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Előzmények:	a	forradalmi	rendszer	és	forradalmi	
ortodoxia	bevezetése

1948 a kommunista hatalomátvétel éve volt Romániában. 
A királyságot 1947. december 30-án puccsal felszámolják, 
kikiáltják a népköztársaságot. Az új államforma új veze-
tői, a kommunisták Sztálin elkötelezett hívei, akik a „hős 
Szovjetunió” példáját követve a kommunizmus felé viszik 
az országot. 1948. február 21–23-án a Román Kommunista 
Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesítő kongresszusán 
létrehozzák a munkásosztály egyedüli pártját, a Román 
Munkáspártot (RMP), Gheorghe Gheorghiu-Dej vezetésé-
vel.

Az 1948. március 28-i parlamenti választáson az RMP 
vezetésével létrehozott Népi Demokrácia Frontja nevű 
álkoalíció, amelyben a Magyar Népi Szövetség is részt 
vett, elsöprő győzelmet arat. 407 mandátumával szemben 
a két még formailag létező polgári párt mindössze 9 man-
dátumot szerzett (később azt is elvesztette).

1948. április 12-én a Nagy Nemzetgyűlés (a parlament pót-
léka) egyhangúlag (401 szavazattal) megszavazta a Román 
Népköztársaság alkotmányát, amely szovjet mintára 
készült.

Az új alaptörvény formailag elismerte a föld, az ipari, 
kereskedelmi létesítmények magántulajdonát, de a 11. cik-
kely kimondta, hogy ha a nemzet érdeke úgy kívánja, álla-
mosítani is lehet. Ez nagyon hamar bekövetkezett: 1948. 
június 11-én államosították az ipari vállalatokat, bányá-
kat, szállítási és közlekedési vállalatokat, bankokat, bizto-
sítóintézeteket. Az akkori szóhasználat szerint „a fő ter-

melőeszközöket, a tőkés kizsákmá-
nyolás intézményeit a nép tulajdo-
nába vették, s megszüntették a 
tőkés kizsákmányolást, felszámol-
ták a tőkés osztályt”.

Az új alkotmány előírta az állam és 
az egyház szétválasztását is, de a 
román kommunisták felismerik az 
ortodox egyházban azt az intéz-
ményt, amely – ha jól kezelik – a 
saját politikájuk kiteljesedését szol-
gálhatja. Richard Wurmbrand 
lutheránus lelkész aKrisztusakom-
munistabörtönökbencímű könyvé-
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ben így írt erről:„Résztvettemazortodoxpópáknakegyülé-
sén,amelyetGh.Gheorghiu-Dejjelenlétébentartottak.Dej
nagyérzésselésbarátsággalszólotthozzájukéskiemeltea
keresztényésakommunistaeszmékközöttihasonlóságot,
amitajelenlévőknagytapssaljutalmaztak.” – Valójában a 
párt az 1948 májusában megválasztott Iustinian Marina 
pátriárka személyében megtalálta a megfelelő közvetítőt. 
Az ő irányítása alatt az ortodox egyház és a kommunista 
hatalom viszonyát hatékony együttműködés jellemzi, míg 
a protestáns, a görög katolikus és a római katolikus egyhá-
zakra a tiltás és az elnyomás nehezedett. Az állam 1948 
júliusában felbontotta a Vatikánnal kötött konkordátu-
mot, azzal az ürüggyel, hogy ez a konkordátum hosszú 
éveken át elfogadhatatlan privilégiumokat biztosított a 
katolikus egyháznak. A görögkatolikus egyház elnyomá-
sát azzal magyarázták, hogy a Habsburgok kényszerí  tet-
ték rá az erdélyi románokat a Rómával való unióra. Iusti-
nian pátriárka hivatalosan kijelentette:„AVatikána
legősibbimperialistaintézmény,amelyhabozásnélkülfel-
használtaakapitalistarendszerösszeseszközét,hogyaszent
dolgokbólüzletetcsináljonaSzentszékbankjaésmásvállala-
toksegítségével,amelyeknekazérdekeimegegyeznekazangol-
szászüzletikörökérdekeivel.EcélokatszemelőtttartvaXII.
Piuspápanemhabozottfelhasználniazösszesrendelkezésére
állóeszközt,méghaellentétesekvoltakisaSzentszékszellemé-
velésbetűjével.”

