvalósítását megnehezítenék azok a tetemes adósságok, 

amelyeket tanügyi célokra vettek fel az egyes iskolafenntartó egyházközségek. Átvenné-e 

az egyetemes egyház, vagy rajta hagyná az egyes egyházközségeken?  

5.Annak eldöntése, hogy melyik iskolát szüntessék meg, vagy éppen helyezzék át, nehéz 

volna szabályt alkotni. Bármily kimagasló egyén vagy testület intézné a központosításnak 

ezt a kérdését, nehezen mentesülne a különböző befolyásoktól és protekciótól. 

6.A központosítás abszolutizmust és uniformizálást jelentene a protestáns individualizmus 

elvével szemben. Meglévő ősi iskoláink- kollégiumaink, középiskoláink- mindenikében az 

egyetemes református szellem mellett egy-egy sajátságos vonás fejlődött ki, mindenikének 

még szervezet tekintetében is más és más sajátossága van, nevelése is más és más 

karakterü (Debrecen, Sárospatak, Pápa), amely sajátos értéket is jelent. 

 

6. A Ravasz László-Imre Sándor féle tervezet nem valósult meg, ennek feltételezett okai. 

Más javaslatok az oktatásügy átszervezésére, az oktatásirányítás megújítására 

 

A református tanügy központi irányításának szükségszerűségét Ravasz László és Imre 

Sándor látta és e tervet Dóczi Imre, Szentpéteri Kun Béla, Nagy Miklós is támogatták. 

Ugyanakkor megosztott volt az egyházvezetés ebben a kérdésben (is) és az egyházi 

közvélemény sem volt felkészülve egy ilyen radikális, a hagyományoktól eltérő 

átszervezéshez. Az autonómiához ragaszkodó gyülekezetek és egyházi szervezetek 

számára idegen volt ennek a radikális átalakításnak a terve, még  

ha hatékony gazdálkodást és magasabb színvonalat biztosított volna is a megmaradó 

intézmények életében. Ugyanakkor a megszűntetésre, bezárásra ítélt iskolákban dolgozó 

pedagógusok elhelyezésével kapcsolatosan semmilyen megoldási javaslatot nem 

tartalmazott a tanulmány, illetve ennek részleteit nem dolgozta ki. Papp Ferenc felvetései 

jogos aggodalmakat fogalmaztak meg. A partikularizmus, a helyi érdekek előtérbe 

helyezése a szakmai érvekkel alátámasztott és indokolt racionalizálást is megakadályozta. 

A személyi kérdések kimondatlanul is ott feszültek és a hatalmi és presztizsszempontok 

szintén. 

Lényeges és újszerű volt a tanulmány azon gondolata, hogy az oktatás mellett a szélesebb 

művelődésügyi koncepció kidolgozását javasolta, természetesen hangsúlyozva, hogy tudás 

és műveltség mellett a szellemi, lelki értékek, a hit értékeit kell a református 

intézményeknek közvetítenie. Tehát nem csak ismeretet és tudást kell adni, vagyis tanítani 

kell, hanem nevelni kell a fiatalokat méghozzá egyházához és hazájához hű, művelt 
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emberekké. A célok tekintetében tehát konszenzus volt, a nemzetnevelés igénye és ebben 

az egyház aktív részvétele nem váltott ki vitát, az elmélettel egyetértettek a szereplők, a 

megvalósítás módjaiban már eltértek az álláspontok, vélemények.  

Az oktatás kérdéseihez a református sajtóban többen hozzászóltak, néhányan név nélkül. 

Így a Református Élet hasábjain is talán a szerkesztő tette fel a drámai kérdést utalva az 

osztatlan, túlzsúfolt osztályok diákjaira, s a pedagógus előtt tornyosuló lehetetlen feladatra:  

„Legszebb és legzengőbb programmokat lehet adni, de mit csinál a tanító egy olyan 

iskolában, ahol 60-80 gyermek egyszerre várja tőle, hogy a lelkét, a szívét darabokban 

ossza szét a számukra? A nemzet igazi arca nem a középiskolákban, hanem az elemi 

iskolákban formálódik ki.”399  A legzengőbb program kitétel valószínűleg Imre 

művelődéspolitikai írására utalt. Nagy Miklós400 az Imre féle tanulmány megjelenését 

követően felvetette, hogy készüljön az Egyetemes Konvent számára egy pontos kimutatás 

arról, hogy a megelőző öt évben évenként mennyi közvetlen vagy közvetett kiadásuk volt 

az iskolafenntartóknak az iskolák felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatban. A 

kimutatás tartalmazza: a rendszeres fizetéseket, tiszteletdíjat, napidíjat, fuvardíjat, 

