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isztelt Tanácskozó Közös-
ség!

Tisztelettel és barátság-
gal köszöntöm a református testvér-
egyházak konzultációjának itt jelen
lévõ külföldi vendégeit és hazai részt-
vevõit. Megtisztel, hogy személye-
sen is találkozhatok Önökkel, akik-
nek soraiban több jeles személylyel
volt már alkalmam eszmét cserélni.

Kapcsolataink akkor kezdõdtek,
amikor a rendszerváltozás elsõ kor-
mányának minisztereként személye-
sen is elõsegíthettem az állam és az
egyházak közötti viszony rendezé-
sét. Jólesõ érzéssel emlékezem arra
is, hogy tavaly, a reformáció ünne-
pén magam is jelen lehettem, és ki-
fejthettem a magyar református
egyház tevékenységét érintõ gondo-
lataimat.

Tisztelt Egybegyûltek!
Azok a változások, amelyek az

elmúlt évtizedben mentek végbe
térségünkben, új korszakot nyitot-
tak az állam és az egyházak kap-
csolatában. Úgy tapasztalom, hogy
ezek lendületet adtak az egyházakon
belüli megújulásnak is.

Ennek az örvendetes változás-
nak az eredménye, hogy történelmi
egyházaink újra bekapcsolódhattak
a köz- és felsõoktatásba, és hogy az
egészségügyben is magas szinten és
szervezetten fejthetik ki karitatív
tevékenységüket. Ezekhez mérhetõ
vagy talán még jelentõsebb fejle-
ménynek lehet tartani azt is, hogy
a hitélet gyakorlásának szabaddá
válása ösztönzõleg hatott a szellemi
közéletre, s ezáltal a spirituális és
morális értékek visszanyerték az õket
megilletõ rangjukat.

Ha most egy tudományos tanács-
kozás résztvevõje lennék, elsõsorban

ezekre a változásokra irányulna az
érdeklõdésem. Természetesen nem-
csak visszatekintve az elmúlt esz-
tendõkre, hanem az elõttünk álló
feladatokra és lehetõségekre vonat-
kozóan is.

Mert meggyõzõdésem, hogy az
Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk gazdasági, jog, kulturális és
diplomáciai dimenziója mellett meg-
határozó szerepe lesz azoknak a lel-
ki, szellemi kölcsönhatásoknak is,
amelyekre a legnagyobb befolyást a
történelmi egyházak gyakorolhat-
ják.

És ugyanilyen súlyú lehet az
Önök szerepe annak a világfolya-
matnak a jó irányú katalizálásában
is, amelyet a globalizáció fogalmá-
val szoktunk jellemezni.

Hiszen napjaink történéseit nem-
csak a tõke, az eszmék és az embe-
rek egyre korláttalanabb áramlása
jellemzi. Jellemzõvé vált a konflik-
tusok eszkalációja, a bûnözés expor-
tálása, az erõszak „tökéletesedése” is.
Megjelent a globálisan szervezett
terror. Az emberiségnek fel kell ven-
nie ellene a harcot. Az okok szerte-
ágazóak.

A lélek ismerõi is tudják, hogy
ahol az agresszivitás életellenes tet-
tekben nyilvánul meg, ott a háttér-
ben többnyire nemcsak egyéni, de
súlyos társadalmi feszültségek és
különbözõ kulturális „hiánybetegsé-
gek” is meghúzódnak.

Megszüntetésük sokoldalú köze-
lítést igényel. Az életek és nemzetek
védelmét szolgáló erõk határozot-
tságát is. És olyan világ megterem-
tésén kell fáradoznunk, amelyben
nem lesz táptalaja a politikai moz-
galmakká erõsödõ, mások életére is
törõ gyûlöletnek.

KÖSZÖNTŐ

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje
(Református találkozó, 2001. szeptember 17.)

Azoknak a közösségi értékeknek
az erõsítéséért kell erõfeszítéseket ten-
nünk, amelyeket kulturális hagyomá-
nyaink, s nem utolsó sorban a hívõ
emberek gyülekezetei õriznek.

Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy
a 21. században a református egyhá-
zakra ebben a küzdelemben nagy sze-
rep vár. Hiszen a reformáció — „szüle-
tésétõl” kezdve — a politikát is érintõ
társadalmi kérdések iránti kiemelke-
dõ érzékenységével tûnt ki. Felszaba-
dított olyan érzelmi és erkölcsi ener-
giákat, amelyek a polgári társadalom
motorjaivá váltak, és felelõsnek is te-
kintette önmagát mindazért, ami a
modern civilizációban megtörténhet.

Hitem szerint ebben a felelõsség-
ben együttmûködve osztoznak más
testvéri egyházakkal. Volt idõ, amikor
a felekezetek rivalizáló harcban álltak.
Mi, magyarok azonban már a 19. szá-
zad hajnalán ki mertük mondani: a
felekezeti sokszínûség nem lehet aka-
dálya a nemzeti összetartozásnak. S
ennek szellemében alakult úgy nem-
zeti sorsunk, hogy a katolikus, a pro-
testáns és a zsidó hazafiak vállvetve
vették ki részüket a polgárosuló, füg-
getlen Magyarországért vívott küzdel-
mekbõl.

Tisztelt Tanácskozás!
Kérem Önöket, viseljék tovább is

a hazáért és az emberiségért önként
vállalt felelõsséget. Segítsenek fellelni
azokat az ösvényeket, amelyeken az
állam és az egyház együtt haladhat,
ahol a hit ereje és a politikai ráció kö-
zösen munkálkodhat.

Erõsen kívánom, hogy ez a meg-
fontolás hassa át tanácskozásaikat, irá-
nyítsa itt megszületõ elhatározásaikat,
vezesse világbéli együttmûködésüket.

Köszönöm megtisztelõ figyelmü-
ket.

T
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osszú egyeztetések és elõké-
születek után 2001. szeptem-
ber 1-jén megkezdte mûkö-

dését a Kálvin János Református Általános
Iskola Mátészalkán, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerületben 25.-ként.

Jelenleg még egy tanulócsoport-
tal indult az elsõ évfolyamon, két ne-
velõvel a Rákóczi tagiskola épületében,
de a tervek szerint évrõl-évre bõvülni
fog egy-egy tanulócsoporttal. Az isko-
la vezetõje Baktiné Illés Éva, az õt se-
gítõ tanítónõ Légrádi Gézáné.

A Mátészalkai Református Egyház-
község szeptember 16-án tartott hála-
adó istentiszteletet az iskola bein-
dításáért a városi nagytemplomban.
Szívet-lelket melengetõ érzés volt,
amikor a kis elsõ osztályosok tanítóik
vezetésével, vállukon a kis aranyozott
tógával megjelentek a templomban.
Bartha Béla mátészalkai lelkészelnök
meleg szeretettel üdvözölte a meg-
jelent magas rangú vendégeket: dr.
Bölcskei Gusztáv püspök urat, a Zsinat
lelkészi elnökét, Bartha Gyula lelki-
pásztort, a Szatmári Református Egyház-
megye esperesét, és az ünnepi istentisz-
telet minden résztvevõjét.

A lekciót és az elõimát Bartha
Gyula esperes végezte, majd az elsõs
gyermekek ajkáról csendült fel csodá-
latosan a már megtanult Itt van Isten
köztünk és Vezess Jézusunk kettõs imád-
sága.

A hálaadó istentiszteleten dr.
Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette
az igét. Szolgálatában kedves szavak-
kal szólt a gyermekekhez, kérdést in-
tézve hozzájuk Kálvin Jánosról, akinek
nevét felvette az intézmény (szobrát
két éve a reformáció ünnepén avatták
fel a város egyik fõterén). Beszélt a
megilletõdött kicsikhez a Mátészalká-
ról elindult Szalkai Lászlóról is, aki esz-

tergomi érseksége után a mohácsi csa-
tában esett el. De mindenekelõtt a fel-
nõttekhez szólt, akik évek óta imád-
ságban hordozták az iskola ügyét, és
akik Istenben bízva fáradoztak a be-
indítás feltételeinek megteremtéséért.
Az 1Kor 14,20-25-ig terjedõ Igék
alapján emelte ki püspök úr az apos-
tol szavait, mintegy válaszként a ki-
csik énekére: „Isten valóban közöttetek
van!” — ezzel bátorítva, biztatva, vi-
gasztalva mindannyiunkat. Utalt az
amerikai terrortámadásra, arra a döb-
benetre, rémületre, amelynek tanúja
volt a világ az elmúlt napokban. Erre
a mai keresztyén ember ajkáról más

válasz nem is hangozhat el — mond-
ta, csak ez: Isten valóban közöttetek
van. Ez akkor is igaz, ha az apostoli
intés hátborzongatóan idõszerûvé vált:
„Ne legyetek gyermekek a gondolkodásban,
hanem a gonoszságban legyetek gyermekek,
az értelemben pedig érettek legyetek.”

Sajnos a 21. század a rosszban
nem kiskorú, abban nagyok tudunk
lenni. Ezekben a napokban reformá-
tus keresztyén iskolát elindítani biza-
kodva, hálát adva hatalmas kegyelem.
Fontosnak tartjuk — emelte ki püspök
úr —, hogy ezek a gyermekek az érte-
lemben legyenek érettek, és a rossz-
ban minél kisebbek. A legértelmesebb
beszéd pedig az Isten beszéde. Isten

PEDAGÓGIAI MŰHELY

Hálaadó istentisztelet Mátészalkán
L. Szabó Magdolna

hatalma arra biztat, hogy az õ akara-
ta szerinti értelemben növekedjünk
egymás kezét fogva, gyermek és fel-
nõtt, szülõ és tanító, mindaz, aki hi-
szi és tudja, hogy az Isten bölcsessége
mindennél hatalmasabb. Így mun-
kálva az emberi közösséget megta-
pasztaljuk, hogy „Isten valóban kö-
zöttetek van”, és ott élet támad, élet
marad. Bizonyítja ezt ez az iskola is,
ami 53 évi kényszerpihenõ után újra
kizöldült, mint a megnyesett fa. Vé-
gezetül figyelmeztetett az igehirdetõ
bennünket, hogy imádkozva, és a dol-
gokat pontosan végezve éljünk, az
egykori debreceni kisdiák szavait szí-
vünkbe vésve: Légy jó mindhalálig. Kí-
vánta hogy az értelem és a jóakarat
közösségében növekedjen ez az iskola
Isten oltalmazó szeretetében.

A két pedagógus fogadalomtéte-
le után szolgált a felnõttek énekkara,
majd szavalat hangzott el, melyben
Isten segítségét kérte az iskolás gyer-
mek a tanuláshoz, az ismeretek, a tu-
dás megszerzéséhez. A köszöntések
után a Himnusz éneklésével zárult az
ünnepi istentisztelet.