A Vatikán és a katolikus hívők elleni hadjárat a vallásgya-
korlásról szóló rendelet törvényerőre emelésével egyre 
durvábbá vált. Ez a kampány összekapcsolódott az úgy-
mond angolszász befolyás alatt álló ökumenikus mozga-
lom elítélésével. 1948 májusában 92 katolikus és protes-
táns papot tartóztattak le az ebben a mozgalomban való 
részvétel vádjával. A kampány részeként az állam ráteszi 
a kezét a katolikus egyház még megmaradt ingatlanaira, 
és részben az egyházak elleni kampánynak tekinthető az 
egyházi oktatási rendszer felszámolása, az iskolák államo-
sítása is.

Az új alkotmány bevezetése, az egyházellenes támadások 
fokozódása református egyházi körökben is felkeltette a 
veszély előérzetét és megelőző intézkedések meghozata-
lára késztette őket.

A Királyhágómelléki Egyházkerület 
levéltárában bukkantunk rá egy 
érdekes dokumentumra, a bánsági 
református egyházmegye 1948. ápri-
lis 23-i közgyűlésének 21. számú 
határozatára, amelyben a következő 
javaslattal fordultak az Egyházke-
rülethez: „Egyházkerületiközgyűlé-
sünkkészüljönfelazegyházésállam
szétválasztásánakbekövetkeztére.
Tegyemegazelőkészületetazönkéntes
egyháztagságésazönkéntestehervise-
lésbevezetésére.Aziskolákállamosítá-
safolytánaziskolákterhétőlfelszaba-
dulóegyházakatéshíveketidejében
fegyelmezze,éserkölcsilegkötelezze,
hogyeztneaterhétőlmegszabadulás
örvendetesalkalmánaktekintsék,
hanemazígyfennmaradóanyagiere-
jüketfordítsáksajátosegyházicélok
megvalósítására:ahitéletmélyebbé
tételére,aszeretetszolgálatáldozato-
sabbvégzésére,nemcsaksajátgyüle-
kezetükben,hanemegyetemesvo-
natkozásbanis.(…)Azelvesztettközép-
iskolákbanvégzettneveléspótlására,–
halehetséges–tartsákfentésbővítsék
aközépiskolaiinternátusokat,alakít-
sákátnevelőintézetekké,sőtminden
középiskolamellettalapítsanakneve-
lőintézeteket.Azegyházkerületadjon
kiidőszakicsaládilapotésgyermekúj-
ságot,aparochiáliskönyvtárakésa
lelkészekszámáraadjanakkivallásos
könyveket.Agyülekezeteklétesítsenek
vallásosnevelésialapot.Azegyházaz
államiiskolákbangyakoroljaavallás-
tanításjogát.