utiköltséget – és ennek ismeretében lehetne dönteni egy korszerű konventi szerv 

létesítéséről és fenntartásáról. A szerzőnek meggyőződése volt, hogy ennek az összegnek a 

fele is bőségesen elegendő lenne ezen új konventi szerv fenntartásához. Az új konventi 

szerv a felügyeletet végezné. A Protestáns Tanügyi Szemlében megjelent a Szeghalmon 

tanító Nagy Miklós féle iskolapolitikai javaslat tehát igyekezett az iskolafelügyelet teljes 

központosítását megvalósítani, budapesti központtal és a Dunamelléki Egyházkerület 

dominanciájával. E tervezet az intézmények számát azonban nem érintette és a működési 

költségekkel, finanszírozási kérdésekkel kapcsolatosan sem tett javaslatokat. 

Hetessy Kálmán a református közoktatás legnagyobb hiányosságáról írt: az elemi iskolából 

a diákok nem tudnak magasabb református gazdasági iskolába továbbmenni, mert nincs 

ilyen iskola. Sürgette a szakiskolák felállítását. Kijelentette, hogy „a szakiskolák 

megépítése által új erőket s elevenséget vihetünk be a magyar reformátusság életébe s ezen 

keresztül a nemzet jövendőjébe.”401 

Ahogy az átfogó reform, úgy ezek a tervek sem valósultak meg. A belső okok közül a nem 

egységes egyházvezetést kell kiemelnünk. Bár a Konventi Elnöki Tanács 1929. okt. 26-ai 

                                                 
399 Iskolareform és elemi iskolák.(szerzői aláírás nincs, valószínűleg a szerk.)In:Református 
Élet.I.évf.12.szám.1934.márc.17.89.p. 
400 Nagy Miklós (1893-1975)Szeghalom reálgimnáziumának első igazgatója. A gimnázium épülete 1928-ban, 
az internátus 1940-ben készült el. 
401 HETESSY 1936.225.p. 
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egyhangú határozata szerint „egy magyar református egyházpolitika van”402 a gyakorlatban 

nem így volt. Az egyház szervezeti felépítéséből következő autonóm egységek 

sajátosságai, az egyházkerületek vezetőinek különböző elképzelései, hatalmi szempontjai, 

a partikularizmus, a történelmi fejlődés különbözőségei, különösen is a Tiszántúli és a 

Dunamelléki Egyházkerület közötti rivalizálás, Debrecen és Budapest vetélkedése a vezető 

szerep betöltésére akadályozta az egység létrejöttét és természetesen az emberi tényezők is: 

a két tekintélyes püspök Baltazár Dezső és Ravasz László eltérő személyiségjegyei és 

felfogása az egyházpolitikai kérdésekről. Az egy központból történő irányítás gondolata 

(ami feltehetően az akkor már politikai, kulturális és szellemi központtá növekedett 

Budapest lett volna) eltért az autonóm szervezetek, gyülekezetek ideáljától. A külső ok 

pedig az volt, hogy a háború felé sodródó országnak és a református egyháznak is a 

szellemi és anyagi értékek mentése lett a fő feladata az újabb világháború közeledtével.  

Ravasz László és nemzedékének legjobbjai, a református közéletben, oktatásban részvevő 

munkatársai a protestáns pedagógia felfogását vallotta, mely szerint a keresztyén ember a 

másik ember felé nyitott és tudatosan vállalja azt, hogy egy nemzet tagjaként született a 

világba és ezt Isten döntéseként elfogadja. A hazaszeretet és a hűség az adott nemzethez, 

vagyis a nemzettudat összekapcsolódik. A keresztyén hazaszeretet megtartó erő volt 

minden időben, a XVI. század Magyarországa és a XX. századi Erdély reformátussága ezt 

bizonyítja. A református pedagógia nem öncélú individualizmust, hanem a közösség 

életeszményét hirdeti. „Nem a jogok, hanem a kötelesség, nem az uralom, hanem a 

szolgálat, nem a bomlasztás, hanem az építés a református individualizmus ismertető jelei, 

amelyekből a társadalmi életközösségekre, az egyházra és államra, a nemzetre áldás fakadt 

és fakadni fog mindenha.”403  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
402 RAVASZ VII.püspöki jelentés 1929.13.p. 
403 PAPP 1934.11.p. 
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A kutatás folytatásának lehetséges irányai 

 

A korszak református oktatáspolitikájának vizsgálatát nem tekintjük lezártnak. Ravasz 

László gazdag életművének teljes feltárása új ismereteket hozhat, így az oktatásüggyel 

kapcsolatos minden tevékenysége, pedagógiai munkássága is kiegészülne. Fontos lenne 

