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 Írta és szerkesztette:  Kovách Péter, Mód László
 A képeket készítette:  Tímár Ferenc, Vidovics Ferenc
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 Nyomda:  NORMA Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával
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Előszó

A maga nemében rendha-
gyó kötetet ajánlok a Tisztelt 
Olvasó figyelmébe.

Az önmagában szokat-
lan, hogy épületek történe-
te könyvbe foglalva jelenik 
meg, de az párját ritkítja, 
hogy egy olyan programot 
lezáró dokumentumot tart 
a kezében a Kedves Olvasó, 
mely az Európai Közösség, 
Magyarország és Szentes 
város anyagi támogatásával, 
a Szentes Nagytemplomi 
Református Egyházközség 
menedzselésével épületek 
megújulását, s egy városrész 
újjászületését jelenti,

Különleges pillanata az 
Szentes fejlődésének, hogy ezen összefogás eredményeként létrejött Idősek Otthona és a megújult 
Nagytemplom színtere lehet a lelki és a testi gondozásnak, s e gondoskodásban a valódi összefogás teste-
sül meg. Nem elég csak beszélni az időskor tiszteletéről, a lelkiismereti és vallásszabadságról, hanem fel-
tételeit is szükséges megteremteni. Kiss Bálint egyházat megújító útját követve először az Idősek Otthona, 
majd a templom és a nevét viselő utca készült el.

Szentes szabad szellemét és gondoskodó magatartását jelzi, hogy eszközöket és energiát biztosított a 
feladat megoldására, s ebben kezdeményező, segítő, a folyamatot nap, mint nap végző egyházközösségre 
talált.

Köszönet mindazoknak, akik a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség és Szentes város 
közös útján munkánkat segítették a pályázat megírásában, a műszaki tervek elkészítésében, a kivitelezés 
nehéz feladatában, az ügyintézés és a szervezés napi munkájában társaink voltak.

Úgy gondolom, ez a közös út példát mutat magunknak és másoknak is. 
A világot különféleképp láthatjuk, de az emberekért végzett felelősségteljes és áldozatos munka képes 

összekötni, megerősíteni bennünket, és ezáltal további jelentős alkotások megvalósítását szolgálni.

Szentes, 2008. augusztus

 Szirbik Imre
 polgármester

 országgyűlési képviselő
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Bevezető 

Ennek a kiadványnak a 
célja, hogy megismertesse 
az Olvasót azzal az összefo-
gással, aminek köszönhetően 
az elmúlt években megújult 
Szentes városközpontjának 
két meghatározó épülete, a 
Református Nagytemplom 
és a volt református bérház, 
valamint a Kiss Bálint utca. 

A felújításhoz szüksé-
ges pénzt a Szentes Város 
Önkormányzata által megpá-
lyázott és a pályázatban part-
nerként résztvevő Szentes 
Nagytemplomi Református 
Egyházközség a Regionális 
Operatív Program 2.2.1. 
Városi területek rehabilitáci-

ója c. intézkedése keretében nyerte meg. A város önzetlenül támogatta a két egyházi épület felújítását 
azzal, hogy biztosította a 10% önrészt. A projekt összköltsége 995.755 e Ft lett, az elnyert támogatás 
896.179.500 Ft (90%).

A kivitelezés megvalósítása során a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az Egyházközség vezetése 
közösen dolgoztak azért, hogy a pályázatban kitűzött cél megvalósuljon. Az Európai Unió, a magyar 
állam támogatása mellett ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy létrejött a város főterén lévő 
Református Nagytemplom régóta várt megújulása, elkészült Szentes első, tartós bentlakást biztosító idő-
sek otthona és sikerült megőriznünk egy utcaképet a 19-20. század fordulójáról az utódaink számára.

Nekem, mint a gyülekezet egyik lelkipásztorának, projektmenedzsernek nagy megtiszteltetés volt, 
hogy ebben a munkában részt vehettem. A sok tárgyalás, küzdelem közben végig tapasztaltam sok-sok 
embernek a segítségét. Az emberi segítség mellett, az emberi segítségben mindig ott tudtam az egész 
folyamatot irányító Úristen munkáját, erejét, segítségét, áldását.  „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fára-
doznak az építők.” (Zsoltárok 127,1)

Köszönöm a feleségemnek, Kovách Péterné Mészáros Erzsébetnek, és lányomnak, Debórának, hogy 
az elmúlt években is mellettem voltak, szerettek, annak ellenére, hogy sokszor fáradtan, gondterhelten, 
idegesen mentem haza. 

Köszönöm, a gyülekezet tagjainak nevében is, mindenkinek a támogatását, a bíztatását, a munkáját, az 
imádságát! Boldog vagyok, hogy az amit elterveztünk, az megvalósult úgy, hogy megmutattuk ebben 
a széthúzó, ellenségeskedő világban, lehet – különböző világnézetű embereknek – együtt munkálkodni 
közös célokért.

 Kovách Péter
 lelkipásztor,

 projektmenedzser

Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség
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A Református Nagytemplom 
felújítása
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A Kossuth téren áll a város legjelentősebb 
műemléképülete, a Református Nagytemplom, 
amely 1808 és 1826 között épült. A templom 52 
méteres hosszúságával és 22 méteres szélességével 
az Alföld leghosszabb hajójú, Magyarország egyik 
legnagyobb református temploma.

Az utóbbi évtizedekben a templom épületének 
állapota erősen megromlott. A falak kívül-belül 
megrepedeztek, a külső vakolat nagy része hiány-
zott. A vakolat, a tégla- és cserépdarabok hullása 
miatt a templom közelében tartózkodni balesetve-
szélyes volt. Az épület egy részét emiatt el kellett 
keríteni a járókelők elől. A belső boltozatok meg-
repedtek, az elektromos hálózat elavult, a falak 
átnedvesedtek. 

A templom felújításának előkészítése az 1990-es 
évek utolsó éveiben kezdődött el Kádár Ferenc 
és Sípos Árpád lelkipásztori szolgálata idején. 
Ezekben az években készült el az épület digitalizált 
tervrajza, amelyet az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal anyagi támogatásával.

Az engedélyes tervet Orosz Bálint, szentesi szár-
mazású építészmérnök vezetésével a VÁTI Kht 
Műemléki Irodája készítette el 2000-ben, amelyet 
az Országos Műemléki Hivatalnál elnyert pályá-
zati pénzből, a gyülekezet tagjai által befizetett 

adományokból és a helyi Önkormányzat támoga-
tásából fizette ki a templomot fenntartó Szentes 
Központi és Szentes–Alsópárt-Kiséri Református 
Egyházközség. A terv elkészítését részletes és ala-
pos talajmechanikai és statikai vizsgálat előzte 
meg.

Az egy évvel később elkészült kiviteli terv költ-
ségeit a Tiszántúli Református Egyházkerület 10 
millió forinttal támogatta. Fontos előkészítő munka 
volt az évtizedek alatt felhalmozódott galambtrágya 
eltávolítása a templom padlásteréből, amit a csong-
rádi Triász Kft szakemberei végeztek el.  A felújítás 
során elsőként 2000-ben a templom épületét 17 
méter magasságban csúszóbetétes monokábellel 
vették körül annak érdekében, hogy a falak további 
mozgását megakadályozzák. A munkát a Megalit 
Kft szakemberei végezték. A következő évben a 
torony felőli két karzat megerősítése készült el, 
amire az épület statikai megerősítése szempontjá-
ból volt szükség. A munka elvégzésére a Muréna 
Kft –vel kötöttünk szerződést. A költségeket a 
Tiszántúli Református Egyházkerülettől kapott 
újabb 10 millió forint és a gyülekezet tagjainak 
adománya fedezte.

Az Egyházközség több pályázatot adott be a temp-
lom felújítására: 2001-ben a Széchenyi Terv – Vallási 
turizmus c. pályázatán nem nyert támogatást, 2002-
ben Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
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pályázatán 5 millió forintot, a FVM – Vidékfejlesztési 
Célelőirányzat 2002-2003 c. pályázatán 15 millió 
forintot nyert, Varga Mihály pénzügyminiszter úr 
pedig Dr. Naszvadi György államtitkár úr javas-
latára 16 millió forintot adott a tetőfelújításra. Az 
Önkormányzat közel 4 millió forint  támogatást 
nyújtott. A pályázatok megírásában, elkészítésé-
ben az Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati 
Egyesület és a TEAM Számítástechnika szakembe-
rei segítettek.

2003. május 15. – 2004. április 30. között elkészült 
a tetőszerkezet legrosszabb állapotban levő hátsó 
ún. kontyolt részének teljes átépítése és acélgeren-
dákkal való megerősítése. A tetőnek erre a részére 
új, hódfarkú cserép került és a bádogozás vörös-

rézből készült el. A FVM támogatás kritériuma 
volt, hogy a felújított épületben új funkciót kell 
létrehozni. Ezért került időben előre – a tervek közt 
szerepelt – Templomi Galéria létrehozása. Ennek 
kialakítására a templom második emeleti karzatán 
került sor, ahonnan az ott lévő padok faanyagát a 
korábbi években nagyrészt felhasználták. A kivi-
telezést a Bodrogi Bau Kft szakemberei végezték. 
Az felújítás műszaki ellenőre Domokos Géza épí-
tészmérnök volt, aki rengeteget tett annak érdeké-
ben, hogy minden szakszerűen és jó minőségben 
készüljön el.

A Templomi Galériában kapott helyet a „Ha az 
Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Fejezetek a szen-
tesi reformátusság múltjából című állandó kiállítás, 
amit a későbbiekben részletesen ismertetünk. A 
Templom Galéria másik részében egy időszaki 
kiállítások rendezésére alkalmas tér található, ahol 
a későbbiekben hangversenyeket, felolvasóeste-
ket és tárlatokat szeretnénk szervezni.  A Galéria 
fontos része az az információs pult, ahol a látogató 
tájékozódhat a város és az egyházközség történe-
téről. Internetes kapcsolat segítségével hozzájuthat 
a várossal és a környékkel kapcsolatos legfrissebb 
információkhoz. Ugyanitt megtekinthető, és meg-
vásárolható a város és az egyházközség történeté-
vel kapcsolatban eddig megjelent írásos és digitali-
zált anyag. 
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A Templomi Galéria gyülekezettörténeti kiállítá-
sát Mód László néprajzkutató rendezte, a kivitele-
zés munkáját Vígh László főrestaurátor irányította. 
A tárlat anyagának összegyűjtésében a gyülekezet 
sok tagja fáradozott. Így kerültek a tárlókba a régi 
énekeskönyvek, Bibliák, emléklapok, fényképfel-
vételek. A kiállítás kivitelezésében, megszervezé-
sében Labádi Lajos levéltárigazgató és munkatársai, 
Dr. Szabó János József  múzeumigazgató és munka-
társai,  Tímár Ferenc és a  TEAM Számítástechnika  
valamint Vidovics Ferenc végezetek felbecsülhetet-
len értékű munkát.

A Nagytemplom felújításának leglátványosabb 
szakasza a már korábban ismertetett Regionális 
Operatív Program keretében valósult meg. A pályá-
zat megnyerése és a támogatási szerződés megkö-
tése utáni hónapok a közbeszerzéssel teltek el. Az 
első közbeszerzési eljárásban pályázó kivitelezők 
költségvetése jelentősen meghaladta azt az össze-
get, ami rendelkezésre állt. 

A következő fordulóban már az idősek otthona 
kialakításával együtt került meghirdetésre a temp-
lom felújítása. A közbeszerzési eljárás eredménye-
sen zárult, de az egyik jelentkező megtámadta az 
eredményt. A Közbeszerzési Döntőbizottság végül 
jóváhagyta az eredményt és így sor került 2006. 
január 23-án, a kecskeméti székhelyű POLYDOM 
Magyar-Belga Építőipari Részvénytársasággal, a 
vállalkozási szerződés megkötésére. A kivitelezés 
határideje: 2006. október 30. volt. A vállalkozás 
díja: bruttó 299.870.400.-HUF volt. 

A munka lassú ütemben kezdődött, de aztán 
remény mutatkozott arra, hogy határidőre befeje-
ződik. Sor került a támogatási szerződés módosítá-
sára. A befejezés határideje: 2007. március 18. lett. 

Sajnos a boltozat, a lassú munkavégzés és a bevé-
dés hiánya miatt a nyár folyamán, ősszel többször 
is beázott. A teljes tető befedése csak 2007. első 
hónapjaiban készült el. A külső homlokzat vako-
lása nem a megfelelő minőségben valósult meg. Ez 
újabb vitát jelentett a kivitelező és a megrendelő 
között. A boltozat megerősítése sokkal tovább tar-
tott a tervezetnél, mert a korábbiakhoz képest új 
eljárást kellett kidolgozni. Az alvállalkozók nagy 
része tavasszal levonult az építkezésről, mert nem 
jutottak hozzá a járandóságukhoz. 