Lugos–Újkissoda

NemesEleméresperes,
NitsIstvánlelkészifőjegyző”
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Ugyancsak az egyházkerület levéltárában található a 
nagyváradi református leánygimnázium tanári karának 
1948. június 9-i határozata, melynek alapján 1948. június 
11-én Arday Aladár püspök elnöklete alatt értekezletet tar-
tottak az egyházkerület középiskoláinak ügyében. Az 
értekezleten részt vett Csernák Béla püspök, lelkész, a 
Nagyváradi Református Leánygimnázium igazgatótaná-
csának elnöke, Gálbory Erzsébet igazgatónő és dr. Soós 
István egyházkerületi ügyvéd. A résztvevők az új Alkot-
mány 27. paragrafusában foglalt lehetőségeket figyelembe 
véve a következő javaslatot fogadták el:„Anagyváradi
közel30évesleánygimnázium,amely330növendékkelés18
tanárralműködik,adiakonisszaszakképzéscéljátszolgálóhét
osztályúközépiskoláváalakítandóát,melyképzésreazegyhá-
zitörvényekbenlefektetettelvekalapjánazEgyházkerületnek
isfeltétlenülszükségelesz.Eddigissokdiakonisszátadott
Biharmegyereformátusságaazerdélyiésdebrecenidiakonisz-
szaképzőnek.Mintpüspökiszékhelyenlévőközépiskolaalkal-
masarra,hogyazegyházszeretetmunkásságátvégzőegyéne-
ketképezzenki.Atanáritestületjavaslata,hogyhétosztályú
középiskolaformájábanszervezzékmeg,olyképpen,hogy
lenneegyhumántagozata,amelyolyanelőképzettségetadna,
amelyazegyháztársadalmigondozásárahivatottdiakonisz-
szákatjuttatnáezenatérenhasznosíthatóismeretekre.Ezaz
iskolatípusbeilleszthetőazújAlkotmány27.paragrafusasze-
rintazegyházakáltalfenntarthatóiskolatípusokközé.”

A református iskolák jövőbeli sorsával kapcsolatos aggodal-
mak azonban csak vezetői szinten jelentkeztek, a presbiteri 
ülések jegyzőkönyveiben említés sem található róluk, pedig 
ezeknek az összejöveteleknek a helyszíne 1947 nyarától 
éppen a református leánygimnázium díszterme volt. 1948. 
június 30-án először jelenik meg a presbiteri ülésen az 1948 
áprilisában megválasztott új püspök, Arday Aladár. Ezen az 
ülésen az iskola igazgatótanácsának elnökét, a leköszönő 
volt püspököt, Csernák Bélát ünnepelték, de az iskola jövőjé-
ről nem esett szó. 1948. július 7-én újabb presbiteri ülést tar-
tottak, ahol a szórványok állapotáról, a hitélet jobbításáról, 
a valláserkölcs kérdéséről tárgyaltak. Ugyanakkor felszólí-
tották a presbitereket, buzdítsák arra a híveket, hogy meg-
takarított pénzüket az állami bankba helyezzék. Ismertet-
ték a vallásügyi hivatal 17 302/1948 számú rendeletét, mely-
lyel a lelkészeket az egyházak vagyonkezelőinek nevezik ki.

Ezek után derült égből villámcsa-
pásként hathatott az alig két héttel 
később bekövetkezett államosítás.

Hogyan	történt	a	„dicső	
történelmi	aktus”?

1948. július 26-án reggel országszerte 
egy időben, valamennyi felekezeti és 
magániskolában hivatalos küldött-
ség jelent meg (bejelentés nélkül), fel-
leltározta az iskola teljes ingó és 
ingatlan vagyonát, kijelentve, hogy 
attól kezdve mindaz a Román Nép-
köztársaság közvagyona. Ezt az 
aktust az iskolák államosításaként 
tartja számon a történelem. Az álla-
mosítás szónak a román megfelelője 
– naţionalizare – jobban kifejezi a 
cselekmény lényegét és valós célját, 
azaz nemzetivé tenni a román nem-
zeti eszmétől idegen, vagyis magyar, 
német, szlovák stb. oktatást, nevelést 
nyújtó iskolákat, s nem utolsósorban 
felszámolni az egyházak szerepét, 
befolyását az ifjú nemzedék formálá-
sában. Ezt a törekvést már maga a 
mód is, ahogyan az államosítást vég-
rehajtották, egyértelműen bizonyítja. 
A magyar tannyelvű református, 
katolikus, unitárius iskolák államo-
sításáról az iratokat román nyelven 
készítették, s az egyház javait úgy 
vették leltárba, hogy annak képvise-
lőit, a lelkészt (akit nem sokkal 
azelőtt vagyonkezelőnek neveztek ki) 
vagy a gondnokot erről nem is értesí-
tették, de még csak közel sem enged-
ték, mikor a birtokbavétel történt.