Isten áldását kérjük mi is az újra-
indult református iskola minden tanu-
lójára, tanítóira, és mindazokra, akik
a jövõben is foglalkozni fognak a rájuk
bízott gyermekeinkkel, unokáinkkal.

H
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ézus mondja: „Szeresd feleba-
rátodat, mint önmagadat!”

A kérdésre, ki a feleba-
rát, Albert Schweitzer magyarázata:
„… a felebarátod, aki segítségedre szo-
rul, akin könyörülhetsz, akihez irgal-
mas lehetsz. S ehhez nem feltétlenül kell
a jerikói útra menned, agyba-fõbe vert
embert keresned. Napról-napra ott van-
nak körülötted azok — közelebb vagy tá-
volabb — akiknek megsegítését Isten tõ-
led várja. Az irgalmasság cselekvésének
olyan alkalmai, amelyeket helyetted senki
sem vihet véghez. Fontos az, hogy menj,
az eléd adott helyzetben teljes eltökélt-
séggel cselekedj…”

Az evangéliumból tanultak és
egyetértésünk a teremtett élet tisz-
teletének etikájával vezérelt ben-
nünket, amikor kérelemmel for-
dultunk a Magyarországi Református
Egyház Zsinatához, hogy alapítsa
meg a Református Pedagógiai (tanács-
adó, fejlesztõ és gondozó, tanulási
nehézségeket kezelõ, integrációs)
Szakszolgálatot. A Zsinat 2000. má-
jus 5-én kelt ZS 117/2000. számú
határozatával megalapította az in-
tézményt, röviden a Református Pe-
dagógiai Szakszolgálatot vagy RPSz-
t.

A nagy többség által fogyaté-
kosnak látott emberek és gyerekek
itt vannak közöttünk, szeretnének
kortársaikkal együtt nevelkedni, ta-
nulni, szórakozni; felnõttként a le-
hetõségeikhez mérten hasznosnak
lenni a maguk dolgainak intézése-
kor, és a másoknak tett szolgálata-
ikkal. Ma még sok a többség világába
vezetõ zárt ajtó. A mi hanyagságunk
miatt berozsdásodott zárak megja-
vításába, az általunk elveszített kul-
csok keresésében van nagy szük-
ségük segítségünkre. Kegyelemnek

kell éreznünk a lehetõséget, hogy
irgalmasak lehetünk velük, mert ta-
nulni valónk van tõlük. A tudatlan-
ság gõgje nem veszi tudomásul,
hogy Isten földi világában élnek
emberek vakon, siketen, mozgássé-
rülten, értelmileg akadályozottan, és
olyanok akik látók, de sokszor nincs
szemük a meglátásra, akik hallók,
de elõfordul velük, hogy nincs fü-
lük a meghallásra, akik jól mozog-
nak, de gyakran alkalmatlanok a
megmozdulásra, akik képesek a lo-
gikai gondolkodásra, mégsem élnek
vele.

Az RPSz munkatársainak hitval-
lása, hogy a fogyatékos, sérült, ta-
nulási nehézségekkel küzdõ gyer-
mekek együtt nevelése-oktatása a
kortársaikkal evangéliumra épülõ
kötelezettsége a keresztyén pedagó-
giának. Isten kegyelmének érezzük
feladatunkat, hogy elõre mozdít-
sunk minden gyermeki vagy emberi
életet, és minden gyermekéletet a
lehetõ legmagasabb értékszintre jut-
tassunk el.

A gyermekek fejlõdésének gát-
jait nem a sérültség okozta hátrá-
nyokban látjuk. A lehetõségek kor-
látjai sokkal gyakrabban termékei az
emberekbõl eredõ hitetlen szemlé-
letmódnak; a Jézus szavait, mint
valami „ideált” magasztaló, de a
valóságban a megértést cselekede-
tekkel nem közvetítõ magatartás-
formáknak; a tudomány behatá-
roltságának (itt nem elsõsorban az
orvoslásra gondolunk).

A plusz pedagógiai tevékeny-
ségre szoruló tanulási hátrányokkal
küzdõ gyerekek ott vannak az óvo-
dáinkban és az iskoláinkban, akkor
is, ha mi ezt nem akarjuk tudomá-
sul venni. A látássérült, hallássérült,

PEDAGÓGIAI MŰHELY

Sérült gyerekek a református közoktatásban
Maruzsenszki Ernesztina

mozgássérült, tanulásukban, valamint
értelmükben akadályozott gyere-
kek és szüleik egyaránt vágyódnak
a befogadásra. Nevelésükhöz-okta-
tásukhoz a többiekkel együtt rugalma-
sabb, munkaigényesebb pedagógiai
eszköztárra van szükség, de nem ki-
vitelezhetetlen a feladat. A nevelés-
oktatás irgalmassága lehetõség min-
den óvodának, minden iskolának,
minden egyetemnek. Ma már a Ma-
gyar Közoktatási Törvény biztosítja az
oktatás diakóniájához, irgalmassá-
gához a segítõ közoktatási intézmé-
nyek létrehozását egyházi fenntar-
tásban is. Igaz még sok a tennivaló,
de ezen szervezetek szakemberei
már egyre készebbek a segítõk se-
gítésére.

Az RPSz munkatársai egyrészt
igyekeznek az evangéliumra támasz-
kodva közvetlenül segíteni az arra
rászoruló gyerekeknek és családjuk-
nak. Célunk, hogy a hozzánk fejlesz-
tésre járó gyerekek a lehetõ legal-
kalmasabbá váljanak a tanulásra a
közoktatási intézményekben. Más-
részt felvállaltuk, hogy a segíteni
akaró református közoktatási intéz-
ményeket felkészítjük a befoga-
dásra, és segítjük az elszántságukat
megvalósítani, mind a tanulási za-
varokkal küzdõ gyermekek, mind az
egyéb tanulási hátrányokkal tanul-
ni vágyó gyerekek oktatásában.

J
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a bensejében derûs az em-
ber, akkor a világ is kifé-
nyesedik körülötte”

Kassák Lajos

Mitõl van az, hogy elég egy dél-
elõttöt eltölteni az óvodában ahhoz,
hogy derûsen, örömteli érzéssel néz-
zünk a világba, máshol pedig meg-
oldhatatlannak látszanak gyerme-
künkkel kapcsolatos kisebb gondok
is? Mi teremti meg azt a sajátos at-
moszférát, amit kézzelfoghatóan
nem is tudnánk elmondani?

A fejezet e kérdésre próbál vá-
laszt adni.

A légkör fogalma

Minden óvodának, csoportnak
kialakul egy sajátos atmoszférája,
amelyet a benne élõ személyek együt-
tesen hoznak létre, mégis döntõ sze-
repe van ebben az intézmény veze-
tõjének.

Az óvodapedagógusok egyénisé-
ge, stílusa, gyerekekkel és egymás-
sal tanúsított magatartása, nyugodt
vagy feszült lelkiállapota váltja ki
ezt a szinte megfoghatatlan, hatá-
sában mégis jelenlévõ, valóságos té-
nyezõt, amelyet az adott óvoda lég-
körének nevezhetünk.

I. Milyen légkört igényel az óvo-
dai nevelés országos alapprogramjá-
nak megvalósítása?

1999. szeptemberétõl óvodáink
eltérõ pszichológiai és pedagógiai
irányzatok alapján készíthették el
helyi nevelési programjukat. Az el-
készített programnak azonban össz-

hangban kell állnia az OAP alapel-
veivel, mely kimondja:

“a) a gyermeki személyiséget
tisztelet, elfogadás, szeretet és meg-
becsülés övezi;

b) a nevelés lehetõvé teszi és se-
gíti a gyermek személyiségfejlõdé-
sét, a gyermek egyéni képességeinek
kibontakoztatását.”1

Meggyõzõdésem, hogy bármi-
lyen az intézmény óvodaképe, gyer-
mekképe, ebbõl fakadó cél és fõ fel-
adatok, a tevékenységek rendszere,
sikerre-minõségre csak akkor szá-
míthat, ha a fenti alapelveket a
mindennapok gyakorlatában valóra
váltja. Ehhez azonban olyan légkör
kell, ahol a szülõk és az óvoda ne-
velõi hisznek abban, hogy együtt-
mûködésükkel megteremtik a gyer-
mek tevékenységének feltételeit,
szárnyakat kaphat a lassan és a gyor-
san fejlõdõ, sérült és kiemelkedõ ké-
pességekkel rendelkezõ gyermek
egyaránt.

Mindez csak „érzelmi biztonságot
nyújtó, derûs, szeretetteljes óvodai légkör-
ben” valósítható meg — olvashatjuk
az OAP-ban. Valamennyi óvoda eb-
ben egyet is ért, a dolgok azonban
a mindennapokban nem mindig így
alakulnak. Vajon miért?

A szakirodalomban — cikkem
írásához készülve — átnéztem az
Óvodai nevelés bibliográfiájának
négy kötetét és egyetlen cikket, ta-
nulmányt sem találtam az óvoda
légkörét, miliõjét, atmoszféráját il-
letõen. Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy nem írtak volna itt-ott
róla, de összefoglalva ilyen címen
nem. Talán azért, mert számunkra

PEDAGÓGIAI MŰHELY

Az óvoda légköre
dr. Kövér Sándorné

annyira evidens, de elég csak min-
dig az ösztöneinkre, beidegzõdé-
sünkre hagyatkozni? Az OAP szel-
lemiségének valóra váltásához pedig
nagyon sokszor nekünk van szüksé-
günk szemlélet- és magatartásvál-
tásra, néhány rutin cserélésére!

Aki úgy érzi a következõ olda-
lakat olvasva, hogy igen, ebben van
a valami, kérem próbálja meg! Ön-
magunk fejlesztése sok örömet ad-
hat.

1. A gyermekközpontú nevelés
feltételei

Ez a kifejezés szinte minden he-
lyi programban szerepel. Ott, ahol
az érés kivárásának stratégiájára épí-
tenek éppen úgy, mint amelyikben
ezt nem csupán passzívan szemlélik,
hanem tudatosan tervezett és szer-
vezett nevelési helyzetekkel elõ is
segítik. Miben van az eltérés lénye-
ge?

Nevelési elfoglaltságunkban,
abban, ahogyan a gyermekek szük-
ségleteit megítéljük.

Azt valljuk, hogy a gyermek 3-
7 éves korban önmagát fogja ren-
des emberré formálni, mert „meg-
érik, mint alma a fán”, vagy abban
bízunk — mert talán erre képeztek
ki valaha —, hogyha az óvodapeda-
gógus mindent jól megtervez, meg-
szervez és céltudatosan irányít, a
gyermek elképzelésünk szerint ala-
kul.