2007. tavaszán újra módosítani kellett a támogatá-
si szerződést. Az új befejezési határidő: 2007. októ-
ber volt. Nyáron nem folyt jelentős munkavégzés a 
templomban. Többször felmerült a szerződésbon-
tás lehetősége, de a vállalkozó ígéretei és a szerző-
désfelbontás miatti esetleges időveszteség vissza-
tartották a megrendelőt ettől a lépéstől. Az alvállal-
kozók visszatérésének és újbóli munkába állásának 
elősegítésére Szentes Város Önkormányzata és a 
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Szentes Nagytemplomi református Egyházközség 
kezdeményezte a kivitelezőnél, hogy a végszámla 
összegének terhére engedményezzen az alvállalko-
zóknak, így azok biztonságban érezhetik magukat, 
hogy hozzájuthatnak a vállalkozási díjukhoz. Ekkor 
derült ki, hogy a POLYDOM Zrt. a Nagytemplom 
felújítási munkái kifizetendő számláinak terhére 
hitelt vett fel az egyik banktól. Ez azt jelentette, 
hogy már csak az Idősek Otthona végszámlájából 
lehet engedményezni. Az engedményezési szer-
ződést követően rövid időn belül derült ki, hogy 
a POLYDOM Zrt.-vel szemben 2007. augusztus 
30-án felszámolási eljárás kezdődött. Ezek után a 
megrendelőnek nem volt más lehetősége, mint fel-
bontani a vállalkozási szerződést. Erre 2007. szep-
tember 13-án került sor. Gyorsított, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra 
a kivitelezés befejező munkáinak elvégzésére a 
szarvasi INTEGRÁL Építő Zrt. A vállalkozási szer-
ződés aláírására 2007. november 29-én került sor. 
A befejezési határidő, az újabb támogatási szerző-
désmódosítást követően, 2008. június 30. lett. Az új 
kivitelező a Bődi János elnök-vezérigazgató és Béni 
Csaba építésvezető vállalt ütem szerint elvégezte a 
feladatot és június 30-án átadta a kívül-belül felújí-
tott, megszépült épületet. 

A felújítás során az épület tetőszerkezete acél-
gerendák beépítésével statikailag megerősítésre 
került. A tervező szándékai szerint így az épület 
korábbi mozgása megállt és a falakon, boltozato-
kon régebben látható repedések nem jelentkeznek 
többé. A falak nedvesedése ellen a homlokzaton 
és a belső falakon egyaránt 3 méteres magasságig 
lélegzővakolat került felhordásra. A fal mellett lévő 
kavicsos feltöltés az alap szellőztetését szolgálja.

A templom belsejében a földszinti férőhelyek 
száma jelentősen csökkent. Most 650-700 ülőhely 
van. A padok több mint fele elektromosan fűthető. 
Az orgonakarzat alatti rész leválasztásra kerül a 
templomtértől. Itt egy 40 személy befogadására 
alkalmas kisterem került kialakításra. Ebben a rész-
ben kapott helyet a kisgyermekes tartózkodó. Az 
istentiszteletre érkező kisgyermekes családok itt 
lehetnek az istentiszteletek alatt. A sötétített üveg 
biztosítja, hogy nem lehet belátni erre a területre, 
így a gyerekek mozoghatnak, szaladgálhatnak, 
játszhatnak. A csecsemők részére még pelenkázó 
asztal is van. A szülők hangszórókon keresztül 
hallhatják az igehirdetést.

Elkészült a templom szigetelése, aljzatbetonozá-
sa, a járófelületet jura mészkőlapok díszítik. A két 
karzatfeljáró alatt egy-egy mosdó került kialakítás-
ra, új a hangosítás, a két pedig projektor lehetővé 
teszi képek, szövegek kivetítését. 

A szószék restaurálása során, amit Halász Gábor 
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hódmezővásárhelyi műbútorasztalos-mester vég-
zett Vidovics Teréz és Nagy Nándor restaurátorok 
szakmai segítségével, előkerültek az eredeti színek 
és minták. Így most eredeti állapotában díszíti a 
templomot.

Az úrasztalát Bérczi Miklós és Nemes László fares-
taurátorok újították fel. Holtság Károly kecskeméti 
üvegfestő, díszműüveges kiváló munkáját dicsé-
rik a megújult ellipszis alakú színes ólombetétes 
üvegablakok. Az asztalos munkákat az esztergomi 
FA-MÍVES Kft és az INTEGRÁL Építő Zrt szakem-
beri végezték.

Az 1909-ben készült Angster orgona teljes felújí-
tására most, anyagiak hiányában, nem kerülhetett 
sor. Paulus Frigyes orgonaépítő mester és munka-
társai fáradozásainak eredményeként jelenleg egy 
manuál szólaltatható meg a hangszeren. Az egy-
házközség tervezi a felújítás folytatását.

A felújított Református Nagytemplom nappal, és 
a díszkivilágításnak köszönhetően éjszaka is méltó 
dísze és jelképe Szentes városának.
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 A Szentesi  
Református Idősek Otthona
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Az épület, amelyben a Szentesi Református 
Idősek Otthona létrejött 1887-1888-ban épült, 120 
évvel ezelőtt Makay Endre építész és Bárány József 
kőműves mester tervei alapján. Az épület Kossuth 
tér felőli része bérháznak készült, a Kiss Bálint 
utcai rész pedig lelkészlakásnak.

Ez a kettős funkció egészen az államosításig 
megmaradt. A Kossuth téri részben üzlethelyisé-
gek, Takarékpénztár és bérlakások voltak, amelyek 
bevétele az Szentesi Református Egyházközség 
vagyonát gyarapította. A második világháború 
után a lelkészlakás kivételével az épületet államosí-
tották. 2001-ben került vissza az akkori két egyház-
község (Szentes Központi és a Szentes-Alsópárt-
Kiséri Református Egyházközség) tulajdonába és 
2002 őszén pedig a birtokába az épület.  A két egy-
házközség 2001-ben történt egyesülésével létrejött a 
Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség, 
amelynek Presbitériuma úgy határozott, hogy a 
visszakapott épületben bentlakásos idősek ottho-
nát hoz létre. Pályázatot nyújtott be a Széchenyi 
Terv keretében az idősek otthona létrehozására, de 
pályázat nem kapott támogatást.

2003-ban Szentes Város Önkormányzata és az 
Egyházközség közös pályázatot adott be a PHARE 
2002-2003 Területfejlesztési Program keretében 
„Szentes városközpont integrált fejlesztése” cím-

mel. Ennek a pályázatnak az egyik komponense 
volt az idősek otthona létrehozása 496,5 millió forint 
értékben Hajós Tibor építészmérnök és a Hajós 
Építész Iroda tervei alapján. Az Önkormányzat 
Képviselőtestülete jelentős mértékben támogatta a 
terveket, hiszen megszavazta, hogy nyertes pályá-
zat esetén a 10% önerőt kifizeti. A bíráló bizottság 
a benyújtott pályázatot jónak tartotta, de anyagi 
lehetőség hiányában elutasította.

Az Önkormányzat és az Egyházközség újabb 
közös pályázatának beadására 2004. nyarán került 
sor a Regionális Operatív Program 2004-2006 kere-
tén belül Szentes városközpontjának rehabilitációja 
címmel. Ennek a pályázatnak is egyik eleme volt az 
idősek otthona létrehozása 522 millió forint érték-
ben, ami tartalmazta az épület teljes átalakításán 
kívül a berendezés összes költségét is. A pályázat 
10%-os önrészét Szentes Város Önkormányzata 
adta. A pályázat elnyerte a bíráló bizottság támoga-
tását és 2005. március 19-én sor került a támogatási 
szerződés megkötésére. 

Egy eredménytelen közbeszerzési eljárás után 
végül 2006. január 23-án kötött szerződést a Szentes 
Nagytemplomi Református Egyházközség, Szirbik 
Imre polgármester úr ellenjegyzésével a POYDOM 
Magyar-Belga Építőipari Rt-vel az idősek otthona 
kivitelezésére 2006. október 30-i teljesítési végha-
táridővel. Az épület végül jelentős késéssel csak 
2007. augusztus 28-án került átadásra. 
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Az építkezés során az eredeti épületnek csak a 
főfalai maradtak meg, a födém és a tető lebontásra 
került. A korábbi nyitott, boltíves veranda átalakí-
tásával jött létre a jelenlegi épület földszinti közle-
kedő folyosója. Új vasbeton födém és tető készült, 
ahol az Otthon emeleti része került kialakításra. 
Az udvarra benyúló épületszárny kiszélesítésével 
és magasításával jött létre a földszinten a betegel-
látó részleg, az emeleten pedig az Imaterem. A két 
szintet lift köti össze egymással. Az épület külső 
homlokzati képe bár megegyezik az eredetivel, 
de a vakolat és a díszítések természetesen újak, 
akárcsak az összes nyílászáró. A korábbi Kossuth 
térre néző bolthelyiségekből került kialakításra 
az Otthon negyven személyes ebédlője és a tálaló 
konyha. A két ingatlan egyesítésével létrejött udva-
ron kiépített parkban pihenésre alkalmas pergolák, 
padok kaptak helyet a szökőkút mellett.

     A tervező, Hajós Tibor és az Egyházközség 
vezetői arra törekedtek, hogy az épületben egy 
korszerű, az idős emberek minden igényét kiszol-
gáló, magas színvonalú ellátást biztosító Otthon 
jöjjön létre. Az igényes belső berendezés tervei az 
ALTERO Kft-nél készültek. A tecnológiai berende-
zéseket, az orvosi rendelő és a rehabilitációs szoba 
berendezéseit a Plex-Com-Medik Kft szállította, 
a bútorokat pedig az Új Cédrus Kft készítette. A 
felújítás során a műszaki ellenőrzés feladatait a 
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CSOMINVEST Kft szakemberei – Nacsa János, 
Flach Attila, Fohsz János, Fülep Lajos – látták el 
Kokovay János ügyvezető irányításával.

A Szentesi Református Idősek Otthona 50 idős 
ember számára nyújt ellátást. Az Otthonban egy, 
két és háromszemélyes, valamint házaspári szobák 
találhatóak. Minden szobához fürdőszoba tartozik. 
A szobák berendezettek, a kényelmes ágyak, asztal, 
székek, fotelek mellett, mindenkinek saját szekré-
nye, éjjeliszekrénye van. A biztonságot szolgálja az 
ágyak melletti és a fürdőszobákban levő nővérhívó. 
Minden szobában minden lakónak telefonkészülé-
ke van, kábeltévé és internet csatlakozási lehetőség 
lett kiépítve. Tíz személyenként, felszerelt teakony-
ha áll a lakók rendelkezésére. Az intézménynek 
korszerűen felszerelt orvosi rendelője és rehabili-
tációs szobája van. A társalgók és a foglalkoztató 
a hasznos időtöltés lehetőségét biztosítják. A lakók 
ruháját, ágyneműjét az Intézmény pincéjében lévő 
korszerű mosodában tudjuk kimosni. Mindenki 
számára biztosított a napi háromszori, szükség 
szerint, a diétás étkezés. 
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A Kiss Bálint utca 
felújítása
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A Kiss Bálint szentesi református lelkipász-
torról elnevezett utca szervesen illeszkedik Szentes 
város főteréhez. Az utcában található épületek egy 
része korábban is, és most is a református egyház-
község tulajdonában van. Itt áll az 1836-ban épült 
lelkészlak (parókia), a korábban Református Kör, 
ma református imaház épülete, a református bér-
ház, ma Szentesi Református Idősek Otthona és a 
korábbi kántori és tanítói szolgálati lakások.

Az épületek – kettő kivételével – megmaradtak 
eredeti formájukban. Ez adta az ötletet, hogy az 
utca felújításával, pontosabban visszaalakításával 
megőrizhetővé válik egy 19. századvégi szentesi 
utca képe az utókor számára. A felújítást megelő-
zően az útburkolat alatti vezetékek cseréje történt 
meg. Ezután került sor a bazaltkocka burkolat és 
a járdákon a téglaburkolat lerakására. A korábban, 
villanyoszlopokon lévő vezetékek a föld alá kerül-
tek. Helyükre az utcaképbe illő kandelábereket 
helyeztek el. A munkát a HÓDÚT Kft. szakemberei 
végezték el. 

A „megújult” Kiss Bálint utca, a felújított 
Református Nagytemplommal és az idősek ottho-
nával, valamint templom körüli park kialakításával 
igazi díszei a városnak.
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Templomi Galéria - 
kiállításismertető

„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Fejezetek a szentesi reformátusság múltjából
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A Szentesi Református Nagytemplom máso-
dik emeleti karzatán látható állandó kiállítás a helyi 
református gyülekezetek múltjával kívánja meg-
ismertetni a látogatót. A tárlat összeállítása során 
próbáltunk hangsúlyt fektetni arra, hogy megem-
lékezzünk azokról a személyekről is, akik saját 
életükben jelentős szerepet vállaltak a hitéletben, 
az utókor azonban emlékükkel mostohán bánt. A 
rendelkezésre álló tér adta lehetőségeket kihasz-
nálva a bemutatandó anyagot négy nagy tematikai 
egységre osztottuk, amelyek a Szentesi Református 
Egyház történetének szinte teljes egészét átfogják. 
A gyülekezet múltját, az építészeti emlékeket, a 
felekezeti oktatást, valamint a népi vallásosságot 
bemutató tárlókat, a feliratok mellett, a reformá-
tus egyházművészetből jól ismert szimbólumok 
(pálma, csillag, könyv, kehely) jelzik. 