A nagyváradi állami levéltárban 
őrzik a Bihar megyei felekezeti 
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iskolák államosításának iratait, s ezekből kiolvasható, 
mindez hogyan ment végbe. Előző napon a prefektúrára 
összehívták az akció végrehajtására kiválasztott megbíz-
ható tanügyi kádereket és a megyei pártbizottság által 
kijelölt párttagokat. Ismertették velük, hogyan kell más-
nap kora reggel végrehajtani az iskolák valamennyi ingó 
és ingatlan vagyonának felleltározását és átvételét. A fel-
adatot a tanfelügyelőség által kijelölt állami iskolai tan-
erő végezte, a megyei pártszervezet megbízottjának fel-
ügyelete mellett. Az átadó az iskola addigi igazgatója volt, 
a nagyobb iskoláknál behívták az iskola könyvelőjét, 
pénztárosát vagy titkárát is, ha volt ilyen tisztviselő. 
Három irat készült: emlékirat (memoriu), jegyzőkönyv és 
leltár. Az emlékiratban az esemény történelmi jelentősé-
gét emelték ki, az akkor divatos politikai szólamokat han-
goztatva. A jegyzőkönyvben rögzítették, mikor, hol és kik 
vettek részt az akcióban, s mindenütt azt hangsúlyozták, 
hogy az átvétel békésen, zavartalanul ment végbe. A lel-
tár mindenütt terjedelmes, részletező volt, s két nagy feje-
zetből állott: az ingatlanok és az ingóságok felsorolásából. 
Az ingatlanleltár számos olyan adatot tartalmazott, ame-
lyekből arra lehet következtetni, hogy nem ott s nem 
akkor készült, ugyanis tartalmazta az épületek, kertek, 
szántóföldek helyrajzi és telekkönyvi számát, pontos 
méreteit, valamennyi adatát. Ezeket az adatokat vagy 
már előre beszerezték, vagy utóbb egészítették ki, ponto-
sították. Az ingóságok leltárai érdekes kordokumentu-
mok is, megtudható belőlük, milyen felszereltségűek vol-
tak az egyes iskolák, milyen tanszereket, taneszközöket 
bírtak, használtak, de az is, hogy milyen hiányokkal 
küszködtek, mennyire szegények voltak. Csak egy példát 
említünk meg, amelyből megítélhető, hogyan gondolkoz-
tak az átvevők. A kágyai református iskola átvételéről 
szóló emlékiratban feltüntették, hogy az iskola kerítése, 
sőt maga az iskolaépület is romos állapotban van, mely-
nek kijavítása, felújítása a volt tulajdonos feladata lett 
volna. Ezért javasolták, hogy a javításokat a helyi refor-
mátus egyház sürgősen végeztesse el saját anyagi erejé-
ből.

Bihar megyében 1948. július 26-án a levéltári adatok sze-
rint 83 falusi felekezeti iskolát államosítottak. Ezek fele-
kezet szerinti megoszlása a következő:

51 református
26 római katolikus
3 görögkeleti
2 izraelita
1 görögkatolikus.

A városi iskolákról nem találtunk 
összesítő kimutatást felekezetek 
szerint, csupán annyit sikerült kide-
ríteni, hogy összesen 29 felekezeti 
városi iskola került az állam tulaj-
donába.