A kérdést azért „sarkítottam”
így, mert napjaink vitái ekörül zaj-
lanak. Tépelõdéseink, bizonytalan-
ságaink és elbizonytalanodásunk is.
Legelőször nevelési felfogásunkat
kell tisztázni!

„H

1 Óvodai nevelés országos alapprogramja. Budapest, 1996. 5. oldal
2 Bakonyi Anna: Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén. Tárogató Kiadó, Budapest, 1995. 39. oldal
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Én Montessorival vallom, hogy
„nem alakítanunk kell a gyermeket,
hanem alakulni engedni”.2  Nem
vezényelni, hanem szolgálni, türe-
lemmel kivárni és elhárítani a fejlõ-
dést akadályozó tényezõket. Mindig
csak akkor és annyit tenni, amennyit
éppen igényel a gyermek ahhoz,
hogy tovább tudjon lépni. De ezt az
óvodapedagógusnak kell éreznie,
tudnia és tennie, mert õ a katalizá-
tor a csoport életében. Szükség van
tehát a háttérbevonulására éppen
úgy, mint a kezdeményezésére, a ki-
várására és a motiválására egyaránt.

Miért írok errõl? Mert a cso-
portom légkörének biztonsága, ki-
egyensúlyozottsága elsõsorban attól
függ, hogy az óvodapedagógus jó-
ban van-e önmagával, s valóban ön-
magát adhatja-e munkájában.

Nem tudom elképzelni, hogyan
valósítható meg egy temperamentu-
mában gyors reagáló készségû óvó-
nõnél — hosszú távon — az olyan
programelõírás, hogy az „egyéni
kontaktusokban is mindig legyen
lassú”.3

Elsõ óvodai élményem hallgató-
ként a szarvasi gyakorló óvodában
ért. A délelõttös óvónõ rendkívül
dinamikus, kreatív alkatú volt, aki-
nek mindig mindenrõl eszébe jutott
valami, s ötleteit a gyerekek azon-
nal átvéve „dolgozni” kezdtek Az
egész délelõtt lázas sürgésben — ma
úgy mondanánk, kissé túlmotivált
— állapotban telt el. Délben bejött
Etelka néni, akibõl áradt a csönd, a
nyugalom, a ráérõs, halk összebújás,
csevegés. A csoport egy óra alatt
mintha nem is ugyanazokból a gye-
rekekbõl állt volna. Számukra mind
a két óvónõ kedves és szeretetteljes
volt, és jelentõs szerepet töltött be
személyiségük fejlõdésében. Zavart
minden bizonnyal csak az okozott

volna, ha egyszer Etelka néni visel-
kedett volna Csimbi óvó néni mód-
ra.

Miért kellene elõírni, hogy me-
lyik nevelõ milyen legyen és kell-e?
A gyermekek nagyon hamar átve-
szik a szeretett felnõtt mozdulatát,
beszédstílusát, magatartásmódját, s
ha ez eltérõ, akkor változatosabb
megoldási módokat sajátítanak el.

Vállaljuk tehát önmagunkat
õszintén és hitelesen!

A gyermekek bizonyára — szim-
pátiájuk alapján — jobban vonzód-
nak valamelyik óvodapedagógushoz
vagy dajka nénihez. Az a fontos,
hogy ezt természetesnek tekintsük,
és minden gyermek megtalálhassa a
maga számára legmelegebb ölelést,
ahol megnyugvást talál, amikor erre
szüksége van.

Gyermekközpontú óvodáról csak
akkor és ott beszélhetünk, ahol a kis
és nagy döntések mindig az õ szem-
pontjuk szerint dõlnek el.

Az OAP kimondja „a gyermek
nevelése elsõsorban a család joga és
kötelessége, s ebben az óvodák ki-
egészítõ szerepet játszanak”.

Ezzel azonosulva nem tehetjük
meg, hogy egy nagyothalló gyer-
meknek ne készíttessünk készülé-

ket, ha erre a család többszöri fel-
kérésre sem hajlandó. Lehet, hogy
a készüléket nem is érdemes haza-
vinni, mert másnap már nem lesz
meg, de itt 10 órán át használva ki-
nyílik a gyermek elõtt a világ, s er-
rõl egy nevelõ sohasem mondhat le.

A szülõk kívánságára — a játék-
centrikusságot hirdetõ óvoda is —
dönthet úgy, hogy az egész délutánt
a különbözõ szolgáltatások (idegen
nyelv, olasz foci, karate-oktatás) töl-
tik be anélkül, hogy ennek hatásá-
ról, akár káros voltáról próbáltuk
volna meggyõzni õket. Amennyiben
így áll a dolog, intézményünk ide-
iglenesen vonzóvá tételéért feláldoz-
tuk a gyermekközpontúság elvét.

A kirándulás helyszínének kivá-
lasztásánál is csak a gyermek igénye,
szükséglete dönthet. Így nem for-
dulhat elõ, hogy a 120 km-re lévõ
Egerbe viszik el a csoportot 32 fo-
kos hõségben. A gyönyörû városról,
és — a 3-6 éves gyermekek számára
még élményt alig nyújtó — várról
csupán annyi maradjon, hogy „ret-
tenetes melegem volt, és folyton
szomjas voltam”.

A farsangi mulatság szinte min-
den óvodában ünnepi, vidám ese-
mény. A program összeállításában,
idõtartamában mindig a gyerekek
szükségletei érvényesülnek? Nem
hiszem el, hogy egy 3-4 éves gyer-
mek egész délelõtt hangos rockze-
nére kívánna „kitikkadásig” táncol-
ni, s ebben még élvezetet is találna.

A gyermekközpontú szemlélet
és ezen alapuló légkör alapvetõ fel-
tétele, hogy ismerjük a gyermek tes-
ti, lelki, szellemi szükségleteit, s a
vegyes csoportban a 3 éves és a 7
éves gyermek egyaránt jól érzi ma-
gát, mert egyénileg is változó igé-
nyeit kielégítheti.

(folytatjuk)
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3 Dr. Hûvös Éva: Differenciált Óvodai Bánásmód. DOB-program a Kell és Lehet között, Budapest, 1996. 9., 51. oldal

Részlet egy 1250 körül készített
kapuzatról
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anítsd a gyermeket az õ út-
jának módja szerint, még
mikor megvénhedik is, el

nem távozik attól.”
(Példabeszédek 22,6)

A Soros Alapítvány Gyermekköz-
pontú pedagógiák elkészítése a közokta-
tási rendszerben címmel pályázatot
hirdetett, amelyen a Játék a hittan-
órán címû programommal támoga-
tást nyertem.

Célom a Hittan 2. tanári kézi-
könyv játékötleteinek — didaktikai
és dramatizált játékainak — kiegészí-
tése. Ennek eléréséhez igyekeztem
összegyûjteni és feldolgozni a játék-
kal kapcsolatos pedagógiai, pszicho-
lógiai és teológiai szakirodalmat.
Valamint az éppen megvásárolható,
a piacon lévõ bibliaismereti játékok-
kal kiegészíteni a Hittan 2. anyagát,
illetve alkalmazásukat a többi évfo-
lyamokon, tekintettel a Magyaror-
szági Református Egyház Zsinata által
jóváhagyott kerettantervre.

A 2000/2001-es tanévben, ala-
pítványi támogatásból — egy máso-
dik osztályos napközis csoporttal
szakköri foglalkozás keretében lehe-
tõségem nyílt az alapvetõ dráma-
pedagógiai játékok, gyakorlatok
játszására; a második osztályos ke-
rettanterv történeteinek dramatizá-
lási lehetõségeit próbálgatni.

Hittanórákon kerestem és kere-
sem a lehetõségeket a megismert
játékok alkalmazására, és a tantermi
körülményekhez, osztályhoz, cso-
porthoz való továbbfejlesztésére.

Tapasztalataimat szeretném to-
vábbadni azzal a szándékkal, hogy

PEDAGÓGIAI MŰHELY

Játék a hittanórán
Turbucz Erzsébet

talán mások is tanulhatnak abból és
azáltal, amit én is megtanultam.

Elsõ nekifutásra gazdag és szer-
teágazó szakirodalommal találtam
magam szemben, s rájöttem, hogy
ez az egy esztendõ az alapos elmé-
lyülésre nagyon kevés. Amikor a
bibliaismereti játékok piacán körül-
néztem, hogy meglevõ ötletek mel-
lé újakat gyûjtsek, meglepett a vi-
szonylag széles választék.

Elõször arról szeretnék szólni,
hogy a sok pedagógiai módszer kö-
zül miért a játékot választottam.

Miért a játék?
“A játék másik öröme a saját elha-

tározásból ered, vagyis abból, hogy min-
denki saját kedve szerint vesz részt ben-
ne. […] Ez a szabad elhatározás az
elõnyös tulajdonságok csúcspontja, örül
neki az ember, s mindenhol, jelentõs dol-
gokban, játékokban érvényre juttatja.
Érthetõ, hogy sehol sem játszanak kény-
szerrel, mivel ha a játékot kényszerítjük,
nem származik belõle öröm, csak szen-
vedés, mint ahogyan más téren is, ha
az ember akarata ellenére cselekszik.”
(Comenius)

A játékok elsõdleges haszna,
hogy felkeltik a gyerekek érdeklõ-
dését és cselekvésre ösztönöznek. A
játékok változatossá teszik az éppen
idõszerû tananyagot. „A hatékony ta-
nulás egyik jellegzetessége, hogy többfaj-
ta feladatban szervezi a tanulást, több-
féle tanítási módszert használ.”1

Változatosságot vihetnek a játé-
kok bármely tantárgy oktatásába.
Marlene D. LeFever: Ötletgazdag ta-
nítási módszerek címû könyvében a
tárgyalt tanítási módszerek elõtt ar-

ról ír részletesen, miért nem merünk
szakítani a megszokottsággal. Miért
köti gúzsba a megszokottság az
ötleteinket, alkotóképességünket?
Miért nem merünk átlépni a saját
magunk által emelt korlátokon?
Vajon elég változatosak-e a tanítási
módszereink? Vannak tanulók, akik
legtöbbet a cselekvés közben tanul-
ják, vannak, akik hallgatás közben,
mások a beszélgetésekbõl. Tudjuk-e
változtatni módszereinket úgy, hogy
minden tanulót aktívan foglalkoz-
tassunk?