Karácsony Sándor és a kevésbé ismert pedagógusok, iskolaigazgatók, lelkészek, tanárok 

tudományos és pedagógiai munkásságának részletesebb megismerése. Egy ilyen kutatás 

lehetséges hozadéka lenne a mai magyar református oktatásügy gazdagítása a múlt 

tapasztalataival és a református pedagógia megújulásának elősegítése, ami a jövendő 

nemzedékek szellemi és lelki gyarapodását eredményezheti. 
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Források: 

Levéltári források: 

 

C/141 Ravasz László (1882-1875) iratai. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Levéltára 

 

C/39 Imre család iratai 1820-1957 (1967) Imre Sándor (1877-1945) iratai. A Dunamelléki 

Református Egyházkerület Ráday Levéltára 

 

A/15. Baár-Madas Református Gimnázium iratai. A Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Levéltára 

 

Ravasz László hagyaték. Sárospataki Református Kollégium Levéltára 

Ravasz László hagyaték. (nagyrészt megsemmisítették) Kolozsvári Tehológiai Akadémia 

Könyvtára 

 

2a/90-es doboz. A Református Egyetemes Konvent Elnöki Tanácsának ülései 

jegyzőkönyve. Magyaroszági Református Egyház Zsinati Levéltára 

 

2a/115. doboz. A Református Egyetemes Konvent Elnöki Tanácsüléseinek jegyzőkönyvei. 

 

Nyomtatott közgyűlési jegyzőkönyvek, értesítők: 

 

1.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1922. évi október hó 21-én és következő 

napjain tartott őszi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp.Bethlen Gábor Irodalmi és 

Nyomdai Rt.,1922. 

 

2. A Dunamelléki Református Egyházkerület 1923. évi november hó 17-én és következő 

napjain Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp.Bethlen Gábor 

Irodalmi és Nyomdai Rt..,1923. 

 

3.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1924. évi november hó 15-én és következő 

napjain Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp.Bethlen Gábor 

Irodalmi és Nyomdai Rt.,1924. 
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4.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1925. évi október hó 10-én és következő 

napjain Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor 

Irodalmi és Nyomdai Rt.,1925. 

 

5.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1926. évi október 16-án és következő napjain 

Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi és 

Nyomdai Rt.,1926. 

 

6.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1927. évi május hó 20-án Budapesten tartott 

rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai 

Rt.,1927. 

 

7.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1928. évi november hó 10-én és következő 

napjain Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor 

Irodalmi és Nyomdai Rt.,1928. 

 

8.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1929.évi május hó 28-án tartott rendkívüli 

közgyűlésének továbbá1929. évi november hó 23-án és következő napjain tartott rendes 

közgyűlésének és 1929. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi 

és Nyomdai Rt.,1929. 

 

9.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1930. évi november hó 22-én és következő 

napjain tartott rendes közgyűlésének és 1930. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. 

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1930. 

 

10.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1931. évi november hó 14-én és következő 

napjain tartott rendes közgyűlésének és 1931. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. 

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1931. 

 

11.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1932. évi november hó 19-én és következő 

napjain tartott rendes közgyűlésének és 1932. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. 

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1932. 
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12.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1933. évi november hó 18. és következő 

napjain tartott rendes közgyűlésének és 1933. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. 

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1933. 

 

13.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1934. évi november hó 18. és következő 

napjain tartott rendes közgyűlésének és 1934. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. 

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1934. 

 

14.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1935. évi november hó 16. és következő 

napjain tartott rendes közgyűlésének és 1935. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. 

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1935. 

 

15.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1936. évi november hó 19. és 20. napjain 

tartott rendes közgyűlésének és 1936. évi egyházkerületi tanácsi és bírósági ülésének 

jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1936. 

 

16.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1937. évi november hó 18. ás 19. napjain 

tartott rendes közgyűlésének és 1937. évi egyházkerületi tanácsi és bírósági ülésének 

jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1937. 

 

17.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1938. évi november hó 17. és 18. napjain 

tartott rendes közgyűlésének és 1938. évi egyházkerületi tanácsi és bírósági ülésének 

jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1938. 

 

18.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1939. évi november hó 23. és 24. napjain 

tartott rendes ülésének, 1939. évi február hó 21-én tartott rendkívüli közgyűlésének és 

1939. évi egyházkerületi tanácsi és bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor 

Irodalmi és Nyomdai Rt., 1939. 