A nagyváradi református egyház-
községnek három elemi iskolája 
volt az államosításkor – ezeknek az 
átvételi iratai csak hiányosan talál-
hatók az állami levéltárban. Az 1. 
számú iskola az akkor Visinszkij 
utcának nevezett Teleki utcában a 
36. szám alatt volt, két tanteremmel 
és egy kis szobával. Az udvarban 
volt egy háromszobás lakás, ame-
lyet az egyház egy magánszemély-
nek adott bérbe – ennek sorsa isme-
retlen, nem tudni, azt is államosí-
tották-e akkor. A 2. számú iskola a 
Püspöki úton – akkori nevén Calea 
Proletarilor – a 47. szám alatti ingat-
lanban működött, ez az épület dr. 
Soós István magántulajdona volt, az 
egyház tőle bérelte 1935 óta. Ahogy 
a jegyzőkönyvből kiderült, a tulaj-
donos ideiglenesen és teljesen 
ingyen megengedte, hogy a refor-
mátus egyház használjon egy ter-
met (egy elemi iskolai osztály taní-
tására és szabad órákban istentisz-
telet tartására). Az átvételkor a 
helyiséget a Magyar Népi Szövetség 
használta. Az átvevők kérték a 
Tanügyminisztériumtól a helyiség 
államosítás alóli mentesítését.
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A 3. számú elemi iskola a Református leánygimnázium 
épületében működött, és az általa használt részt ugyanaz a 
bizottság vette át, mint a másik két elemi iskolát: Bancsik 
József tanító és Nagy Ferenc, a PMR megyei megbízottja.

Amennyire hiányos az elemi iskolák átvételéről készült 
iratcsomó, annyira teljes és részletes a nagyváradi refor-
mátus egyház legjelentősebb és legértékesebb tanintézmé-
nye, a Református leánygimnázium eltulajdonításáról 
tanúskodó dosszié, amely a Bihar megyei prefektúra 
fondjában, a tanfelügyelőség iratai között, a 68-as leltári 
szám alatti 525–529 iratcsomókban található.

Már az is jellemző, hogy kiket bíztak meg az átvétellel: 
Cicortaş Petrut a tanfelügyelőségtől és Markovits 
Alexandrut a megyei pártbizottságtól. Amint az iratokból 
kiderül, az átvétel itt is, akárcsak az egész országban, 1948. 
július 26-án kezdődött, de rendhagyó módon csak augusztus 
4-én fejeződött be. A hálás utókor szerencséjére Cicortaş elv-
társ rendkívül éber volt, sőt arra is gondolt, hogy gondos és 
lelkiismeretes munkáját írásban is megörökítse, így az 
emlékiratba nem csak azt írta be, hogy„ateljesítettkötelesség
tudataboldoggáteszi,hogyszerénymunkájávalőishozzájárult
egyszilárdtéglávalanépiskolájánaképítéséhezaRománNép-
köztársaságmegerősítésénekésfelemelkedésénekkorszakában”. 
Némi rövidítéssel a továbbiakban idézzük a tanulságos 
beszámolót (amelyet talán feljelentésnek is nevezhetünk):
„Július26-ánreggel6órakorérkeztemaziskolába.Kapcsolatba
léptemGálboryErzsébetigazgatónőveléskérdésemre,mennyi
pénzevanazintézetnek,aztfelelte,hogynincssemmikészpénze,
amiapénztárbanvan,azazőpénze.Megérkeztekagazdasági
ellenőrzőszervek, [az átvevő hívta ki őket az igazgatónő meg-
félemlítésére],éslepecsételtékahelyiségeketésaszekrényeket.A
fürdőszobábannagymennyiségűlisztettaláltak,amirőlazigaz-
gatónőaztállította,hogyazatanároké.Későbbazigazgatónő
beismerte,hogyaziskolapénzeéskönyvelésiirataiBéczyErnő
pénztárosnálvannak.Őviszontaztmondta,hogyKisJános
könyvelőnél,akivégülelőadtaapénztárkönyvetésanyugtatöm-
böt.AgazdaságiellenőrzőkeltávozásautánBéczyErnőelőadott
91ezerleitésanyugtákat.Utánamegkezdtükaleltározást.Júli-
us27-énazigazgatónőbeismerte,hogyataláltlisztazinterná-
tusé,sazértvoltkülöntéve,mertazIskolaszékazthatározta,
hogyeladjákatanároknak,sabbólkifestikaziskolát.Július