“Érték van a változatosságban a
változatosság kedvéért is. Az ipar kísér-
leteket végzett azokkal a módszerekkel,
amelyek által emelhetõ a termelékenység.
Bevezették a zenét, és a termelés növeke-
dett. Még jobb kivilágítást alkalmaztak,
és a termelés újból emelkedett. Elvették
a zenét, és a termelés ismét növekedett.
Csökkentették a megvilágítást, és a ter-
melés növekedett. Nyilvánvalóvá lett,
hogy nem bizonyos változások okozták a
különbséget, hanem egyszerûen maga a
változás.”2

Szaktanácsadói látogatásaim
során nagyon sok értékes és öt-
letes hittanórát láthattam. Ha
visszagondolok, ezek az órák zö-
mében az alsó tagozaton voltak.
Ötödik és hatodik osztálytól kezd-
ve egyre szegényesebb az ötlettá-
runk, és egyre unalmasabbak az
óráink. Súlyosbítja a helyzetet,
hogy egyre nehezebb, több anya-
got kell(ene) megtanítanunk. So-
kan teszik fel azt a kérdést, hogy
miért csökken a hittan népszerû-
sége a negyedik és a hatodik osz-
tály között?

„T

1 Robert Fischer: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
2 Marlene D. LeFever: Ötletgazdag tanítási módszerek, Légy eredményes keresztyén tanító, Ford.:É Gerzsényi László, Bp. 1994. (57.old.)
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Az idézett könyv nagyon sok
tanítási módszert részletesen elénk
tár amelyek a hetedik osztálytól az
érettségiig alkalmazhatók. A játék
lehet az egyik, természetesen nem
az egyetlen módszer arra, hogy órá-
inkról számûzzük az unalmat és a
megszokottságot. Jókedvet, örö-
möt, derût, nevetést vigyünk a
sokszor olyan egyhangú tanulásba,
mert „a játék éppúgy használ a test
egészségének, mint a lélek gyarapodá-
sának”. (Comenius)

“A játék egy sajátos emberi tevékeny-
ség. […] A játékosság egy nevelési alap-
elv, amelynek az a lényege, hogy más te-
vékenységekben, tanulásban, munkában,
azért kívánjuk alkalmazni, hogy segít-
ségével aktivizáljuk a gyermek egész sze-
mélyiségét. A játékossággal felkelteni,
megtartani és kielégíteni igyekszünk az
érdeklõdést, és az érzelmekre kívánunk
hatni.”3

Egy kis játékpedagógia

A játékok mûfaji meghatározá-
sánál Maszler Irén: Játékpedagógia és
Gabnai Katalin: Drámajátékok, vala-
mint Bevezetés a drámapedagógiába
címû könyvét használtam.

A játék fejlõdésének rövid átte-
kintése:
— a cselekvéssor mint mûveleti elem,
— az utánzott személy mint szerep,
— a szerep által meghatározott szabály.

Ez a gyermek tevékenységének
elsõ önállósult formája. Ez már iga-
zi játéknak tekinthetõ, melyet kép-
zeletbeli játéknak vagy alkotójáték-
nak nevezünk.

A játék kialakulásának kezdeti
fázisában a mûvelet dominál, a sze-
rep jelentõsége csekély, a szabály rej-
tett formában van jelen.

A gyermek a tárgyi világ meg-
ismerésében annyira elõre halad,
hogy felismeri az emberi viszonyo-
kat, a játék tartalma elmélyül, és
egyre jobban tükrözi a felnõttek te-
vékenységét, ekkor a szerep válik
hangsúlyossá.

A szerepjáték fejlõdése során a
szerepek differenciálódnak, egyre
összetettebbek lesznek. Minél össze-
tettebb a játékcselekmény, minél el-
különültebbek a szerepek és bonyo-
lultabbak a mûveletek, a szabály
annál jelentõsebbé válik.

Ha a szabály hangsúlyos, akkor a
szerep és a mûvelet a szabálynak ren-
delõdik alá — ez az elemi szabályjáték.

A játék jellemzõje, hogy elemei
egymástól függetlenül is tovább fej-
lõdnek, és ez újabb játékfajták fej-
lõdését eredményezi. Az alkotójáték
alapelemei: a mûvelet, a szerep és a sza-
bály. A konstruáló játékok a mûvelet-
bõl származnak, a dramatizáló játék
a szerep önálló fejlõdésébõl alakul ki.
A szabályjáték alapelemei a feladat és
a szabály. Ide tartoznak a nevelõk
által elõre megtervezett didaktikus
játékok és a mozgásos játékok.

Játékfajták:
— képzeletbeli alkotójátékok: szerep,
mûvelet, szabályelemekkel, mûvelet-
hangsúlyos játékcselekvések; gyakor-

lójáték, építõjáték, konstruáló játék,
barkácsolás, modellezõ játékok, sze-
rephangsúlyos játékcselekvések:
szerepjáték, bábozás, dramatizálás-
színjátszás; szabályhangsúlyos játék-
cselekvés: népi játékok, mondókák,
dalos játékok, mozgásos játékok,
— szabályjátékok: testnevelési játékok,
szellemi vetélkedők, társasjátékok
(didaktikai játékok), sportjátékok,
— számítógépes játékok.

A fenti felsorolás vastagon sze-
dett része is mutatja, mely területek
milyen játéktevékenységek azok,
amelyet használunk, használhatunk
a hittanórákon is, alkalmazkodva az
életkori sajátosságokhoz.

Én két nagy területtel kívánok
foglalkozni, a szerepjátékokkal (bábo-
zás, dramatizálás, színjátszás), vala-
mint a szellemi vetélkedõk, társasjátékok
csoportjával, melyet a szabályhang-
súlyos játékok közé sorolunk, és di-
daktikai játéknak is nevezünk.

Alapfogalmak:
Szabályjátékoknak nevezzük azo-

kat a játékokat, amelyeket elõre
meghatározott szabályok pontos
betartása szerint játszunk, és cselek-
ménysorozata verseny formájában
zajlik le.

A legtöbb játékunk a társasjá-
tékok kategóriájába sorolható, azok
közül is a táblás társasjátékok. Tan-
termi körülmények között (hely, lét-
szám, idõ stb.) csak változtatások-
kal játszhatók. Azok a legjobban
hasznosítható társasjátékok, ame-
lyek több játékötletet tartalmaznak.

Azokat a játékokat nevezzük in-
tellektuális játékoknak, melyek a gyer-
mek valamilyen értelmi képességét
(érzékelés, figyelem, emlékezet, gon-
dolkodás-beszéd) kiemelten mozgó-
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3 Maszler Irén: Játékpedagógia, Comenius BT, Pécs, 1996. (22.old.)

Naiv figurális ábrázolások, 1761-ben
festett táblákon
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sítják, s ezáltal azt az értelmi ké-
pességet intenzívebben fejleszti. A
személyiségfejlesztõ módszereknek,
játékoknak nagyon nagy irodalma
van, amely nagy segítség a hitokta-
tás módszereinek, ötleteinek kidol-
gozásában. Ezek közül a gondolko-
dást fejlesztõ játékok nyújtják a
legtöbb segítséget.

A kvízjáték a szellemi vetélkedõk
egy sajátos formája, szorosan össze-
függ a mûveltséggel. Edzi a logikai
készséget, a kombinációs képessé-
get, a figyelmet, de még a játékos
humorát is. Sokoldalú játék, mert
egy-egy kérdéssel könnyen meglep-
hetjük a játékost. Nem egyszerûen
ismereteket kér számon; szükség
van a találékonyságra, a kreativitás-
ra, a figyelem koncentrálására. A
kérdések gondos összeválogatásával
teremthetõk meg ezek a helyek.

A gondolkodást fejlesztõ játékok
biztosítják az egyéni, a tanulópárban
vagy kiscsoportban vagy nagyobb
csoportban, illetve osztályban vég-
zett tanulás lehetõségét. Ezzel is a
már említett változatosságot vihetik
a mindennapi munkába.

A játékok felkelthetik az érdeklõ-
dést az óra elején, vagy lezárhatnak
egy-egy szakaszt. A játék mindig ak-
tív közremûködést kíván. Az a jól szer-
vezett játék, ha mindenki benne van,
hiszen együtt kell mûködni a szabá-
lyok szerinti tevékenységben, és meg
is kell mérkõzni a többiekkel, egyfaj-
ta gyõzelem eléréséért.

Az ilyen együttes tevékenység ré-
vén, a játékok fejlesztik a közösségi
szellemet, megteremtik az összetarto-
zást, segítik az együttmûködési kész-
séget. A játékok nem csupán szellemi
kihívást jelentenek, fejlõdik a gyermek
erkölcsi érzéke is, gyakorolják hogyan
kell viselkedni közösségben, társaság-
ban. Ez nem is olyan könnyû.

Melyek azok a tulajdonságok,
amelyeket a játékok táplálnak? —

Türelem, kitartás, önbizalom, öntu-
dat és önbecsülés, barátság, mások
iránti bizalom, nyitottság és empá-
tia. Vannak, akik egyedül, vannak,
akik csapatban szeretnek játszani,
vannak, akik párban. Jó, ha változ-
tatjuk a felállást, vagyis, hogy egyé-
ni vagy csapatküzdelemrõl van szó.
A bibliaismereti versenyeken való
részvétel minden esztendõben új ki-
hívások elé állított, hogyan is ké-
szüljünk fel a versenyekre, milyen
módszert és milyen taktikát vá-
lasszunk? Legyen a felkészülésünk
eredményes, és ugyanakkor egyre
nagyobb kedvvel vegyenek rajta
részt a gyerekek. A dramatizálás
már önmagában is motiváló erõ
volt, de amikor a feladatlapok meg-
oldására, a bibliaismereti anyag rész-
letes feldolgozására került a sor, ak-
kor már elvéreztünk.

Hogyan tudnám elõsegíteni a
gyerekek gondolkodásának a fejlõ-
dését, hogy eredményesen és önál-
lóan tudjanak megküzdeni egy-egy
feladatlappal, dramatizálással, akár
versenyhelyzetben is?

A didaktikai játékok alkalmasak
arra, hogy a gondolkodást gátló té-
nyezõket kiküszöböljék. Az egyik
legelterjedtebb hiba, amelyet a gye-
rekek elkövetnek: a sietség, a kap-
kodás. A kapkodó gyerekek, a játék-
ban is sietnek, gondolkodás nélkül,
gyorsan lépnek egy bábuval vagy
válaszolnak a feltett kérdésre úgy,

hogy az összes válaszadási lehetõsé-
get nem gondolták végig. A játékok
egyik célja az is, hogy leszoktasson
a kapkodásról, megálljanak és át-
gondolják a lépéseket.

A másik, amikor rutinból, meg-
szokásból, gondolkodás nélkül cse-
lekszenek. Amikor többféle megol-
dás lehetséges, tudjanak mindenféle
nézõpontot megvizsgálni. A harma-
dik hiba a szétszórtság. Amikor egy-
egy feladat elvégzéséhez nincs terv,
stratégia. Vagy egyik feladatból át-
lépnek a másikba és mindegyiket
befejezetlenül hagyják. Összefüggés
nélkül, szervezetlenül gondolkod-
nak, dolgoznak.