Az első rész a reformáció európai, magyarorszá-
gi és szentesi meghonosodásának bemutatásával 
indul, majd kronologikus módon a város hitélet-
ében jelentékeny szerepet betöltő református lel-
készek (Gál István, Kiss Bálint, Dobosy Mihály, Szalai 
István, Futó Zoltán, Böszörményi Jenő, Gilicze Antal, 
Gilicze László) életútjával ismerteti meg a látogatót. 

A nyolcágú csillag által jelzett egység a reformá-
tus egyházhoz kapcsolódó épületeket veszi sorra. 
A Kossuth téri és a felsőpárti református templo-
mokon kívül megismerkedhetünk a parókiák, vala-
mint a Kiss Bálint nevét viselő egyházi általános 
iskola építéstörténetével. 

Az oktatást bemutató vitrinek elsősorban az elemi 
és a középiskolai tanításnak, illetve a református 
iskolákban tevékenykedő és a város életében meg-
határozó szerepet betöltő személyeknek (Csukás 
Benjamin, Sima Ferenc, Oroszi Miklós, Joó Károly stb.) 
állítanak emléket. 

Az utolsó egység a mindennapok vallásossága 
mellett az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó igen 
gazdag tárgyi világot igyekszik megjeleníteni. A 
szakrális térben létrehozott kiállító tér alapve-
tően új vonásokkal gazdagítja az épület szerep-
körét, amely ezentúl nemcsak az istentiszteletek 
helyszínéül szolgál, hanem kiállító helyként is 
funkcionál, sőt kulturális és művészeti rendezvé-
nyek megrendezésére is lehetőség nyílik az ódon 
falak között. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy 
a vállalkozás egyedülállónak tekinthető a maga 
nemében, hiszen új utakat, új lehetőségeket nyithat 
egy-egy templom épület sokoldalú hasznosítása 
előtt. Reményeink szerint a szentesi reformátusság 
történetét bemutató kiállítás példaként szolgálhat 
majd más gyülekezetek számára is, amelyek meg 
kívánják mutatni értékeiket, múltjuk egy-egy érde-
kes darabját a nagyközönségnek.     
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A református egyház  

története, jeles személyiségei 

A kiállítás első egységét a pálma motívum 
fogja össze, amelyet a Földközi-tenger térségé-
ben élő népek a győzelem jelének tekintették. 
A Magyarországi Református Egyházban a „Sub 
pondere crescit palma= Teher alatt nő a pálma” 
közmondás alapján a testi, lelki megpróbáltatások-
nak ellenálló gyülekezet jelképévé vált. A szimbó-
lum egyházi közvetítéssel került Szentes pecsétjére, 
ami jelzi a városi elöljáróság és a református gyüle-
kezet szoros összefonódását. 

A gyülekezettörténeti egység a reformáció euró-
pai, magyarországi és szentesi meghonosodásának 
bemutatásával indul, majd kronologikus módon a 
város hitéletében jelentékeny szerepet játszó refor-
mátus lelkészek életútjával ismerteti meg a láto-
gatót. Szentes lakossága feltehetőleg a 16. század 
folyamán térhetett át a református hitre, amiben a 

vidék földesurai jelentékeny szerepet játszhattak. 
Az új tanok elterjesztését a Petrák krónika, Szegedi 
Kiss István, Ozorai Imre és Turi Litterator Lukács tevé-
kenységéhez köti, akik a magyarországi reformáció 
jeles teológusai közé tartoztak. 1549-ben egy szen-
tesi lelkész részt vett a Tornyán tartott gyűlésen, 
1569-ben pedig a Nagyváradon, a Szentháromság 
tanáról lefolytatott hitvitán Gerendási Balázs szente-
si református prédikátor is megjelent, és szereplé-
sével nagy hírnevet szerzett magának. 

A török hódoltság alatt a vidéket időnként telje-
sen elpusztító és felperzselő hadak, martalóccsa-
patok miatt a szentesi református családok több 
alkalommal elhagyták lakóhelyüket és a rétségek-
ben, mocsarakban kerestek menedéket. 1667-ben 
lelkészük, Bütkösi István vezetésével Szentilonára, 
1685-ben pedig a várost megszálló tatárok elől 
Csongrádra menekültek, ahonnan néhány hét eltel-
tével tértek vissza lakóhelyükre. 1669 körül Laskói 
Lőrinc látta el a szentesi reformátusok lelki gondo-
zását, aki Mártonfalvi György debreceni professzor 
tanítványa volt. 1696 és 1719 között Páthi Miklós 
gondozta híveket, aki korábban Böld falu papja-
ként tevékenykedett, majd török rabságba került, 
ahonnan Nagykőrös városa váltotta ki. A török 
felszabadító háborúk és a Rákóczi-féle szabadság-
harc viszontagságait követően, Pápai Ferenc prédi-
kátorsága idején (1720-1739) viszonylag nyugodt 
évtizedek köszöntöttek be, ami a gyülekezet anyagi 
és szellemi gyarapodásában is megmutatkozott. 
1739-ben a pestis járvány következtében 1099 hely-
beli lakos vesztette életét, a betegség áldozatává 
vált Czeglédi Keglevitz András és Harsányi György 
református lelkész is.

A 18. század közepéig színtiszta református val-
lású településen a városi és az egyházi vezetés 
igen szorosan összefonódott egymással, mivel a 
mindenkori főbíró egyben a főgondnoki tisztsé-
gét is betöltötte, a tanácsnokok pedig a presbi-
térium tagjai közé tartoztak. Az 1740-es évektől 
már választottak külön egyházi gondnokot, ám a 
főbírónak ezt követően is szigorú elszámolással 
tartozott. Egyházi közvetítés révén kerülhetett a 
település 1730-ban vésetett pecsétnyomójára a pál-
mafa szimbólum, amelynek számos változata ala-
kult ki a későbbiek folyamán. A városi vezetés és a 
református egyház szoros kapcsolata a 19. század 
folyamán is fennmaradt, mivel a polgármesterek 
(Burián Lajos, Kristó Nagy István stb.) közül többen 
főgondnoki tisztséget is vállaltak a gyülekezetben. 

A katolikus családokat Harruckern János György 
fia, Ferenc kezdte el betelepíteni, ami eleinte komoly 
vallási súrlódásokat eredményezett. A katoliku-
sok megtelepedése Szigeti István plébános idejében 
(1763-1776) is tovább folytatódott. A különböző 
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felekezethez tartozó népesség különböző város-
részekben élt. A magasabb fekvésű Felsőpártot a 
módos kálvinista gazdacsaládok lakták, a pápis-
ták a Kisérbe költöztek, az Alsópárt pedig vegyes 
lakosságú lett. A Mátra vidékéről a 18. század 
közepe táján telepített katolikusok é-ző nyelvjárása 
eltért a református őslakosság í-ző tájnyelvétől, 
ami tovább fokozta a két nagy felekezet közötti 
különbséget. A szentesi katolikusok és a refor-
mátusok számaránya a 18-19. században a követ-
kező módon alakult: 1773-ban a számbavett 7249 
lakosból 5283 református és 1901 katolikus volt, 
az 1828. évi országos adóösszeírásban pedig 5298 
református és 2499 katolikus szerepelt. Az 1850. évi 
népszámlálás szerint Szentesen 13831 református 
és 7075 katolikus élt, húsz esztendővel később a 
reformátusok száma 16148-ra, a katolikusoké pedig 
9582-re emelkedett. 1920-ra a város lakóinak száma 
már meghaladta a 32 ezret, ennek csaknem fele már 
katolikus felekezethez tartozott.

Gál István
1723-ban született Érsemlyénben, közrendű 

családból. Szülőfalujában megkezdett tanulmá-
nyait Debrecenben folytatta, majd 1741 és 1743 
között Szikszón, iskolai rektorként tevékenykedett. 
Hollandiában, a leideni, valamint az utrechti egye-
temen eltöltött éveket követően került Szentesre, 

ahol 1746. március 20-án tartotta beköszönő beszé-
dét. Nem sokkal papi állásának elfoglalása után, 
1746. július 26-án vette feleségül Gálos Erzsébetet, 
aki Gálos Mihály uradalmi tiszttartó lánya volt. 
Házasságukból hét gyermek született. 

A református gyülekezet életében új rendszabá-
lyokat léptetett életbe, bevezette az egyházi fegyel-
met azokkal szemben, akik az erkölcsi törvényeket 
áthágták. Kötelezővé tette mindenki számára az 
iskolai oktatást, ami a tanulók számának gyara-
podásával járt együtt. Gál István javaslatára az 
eklézsia és a város vezetői az iskolamesterséget 
rektori állássá szervezték át, a debreceni kollégium 
jeles diákjai közül pedig praeceptorokat hívtak a 
gyerekek tanítására. Minden családtól megkövetel-
te, hogy megfelelő keresztszülőkről gondoskodja-
nak, akik gyermekeik vallásos nevelésére felügyel-
nek. Lelkipásztorsága idején két alkalommal épült 
templom, iskola, lelkész-, illetve kántorlak. 1768. 
január 19-én hunyt el, holttestét az 1761-ben emelt 
templom délnyugati oldalánál helyezték örök nyu-
galomra. 

Kiss Bálint 
1772-ben született Vésztőn, ahol tanulmányait 

elkezdte. A háromosztályos elemi fokú iskolából 
édesanyja óhajára Derecskére ment továbbtanulni, 
majd 1790-ben beiratkozott a Debreceni Református 
Kollégiumba. 1795-től a vésztői iskolában tevé-
kenykedett. Három esztendei rektorkodás után 
külföldi tanulmányutat tett, amelynek során egy 
évet töltött a jénai egyetemen. 1799-ben a Szentesi 
Református Egyházközség hívta meg másodlelkész-
nek. 1800. április 24-én feleségül vette Veresegyházi 
Évát. Házasságukból hat gyerek született, akik 
közül egy lány és két fiú meghalt. Bálint Bécsben 
képzőművészeti akadémiát végzett, Ferenc tímár-
mesterséget tanult, Pál pedig lelkész lett. A Békés-
Bánáti Egyházmegyében számos tisztséget töltött 
be: tanácsbíróvá, jegyzővé, segédesperessé, végül 
esperessé választották. 1839-ben a Magyar Tudós 
Társaság levelező tagjai sorába iktatta. 5 év múlva, 
1844-ben a Magyar Természettudományi Társaság 
választotta rendes tagjai közé. 1853. március 25-én 
hunyt el Szentesen 81 éves korában. 

Kiss Bálint, a településen töltött évei alatt, igen szer-
teágazó tevékenységet folytatott. Lelkipásztorsága 
idején új lelkészlakás, iskola és templom épült, 
ugyanakkor nagy hangsúlyt helyezett a tankönyv-
írásra. Munkáinak népszerűségét mutatja, hogy 
az általa készített népiskolai könyveket három 
évtizeden keresztül használták. 1817-ben a szen-
tesi vasekéről készített tanulmányt, a gazdasági 
fejlődést szem előtt tartva rajzolta meg tolókasza és 
cséplőgép tervét. Érdeklődése kiterjedt a malmok 
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korszerűsítésére is. A Tudományos Gyűjtemény 
hasábjain tette közzé a Cserépzsindelyek hasznos vol-
tokról…című munkáját, amelyben a cserép-készítést 
kívánta népszerűsíteni. Az 1830-as évektől jelentős 
tudományos munkásságot fejtett ki. Érdekelte a 
névtan, hiszen egy magyar névtár összeállításán 
fáradozott. 1839-ben jelent meg a Magyar régiségek 
című három kötetes munkája, amelyben a magyar 
őstörténet összefüggéseit vette vizsgálat alá. A 
helvét hitvallású békés-bánáti egyházi-vidék…monográ-
fiájában részletes jellemzést adott az egyházmegye 
földrajzi, történelmi és vallási viszonyairól. Tessedik 
Sámuelhez hasonlóan megpróbálta ésszerűbbé és 
modernebbé tenni kora paraszti életvitelét, és új, 
termelékenyebb munkaeszközöket igyekezett ter-
vezni, kipróbálni. Saját maga is gazdálkodott, ami-
vel példát kívánt mutatni a szentesi családoknak. 
Pedagógiai tevékenységével a hazai polgárosulást 
igyekezett elősegíteni, megoldást keresett ugyan-
akkor a korabeli iskolarendszer legégetőbb prob-
lémáira is. 

Dobosy Mihály
1780. január 14-én született Szentesen. 