 

19.A Dunamelléki Református Egyházkerület 1940. évi november hó 21. és 22. napjain 

tartott rendes közgyűlésének, 1940. évi egyházkerületi tanácsi és bírósági üléseinek 

jegyzőkönyve. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.,1941. 
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III.Budapesti Zsinat iratai:jegyzőkönyvek 1917-1922, naplók 1917-1926 

IV.Budapesti Zsinat iratai:jegyzőkönyvek, ülésszakok irata 1928-tól 

Konventi Tanügyi Bizottsági iratok:Tanügyi bizottság ügyei 1914-1931,1932-1940 

 

Folyóiratok: 

 

Protestáns Szemle évfolyamai  (1920-1940) 

Kálvinista Szemle évfolyamai (1920-1933) 

Magyar Református Ébredés (1943-1946) 

Református Élet (1934-1939) 

Protestáns Tanügyi Szemle (1932-1937) 

 

Monográfiák: 

 
A Budapesti Református Egyházmegye vallásoktatási ügyrendje. Bp. Budapesti Református 
Egyházmegye, 1936 
 
A falukutatás fénykora (1930-1937). Szerk. Pölöskei Ferenc  Bp. OPKM, 2002 
 
A magyar református egyház története. Szerk. BÍRÓ Sándor és SZILÁGYI István    
Bp.Kossuth K., 1949 
 
A magyarországi református egyház története 1918-1990. Tanulmányok. Szerk. BARCZA 
József, DIENES Dénes. Sárospatak Sárospataki Református Kollégium Teológiai 
Akadémiája, 1999 
 
BALOGH Margit-GERGELY Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Bp. 
História, MTA Történettudományi Intézet, 1993 
 
BUSCH,Eberhard: Egy felekezet arculata. Bp. Kálvin K., 2008 
 
CSIHA Kálmán: Nemzet és evangélium. Kolozsvár. Református Egyház Misztótfalusi Kis        
Miklós Sajtóközpont, 2007 
 
DONÁTH Péter: Ajánló bibliográfia Magyarország 20. századi társadalom-, művelődés- 
és politikatörténetéhez. Új Mandátum, ELTE TÓFK, 2000 
 
DRASKÓCZI István: „Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség” Dr. Joó Sándor 
élettörténete. Bp. Parakleitos Alapítvány, 1993 
 
Egyháztörténet 2.Tankönyv és tanári kézikönyv 1711-től napjainkig.  Szerk. LADÁNYI                
Sándor, PAPP Kornél, TŐKÉCZKI László Bp. Magyarországi Református Egyház 
Pedagógiai Intézete, 1998 
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Egyháztörténeti szöveggyűjtemény: Válogatás a magyarországi egyházak történeti 
irodalmából. Összeáll. DÖRNYEI László, KŐVÁGÓ Sarolta, SIMONNÉ PALLOS 
Piroska Kaposvár Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, 
2000 
 
ERDEI Ferenc: A magyar paraszttársadalom.  Bp. Franklin K., 1941 
 
ERDEI Ferenc: Magyar tanyák.  Bp. Athenaeum K., 1942 
 
Falukutatás fénykora 1930-1937. Szerk. Pölöskei Ferenc. Országos Pedagógiai Múzeum és 
Könyvtár, 2002 
 
Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből. Tanulmányok. Bp. L’Harmattan, ELTE 
Történettudományi Doktori Iskola, 2006 
 
FODORNÉ NAGY Sarolta: Történelmi lecke.  Bp.-Nagykőrös Dunamelléki Református 
Egyházkerület, 2006 
 
GAZDA István: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Bp. Tárogató K., 1996 
 
Hetven év. A romániai magyarság története. Szerk. DIÓSZEGI László, R.SÜLE Andrea. 
(A magyarságkutatás könyvtára V.) Bp. Magyarságkutató Intézet, 1990 
 
HEUSSI, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve .  Bp. Osiris K.,Teológiai Irodalmi Egyesület, 
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Hungarian protestantism.Its past present and future. Szerk. RÉVÉSZ Imre, KOVÁTS 
J.István,RAVASZ László. Bp. Bethlen Gábor Irodalmi Rt., 1927 
 
Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára. Összeállította BÖLCSKEI Gusztáv és  
LENKEY István Bp. Mécs László Kiadó, 1991 
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IMRE Sándor: A középiskola gyökeres reformjának előkészítése. Bp. 1912 
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Katolikus lexikon I-IV.  Szerk. Bangha Béla Katolikus lexikon I-IV.  Szerk. Bangha Béla 
Bp. Magyar Kultúra, 1931-1933 
 
KELEMEN Elemér: Hagyomány és korszerűség. Bp. Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum 
K., 2002 
 
KODOLÁNYI János: A Budapet-Pasaréti Református Egyházközség története (hasonmás 
kiadás) Bp. Pasaréti Református Egyházközség, 2007 
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KOMJÁTHY Aladár: A kitántorgott egyház. Bp. Református Zsinati Iroda Sajtóosztája, 
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LADÁNYI Andor:  Klebelsberg felsőoktatási politikája. Bp. Argumentum K., 2000 
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