A játék megtanulása (szabályok)

Gondoljuk végig a következõ
három megoldást. Hogyan tanul-
hatnák meg a résztvevõk a játékot?

1. Azok a játékosok, akiknek
újak a szabályok, olvassák el ezeket,
majd próbálják ki a gyakorlatban.

2. Kérjünk fel egy gyereket,
aki ismeri a játékot vagy olvasta már
a szabályokat, hogy mutassa be a já-
tékot a többieknek.

3. Mi mondjuk el a teendõket
a tanulóinknak, miután megismer-
tük a szabályokat.

Miután a szabályokat és az érté-
kelés módját mindenki érti, játsszunk
egy próbajátékot. Legegyszerûbb a
nehezebben érthetõ szabályokat le-
írni, sokszorosítani vagy tegyük ki
a terem falára, hogy mindenki lássa.

A játék elején tudatosítani kell
a gyerekekben a játék célját. Már-
pedig a játék célja, hogy gondolkoz-
zanak és tanuljanak valamit. Mind-
ezt örömmel tegyék. Gondoljuk
együtt végig a játékot, beszéljük
meg a játék stratégiáját, szervezzük
meg az esetleges csoportokat. Jöhet-
nek a gondolkodtató kérdések!

(folytatjuk)

PEDAGÓGIAI MŰHELY
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degen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségig mí-
velni kötelesség.”

(Kölcsey Ferenc)

Ez a cikk már 2001 februárja óta
vár megjelentetésre. Iskolánkban
azonban — Istennek hála! — annyi
más jeles eredmény is született, il-
letve oly sok színvonalas rendez-
vényre került sor a 2000/2001-es
tanév második félévében, hogy ez az
írás eddig mindig kimaradt.

Most azonban ismét nagyon idõ-
szerûnek tartom az új tanév kezdetén
útmutatásként és biztatásként is
mindazok számára, akik komolyan
szeretnének nyelvtanulással foglalkoz-
ni. Teszem ezt mindazzal a tapaszta-
lattal a hátam mögött, amely az el-
múlt kilenc évben felhalmozódott és
kikristályosodott bennem, mint né-
met nyelvet is oktatóban (valamint 30
éves közalkalmazotti munkaviszony-
nyal és 26 éves gyulai pedagógusi pá-
lyafutással a tarsolyomban).

Nyelvvizsga-recept Magvetõ-módra
Nádházi Gabriella

A sikerek hallatán egyre több
gyermek és szülõ is behatóbban érdek-
lõdött a hatékony nyelvtanulás, illet-
ve a nyelvvizsgák letételének mikéntje
felöl. Erre több „recept” kínálkozik, én
most csak az általunk már sikeresen
bejárt utat vázolhatom, mint egyféle
alternatívát a sok közül.

Hány éves kortól érdemes nyel-
vet tanulni?

Bár az érdemi nyelvtanulásra
kb. 3. osztályos kortól képesek a gyer-
mekek, én így építeném fel a nyelv-
tanulás rendszerét:
— óvodában: versek, mondókák, da-
lok, játékok tanulása, ismerkedés az
adott nyelv hangzásával,
— 1-2. osztályban: néhány témakör
szókincsének megalapozása játéko-
san, szemléletesen,
— 3. osztálytól: megkezdõdhet egy-
szerûbb nyelvtani fogalmak beveze-
tése is,
— 4. osztálytól: az elõzõ évek ered-
ményei és a szülõkkel való megbe-
szélés alapján egy nívócsoport és egy

átlagos csoport kialakítása, így min-
den gyermek a maga szintjén ered-
ményesebben haladhatna tovább,
— 4-8. osztályig: nagyobb óraszámú
nyelvtanulás!
— 7-8. osztályban: plusz óra beállí-
tása a nyelvvizsgára készülõk, illet-
ve a középiskolák nyelvi tagozatai-
ra felvételizni szándékozók részére.

Hány óra nyelvtanulás szüksé-
ges egy alapfokú nyelvvizsga letétel-
ének megkísérléséhez?

Mintegy 400-600 óra.

Milyen csoportlétszám ideális a
nyelvtanuláshoz?

Fél osztály, 8-12 fõ.

Milyen adottságokat, erõfeszíté-
seket követel a gyermekek részérõl
a nyelvtanulás?

Jó, ha rendelkezik a gyermek jó
nyelvérzékkel (ami körülírhatatlan
fogalom), ez legtöbbször társul a jó
magyar nyelvtani alapok megléte-
lével és matematikai logikai érzék-
kel, vagy mindezekre épül. Ezek hi-
ánya azonban — bizonyos szintig —
pótolható kitartó szorgalommal és
kemény tanulással.

Érdemes-e nyelvet tanulni?
Feltétlenül! A mi kis országunk

gyönyörû nyelve annyira egyedi, el-
szigetelt, kevés rokonnal rendelke-
zõ, hogy rá kell ébrednünk (mint
más kis nemzetek is tették, pl. Hol-
landia, Dánia stb.), hogy nekünk
kell megtanulnunk a fõbb világnyel-
veket, beilleszkednünk ilyen téren is
Európába és a nagyvilágba.

A középiskolák legtöbbjében már
két nyelvet kell tanulniuk a diákok-
nak, s milyen könnyebbséget jelent,
ha az egyikbõl már biztos alapokat

„I
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Tóth Adél és Zolnai Richárd tanulónk német nyelvbõl, Uhrin Eszter pedig angol
nyelvbõl tett sikeres alapfokú nyelvvizsgát
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hoz a gyermek az általános iskolá-
ból. A második (és többedik) idegen
nyelv tanulása mindig könnyebb, ha
már egynek a hangzásában, szerke-
zetében tapasztalatot szereztünk.
Most már az egyetemek és fõisko-
lák saját hatáskörükben dönthetik
el, hogy egy vagy két középfokú
nyelvvizsga letétele után kaphatnak
diákjaik bármilyen diplomát is.

Vagy pl. a nemrég életbe lépett
új Köztisztviselõi Törvény is külön
pótlékkal dotálja az Európai Unió
három fõ nyelvébõl (angol, német,
francia) letett nyelvvizsgákat.

Érdemes-e alapfokú nyelvvizs-
gát tenni és mikor?

Természetesen érdemes! Ez leg-
korábban csak a 14. életév betölté-
se után engedélyezett, tehát 8. osz-
tályosként tehetõ elõször. Némely
felsõoktatási intézmény levelezõ ta-
gozatán a diplomához jelenleg elég
egy alapfokú „C” típusú (szóbeli +
írásbeli) nyelvvizsga is, más karok
viszont pl. egy középfokú és egy
alapfokú nyelvvizsgát igényelnek.

Ha nem ennyire „célirányosan”
nézzük a dolgot, akkor is érdemes
nyelvet tanulni, magáért a tudás
öröméért is, vagy hogy késõbb kül-
földön járva beszélgethessünk az ot-

tani emberekkel. Pályaválasztásnál,
álláskeresésnél és —változtatásnál is
növeli esélyeinket a nyelvtudás.

Mibõl és hogyan kell felkészül-
ni egy alapfokú nyelvvizsgára?

Ideális, ha a kezdetektõl 8. osz-
tályig egy tanár kezében van a nyelvi
csoport (mint ahogy ez évekig meg-
adatott nekem), vagy esetleg csak az
alsó és felsõ tagozat között van ta-
nárváltás. Így a tanár tudja, hogy
mire épít, hová akar és tud eljutni
tanítványaival. Jó, ha egy tankönyv-
sorozatot dolgozunk fel, mert nyelv-
bõl kártyavárként omlik össze az
építmény, ha nincsenek alapok, ha
hézagos a felépítmény. Végül az
utolsó 2-3 évben át kell vennünk azt
a mintegy 25 témakört, amelybõl a
nyelvvizsgán kérdezhetnek. (Sajnos
ma még a tankönyvek témái és a
nyelvvizsga követelményei sok min-
denben nem fedik egymást!)

Hogyan zajlik le a nyelvvizsga?
Szóbeli vizsgán mosolyogva, ma-

gabiztosnak látszva, az adott nyel-
ven köszönve lépjünk be a terembe,
a vizsgáztatók elé. A vizsga folya-
mán csak az adott nyelven szólal-
junk meg és úgy kérjünk esetleges
segítséget is.

Elõször általában személyes ada-
tainkról kérdeznek, részletesen be-
mutatkozhatunk. Utána két képet
kell húzni, ezekbõl kiválasztani a
vizsgázónak megfelelõbbet, s önál-
lóan, folyamatosan elmondani gon-
dolatainkat a képpel kapcsolatban.
Majd egy szituációba kell beleél-
nünk magunkat és egy párbeszéd
egyik résztvevõjeként kötetlen be-
szélgetést kell folytatnunk a vizsgáz-
tatóval.

Mindhárom feladatra kb. 5 per-
cünk van, tehát kb. negyed óra a
szóbeli vizsga idõtartama. Sikeres-
nek akkor mondhatjuk magunkat,
ha 60% feletti teljesítményt értünk
el.

Az írásbeli vizsga mintegy egy
órás, szótárt is lehet használni hoz-
zá. (Tanítványaimnak 3. osztályos
koruk óta van saját, kétnyelvû kis-
szótáruk és fokozatosan megtanul-
tuk a szótárhasználat fortélyait is,
hisz a német szótárak nyelvtanilag
sok „puskát” tartalmaznak, de „tit-
kaikat csak a hozzáértõknek fedik
fel”.)

PEDAGÓGIAI MŰHELY

A csécsi templom és harangláb

Gál Adrienn tanulónk a Millenium
évében rendezett Református Általános
Iskolák Országos Levelezõ Tanulmányi

Versenyének nagykõrösi döntõjén német
nyelvbõl ért el elsõ helyezést
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Elõször egy egyszerû, rövid la-
pot vagy levelet kell megírni egy
megadott témáról, az adott nyelv
levelezésének formai követelményeit
szigorúan betartva. Majd egy, a hét-
köznapokban elõforduló prospektus,
hirdetés, reklám, felhívás, értesítés
stb. szövegét, tartalmát kell megér-
teni és a feltett kérdésekre értelem-
szerûen reagálni. Esetleg fordítást
kell végeznünk.

Az idõnket jól kell beosztanunk,
mivel egy-egy feladatra 15-20 per-
cünk jut. Az értékelés hasonló az
elõzõekhez. Az írásbeli vizsga hiva-
talos eredményét azonban csak kb.
6 hét múlva tudjuk meg, mert a
nyelvvizsgaközpontokban javítják ki
a dolgozatokat.

Érdemes-e ennyi energiát fek-
tetni egy „papír” megszerzésébe?