28-ánapénztárfelnyitásakor3pénzkö-
tegettaláltunk.Azigazgatónőállítása
szerintazegyikpénzcsomóBereczky
tanáré,amásodikbanakarácsonyi
adakozásbólbegyűltösszegvan,sa
harmadikkötegtulajdonosátnem
tudja.Aháromcsomagbanösszesen
27 648leivolt.Július29-énmegtudtuk,
hogyatitkárnőnél,BabicsákTeréziánál
vannakazinternátuspénzei.Mikor
hazajött,átadott18 400leitésmég
külön13 000leit,amitelőzőlegazigaz-
gatónőnekadottkölcsön.(…)Azinterná-
tuséléskamrájábannemtaláltunksem
zsírt,semcukrot,viszontazigazgatónő
éléskamrájábantaláltunk11befőttes-
üvegbenzsírt–92,60kgbruttóössz-
súlyban,kétzsákcukrot47,80kgössz-
súlyban,5tarisznyafehérlisztet–264
kgés90kgmosószappant.Július30-án
azinternátuséléskamrájábanapolcok
alárejtvetaláltunk42kgcukrot,amiről
csakazigazgatónőtudott,ésaztmond-
ta,azazinternátusé.(…)

Azinternátuspincéjébenegyszekrény-
benakönyvtárbólkiselejtezettmagyar
ésnémetnyelvűrevizionista,sovinisz-
ta,antiszemitakönyvekettaláltunk.(…)

Aleltárlezárásaelőttfelszólítottamaz
igazgatónőtésapénztárost,hogyha
vanmégnálukvalamiagimnázium
tulajdonából,aztadjákelő.Ekkorval-
lottabeBéczyErnő,hogymégvan
nála56 687lei,amitaztánátadott.
Ígyvégül197 088leikészpénztés
nyugtán9650leitsikerültátvenni.

1948.aug.4.

Aláírók:
CicortaşPetru,MarkovitsAlexandru”
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Az átvételi jegyzőkönyv így szól:

„Jegyzőkönyv,felvétetett1948.augusztus4-énaNagyváradi
ReformátusLeánygimnáziumésInternátusátvételealkalmából

AlulírottCicortaşPetruésMarkovitsAlexandru,aziskolaálla-
mosítóbizottságdelegátusaia936.számútörvénycikkalapján
1948.július26-ánmegjelentekafentnevezettiskolaátvételére.
Ebbenazingatlanbanaföldszintenvan24szoba,illetvetante-
remésháromvécé,azI.emeleten7szoba-tanteremés5vécé,
azalagsorban12helyiség.Leltárbavettükazösszesbútorza-
tot,valamennyiingóságot,amelyekaRománNépköztársaság
tulajdonailettek.Agimnáziumképviselőiezttudomásulvet-
ték.

Aláírók:GálboryErzsébet,BabicsákTerézia,
CicortaşPetru,MarkovitsAlexandru

Mellékletek:pénztárileltár1oldal
bútorzat-ingatlanleltár28oldal
fizikaiszertár4oldal
kémiaiszertár3oldal
akiselejtezettkönyvekcíme:1oldal
azigazgatónőélelmiszerei2oldal”

A kiselejtezett könyvek leltára összesen 217 kötetet tartal-
mazott, amelyből 160 volt magyar nyelvű. Ebben a leltár-
ban szerepelt még 24 darab iskolai térkép, 12 régi tan-
könyv, évkönyvek, újságok, folyóiratok bekötve, például 
TanáriKözlöny,ProtestánsSzemle,FelvidékiNevelő,Családi
Lap stb.