Tanulmányai befejezését követően három esz-
tendeig Kismarján rektorként tevékenykedett. 
Göttingeni tartózkodása után Vig Veresmarti Sámuel 
püspök káplánja lett, majd Vajszlóra ment pap-

nak. 1813-ban a szentesi gyülekezet hazahívta. 
Jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki, kiválóan 
beszélt németül és franciául. Lefordította Campe 
utazó gyűjteményéből a „Siciliát és Maltát”, Cranz 
Dávid „Grönland Historiáját”, valamint Archenholtz 
„Flibustiérek Historiáját”. 1819-ben jelent meg az 
„Utazások gyűjteménye” című munkája, 1825-ben 
pedig az „Aggódókat vigasztaló oktatások és imádsá-
gok”. 1853. május 13-án hunyt el 73 évesen. 

  

Szalai István
1816-ban született Visontán, ahol édesapja a falu 

iskolájának rektora és jegyzője volt egy személyben. 
Tanulmányait Csurgón, Losoncon és Debrecenben 
végezte, majd az 1840-es évek közepén egy évig 
a berlini egyetemre járt. Hazatérését követően 
1846-tól hat évig Szikszón, hét esztendeig pedig 
Bükkszentmihályon lelkipásztorkodott. 1859-ben 
került Szentesre, ahol 18 jelölt közül választották 
meg a református gyülekezet lelkészének. 1861-től 
a Békés-Bánáti Egyházmegye tanácsbírói, 1862-
től főjegyzői tisztségét töltötte be, 1876-ban pedig 
esperessé választották. Szalai István jelentős tudo-
mányos munkásságot fejtett ki. „Egy kő az egyezmé-
nyes philosophia templomához” című művét 1856-ban 
a Magyar Tudományos Akadémián is felolvasták. 
1858-ban jelent meg akadémiai kiadványként a 
„Tapasztalati lélektan”, ami első munkájának kibő-
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vített változatának tekinthető. Eredményes kutató-
munkájának köszönhetően a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választották. 1865-
ben látott napvilágot Sárospatakon az „Elméleti 
lélektan”, 1870-ben pedig akadémiai pályamunkát 
készített „A családi élet alapja a belőle folyó köteles-
ségekkel együtt” címmel. Szalai István tudományos 
munkásságának szerves részét képezik azok a böl-
csészet- és természet-tudományi, valamint egyházi 
tartalmú cikkek, amelyek különböző szakfolyóirat-
okban jelentek meg. 1878. március 6-án hunyt el, 62 
éves korában.   

Futó Zoltán
1863. május 15-én született Hódmezővásárhelyen, 

ahol édesapja, Futó Mihály a református főgim-
názium igazgatója volt. Iskoláit szülővárosában 
és Debrecenben végezte. A teológiai fakultást 
1884-ben fejezte be, az 1885-86-os tanév téli fél-
évét Berlinben, a nyárit pedig Baselben töltötte. 
Hazatérését követően a második lelkészi vizsgát 
kitűnő eredménnyel tette le, majd Nádudvarra 
került. 1887. júliusában a temesvári egyesült protes-
táns egyház lelkésze lett, ahol az önálló református 
egyházközség lelkipásztoraként 10 évet szolgált. 
1898-ban került Szentesre, ahol 1899. április 9-én 
először tartott gyermekistentiszteletet meghonosít-
va ezzel ezt a városban. Az 1900. november 25-ére 

összehívott egyházi értekezleten az ő kezdemé-
nyezésére mondták ki a Szentesi Református Kör 
megalakítását, amelynek elnökévé választották. 
A Békés-Bánáti Egyházmegye tisztikarában igen 
fiatalon szerepet vállalt, al-, majd főjegyzőként, 
később pedig tanácsbíróként tevékenykedett. 1913-
ban esperesnek választották, ünnepélyes beiktatá-
sára az április 18 és 20. között Szentesen tartott egy-
házmegyei közgyűlésen került sor. 1921. november 
8-án hunyt el szívszélhűdés következtében. A hálás 
utókor 1932-ben utcát nevezett el róla.    

Böszörményi Jenő
1882. május 6-án született Szentesen, ahol az 

édesapja Böszörményi Károly ügyvédként dolgozott. 
Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte el, 
majd Budapesten teológiát tanult. A lipcsei egye-
temen eltöltött időszakot követően 1903 januárjá-
tól 1907-ig a fővárosban segédlelkészként illetve 
helyettes lelkészként tevékenykedett. Ezt köve-
tően vallásoktató lelkész, valamint a Lórántffy 
Zsuzsanna Egyesület lelkipásztora volt. 1908-ban 
vette feleségül Stőri Paulát, a budapesti skót misz-
szió tanítónőjét. Házasságukból három gyermek 
született. Szentesre Gerőcz Lajos helyére 1913 janu-
árjában választották meg több jelölt közül. 1914. 
július 27-től 1917 tavaszáig tábori lelkészként tevé-
kenykedett a szerb és az orosz fronton. 1922-ig a 
Felsőpárton, 1953-ig, vagyis nyugdíjazásáig a köz-
ponti gyülekezetben teljesített szolgálatot. Egyházi 
témájú írásai mellett szépirodalmi munkái is emlí-
tést érdemelnek, amelyek közül az elbeszélések 
főként az alföldi parasztságnak állítanak emléket. 
Novellás kötetei 1928-tól jelentek meg. (Verőfényes 
úton 1928, Magyar ég alatt 1929, Napsütötte mezőkön 
1931, Virradni kezd 1937) Az 1920-as évektől szoros 
barátság fűzte Móricz Zsigmondhoz, kapcsolatukról 
a Tiszamenti Kalendárium hasábjain emlékezett 
meg.  

Gilicze Antal és Gilicze László
Gilicze Antal 1885. május 30-án született Szentesen 

református családban. Édesapja, Gilicze Sándor bog-
nármesterként, édesanyja, Kanász Nagy Jusztina 
pedig varrónőként dolgozott. Házasságukból hét 
gyermek született, akik közül csak hárman (Antal, 
Kálmán, Sándor) érték meg a felnőttkort. Az elemit 
a szentesi református egyházi iskolákban, a gim-
názium nyolc osztályát pedig az állami főgimnázi-
umban végezte. 1905 szeptemberében iratkozott be 
a debreceni református akadémiára, majd elnyerte 
a Csongrád vármegye kezelésében lévő „Horgos-
Kárász”-féle ösztöndíjat. 1910. március 1-ig bejegy-
zett segédlelkészként tevékenykedett Futó Zoltán 
mellett, majd a ceglédi, a siklósi, az őcsényi, az 



33

érsekcsanádi és a kajdacsi gyülekezetben szolgált. 
Szentesi működése idején alakult meg a Lórántffy 
Zsuzsanna Egyesület, a Keresztyén Leányegyesület 
és a Református Asszonykör. Tagja volt Csongrád 
megye törvényhatóságának, Szentes, Magyartés 
és Fábiánsebestyén képviselőtestületének is. 1944. 
május 29-én, egy nappal 59. születésnapja előtt 
hunyt el. 

Az iránta érzett tiszteletből a szentesi egyház-
község a felsőpárti lelkészi állásra Gilicze Antal 
fiát, Lászlót választotta meg, aki 1915. november 
4-én született Elemi és középfokú iskoláit Siklóson 
és Szentesen végezte, majd a budapesti teológiára 
iratkozott be. Három évet töltött Amsterdamban, 
1942 júniusában egyházjogból doktori vizsgát tett. 
Segédlelkészként Budapesten, Kiskunhalason, 
Kajdacson, valamint a szilicei konferencia telepen 
szolgált. Várady Erzsébetet 1946. április 22-én vette 
feleségül, házasságukból négy gyermek született.


A református egyház épületei 

Szentesen

A nyolcágú csillag által szimbolizált egység a 
református egyházhoz kapcsolódó épületeket veszi 
sorra. A Kossuth téri és a felsőpárti templomon 
kívül megismerkedhetünk a parókiák, a reformá-
tus bérház, valamint a Kiss Bálintról elnevezett 
egyházi általános iskola történetével. A felsorolt 
építmények napjainkban a város jeles építészeti 
emlékei közé tartoznak, amelyek jelzik azt, hogy 
a reformátusság milyen fontos szerepet játszott a 
város életében. 

Nagytemplom 
A reformáció a templomok átalakítását a tíz-

parancsolat második parancsolatára hivatkozva 
végezte el: „Ne csinálj magadnak faragott képet és 
semmi hasonlót azokhoz…”. A lutheri irányzat ezt 
úgy értelmezte, hogy a szobrokat, azaz a „faragott 
képeket” el kell távolítani, de az oltárt díszítő fest-
mények és a gyertyák a helyükön maradhatnak. A 
kálvini tanok követői, vagyis a reformáció svájci 
vagy helvét ága túllépett ezen az állásponton és 
kimondta, hogy az oltárokat, képeket és szobrokat 
távolítsák el. A XVII. században jött szokásba a 



34



35

templomok megkülönböztetésére szolgáló szimbó-
lumok és jelképek használata, melynek következ-
tében a katolikus templomok tornyára vagy a tető-
zet csúcsára felkerült a kereszt, a protestánsokéra 
pedig a csillag és a kakas. A templom központi 
részén helyezték el az úrasztalát, a szószéket, a 
Mózes-széket. a prédikátor ülőhelyét, a hívek szá-
mának gyarapodásával pedig karzatokat építettek 
a fiúgyermekek és a legények számára. 

A szentesi reformátusok az 1697-ben kiégett 
katolikus templomot 1701-re állították helyre. Az 
1740-es évek elején az egyházközség presbitéri-
uma elhatározta, hogy kijavíttatja és bővítteti a 
templomot, esetleg felsőbb engedéllyel egészen 
újjáépítteti. Ebből utóbb nem lett semmi. A jel-
zett időben ugyanis a katolikus lakosok mozgal-
mat indítottak hajdani templomuk visszaszerzése 
érdekében, megnyerve az ügynek gróf Althan M. 
Károly váci megyéspüspök hathatós támogatását. 
Hosszadalmas vizsgálatok után a Helytartótanács 
1746 júliusában meghozta a döntést, amelynek 
a lényege az volt, hogy a szentesi reformátusok 
által használt templomot át kell adni az ekkor még 
igen csekély számú katolikusoknak. A szigorú 
parancs azonban megengedte, hogy a földesúr – 
báró Harruckern Ferenc – a reformátusok részére 
helyet jelöljön ki új imaház és harangláb építéséhez. 
Kikötötte viszont, hogy az imaház csak vályogból 

vagy puhafából épülhet, csupán a fundamentum 
lehet téglából, tekintettel a gyakori árvizekre. A 
reformátusok egy év haladékot kaptak az építke-
zésre, addig használhatták a régi templomot.

Többszöri halasztás után a vármegye végre meg-
adta az építkezési engedélyt, kijelölve az új refor-
mátus templom helyéül az akkori városháza és az 
uradalmi istálló közötti területe, megszabva, hogy 
a templom 18 öl hosszú és 7 öl széles lehet (kb. 36 
x 14 m), de külsejében nem hasonlíthat a katolikus 
templomokhoz. Az építkezés 1747 tavaszán vehette 
kezdetét. Az alapkövet Gál István lelkész helyezte 
el április 5-én „ az örökkévaló Megfoghatatlan Boldog 
Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek egyetlenegy 
imádandó, élő Úr Istennek szentséges nevében.” Az 
építkezés vontatottan haladt, mivel egymást érték 
a hatósági kifogások. 

Sok megpróbáltatás után a templom 1747. decem-
ber 3-án készült el. Ekkor avatta fel a templo-
mot Füredi Mihály hódmezővásárhelyi lelkipász-
tor. A templom felépülése után néhány hónappal 
egy kőműves legény jelent meg az alispánnál és 
elmondta, hogy saját szemével látta, amikor a 
szentesi reformátusok a templomuk építéséhez 
– a rendelet ellenére – égetett téglát használtak. 
Feljelentése nyomán 1748. augusztus 23-án egy 
bizottság jelent meg a templomnál „s a templom 
falát fúrták, lyuggatták, égetett téglát kerestek benne. 
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Tizenkét helyen lyuggatták ki a falat olyan szélességben, 
hogy a legvastagabb karú embernek is mentés karja köny-
nyen belefért volna. E szívtelen rombolás még az isteni 
tiszteletek ideje alatt sem szünetelt, még az éneklés ideje 
alatt is meghallható volt a pufogás, nemcsak a csendes 
imádkozás alatt.” Gróf Haller főispán azonban hamar 
leállíttatta ezt a pusztítást, már csak azért is, mert 
egyetlenegy téglát sem találtak.

A sokat szenvedett hívek számára az évekig tartó 
árvizek, ragályos betegségek, sáskajárás pusztítása 
után a legnagyobb fájdalmat az jelentette, hogy 
a templom és az összes egyházi épület, a város 
nagy részét elpusztító tűzvészben 1760. április 7-én 
leégett.