Érdemes! Hiszen ez a „papír”
tükrözi és igazolja a befektetett
munkánkat és tudásunkat! Ezenkí-
vül 14 éves korunkban ekkor kerü-
lünk szembe elõször egy vizsgaszi-
tuációval (s ezutáni életünkben majd

PEDAGÓGIAI MŰHELY

még számtalanszor). Saját iskolánk
ismerõs közegébõl kiszakadva, ide-
genek ismeretlenül igyekeznek pár-
tatlan véleményt kialakítani rólunk,
s nekünk ezzel szembesülnünk kell.
Nem tesz rosszat egy ilyen erõpró-
ba, fejleszti önkritikánkat, szondázza
érettségünket és teszteli tudásunkat.

Nagyon sok középiskola felmen-
tést ad a felvételi alól, amennyiben
a gyermek kitûnõ eredményû felsõs
bizonyítvánnyal rendelkezik és a
nyelvi tagozatokra sem kell annak
felvételiznie, aki a nyelvvizsgát is
letette. Tehát érdemes próbálkozni!

A fényképeken látható tanulóink
a most kezdõdõ 2001/2002. tanévet
már mint középiskolások fogják elkez-
deni: Tóth Adél a gyulai Erkel Ferenc
Gimnázium emelt német tagozatán,
Uhrin Eszter ugyanitt az emelt angol
tagozaton, Gál Adrienn ugyanezen is-
kola emelt matematika tagozatán és
Zolnai Richárd a Debreceni Református
Kollégium emelt német-magyar osztá-
lyában fogja kamatoztatni általános is-
kolánkban megalapozott tudását.

Milyen a jó nyelvtanár?
Alapos szakmai tudású, ön- és

továbbképzések terén naprakész,
precíz, következetes, kiszámítható,
szigorúan, de igazságosan értékelõ
és osztályozó (hiszen a nyelvvizsgá-
kon csak a 60% feletti teljesítmé-
nyek az elfogadottak), de humorával
és a tanulókhoz fûzõdõ jó kapcsola-
tával tudja oldani a konfliktusokat,
a nehézségeket; felrázni a csüggedõ-
ket. Mindig megkérdezheti a gyer-
mek, ha nem ért valamit; felvetheti
neki javaslatait; kijavíthatja a tanár
által néha elkövetett táblai és szó-
beli nyelvi hibákat.

Jó, ha felsõben a tanár az átlag
vagy afölöttiek szintjén halad, de
megfelelõ munkával terheli a lema-
radókat is. Jó, ha elõkészít a közép-
iskolára, nyelvvizsgára, mert tudja
azok követelményeit is. Jó, ha min-
dent kezdettõl a nevén nevez (pl.
nyelvtani fogalmak megnevezése az
adott nyelven és latinul, ahogy ké-
sõbb is hallani fogja azokat a diák).

Befejezésül álljon itt köszönet
mindazoknak, akik ezen cikk írójá-
nak a tudását a fentiek szerint meg-
alapozták, amelybõl az évek során
pazarul hinthetett tanítványai köré-
ben. Köszönetemet fejezem ki: a
néhai Szász Erzsébet tanárnõnek (aki
évtizedekig tanított magyar, román,
német és francia nyelvet Gyulán); az
ez évben elhunyt Páncél Katalin ta-
nárnõnek (aki hosszú évekig vezet-
te a német nemzetiségi tagozatos
osztályokat egy általános isko-
lában); a Békéscsabán oktató dr.
Bukovinszky Istvánnak; a budapesti
Goethe Intézetnek (akik 120 órás
továbbképzésemet a közelmúltban
Nyíregyházán és Baján finanszíroz-
ták); valamint 19 éves Lilla lányom-
nak (aki a német és francia nyelvek
szépségeivel ismerkedik), mint leg-
fõbb támogatómnak és kritikusom-
nak.

Karcsa temploma 1863-ban
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rofesszorodnak iskolája és a világnak isko-
lája közt, melybe most te lépni kezdettél, igen
nagy a különbség, de a tanulásnak módja

ugyanaz. Hallunk és látunk sokat, igen sokat, de azok
csak akkor válnak ránk nézve hasznosakká, midõn ma-
gány és nyugalom elegendõ idõt adnak a fontolgatás-
ra. Ilyenkor principiumokat választunk és hagyunk el;
s ne hidd, hogy a tanuló fejeknél az ily választás és el-
hagyás igen gyakran elõ ne forduljon. Aki sohasem lát
magában tökéletet, mindég közelebb van ahhoz, mint
a csalhatatlan.

Mikor én még igen ifjú valék, ezerfélét láttam
magam elõtt, s mindazt megtanulni és tudni akartam;
s utoljára semmit sem tudtam megtanulni. Csak ké-
sõbben hallottam Rousseautól, hogy az iskolai években
csak metódust kellene szerezni, mely szerint azután ta-
nulhassuk azt, amit választanunk kell. Egy ily metó-
dusnak megszerzése nélkül felette nehézzé tétetik a való
tudomány: s ha való tudományt nem szerezhetünk ma-
gunknak, jobb semmit sem tudnunk.

A szépmesterségeken s a humanisztikumokon
kívül két kiváltképpen való útja van a tudományoknak:
a matézis és a metafizika. Mindegyik a gyönge fejeket
csalhatatlanul elveszti, de a jó fejek az elsõbb által vilá-
gosságra és nyugodalomra mennek által, — az utóbbik
minden különbség nélkül a legerõsbeket is megzavar-
ja, világot s nyugtot pedig sohasem ád: a szkepszis lel-

ke száll meg bennünket azon pillantatban, melyben kü-
szöbére lépünk, s nincs ok, nincs szisztéma, mely többé
bennünket az örvénybõl kivonjon. Ha minden sziszté-
mákat megvetünk, örök bizonytalanság, s tudatlansá-
gunk kínzó érzelme lesz hóhérunk: ha valamelyiket el-
fogadjuk, bizonyosságunk kútfeje úgysem lesz egyéb,
mint tudatlanság. Boldog, akit géniusza oly útra visz,
mely nyugodalmat nyújt.

A szépmesterségekben élõ ember az, kihez ma-
gát a grácia csatolja, s kirõl mondhatjuk Tasso szavai-
val Goethenél, hogy annak keblén lehet nyugodni. Én
az újabb nemzetek közt nem lelem azon szellemet, mely
a görög nagyokon s némely rómaiakon is tündöklik.
Azon boldog egû régieket, lettek légyen bár filozófok
vagy bajnokok, egyformán veszi környül, mint valamely
glória, a széplelkûségnek és örökké viruló ifjúságnak bi-
zonyos sugára, melyet egészen ki nem magyarázhatok,
de minden észrevesz, valaki reájok figyelmes pillantatot
vet vissza. Ott az érzés a szép iránt egyesülve az érett
kor bölcsességével és nagyságával teszi azt, amit én min-
den mai nagyokban is találni óhajtanék. Így lennének
köztünk szeretetre méltó filozófok és katonák, valamint
el nem puhult érzelmû poéták, kiket az istenségnek ezen
szép ajándéka, a poézis elevenítene, vidámítana, nem
pedig eltemetne.

De hol vagynak azon környülmények, melyek
Homért és Sokratest, Plátót és Themistoklest szülték?
A palaestra s az ifjak között jókor, s sanyarúan vidám
órákban szõtt szövetség, mely a lelket idején felemelte
s gyúlasztotta, anélkül, hogy érzelékenységre s ezáltal
puhaságba hullásra adott volna okot, örökre nincs többé
közöttünk. Azonban nem méltó-e, hogy amit a kör-
nyülmények s a szokott nevelés tõlünk megtagadtak,
magunk igyekezzünk elérni? Csak egy szikrát azon
lángból, mely a még fiatal Sokrates lelkében lobogott
— s mi nem lehetne belõlünk?

Érzékenység és spekuláció, s a történetnek nyu-
godt keresése egyformán elrontanak bennünket: Csinál-
ni, csinálni kellene! A cselekedetek, a publikumban for-
gás formálnak hasznos embert; s egy ily formált ember,
ha szívében hordja a szépnek magvait, lesz azután
Pászthoryvá, Ürményivé*.

Iskola és világ
Kölcsey Ferenc

P

* Az 1790-91. évi országgyûlés nagyhatású szónokai, a nemzeti
érdekek védelmezõi.Reneszánsz kori kõfaragás (Szerencs)
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indenekelõtt le kell szö-
geznem, e kérdésben ne-
kem nincsen saját igazsá-

gom. Történetem van, amely ma
sajnos nem nevezhetõ szokványos-
nak… (Nagy családban nõttem fel,
szeretetteljes légkörben, 19 évesen
ismertem meg életem párját, akivel
4 év együtt járás után házasodtunk
össze. Azóta, immár 21 éve, együtt
vagyunk! Nagy családunk van, négy
gyermeket nevelünk. Sem az elsõ,
sem a második családom nem „ide-
ális”, de mûködõképes, életképes.
Istennek adok hálát ezért…!)

Azt is le szeretném szögezni,
hogy az egyháznak sincs kész igaz-
sága e téren. Ezek a kérdések olyan
elevenbe vágó „magánügyek”,
helyesebben „coram Deo”-ügyek,
hogy ezekre nézve semmiféle dog-
maalkotás, szent klisék megfogal-
mazása nem lehet célravezetõ. Hir-
dethet az egyház ilyeneket, de nem
fog használni vele, mert nem lesz,
aki meghallgassa…

Amit tehet az egyház, a gyüle-
kezet, a lelkész, és egyáltalán a ke-
resztyén ember: e kérdésekben (is)
oda kell hallgatnia Arra, aki az Igaz-
ság (Jn 14,6), oda kell hallgatnia,
figyelnie a krisztusi lelkületre, amely
nem képmutató és nem is cinkos,
nem kívülálló, hanem elkötelezett
az ember szeretetében (vö. Jn 8).

Isten Igéje a társkeresés, párkap-
csolat, család kérdéseiben is ad vála-
szokat (sohasem receptet) annak, aki
keresi ezeket a válaszokat. Tehát az
egyháznak, lelkésznek, a keresztyén
embernek az a dolga, hogy folyama-
tosan feltárja az Ige igazságát, mert
„a Szentírásban Krisztus egyetemes egyháza
a legteljesebb mértékben kifejtve találja

mindazt, ami egyrészt az üdvözítõ hitre,
másrészt ami az Istennek tetszõ élet helyes
alakítására vonatkozik.” (II. Helvét
Hitvallás, I. fejezet)

Úgy érzem, a családi háttér ma
kevesebbet tud segíteni, mint va-
lamikor, akár csak évtizedekkel ez-
elõtt is. A család egységének bár-
milyen sérelmét, illetve robbanását
elsõsorban a gyermek sínyli meg.
Amikor e közhelyet kimondom,
hozzá kell tennem, hogy nem fel-

tétlenül csak a gyermekkorban, sõt
sok esetben az igazi bajok a gyer-
mek felnõtté válásával tetõznek.
Az a fiatal felnõtt, aki csonka csa-
ládban (ma a gyermekek 50%-a
csonka családban nõ fel, 25%-a
pedig házasságon kívül születik),
vagy látszólag ép családban (itt ar-
ra gondolok, hogy látens válás is
van(!), de arra is, hogy sok szülõ
az anyagiak utáni hajtás miatt mi-
nimális idõt szentel a gyermeké-
nek) nõtt fel, nem kaphatja meg
az életkezdéshez, családalapításhoz
szükséges minta-csomagot (férj-
feleség-szülõi szerep…). Enélkül
pedig félni fog attól, ami az élet
legtermészetesebb ügye…

Mi hát az igazság? Két nem?