A néhány „revizionista, soviniszta, antiszemita” könyv 
címe: Magyar–németművelődésikapcsolatoktörténete, Gaál 
Mózes: NémetvilágMagyarországon,Pukánszky Béla: Erdé-
lyiszászokésmagyarok, Végh István: Kuruchistóriák, Szabó 
Zoltán: Szerelmesföldrajz,dr. Bartha József: Amagyarnem-
zetiirodalomtörténete,Tamás Lajos: Erdélymagyaregyete-
me,Verne Gyula: Nemzetilobogó, Bodor Antal: Falukutató
vezérfonal,Lengyel Laura: Afejedelemasszony, Komáromi 
János: Patakidiákok, Mikszáth Kálmán: Magyarország
lovagvárai, Wesselényi Miklós: Szózatamagyarnemzethez, 
Ady Endre: Kulturálisöngyilkosság.

Ezeket a könyveket hivatalos álla-
mi utasításra vonták ki a forgalom-
ból. Először 1946 őszén jelent meg 
ilyen utasítás, amely előírta a köz-
forgalomból való kivonását a fasisz-
ta tartalmú tájékoztató eszközök-
nek. 1948-ban jelent meg egy részle-
tes, szerzőket és címeket is felsoro-
ló kiadvány román nyelven: 
Publicaţiiinterzisepânăla1mai
1948.(Betiltott kiadványok 1948. 
május 1-ig) címmel, és ennek alap-
ján kellett megtisztítani az összes 
könyvtárat a fasiszta tartalmúnak 
minősíthető könyvektől. A refor-
mátus leánygimnázium vezetői túl-
zott óvatosságból vonták ki azokat 
a könyveket, kiadványokat is, ame-
lyekről azt sejthették, hogy sérti az 
új hatalom érzékenységét, s még ezt 
a jó szándékú tettet is ellenük fordí-
totta a buzgó átvevő, azt sugallva, 
hogy valami rossz, elítélendő szán-
dékból rejtegették ezeket a „bűnös” 
könyveket.

Visszatérve az államosított refor-
mátus leánygimnázium további 
sorsára, az Állami Levéltárban 
található iratok szerint az intéz-
ményt előbb Futó Aladár tanár 
vette át Cicortaş Petru tól, de a 
következő tanévben már mint 
Şcoala Tehnică Profesio nală Fete 
Română (műszaki-szakmai ro  mán 
leányiskola) szerepel, amely az 
Aurel Lazăr 1. szám és Nagysándor 
József utca 14. szám alatt található. 
Az iskola 2088 négyzetméteres 
területét Victor Draga li na igazgató 
örökös birtoklásra – stăpânire vecie 
– vette át a Megyei Tan felügyelő-
ségtől. Azt még megjegyzi az okirat, 
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hogy előbbi tulajdonosa a református eklézsia volt, és 
református leánygimnáziumként használta.

A reformnak nevezett államosítás álságos módját igazolja 
az a tény is, hogy minden előzetes bejelentés nélkül haj-
tották végre, s maga a törvény is csak az után született 
meg s jelent meg a HivatalosKözlönyben,miután az új hata-
lom már mindenütt rátette a kezét az iskolákra, teljes 
vagyonukkal birtokba vették őket.

Az egyházi iskolák államosításának fő célja a felekezetek 
befolyásának, a társadalomban betöltött szerepüknek a 

gyengítése volt, valamint a társadal-
mi (kommunista) ellenőrzés kiter-
jesztése, a szovjet modell megvalósí-
tása az oktatásban-nevelésben. A 
reform a nemzetiségeket, elsősor-
ban a magyarságot érintette a legér-
zékenyebben, és természetesen az ő 
felekezeteiket gyengítette. Amint a 
későbbi események igazolták, ez 
volt az első lépés a titkos cél, a 
magyar iskolarendszer teljes felszá-
molása felé.