Az egyházközség vezetői, Gál István lelkipásztor 
és Vecseri Mihály gondnok kérelemmel fordultak a 
Helytartótanácshoz, hogy új templomot építhessen 
a gyülekezet a leégett helyett. Gróf Forgách János 
megyei főispán közbenjárásának köszönhetően az 
engedély 1761. februárjában érkezett meg, mely 
szerint „a templom, tornyával a régi alapon, szilárd 
anyagból felépülhet ugyan, de csak deszka boltozattal és 
sem díszes nem lehet sem külsejére nem szabad a római 
katolikus templomokhoz hasonlítania.” 

Az építkezés június folyamán már a befejezé-
séhez közeledett, amikor a városba látogató váci 
püspök elrendelte, hogy a torony csak fából készül-
het. A gyülekezet tagjai ebbe természetesen nem 
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nyugodtak bele és nyomban a helytartótanácshoz 
fordultak. A szeptember elején megérkezett végzés 
értelmében a torony építéséhez égetett téglát is fel 
lehetett használni, ám az építmény magassága nem 
haladhatta meg a 10 métert. A templomot a fenn-
akadás miatt csak 1761. december 13-án avatták fel. 
Az első szent beszédet Füredi Mihály hódmezővá-
sárhelyi lelkész tartotta, aki 14 évvel korábban, az 
1760-ban megsemmisült épületet is felavatta. Az 
építményt Kiss Bálint a következő módon jellemez-
te: „a templom, mely 1761-ben készült, és 50 esztendei 
fennállása után 1811-ik esztendő tavaszán rontatott le, 
minden külső ékesség nélkül való épület volt. Nem volt 
rajta csak egy tenyérnyi párkány vagy czifraság, egészen 
sima volt, mert a Consilium meghatározta, hogy annak 
semmi templom formája ne legyen…Meg volt határoz-
va, hogy a hossza 20 öl, a szélessége 7 öl, a magassága 
4 öl légyen. Volt rajta 3 ajtó, kettő a két végén, egy a 
déli oldalon, ezen déli ajtó előtt volt a Cinterem. A déli 
oldalon voltak 5 ablakok, egy ölnyi magasságúak és felül 
kerek bolthajtásúak… A deszka mennyezet kék színre 
volt festve és 4 szegletes táblákra volt felosztva, sárga és 
veres léczekkel, s ahol ezek a léczek koczkásan összemen-
tek, ott a sarkokra aranyos rózsa volt szegezve. A táblák 
pedig sok féle figurákkal bé voltak czifrázva. Zöld nyulak, 
kék szarvasok, veres madarak, sárga, fehér s fekete levelű, 
ember nem látta virágok, edények, csillagok, sok féle szí-
nekből elegyített kacskaringós formák, egy szóval voltak 

arra festve minden, amit az asztalosok minden előre való 
gondolkozás nélkül kiformálhattak, és amelyek mind igen 
szépeknek tartattak...” A mennyezet közepén a zöld 
koszorúval övezett táblák egyike megörökítette az 
asztalosok neveit, egy másikra pedig felírták az 
1761-ben működő lelkipásztorok, tanítómesterek, 
bírák és esküdtek neveit. Ugyanezeket rávésették 
egy vastag terméskő táblára is, amelyet az úrasz-
tala alá, a földbe ástak annak bizonyságául, hogy a 
templomot a szentesi reformátusok építették. 

A templomépület mellett helyezkedett el a torony, 
amelynek felső részében a strázsák (őrök) laktak, 
innen vigyázták a várost. Ők kiáltották ki a pontos 
időt este 9 órától reggeli 4 óráig minden negyed-
órában: „Kilencet ütött az óra”, „Tízre egy fertály.” 
Az építmény teteje vörösfenyőből készült vörösréz 
toronygombbal és csillaggal.

1772-ben lebontották az 1762-ben emelt tornyot, 
majd amikor elérték a korábban megszabott öt ölnyi 
magasságot, kérelemmel fordultak a helytartóta-
nácshoz magasabb építmény engedélyezése végett. 
A helyszínelő megyei küldöttség 12 ölet hagyott 
jóvá hegyes tetőformával együtt. 1774-ben helyez-
ték el a torony kapuja fölé Mária Teréziát és fiát, 
II. Józsefet dicsőítő míves, elliptikus, virágokkal és 
kagylókkal díszített, vörös mészkő táblát, amelyen 
a következő latin nyelvű felirat olvasható:   
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1774
Augustissima

Maria Theresia
Romanorum Imperatice vidua

Hungariae, Bohemiae etc. Regina Apostolica
nac non Augustissimo eiusdam filio

J o s e p h o  II-do
Romanorum Imperatore Rege, 

Hungariae, Bohemiae Conregente
Glorissime Regnantibus Celentissimque

Indulgentibus haec Turis exurgit 
quare

Pia vota fundit: Plebs et Coetus
Reformato Cristianus

Oppidi Szentes

A református gyülekezet tagjainak száma a város-
ban szépen szaporodott. „Ünnep-, sőt vasárnapokon 
is, annyira látogatott volt a templom, hogy a későn jövők 
sem ülő, sem állóhelyet nem kaphattak. Már egy órával 
az isteni tisztelet előtt telve volt a templom környéke, 
várták az ajtók kinyitását; mikor a harangozás megkez-
dődött, már tömve is volt a templom; az ezután jövők 
kénytelenek voltak visszamenni.” Az 1761-ben épített 
templom szűknek bizonyult, ezért egyre sürgetőb-
bé vált annak bővítése, vagy új templom építése. A 
ceglédiek példája nyomán a presbitérium úgy dön-

tött, hogy a régi templomot kitoldatja a toronyig, s 
új tetőzetet készíttet. A bővítési terv kidolgozására 
Fischer Ágoston kecskeméti építőmestert kérték fel, 
aki addig Hódmezővásárhely, Öcsöd, Kőröstarcsa, 
Füzesgyarmat, Békésszentandrás református temp-
lomainak építésével bizonyította tehetségét. Fischer 
nem helyeselte a szentesiek elképzelését, mivel 
azáltal egy igen hosszú, keskeny, formátlan épít-
mény keletkezne. Javasolt egy másik bővítési 
módot, kijelentve, hogy ő a kitoldást – mint mester-
ségét gyalázó munkát – nem vállalja. A presbitéri-
um ekkor a fiúiskola építőjéhez, Jauernik Ferenc 
vásárhelyi kőművesmesterhez fordult, aki a ceglé-
di módú kitoldást felvállalta. 1807. május 9-én letet-
ték a fundamentumot, majd a föld színéig megtör-
tént a kikövezés. Tégla hiányában azonban leállt az 
építkezés. A kényszerszünet alatt a presbitérium és 
az egyházi elöljáróság úgy döntött, hogy mégis 
csak Fischer Ágoston tanácsát követik. „D“putatusaink 
által tehát megnézetvén a szarvasi és akkor épülő gyomai 
templomokat, a gyomai templom formája jobban megtet-
szett, - annál fogva Fischerre rábízódott, hogy a gyomai 
templom formájára 12 öl szélességű és 24 öl hosszúságú 
templomra készítsen rajzolatot és úberschlagot (költség-
vetést)” ” írja Kiss Bálint. A tetőzet elkészítésére 
Tunkel Ferenc szolnoki ácsmesterrel kötöttek megál-
lapodást, aki akkoriban a debreceni templom tető-
zetén dolgozott. 1808 tavaszán felszedték a Jauernik 
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Ferenc által készített fundamentumot, majd kiásták 
az új templom alapjait. Az alapkő letételére július 
6-án került sor. Az építkezés 1809-ben a francia 
háborúk miatt szünetelt. 1810. március 26-án talál-
ták meg a délnyugati alap ásása közben Gál István 
lelkipásztor földi maradványait. A megtalált cson-
tokat a mostani templom déli falába helyezték el 
egy kis, téglából készült kriptában. 1811-re az új 
templom falai elkészültek. Ekkor bontották el a 
körül épített régi templomot, amelyben mindeddig 
zavartalanul folyt az egyházi élet. Őszre az új 
templom tető alá került, 1811. október 2-án megtar-
tották az első istentiszteletet. Az ablakok még 
ebben az évben a helyükre kerültek, amelyeket 
Sarkadi Sámuel asztalos és Bíró József lakatos készí-
tettek. „1“12-ben a templom bolthajtása felrakódik és be 
is meszeltetik, lejönnek a vakolással, meszeléssel az alsó 
karzatig. Augusztusban készítődtek az oszlopokon levő 
csigák gipszből. 1813-ban folytatódott a vakolás és 
meszelés belől. A kő ajtófelek berakódnak, hozódtak ezek 
Pestről... Úgy kiürült ebben az esztendőben az ekklésia 
kasszája, hogy a kurátor számadáskor csak 5 forintot 
adhatott át utódjának” ” jegyezte fel Kiss Bálint. Az 
építkezés 1814-ben leállt, a külső vakoláshoz és 
meszeléshez csak 1815-ben foghattak hozzá. 
Megkezdődött a belső berendezések gyártása is, 
Somogyi Péter és Nemes Ferenc asztalosok elkészítet-
ték az alsó karzati padokat. Az építkezés még be 

sem fejeződött, amikor jelentkeztek az első problé-
mák. Kiss Bálint panaszosan állapította meg, hogy: 
„E“ a sok költséggel, bajjal, munkával készült épület 
fájdalom! ép és bátorságos alkotmány nem volt, mert 2 
esztendő múlva már kezdett repedezni. A bolthajtást 
tartó abroncsbolthajtások (gurtelek) 1-3 helyen is meg-
törtek, a köztük levő hólyagbolthajtások össze vissza 
repedeztek. A fal, kivált a déli oldalon, minden ablaknál 
földig repedt, és körül méretvén a falat Somogyi Péterrel, 
vajon a teteje nem jött-e kijjebb, és úgy találta, hogy 
néhol 1, néhol 2-3 collal is kijjebb ment a függő líneánál. 
Kénytelenítettünk tehát a gerendákat hosszú vaskap-
csokkal megerősíteni s összefoglalni.” ” hibák részleges 
elhárítása után 1817-ben megtörtént az egész temp-
lom bevakolása és meszelése. Elkészültek a külső 
ajtók, amelyeket Sarkadi Sámuel, Kajtár András és 
Bíró János asztalosok készítettek. 1820-ban Kajtár 
András és Bíró János hozzáfogtak a szószék elkészí-
téséhez, amelynek faragási munkáit Balog János 
vésnök végezte 1822-ben. Ezzel párhuzamosan 
fenyőfából és tölgyfából elkészültek a padok, vala-
mint a úrasztala diófából. 1823-ban helyére került a 
szószék, az úrasztala és a keresztelőkő. A templom 
legfontosabb adatait tartalmazó „emlékeztető követ” 
az úrasztala alatt helyezték el. 1825-ben a bolthaj-
tások repedéseit ismét kijavították, s az egész temp-
lomot kívül és belül újból kimeszelték. A templom-
rész ezzel elkészült, már csak a torony megmagasí-
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tása maradt hátra. Kiss Bálinttól tudjuk, hogy: 
„1“24. július 20-án Kovács János kőműves mester és 
Szalai János ácsmester, mindketten kőrösi református 
lakosok és jóhírű emberek, kértünkre készített rajzolatja-
ikat mind a torony kőrakása feljebb vitelére, mind a 
torony tetejére nézve előmutatták, de ezek közül kivált a 
tető formája nekünk nem tetszett, mivel ez valami régi 
módi, sok gombbal felczifrázott, s szinte 14 öl magasság-
ra emelkedő tető lett volna, és felette sokba kerülő. 
Meglévén tehát már akkor nálunk a debreceni új torony-
nak rajzprofesszor Beregszászi Pál által készített rajzo-
latja, eleibe adtuk Kovács Jánosnak, hogy eszerint készít-
sen a mi templomunkhoz illő toronyrajzot, úgy hogy a 
felső félkerekségű párkányon fölül légyen strázsaház a 
körülötte levő rostélyzattal. Ő a rajzot elkészítette, és 
azután holmi kevés változtatással a kőrakást véghez is 
vitte.” A régi torony tetejét 1825 szeptemberében 
bontották el, s november közepére megtörtént a 
torony 6 ölnyi új részének felrakása egész a felső 
kerek párkányig. Az őrszoba ráépítése 1826 tava-
szára csúszott. A torony tetejének rézzel való befe-
désére Dienes Antal szegedi rézművessel kötöttek 
megállapodást. A kupolára helyezett gomb, csillag 
és vitorla aranyozását Bottyán János szegedi ötvös 
végezte. „Feltevődött a gomb szeptember 17-én. Mind a 
nagy gomb, mely 8 akós, mind a csillag gombja, mely 2 
akós, bevonódott 14 rőf kék posztóval. Feltette Somogyi 
Péter és Német Ferenc, amit mikor elvégeztek, Somogyi 
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Péter a csillag tetején állván ivott az egész világ egészsé-
géért, lehajítván a poharat. Muzsikált odafenn az őrszo-
bában Csonka Palkó a bandájával, s minden utca tele 
volt bámulókkal”. A nagy gombba elhelyeztek egy 
rézedényt, abba pedig egy feketére égetett vastag 
cserép dobozt, amelynek a fedelét az eklézsia címe-
re díszíti a következő körirattal: Palma sub pondere 
crescit (Teher alatt nő a pálma). A doboz oldalán 
nyomtatott cinbetűkkel megörökítették a torony 
építésének főbb adatait, valamint Szentes város 
1826. évi egyházi és világi vezetőinek, tisztségvise-
lőinek neveit. A dobozba pénzdarabokat tettek. A 
doboz mellé különböző okmányokat helyeztek: a 
szentesi református eklézsia valamennyi tagjának 
névsorát, az iskolás tanulók neveit, a torony építé-
sének történetét, az uralkodó pár, valamint az 
országos, ill. megyei egyházi és világi vezetők név-
jegyzékét. A 18 éven át épült templom összes költ-
sége bankóban 110 774 forintot, ezüstben 34 176 
forintot tett ki. 1816-1824 között készült el a temp-
lom belső berendezése, a padok, a szószék, az 
úrasztala és a kőburkolat. Az építkezés költségeit 
összegezve Kiss Bálint ezt írja: „Soha ekklézsiánkon 
kívül levőktől, az egy görög kereskedőn: Kálló Kosztán 
kívül senkitől nem segíttettünk; a méltóságos uraságnak 
is csak az a kegyessége volt hozzánk, hogy taxa nélkül 
megengedte, hogy a nyomáson templomunk építésére 
téglát égethessünk. … Így tehát erről a templomról mél-
tán lehet mondani, hogy ezt a szentesi református 
Ekklézsia tagjai Isten segedelmével tulajdon költségek és 
munkájuk által készítették.” 1825 őszén fogtak hozzá 
a templom megmagasításához. A torony terveit a 
Beregszászi Pál, mérnök által tervezett debreceni 
református nagytemplom tornyához hasonlóra 
készíttették el. 1827-ben húzták fel a harangokat az 
új toronyba. 