Kádár Ferenc

Ehhez járul hozzá, hogy — mint
köztudott — az életritmus felgyor-
sulása erõteljesen eltávolította egy-
mástól a fiatalok nemi érettségének
és a családalapításhoz való társadal-
mi érettségének idõpontját. Ma az
elsõ helyre került a tanulás, a (több)
diploma megszerzésének, a karrier
megalapozásának az igénye. E folya-
mat vitathatatlan elõnyeinek elisme-
rése mellett is fel kell tenni a kér-
dést, hogy nem elvesztett idõ-e az a
10-15 év, ami mondjuk az érettsé-
gitõl számítva kb. a 30. életévig el-
telik sok fiatal életében. Sokszor es-
kettem már (pl. Sátoraljaújhelyen 6
év alatt 120 pár volt), s megfigyel-
hetõ: egyre többen érik el férfiak a
30. életévet, nõk a 25-30. életévet,
mikor házasságot kötnek. Nem csak
elvesztett idõ, hanem veszélyes idõ
is ez! Annyi szexuális energia és fe-
szültség halmozódik fel ennyi idõ
alatt, hogy szinte „természetesnek”
tûnik az együttélés, az alkalmi part-
nerek keresése szerelem nélkül,
vagy a szexuális ösztönök másféle
kiélésének kényszere. Aki pedig
szublimálja, eltemeti, esetleg sze-
mélyiségtorzulást szenvedhet el, és
alkalmatlanná lehet a társas kapcso-
latra.

Ez az életkor a döntések idõsza-
ka. Sokszor kemény döntést is kell
hozni: pl. azt, hogy valaki a család-
alapítást, vagy az anyagi alapok
megteremtését helyezi elõtérbe. So-
kan „józanul” az utóbbit választják,
de nem biztos, hogy hosszútávon ez
éri meg. Mindennek rendelt ideje
van — olvassuk a Prédikátor köny-
vében. A felnõttkor jele, hogy az
ember ezt a rendelt idõt felismeri és
azt teszi elsõ helyre, aminek éppen

M

— Társkeresés, párkapcsolat, család —

1793-ban és 1834-ben készült kazetták
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kairosza van! Hogy is mondja József
Attila egy helyen? „Ügyeskedhet, nem
foghat a macska egyszerre kint s bent
egeret.”

Hadd térjek ki egy lényegi kér-
désre: a Szentírás emberrõl alkotott
képének felvázolására. Érdekes köny-
vet olvastam évekkel ezelõtt: T. W.
Manson: Ethics and the Gospel
(London, SCM Press Ltd., 1962). A
szerzõ összehasonlítja a görög és az
ótestamentumi emberképet, életfel-
fogást. A görög azt mondja az em-
berre, hogy „polgár”, a polisz tagja.
Õ mint egyed a többi emberrel,
mint polgártárssal együtt alkotja a
közösséget. Ez a gondolkodás az in-
dividuumból indul ki és így jut el a
közösségig. Az embert az elkülönü-
lésében, egyediségében vizsgálja.
Ezzel szemben az ótestamentumi
zsidó gondolkodás szerint az ember
életének, eszmélkedésének alapja az
összetartozás, a közösség. Itt nem az
egyén az alapvetõ egység, hanem a
különbözõ méretû összetartozások
(család, törzs, nép). A görög „pol-
gártársnak” nincs héber megfelelõ-
je. Helyette két szó áll: ré’a és ’ah
(felebarát és testvér). (A gondolat-
menetet ld. 11kk.) Ehhez hozzá le-
het tenni, hogy pl. a héber törvény-
kezés, bár humánusabb, mint az
ókori Kelet más törvényei (ld.
Hammurabi törvényei), nem rendel-
kezik folyton külön a nõkrõl, gyer-
mekekrõl. Ennek oka: a közösség-
rõl (családról) rendelkezik, melynek
integráns részei a nõk és a gyerme-
kek.

A görög szellem analizál, az
egyedbõl indul ki, az ótestamen-
tumi lelkület (s nyugodtan mond-
hatjuk egész bibliainak, evangé-
liuminak) viszont szintetizál: a
közösséget tekinti alapnak, s ezzel
„koordináta-rendszert”, helyet, vé-
delmet, célt ad az egyén létezésé-
nek.

Ma ez a két gondolat feszül egy-
másnak. E világ „prófétái”, a média
világa a görög ideát terjesztik (álta-
lában a liberalizmus politikai fogal-
ma köré szoktuk vonni ezt a meg-
nyilvánulást). A magyar gondolkodás
és életfelfogás hagyományosan —
keresztyén alapokon is! — a bibliai
felfogáshoz áll közel. Illetve egyre
távolodni látszik…

A keresztyén ember — és a gyü-
lekezet, egyház — az evangélium is-
meretében a közösségi életfelfogást
vallhatja sajátjának. Itt saját gon-
dolkodásmódunkat is mérlegre kell
tennünk: az összetartozások hatá-

rozzák-e meg az életemet, a gondol-
kodásomat, a tervezésemet, dönté-
seimet? Próbáljuk ezt megvizsgálni
a társkeresés, párkapcsolat, családi
élet (alcímben megadott) hármasá-
ban.

Társkeresés

Nem az én magánügyem. Nem
arról van szó, hogy egy egyed keres
(és talál) egy másik egyedet. Itt is
az Istennel való kapcsolatom az el-
sõdleges. Arról van szó, hogy Isten
észreveszi, tudja, hogy nekem nem
jó egyedül (1Móz 2,18kk.). Az Õ
ügye, az Õ fájdalma ez a hiány! Hát
hogyne bízhatnám az Õ kezére ezt
a dolgot is, aki ennyire szívén viseli
az ember ügyét. Nem csak azt tud-

ja, hogy kell valaki, hanem azt is:
milyen valaki kell: „hozzáillõ segí-
tõtárs”. Az idézett gyönyörû bibliai
szakasz szépen levezeti a dolgok
rendjét: Isten és ember összetarto-
zása ember-ember, férfi-nõ összetar-
tozásban gyümölcsözik (“csontomból
való csont, testembõl való test”). Itt az
álom nem a tudatlanság állapotát
jelenti, hanem a szerelem megmagya-
rázhatatlan csodáját (vö. Gyökössy
Endre: Az õstörténet, Bp., 1994).

Hasonlóan sokatmondó történet
az 1Móz 24, amikor Ábrahám fele-
séget hozat Izsáknak. Ez az ügy sem
csak Izsáké, s ennek igazi oka nem
a patriarchális társadalmi berendez-
kedés, hanem sokkal inkább a szö-
vetséges Isten ígérete, amit Ábra-
hám hordoz és ad át fiának [“Sok nép
atyja leszel” (1Móz 17,4b)]. Isten
aktivitása egyértelmû a szolga fel-
készítésében, Rebeka felkészítésé-
ben, a jelek adásában. De vegyük
észre Izsák aktivitását is: várja
menyasszonyát — hadd mondjam
így: elé megy — és imádkozik! (63.
v.) Isten cselekvése nem tesz passzív-
vá a párkeresés idõszakában sem,
sõt! Természetes módon lehet és kell
élni azokkal a lehetõségekkel, aján-
dékokkal, amiket a nõnek, illetve a
férfinak éppen azért adott az Isten,
hogy —tetszenek egymásnak…

A társkeresés olyan értelemben is
közösségi ügy, hogy nem mindegy,
hogy honnan választjuk a párt. A fenti
történetben Ábrahám a hazájából, az
övéi közül hozat feleséget Izsáknak.
Amit Pál a felemás igáról beszél (1Kor
6,14), az valós veszély. Sokan megta-
pasztalták már keserûségét. Örülök
viszont annak, hogy egyre több kö-
zösségi alkalom nyílik keresztyén fia-
talok számára az egymással való meg-
ismerkedésre. Nem tudom, hogy az
egyetemi és fõiskolai gyülekezetek
mennyire ismerik fel és töltik be ilyen
jellegû küldetésüket…

IFJÚSÁG
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Párkapcsolat

“Jobb kettõnek, mint egynek” —
mondja a Prédikátor életbölcsessé-
ge. S hozzáteszi: „A hármas kötél nem
szakad el…” (4,9kk.) Ketten — hár-
masban, ismerjük Gyökössy Endre
könyvének címét. Tehát: kettõnk
közössége Istennel való közössé-
günk, szövetségünk részét képezi.
Ekkor lesz egész és egyre kiteljese-
dõ a közösség.

Két részre oszlik ez az idõ: az
együtt járás és a házasság idejére.

Az együttjáráshoz idõ kell! Lé-
nyege: a megismerés. Meg kell is-
mernem társamat örömben és bá-
natban, együtt és külön, harmóniában
és veszekedésben. Meg kell ismer-
nem a családját, azt a közösséget,
melynek részese (van abban is vala-
mi, hogy nézd meg az anyját, vedd
el a lányát). Meg kell ismernem,
hogy másokkal hogyan kommuni-
kál, hogy reagál nehéz, váratlan
helyzetekben. Ugyanakkor meg kell

ismernem e közösség koordináta-
rendszerében önmagamat is, én ho-
gyan reagálok bizonyos új helyze-
tekben… Képes vagyok-e vállalni õt
társamnak. Ehhez több év kell. Még
ezután is sok felfedezésre váró terü-
let marad.

De szólni kell a házasság elõtti
nemi élet kérdésérõl is. Sokan ellen-
zik, sokan támogatják. Én minden-
képpen ki szeretnék kerülni egy dol-
got: azt, hogy ezt a nagy döntést
levegyem a fiatal párok vállairól.
Minden pár joga és kötelessége,
hogy ezt felelõsen eldöntse. Elro-
molhat azok házassága is, akik szû-
zen mentek a házasságba, s nem
biztos, hogy boldogtalanok lesz-
nek azok, akik az esküvõ elõtt nemi
kapcsolatot létesítettek egymással.
Egy dolgot viszont látni kell: az egy-
más megismerése folyamatában ez
a megismerés (a héber jáda = ismer-
ni ige jelenti a nemi aktust is) do-
minanciára tör. A többi fölé kerül.
A többi jelentõségét el is homá-
lyosítja. Ezért nagyobb a veszélye
annak, hogy a jegyesség idején ne-
mi életet élõk kevésbé törõdjenek
egymás teljesebb megismerésével,
és így gyengébb alapokon állva
könnyebben tönkremehet a házas-
ságuk.