Az épület a legnagyobb magyarországi reformá-
tus templomok közé tartozik klasszicista stílusú, 
40 métert meghaladó tornyával, 48,7x22,8 méteres 
belső terével, amelyben két emeletes, aszimmet-
rikus karzat található. A nyugati oldalon a karzat 
egyszintes, mivel a második szintet az orgona 
elhelyezésekor el kellett bontani, ami a későbbiek-
ben szerkezeti károsodásokhoz vezetett. A temp-
lom keleti oldalán elhelyezkedő, ötszintes torony 
támpillérekkel erősített, a legömbölyített sarkok 
szélén pilaszterek futnak. A kosáríves oromzat 
fölött vasrostéllyal védett körüljáró található, az 
építményt kissé magasított, gerezdes, félgömb-
kupolával lezárt tető fedi. A templom főbejárata 
kőkeretes, szemöldökíves kiképzésű. Az építmény 
nyugati vége egyenes záródású, sarkai lekerekí-
tettek, a főtengelyben szemöldökkel koronázott 
kétszárnyú ajtóval, a koronázópárkány felett tim-
panonnal. Az aszimmetrikus tér befedését nagy-
méretű, hevederívekkel tagolt, a karzat fölött pedig 

kisebb csehsüveg boltozatsorral oldották meg. A 
templom méreteihez, boltozati adottságaihoz azon-
ban nem mindenhol alkalmaztak megfelelő erős-
ségű szerkezeteket, ezért 1891-ben a karzatmentes 
oldalon külső támpilléreket is kellett építeni. 1909-
ben az orgonaépítéssel párhuzamosan kifestették 
a teljes templombelsőt Zolnay Géza rajztanárjelölt 
tervei (halvány égszínkék boltozat arany csilla-
gokkal, világos fal, az oszlopok aranyozással, az 
építészetileg kitöltetlen részek plasztikus orna-
mentális díszekkel) alapján. A kiviteli munkákat 
Orosz István és Csendes János helybeli festőmesterek 
végezték. A tetőzet fazsindelyét 1925-ben palára 
cserélték, 1926-ban, a templom 100. évfordulójának 
tiszteletére pedig az épületet tatarozták és kívül 
lefestették. 

A politúrozott felületű, aranyozott szegélyű, 
késői copf stílusú szószéket 1822/23-ban Balog 
János készítette diófából. Az új torony átadásakor 
három haranggal rendelkezett az egyház, ame-
lyek 1827-ben kerültek a helyükre. Az 1799-ben 
öntött, 11 mázsás nagyharangot az öreg jelzővel 
is illették, mivel tartalmazta az 1863-ban készített 
3 mázsás ősi harangot is. Az 5 mázsásat 1732-ben 
Budán csinálták, de 1847-ben megrepedt, emi-
att Hornung József műhelyében újraöntötték, majd 
1917-ben hadi célokra lefoglalták. A 135 fontos 
harmadik harangot a nép „csengettyűként” emle-
gette. 1794-ben készült, 1917-ben ezt is lefoglalták. 
1847-ben a Hornung cégnél öntettek egy 21 mázsás 
új harangot is, amely legendásan szép hanggal bírt, 
ám ezt is elkobozták hadi célokra. Az első világ-
háborút követően négy új harangot készítettek, 
valamennyit Szlezák László budapesti műhelyében, 
ahol 1921-ben egy 18, 1930-ban pedig egy 2, egy 4 
és egy 7 mázsásat öntöttek. Utóbbi kettőt 1944 nya-
rán lefoglalták hadi célokra, a 2 illetve a 18 mázsás 
pedig megsérült, ezért 1947/48-ban újraöntötték 
őket. A toronyórát Rauschman budai órás készí-
tett el 1828-ban. Ilyen horizontális szerkezetű óra 
abban az időben csak József nádor alcsúti kastélyá-
nak tornyában volt. 

Kiss Bálint volt az első, aki felvetette az orgona 
felállításának szükségességét, ezért 1851-52-ben 
gyűjtést is indított. 1860 tavaszára a presbitérium 
hathatós támogatásának köszönhetően az orgona-
alap 4000 forintra szaporodott. Több pályázó közül 
az egyház Kovács János szegedi orgonagyáros aján-
latát fogadta el, aki 6900 forintért vállalta a hang-
szer elkészítését, amelyet 1863 tavaszán vettek át 
az egyháztagok. Az orgona néhány év múlva már 
javításra szorult, ezért felmerült egy új hangszer 
elkészítésének a terve. A presbitérium 1908-ban 
hirdetett pályázatot Joó Károly tervezete alapján, 
amelyre 10 ajánlat érkezett be. A munkát Angster 
József és fiai pécsi orgonagyártók nyerték el, a 32 
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főváltozatú, 2 manuálos hangszert 1909. október 
31-én, a reformáció emlékünnepén avatták fel. 

A felsőpárti református templom
A 19. század folyamán már több alkalommal fel-

merült az igény egy új református templom építése 
iránt, amely az egyre gyarapodó település északi 
részén, a Felsőpárton állt volna a hívek rendel-
kezésére. Az építkezés egyik fő szorgalmazójává 
Futó Zoltán vált, aki 1898-ban került Szentesre. 
Előterjesztése nyomán 1909. október 31-én, Kálvin 
János születésének 400. évfordulóján a presbitéri-
um az új templom felépítése mellett foglalt állást. 
A paplak és a templom számára 1912 tavaszán 
megvásárolták Dunás Varga János és Turák Imre 
Jókai utca 57. és 59. számú ingatlanjait. Futó Zoltán, 
Magyar Ede országos hírű építészt kérte fel a tervek 
elkészítésére, ám a szakember május elején alig 35 
évesen öngyilkosságot követett el, miután a pres-
bitérium pályázat kiírása mellett döntött. A beér-
kezett tervek közül többszöri módosítást követően 
végül is Dobovszky József István elképzeléseit fogad-
ta el az egyháztanács. Az építkezés 1913. szeptem-
ber 17-én kezdődött, a templom felszentelésére 
1914. május 24-én ünnepélyes keretek között került 
sor. 1917-ben a harangokat hadi célra lefoglalták, 
pótlásukra 1921-ben öntöttek egy hét mázsás dara-
bot, ami jelenleg is megvan. Az orgonát 1928-ban 

a pécsi Angster cég készítette. 1944 októberében a 
templom homlokzata és tetőzete találatot kapott, 
a háborús károk kijavítása több lépésben 1954-ig 
tartott.   

Református parókia
A régi parókia 1746/47 előtt a mai katolikus 

plébánia helyén állt. 1748-ban a reformátusok két 
szobából, konyhából és egy tanulószobából álló új 
épületet emeltek, amely az 1760. évi tűzvész alkal-
mával a templommal együtt teljesen leégett. A régi 
alapokon újból épített parókia helyére 1836 végére 
Navaro Ferenc kőművesmester készített új lelkészla-
kot. Az előszobából, hat lakószobából, konyhából 
és pincéből álló építmény földszintes, magas tetejű, 
oszlopos tornáccal ellátott, leginkább egy nemesi 
kúriára emlékeztet. 1857/58 folyamán egy 10 öl 
hosszú és 3 öl széles (kb. 20 x 6 méter) melléképü-
letet, valamint egy istállót emeltek az udvaron. A 
református paplakban vendégeskedett 1849 júliu-
sában Vörösmarty Mihály sógorával, Bajza Józseffel. 
Az épület utcai falán látható Kiss Bálint szentesi 
református lelkész halálának 150. évfordulója alkal-
mából elhelyezett emléktábla, amelyet 2003 márci-
usában ünnepélyes keretek között avattak fel.

Imaház
Futó Zoltán kezdeményezésére az 1900. novem-

ber 25-én tartott egyházi értekezleten kimond-
ták a Szentesi Református Kör megalakítását, ami 
négy szakosztályra (fölolvasási, könyvtári, tár-
sadalmi, szeretet és könyörületesség) tagolódott. 
Vasárnaponként a város különböző részein felol-
vasóesteket szerveztek, a felsőpárti vegyes isko-
la egyik termét pedig könyvtári olvasóteremmé 
alakították. Szűrszabó Nagy Imre 1904. októberében 
a megszűnt Polgári Olvasókör Kiss Bálint utcai 
épületét megvásárolta, majd a Református Körnek 
adományozta. Az építmény hamarosan szűknek 
bizonyult, ezért a kör közgyűlése új épület kiala-
kítását határozta el. A tervek elkészítésével Borsos 
József hódmezővásárhelyi építészt, a kivitelezés-
sel pedig Bene István helybeli építőmestert bízták 
meg. A szecessziós stílusú, téglaszalagdíszes épület 
átadási ünnepségére 1906. december 8-án került 
sor, amelyen a város valamennyi felekezete kép-
viseltette magát. A nagyterem báloknak, családi 
rendezvényeknek és különböző társadalmi össze-
jöveteleknek adott helyet, kisebb termében és az 
udvarán vendéglőt rendeztek be, ahol sakkozásra, 
tekézésre és kártyázásra is lehetőség nyílt. Az első 
világháborút követően egy ideig visszatért a koráb-
bi egyesületi élet, az 1930-as években azonban a 
rendezvények egyre inkább megritkultak. 1935-ben 
az épület kedvezményes áron a református egyház 
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tulajdonába került.

Központi református népiskola
Szentesen a legrégebbi református iskola a Kurca-

parton állhatott, a bíróság épületének déli végénél. 
A templom visszavételekor az iskolát és a paplakot 
is át kellett adni a katolikusoknak, éppen ezért a 
reformátusok új épületet emeltek a tanulók számá-
ra. A gyermekek számának fokozatos növekedé-
sével magyarázható, hogy 1799-ben egy nagyobb 
iskola építését határozták el, amely Jaurenik Ferenc 
vásárhelyi építőmester tervei alapján készült el. 
Különlegességét az adta, hogy a város első eme-
letes épülete volt. Az alapkő ünnepélyes letételére 
1803. március 28-án került sor, a tanítás 1804 őszén 
kezdődött. Az 1920-as évek második felében gróf 
Klebelsberg Kunó programja államsegélyt biztosított 
az új központi iskola építéséhez. A tervek és a költ-
ségvetés elkészítésére Antal Endre városi mérnököt 
kérték fel azzal a kikötéssel, hogy a munkába vonja 
be Dobovszky József Istvánt is. Az alapkövet 1928. 
október 31-én, a reformáció ünnepén helyezték el. 
Az L alaprajzú emeletes saroképület Kossuth térre 
néző főhomlokzata 40,43 méter, a Hajdú Lajos utcai 
homlokzat 25,10 méter hosszú. Az intézmény 1948-
ban történt államosítását követően Kossuth Téri 
Általános Iskola néven folytatta tovább működését, 
majd az iskola az 1993-ban ismét egyházi kezelésbe 

került, és felvette a Kiss Bálint nevet. A főbejárat 
mellett látható az egykori iskolaigazgató, Hajdú 
Lajos emléktáblája, akit 1849-ben halálra, majd 20 
év várfogságra ítéltek.    

Református bérház
A presbitérium 1880-ban határozta el, hogy a 

kántorház helyére díszes bérházat épített, amely 
jelentős jövedelemhez juttatja az egyházat. A tervek 
és az építkezés költségeinek elkészítésére Makay 
Endrét kérték fel, aki 1881 végére teljesítette megbí-
zatását. Az eredeti elképzelést 1884 tavaszán egy új 
lelkészlak építésével egészítették ki, melynek meg-
tervezésére Bárány József kőművesmester vállal-
kozott. Az illetékes egyházi főhatóság 1885. május 
végén hagyta jóvá az építkezést, és engedélyezte 
a kölcsönök felvételét. Szentes városa leszállított 
áron 604 ezer faltéglát és 72 ezer tetőcserepet bocsá-
tott az egyház rendelkezésére. A klasszicista stílusú 
református bérház építése 1887 júniusában kezdő-
dött és 1888 augusztusában fejeződött be. Az épület 
ünnepélyes felszentelésére 1888. szeptember 30-án 
került sor, a szertartást Filó János végezte, akik az 
újonnan emelt paplak első lakója volt.  Jelenleg 
ebben az épületben található a Szentesi Református 
Idősek Otthona. 
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Református iskoláztatás 

Szentesen

A kiállítás harmadik egységének jelképe a nyi-
tott könyv, amely a református szimbolikában a 
Bibliát jelképezi. A szentesi református iskolák 
eredete visszanyúlik a 16. századba. Az egyház 
anyagi megerősödésével egyre nagyobb gondot 
fordított arra, hogy az iskolák élén minden esetben 
megfelelő felkészültségű tanárok álljanak. 1747-
ben az egyháztanács elhatározta, hogy kétévente 
a Debreceni Kollégium legkiválóbb ifjai közül hív 
meg egyet-egyet az iskolák igazgatására. Így került 
Szentesre Mák János, akinek a vezetése alatt az 
intézmény felvirágzott, a tanulók száma pedig 117-
re növekedett.  A Felsőpárton a lányoknak külön 
iskola épült, ahova 69 tanuló járt ebben az időszak-
ban. Az elemi iskolák 1819-ig háromosztályosak 
voltak, majd egy újabb osztállyal bővült az oktatás. 

A 19. század közepéig az egyházkerület által 1819-
ben létrehozott tanterv szerint folyt az oktatás, 
amit a helyi viszonyokhoz igazítottak. 1850-ben 
a tandíjat eltörölték, melynek eredményeként az 
iskolába járó gyermekek száma jelentékeny módon 
megnövekedett. Az iskolák feletti közvetlen fel-
ügyeletet a kurátor, 1850-től a főgondnok, 1861-től 
pedig a lelkészek elnökletével működő „iskola fel-
ügyelői választmány” gyakorolta. 

A Szentesi Református Egyház 1859-ben határo-
zat el egy négyosztályos gimnázium felállítását, 
amely az elemi iskolai oktatástól elkülönült. Az 
október 1-jén megnyílt első osztály tanárául a 26. 
életévében járó Zolnay Károlyt hívták meg, aki a 
következő esztendőben egyedül oktatta az elsős és 
a másodikos diákokat. A harmadik osztály beindí-
tásakor Fülöp Mihály személyében kisegítőt kapott. 
Az egyháztanács 1862 nyarán országos pályázatot 
hirdetett a III-IV. osztályok tanári állására, amit 
a kilenc jelentkező közül Csukás Benjamin gyönki 
gimnáziumigazgató nyert el. Zolnay és Csukás 
fáradozásainak köszönhetően az intézmény 1864-re 
6 osztályossá fejlődött, ahol 4 rendes és 2 rendkívüli 
tanár oktatott. A gimnáziumot az egyházi adókból, 
a tandíjakból és a különböző városi segélyekből 
tartották fenn. Az 1864/65-ös tanévben a bejegyzett 
tanulók száma a hat osztályban elérte a 140-et, akik 
három kivételtől eltekintve helybeliek voltak. Az 
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intézmény önálló épülettel nem rendelkezett, az 
oktatás a Központi Református Fiúiskolában folyt. 
1871-ben a város vette át a középtanoda fenntartá-
sát egybekötve azt a polgári fiúiskolai képzéssel. 
A gimnázium új helyéül a Széchenyi ligetben lévő 
vigadó épületét jelölték ki, ahol az intézmény 1887-
ig működött.      

Csukás Benjamin
Régi nemesi családból származott, felmenői 1499-

ben nyerték el a nemességet és a Zétényi előnevet. 
Édesapja, Csukás András Baján élt, majd 1832. július 
7-én kötött házasságot Dömötör Judittal. Benjamin 
nevű fiuk 1833. augusztus 5-én született Izsákon. 
A tanári diploma megszerzését követően a gyönki 
gimnáziumban kezdte pályafutását, majd 1862. 
október 1-től a szentesi református gimnázium 
tanára és megbízott igazgatója lett. 1865 és 1869 
között kinevezett iskolaigazgatóként állt az intéz-
mény élén. A tanítás mellett jelentős szerepet vál-
lalt a helyi közéletben is. 1866-ban több társával 
együtt egy Polgári Olvasókör, valamint egy Tűz-
kármentesítő Egylet megalakítását szorgalmazták. 
1868-tól városi képviselőként tevékenykedett, a 
Vasútügyi és a Kolera Bizottság elnöke, valamint a 
jogi, az egészségügyi és a kertészeti szakosztályok 
tagja volt. 1869-ben ő kezdeményezte és harcolta ki 
a polgári fiú- és leányiskolák felállítását. 1870-ben 
Szentes Város Iskolaszékének jegyzőjévé, 1872-ben 
pedig elnökévé választották. 1871 és 1874 között a 
református egyház főgondnoki tisztségét töltötte 
be. Működése alatt rendbe szedte az egyház zilált 
anyagi ügyeit, tőle indult ki a felsőpárti református 
templom felépítésének terve is. Sokirányú közéleti 
tevékenysége mellett jelentősnek mondható publi-
cisztikai munkássága. Hosszas betegeskedést köve-
tően 1879. május 29-én hunyt el Szentesen.   

Hajdú Lajos
1813-ban született Szentesen. 1845-ben került a 

református népiskola élére. A szabadságharcban 
való aktív részvétele miatt 1849. augusztus 5-én 
lefogták, és Szegedre szállították. Aradon, a Cs. 
Kir. Haditörvényszék felségsértés címén halálra és 
teljes vagyon-elkobzásra ítélte, amit később 20 év 
várfogságra enyhítettek. Büntetését az olmützi és a 
josefstadti várban töltötte le, majd 1856. április 3-án 
közkegyelem útján szabadult. 1901. február 24-én, 
88 éves korában hunyt el Kisújszálláson. 1967-ben 
utcát neveztek el róla Szentesen, 1998-ban pedig 
emléktáblát helyeztek el tiszteletére a Kiss Bálint 
Általános Iskola falán.  

Papp Lajos
1860. június 22-én született Szentesen iparos 

családban. 1879-től 1924 őszéig, azaz nyugdíjazá-
sáig főként tanítóként működött. A tanítóképzőt 
Kiskunfélegyházán végezte el, majd segédtaní-
tóként kezdte pályáját szülővárosában. A presbi-
térium 1906-ban a leány-iskolák, 1914-ben pedig 
Szentes város hatósága az iparostanonc iskola igaz-
gatójává választotta. Az általa szerkesztett elemi 
iskolai tankönyvek (Kis Olvasókönyv, Nyelvtani 
Segédkönyv) nemcsak Szentesen, hanem a kör-
nyékbeli településeken is nagy nép-szerűségnek 
örvendtek. A fennmaradt dokumentumok alapján 
két kötetben megírta a szentesi református egyház 
történetét, melynek rövid kivonatát 1926. október 
31-ére 500 példányban az egyházközség megje-
lentette. 1945 tavaszán feleségével együtt lányá-
hoz költözött Budapestre, ahol 1945. október 2-án 
hunyt el.

Oroszi Miklós
Hajdú Lajos bebörtönzését követően választották 

meg professzornak, négy esztendeig, 1849 és 1853 
között viselte a hivatalt, majd lemondott állásáról. 
Polgármesterként (1861, 1867-68) és országgyűlési 
képviselőként tevékenykedett a későbbiek folya-
mán, és fontos szerepet töltött be a város fejlődé-
sében. 1862-ben kezdeményezte és szorgalmazta 
a városi vasút kiépítését, mozgalmat indított egy 
gyümölcsészeti egylet megalakítására. 1867 máju-
sában egyik alapító tagja és első elnöke a Polgári 
Olvasókörnek, 1871-ben pedig folyóiratot indított 
Szentesi Füzetek címmel, amely a város első sajtó-
termékének számít. 

Sima Ferenc
1853. december 3-án született Nagykőrösön ipa-

ros családban. Nem kívánta folytatni apja mester-
ségét, ezért elhagyta a szülői házat, majd beiratko-
zott a helyi tanítóképzőbe. Kántortanítói oklevéllel 
a zsebében 1871-ben jelent meg Szentesen, ahol az 
egyik külterületi iskolában kapott állást. Néhány 
esztendő alatt látványos karriert futott be. 1876-
ban városi levéltáros, két év múlva pedig gazda-
sági tanácsnok lett. Újságírói és szerkesztői pályája 
1875-ben indult, 1883-ban megvásárolta a Szentesi 
Lapot és nyomdát. Igazi politikai karrierje a Bánffy-
kormány hivatalba lépését követően bontakozott 
ki. Képviselői mandátumától az ellene indított 
csődeljárás miatt megfosztották, majd az elfoga-
tás elől Amerikába menekült, ahol több, magyar 
nyelvű lapnak dolgozott. 1904. június 1-én hunyt el 
amerikai otthonában, Fairportban. 
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Vallási élet

Az utolsó tematikai egységet a kehely szimbólum 
jelzi, amely a református egyházban az úrvacsorai 
bor kiszolgáltatásának az eszköze. A 19. század 
végén általánossá vált szimbólumként való alkal-
mazása a bársonyból készült terítőkön, a bortartó 
cserépedényeken és az énekeskönyveken. A refor-
mátus felekezethez tartozást szimbolizálja a gyász-
jelentéseken, illetve a temetők sírkövein. 

A reformáció a szentek közbenjáró szerepének 
és tiszteletének eltörlésével az ünnepek számának 
nagymértékű csökkenését idézte elő, amelynek 
eredményeként a 19-20. századtól a reformátusok 
csak Jézus életének jelentősebb eseményeiről emlé-
keznek meg. Szinte az egész magyar nyelvterületen 
igen elterjedt szokásnak számított a karácsony esté-
jén tartott kántálás, ami tulajdonképpen egyházi 
énekek énekléséből állt. A reformátusok körében 
kiemelkedő tisztelet illette meg a nagypénteket, 

ami szigorú böjti napnak számított. Külön csopor-
tot alkotnak azok az ünnepek, amelyek sem Jézus 
életével, sem pedig az egykori szenttisztelettel 
nincsenek kapcsolatban. A reformátusok az aratás 
utáni hálaadó alkalmat újkenyérnek nevezik, párja 
az újbor ünnepe. A reformáció emlékünnepének 
(október 31.) megtartása kiemelkedő eseménynek 
tekinthető a gyülekezetek életében. Az egyéni val-
lásossághoz szorosan hozzátartozott a rendszeres 
és hangos Bibliaolvasás, valamint a kegyes tartalmú 
könyvek forgatása. A családi Bibliák féltett tárgy-
ként nemzedékről nemzedékre öröklődtek, amiről 
gyakran kézírásos bejegyzések tanúskodnak. 

Az emberi élet fordulói között kitüntetett hely 
illeti meg a gyermek születéséhez kapcsolódó igen 
sokrétű és gazdag szokásvilágot, ami számos, 
mára már szinte teljesen elfeledett hiedelemkép-
zetet őrzött meg. Szentesen a tyúkhúslevesből, a 
paprikás húsból és a különböző tésztafélékből álló 
ebédet követően a komaasszony és a bába vitte az 
újszülöttet a templomba, ahol ünnepi istentisztelet 
keretében a pap megkeresztelte a kisdedet. A gyer-
meknek cukorral összekevert kenyérbelet, azaz 
cucát adtak, hogy sírásával ne zavarja a ceremóniá-
ját. A keresztszülők rendszerint a rokonság köréből 
kerültek ki. Amíg a katolikusoknál gyakori volt a 
védőszentre történő keresztelés, addig a reformá-
tusok a 20. század elejéig előnyben részesítették 
az ószövetségi eredetű neveket. A rokonság igye-
kezett gondját viselni a szülő nőnek, hogy minél 
egészségesebben tudjon mindennapi munkájához 
visszatérni. Általános szabálynak számított, hogy 
a gyermekágyból felkelő asszony első útja a temp-
lomba vezetett. A két világháború között a szüle-
téshez kapcsolódó szokások jelentős változásokon 
mentek keresztül. Az édesanya első templomba 
menetele a kereszteléssel esett egybe, a bába helyett 
ő maga és a keresztanya vitte az újszülöttet az 
ünnepi istentiszteletre.      

A serdülőkorú fiatalokat teljes jogú egyháztaggá 
avató konfirmáció a felnőtté válás kifejezőjének szá-
mított a református közösségekben. A legények az 
eseményt követően udvarolhattak, a lányok feltehet-
ték a pártát, vagyis udvarlót is fogadhattak. A kon-
firmált növendékek gyakran nem folytatták iskolai 
tanulmányaikat, hanem iparos, illetve kereskedő 
tanoncnak szegődtek, vagy pedig bekapcsolódtak 
a paraszti munkába. A konfirmáció napjainkban is 
ünnepélyes keretek között zajlik, a növendékeknek 
a tanultakról vizsga keretében kell számot adniuk, 
ami egyúttal feljogosítja őket az úrvacsoravételre is. 
Szentesen a konfirmációi ünnepélyre 1911-ig nagy-
pénteken, 1912-től nagycsütörtökön, az 1920-as 
évek közepétől pedig áldozócsütörtökön került sor. 
A növendékeket az egyház díszes emléklappal és 
egy Újtestamentummal ajándékozta meg. Az 1920-
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as évek közepétől jött szokásba a szeretetuzson-
na, amelyen a konfirmandusokat az összegyűjtött 
adományokból megvendégelték. A konfirmáció 
alkalmával tartott emlékfényképezés újabb keletű, 
amelyre a templomnál vagy a szeretetuzsonna ide-
jén kerül sor.  

A házasságkötés a paraszti élet jeles közösségi 
alkalmai közé tartozott, amelyet különböző rítusok 
szőttek át. A leánykérést követően került sor az 
eljegyzésre, vagyis a kézfogóra, amelyen megtörtént 
a jegyajándék átadása. Értékét a fiatalok társadalmi 
és vagyoni helyzete, azaz anyagi lehetőségeik hatá-
rozták meg döntően. A lakodalomig eltelt néhány 
hét a felkészülés jegyében telt. Az esküvői ceremó-
nia előtti napon került sor az ágyvitelre, amikor a 
lányos háztól elszállították a menyasszony ágyát, 
bútorait és fehérneműit a vőlegényhez. Az ese-
mények irányítói a vőfélyek voltak, akik a szokás 
során több alkalommal is fontos szerepet töltöttek 
be. A násznagyok a lány kikérésekor, kiadásakor, 
valamint az étkezések idején vállaltak aktív részvé-
telt. Az esküvőt követően a lakodalmas menet ket-
tévált, mivel a menyasszony és a vőlegény vendé-
gei külön ünnepeltek. Éjfélkor, aki akart, a kállátós 
vendégekkel együtt átmehetett a vőlegényes ház-
hoz, ahol a kontyolás történt. Az új párt rendszerint 
a násznagy mutatta be az örömszülőknek, az új 
asszony kaláccsal és süteményekkel, az új ember 
pedig borral kínálta a vendégeket. A menyasszo-
nyi koszorút eltették, és az esküvői fényképpel 
együtt bekereteztették. A lakodalmi étrend birka- 
vagy marhapaprikásból, sült baromfiból, valamint 
különböző süteményekből állt össze.  

 A 19-20. század folyamán a helyi reformá-
tusok a város különböző pontjain temetkeztek. A 
6 kat. holdas Ó-temetőben 1811. november 31-én 
helyezték örök nyugalomra az első halottat, majd 
a sírkertet 1918-ban az egyház 102 ezer koronáért 
eladta a kenyérgyárnak. Az ún. Gógáni temető 
valamivel kisebb területtel bírt, 1917-ben 23 ezer 
koronáért adtak túl rajta. A Hékédi temetőt 1851-
ben kapta meg az egyház a várostól. A Közép 
temető szintén adományként jutott a református 
közösség tulajdonába, igen közkedvelt temetkezési 
helynek számított. A Szeder temető területét 1909-
ben a Szeder család adományozta az egyháznak. 
A sírkert 1911-ben nyílt meg. Az ún. Alsó temető a 
város délkeleti végén, a Nagyvölgy partján terül el, 
az 1830-as években kezdték el használni. A temetők 
kezelése az egyház pénztári hivatalán keresztül 
történt. Rendbetartásukért a csőszök feleltek, aki 
fizetésüket a sírásás és a sírgondozás után kapták. 
A két világháború között Szentesen temetőrendező 
bizottság alakult, amely megkezdte a sírkert mód-
szeres fásítását és gondozását. 

A paraszti készítésű sírjelek fő formái felekezeti és 
vallási hovatartozás alapján különültek el egymás-
tól. Amíg a katolikusok keresztet állítottak, addig a 
protestánsok fejfát, kopjafát, sírtáblát vagy sírkövet 
emeltek. Az 1990-es évek legelején a Hékédi teme-
tőben 35, az Alsó és a Szeder temetőben kb. 100, a 
Közép temetőben pedig 834 fejfa állt. Az 1870-es 
évekig a karcsúszárú, négyszög keresztmetszetű, 
geometrikus díszítőelemekkel ékesített kopjafák 
számítottak közkedveltnek. A jellegzetesnek mond-
ható szentesi gombosfa formaváltást követően ala-
kult ki. Szokás volt a sírjeleket különböző színűre 
festeni, ami szimbolikus jelentést közvetített. A 19. 
század elején az erőszakos halállal elhaltak fejfáit 
vörösre, a fiatalokéit pedig világoskékre kenték. A 
gombosfákon a felirat mellett gyakran megjelenik az 
elmúlást jelképező szomorúfűz motívum, valamint 
az ABFRA (A Boldog Feltámadás Reménye Alatt) 
rövidítés. A fejfákat akác-, illetve tölgyfából készí-
tették a helybeli bognárok.   A protestáns temetés 
stílusát, tartalmát nagy mértékben meghatározta az 
a körülmény, hogy a rítus nem rendelkezett szent-
ségi jelleggel. Ha halott volt a házban, akkor az 
órát megállították, a tükröt pedig fekete kendővel 
takarták le. A tisztaszobában kiterített elhunytat 
a siratóasszonyok és a rokonság nőtagjai körülül-
ték, az egész éjszakát átvirrasztották. A temetési 
szertartás az udvar közepén elhelyezett, lezárt 
koporsó mellett történt. A ceremónia menete a gyá-
szoló család anyagi helyzetétől függött. A fiatalon 
elhunytakat vőlegénynek, illetve menyasszonynak 
öltöztetve ravatalozták fel, utolsó útjukra koszorús 
párok kísérték őket. A halottas háztól a temetőig az 
elhunytat nyitott gyászkocsin szállították a hozzá-
tartozók kíséretében. A temetés befejező aktusa a 
halotti tor volt, amelyen a gyászoló család vendé-
gül látta a résztvevőket.
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Válogatás a kiállított  
műtárgyakból
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Festmény
Méretek: 100x154cm

Vászon, olaj. Futó Zoltánt ábrázolja jobb kezével 
az asztalon fekvő könyvre támaszkodva. Háttérben 
a református kör épülete látható.   

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Festmény
Méretek: 27x32 cm

Olaj, vászon. Dobosy Mihályt ábrázolja fekete 
zsinóros ruhában. Ifj. Kiss Bálint alkotása.  

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Kanna  
Méretek: szá: 13,5 cm, tá: 20,5 cm, m: 55,5 cm 

Ónból készített, öntött, három gombban végződő 
lábbal. A kiöntő és az öv alatt egymást keresztező 
leveles ágak között nyomtatott nagybetűs felirat 
olvasható: „ISTEN DITSŐSÉGÉRE A SZENTESI 
REF SZENT EKLESIA SZÁMÁRA A SZENTSI ÁTS 
ES MOLNÁR CEH KESZITETTE 1836.”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Kanna 
Méretek: szá: 14 cm, tá: 21,3 cm, m: 56,5 cm 

Ónból készített, öntött. A klasszikus ón kiöntő 
alatt keresztező leveles ágak által közrefogott szö-
vegmezőben nyomtatott nagybetűs felirat: „ISTEN 
DITSŐSSÉGÉRE A’ SZENTESI Ref: Sz: EKLÉSIA 
SZÁMÁRA VETTE VETSERI MIHÁLY 1753.”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Kanna
Méretek: szá: 14 cm, tá: 19,5 cm, m: 54 cm 

Ónból készített, öntött, hengeres testtel, három 
karmos lábbal, csőrös kiöntővel, kérdőjel for-
májú füllel, profilált fedéllel. Felirat: „ISTEN 
DITSŐSSÉGÉRe A’ SZENTESI Ref: Sz: EKLÉSIA 
SZÁMÁRA VETTE KÓRMÁNY MIHÁLY  Anno 
Domini 1753.”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Kehely (Úrasztali pohár) 
Méretek: szá:10,5 cm, tá: 9,8 cm, m: 31 cm 

Aranyozott ezüst; kézzel felhúzott, domborított, 
cizellált. Ökörszemes és stilizált virágos talppal, 
ökörszemes nódussal, barokk kartusokkal, lomb-
dísszel és griffmadarakkal. A peremére vésett felira-
ta: „A SZENTESI REF: SZ: EKLÉSIA KÉSZITETTE 
A MAGA KÖLTSÉGÉN MDCCLXXIV.” 

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Kehely
Méretek: szá: 14,8 cm,  tá: 14 cm, m: 45 cm. 

Aranyozott ezüst, fedéllel, domborított és vésett 
díszítéssel. Arany Károly készítette Szegeden. 
Felirata: „Tiszteletes Joó Károly úrnak a szentesi reformá-
tus Anyaszentegyház kántorának, szentesi 50 esztendős 
kántorságának emlékezetére adták az Anyaszentegyház 
hívei és más vallású tisztelői 1911. május hó 25 én.”                                                                          

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Keresztelőkancsó		
méretek: szá: 7,4 cm, fá: 5,5 cm, m. 20 cm

Hasas edény, karcolt díszítéssel, bordázott kiön-
tővel, áttört füllel, a talpán J. BIRKNER felirattal.

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Kenyértálca  
Méretek: h: 29 cm, sz: 21,5 cm 

Ovális, ezüstből készített, a szegélyen szőlőfürt és búzakalász mintával. Felirata: „Esperes Kiss Bálint, 
élete 80dik Szentesi Lelki pásztorsága 54dik esztendejében, hitvesével Veresegyházi Évával, Bálint, Ferencz és Pál 
fiaikkal együtt, ajándékozták a’ Szentesi Reform: Sz. Ekklésiának.1852.”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Érem
Méretek: á: 29,5 cm

Patinázott gipsz, Kálvin Jánossal és a szentesi református nagytemplommal. Koncz Antal munkája. 
Felirata: „A. SZENTESI. NAGYTEMPLOM. 100 ÉVES – ÉV FORDULÓJÁNAK. EMLÉKÉRE.”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Kenyértálca 
Méretek: á: 34 cm. 

Ezüstből készített, ovális, két áttört füllel, vésett, domborításos rózsás, búzakalászos díszítéssel.  Felirata: 
„A szentesi református presbitérium adománya azon önszántából összerakott összegnek fölöslegéből, melynek ren-
deltetése volt, hogy szeretett lelkipásztorának: Futó Zoltánnak 1908. évi október 16.-án elkövetkezett tíz éves szentesi 
lelkipásztori szolgálata megünnepeltessék.”.   Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Tányér 
Méretek: á: 23,5 cm.  

Ónból készített, az alján 3 védjeggyel, karcolt K betűvel.
Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Keresztelőtálca
Méretek: h: 42 cm, sz: 28,5 cm

Öntött, ónból készített, piskóta alakú testtel, profilos peremmel, fenekén koronás bélyegekkel. Felirata: 
„SZENTESI: REFORM: EKKLÉSIA 1808: ESZTEN”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona

Úrasztali	terítő
Méretek: 126x122 cm 

Fehér vászon, arany fémszálas lapos öltésű hímzéssel. A terítő sarkaiban rózsás leveles ágak, a köze-
pén leveles koszorúban rózsacsokor. Arany hímzésű felirata: „A SZENTESI REFORMÁTA SZENT 
EKKLESIÁNAK SZÁMÁRA KÉSZÍTTETTE CSUTS ILONA IDŐSB MIKETZ MIHÁLY HITVESSE 
ANNO 1819 DIKK ESZTENDŐBEN”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona
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Úrasztali	terítő	
Méretek: 95x98 cm

Horgolt csipkeszegélyű, hímzett virágokkal. Felirata: „Készitették: a polgári leányiskolának confirmandus 
növendékei 1901. év május hóban.”

Nagytemplomi Egyházközség tulajdona  
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