A házasság különös helyet fog-
lal el Isten tervében. Õ szerzi, ami-
kor egymás mellé állítja a férfit és a
nõt. Védi, amikor a VII. parancso-
latban kimondja: „Ne törj házassá-
got!” Magasra emeli, amikor népé-
vel való kapcsolatát szimbolizálja
ezzel: „aki alkotott, az a férjed” (Ézs
54,5), sõt a házasság képe Krisztus
és az egyház viszonyának szimboli-
zálója is lett (Ef 5,21-33).

A házasság szent közösség — Is-
ten szentségén alapul. A házasság
hivatás: Pál a házasfelektõl külön-
bözõ és egymást kiegészítõ szolgá-
latot kíván: a feleség engedelmes-

kedjen férjének, a férj pedig szeres-
se feleségét (vö. Ef 5,21kk.). Melyik
a nagyobb kérés? Lehet-e minõsé-
gi különbséget tenni e kettõ között?
A kettõ együttes jelenléte munkál-
hatja a teljes közösséget.

Hiányuk pedig? Azt, amit Pálhegyi
Ferenc mond a „szokványos” házas-
ság szakaszairól: romantikus szakasz
(még nagyon szerelmesek), átmeneti
szakasz (kisebb csalódások), a való-
ság szakasza (ráébredés a bajokra),
a csalódás szakasza (egyre inkább
külön), a rezignáció szakasza (teljes
kudarc) (vö. Keresztyén házasság,
Bp., 1992, 40-42.). Ha beteg lesz a
házasság, mindent el kell követni a
meggyógyítása érdekében — s ez
mindig a két ember dolga! —, ha vi-
szont már gyógyíthatatlan, akkor
inkább a válás tisztességes vállalása
a járható út. Egy utat nem szabad
járni: a hazugságét, mert az okozza
a legtöbb szenvedést, a legtöbb át-
kot.

Nincsen gondtalan házasság,
nincsen ideális házaspár — akik vi-
szont Istentõl nyert hivatásként élik
meg egymással kapcsolatukat, Is-
tentõl nyernek erõt ahhoz, hogy a
türelem, a megbocsátás, a helyreál-
lítás lelkületével az egyensúlyi hely-
zet visszaállításáért és megtartásáért
fáradozzanak. A házasság a jegyes-
ségnél is idõigényesebb! — Itt hadd
térjünk ki arra, hogy vannak, akik
egyedül élik életüket. Aki e léthely-
zetben is képes felismerni a hivatás-
jelleget, az nem veszíti el a belsõ
egyensúlyt…

Családi élet

Amikor az 1Móz 4,1-ben Éva
ezt mondja: „Fiút nyertem az Úrtól”,
akkor egy különös összetartozás szü-
letésének tanúi vagyunk. Ez a csa-
lád. A család Isten Édenkerten kí-
vüli elsõ ajándéka. Ezt is megrontotta
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a bûn, sok átok árnyékolja, de Is-
ten kegyelme sok áldás forrásává
teheti.

Az embernek van hivatása, ez
végzi bizonyos ideig. A családi élet
viszont olyan hivatás, amelyet egy
életen át kell végeznünk. Én csodá-
latosnak tartom, hogy Isten a bûn-
beesett embert erre a hivatásra mél-
tatta. Az is csodálatos, hogy az ezzel
kapcsolatos döntések legjavát éppen
fiatalkorban kell meghoznunk. Isten
a fiatalt alkalmassá teszi az útválasz-
tásra. Mintegy érettnek nyilvánítja,
és a választott úton való járásban
folyamatosan érleli is. — Tehát nem
a kivárás taktikája a helyes, hanem
az, hogy a fiatal felnõtt intenzív
kapcsolatban legyen az õt indító és
vezetõ szövetséges Úrral.

Olyan nagy a család kérdéskö-
re, hogy csak vázlatos áttekintést
enged meg. Hézser Gábor: A pásztori
pszichológia gyakorlati kézikönyve c.
mûvében (Bp., 1990, 262.) találtam
egy jó ábrát, mely áttekinthetõ mó-
don, egy nagy körben ábrázolja a

családi élet folyamatát: az egyedül
éléstõl a párválasztáson, a családi
élet kibontakozásán át egészen az
öregedésig, az emberi élet végéig.

A kör beírásai mutatják: állan-
dó változásból áll a családi élet, új
helyzetek követik egymást. Ezek
folyamatos alkalmazkodást igényel-
nek azoktól, akik a család rendsze-
rében élnek. A tegnapi „törvények”-
et ma már át kell írni, holnap pedig
már el is lehet törölni. Az élet cso-
dája ez — hatalmas „kaland”, amit
megunni nem lehet. A változások
között a gyermek(ek) érkezése, majd
eltávozása a legjelentõsebb. A befo-
gadás és a szabaddá tétel kettõssé-
gét feltételezik ezek az élethelyze-
tek. A gyermekéletek-hozta állandó
változások között egy konstans elem-
nek egyre erõsödõ módon jelen kell
lennie: ez a házaspár szövetségének
erõsödése. Erre nézve szól az eskü is:
„holtomig-holtáig”.

Beszélnek szülõközpontú, gyer-
mekközpontú családi modellrõl —
mindkettõ sok veszélyt rejt. Az igazi
a krisztocentrikus családmodell, ahol
a krisztusi lelkület, az evangélium szel-
lemében történik az együttélés. Ilyen
helyzetet feltételeznek az apostoli le-
velekben található „keresztyén házi-
rendek” (pl. Ef 5-6, Kol 3): az apos-
tolnak a család minden tagja számára
van evangéliumi tanácsa és intése. A
családi kapcsolatok rendje benne van
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1792-ben készült famennyezet feliratos
táblája (Túrricse)

egy nagyobb rendszerben, az Isten-
ember szövetségében. Ennek megélése
lehetõvé teszi a prioritások eldöntését,
a hierarchia mûködését, a konfliktu-
sok kezelését, egyszóval az egészséges
közösséget.

Mi hát az igazság? A társkeresés,
párkapcsolat, család kérdéseiben nincs
„kész” igazság, hanem Urunk felszó-
lítását lehet és kell komolyan ven-
nünk: „Keressétek elõször az õ országát és
igazságát, és ezek is mind ráadásul meg-
adatnak nektek.” (Mt 6,33)

Figyelembe vett irodalom:

— Ablonczy Dániel: Családkönyv
(Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp.
1992)
— Brooks, R. T. P.: What the Bible
Says About… (Mowbray, London-
Oxford 1982)
— Gyökössy Endre, dr.: Az õstörté-
net (Szt. Gellért, Bp. 1994)
— Gyökössy Endre, dr.: Együtt a sze-
retetben (Zsinati Iroda Sajtóosztá-
lya, Bp. 1981)
— Gyökössy Endre, dr.: Ketten —
hármasban (Új Ember, Bp. 1997)
— Hárdi István, dr.: Lelki élet, lelki
bajok (Medicina, Bp. 1977)
— Hézser Gábor, dr.: A pásztori pszi-
chológia gyakorlati kézikönyve (Zsi-
nati Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1990)
— Hitvallásaink (Ref. Egy. Konvent
sajtóosztálya, Bp. 1954)
— T. W. Manson: Ethics and the
Gospel (SCM Press, London 1962)
— Szentpály-Juhász Imre: Kettesben
— hárman (Református Egyház, 2000.
január, 8-9. o.)

(Országos Református Egyetemista és
Fõiskolás Konferencia, Berekfürdõ,
2001. július 22-28.)

1834-ben készült kazetták
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 Magyar Református Nevelés
II. évf. 4. számában 2001
májusában indítottuk el „Az

intézményalapítás és — fenntartás jogi
szabályozása” címmel az egyházi tan-
ügyigazgatás kérdéseivel foglalkozó
sorozatunkat. 2001 szeptemberében
Czeglédi Sándor hódmezõvásárhelyi
középiskolai tanár „Iskolák és fenntar-
tók” címû írása jelezte, hogy tanügyi
jogi kérdéseink számos nehézséget
hordoznak egyházunkban. A jogi
szabályozás újragondolása reményé-
ben folytatjuk sorozatunkat.

A tanügyi jog

Az Alkotmány különleges tör-
vény, alaptörvény, melyben az állam
önmagát korlátozva biztosítja pol-
gárai számára az alapvetõ jogokat
(állampolgári jogok), megszabja a
hatalom gyakorlásának törvényes
kereteit.1  A XVIII században a sze-
mélyi, a szólás-, sajtó- és egyesülési
szabadság, a vallás- és a tanszabad-
ság jelentette a leglényegesebb ál-
lampolgári jogokat. A tanszabadság
elve annyit jelentett, hogy minden
ember szabadon eldöntheti, hogy
hogyan és kitõl kíván tanulni, ill.
tanítani, s emellett az államtól való
függetlenséget is hangsúlyozták.

A XIX századi jogpozitivista fel-
fogás az állam által polgárai számá-
ra biztosított jogként fogta fel az
állampolgári jogot: gazdasági (a
munkához való jog), szociális (a tár-
sadalombiztosítás garantálása), kul-
turális jog (a mûvelõdéshez való
jog). Ez az állam aktív részvételét

kényszerítette ki. A mûvelõdéshez
való jog az állam olyan kötelezett-
ségvállalása, amely az állampolgár-
ok számára biztosítja a mûvelõdés
lehetõségét, sõt az állampolgárokat
ösztönzi tudásuk gyarapítására. Ma-
gyarországon az 1868., 1907., 1926.,
1940. évi törvények szabályozták az
állami kötelezettségvállalást, s a II.
világháború végéig a tanszabadság
is megmaradt.

A harmadik Magyar Köztársa-
ság 1989. október 23-án hatályba
lépett módosított Alkotmányának
(mely az 1949-es Alkotmány módo-
sításával jött létre)2  70/F. §-a fog-
lalkozik a mûvelõdéshez, az okta-
táshoz való jog rögzítésével. Az
államnak az Alkotmányban rög-
zített feladata a művelődéshez
való jog biztosítása, de emellett a
szabad vallásgyakorlat és a szabad
iskolaválasztás biztosítása is fontos
alapelv. Az alapfokú oktatás meg-
szervezése kötelezõ állami feladat és
az minden állampolgár számára in-
gyenes és kötelezõ. Az állam a pol-

Az állami és a református tanügyigazgatásról általában
Papp Kornél

gárok igényei szerint közép- és fel-
sõfokú oktatási intézményeket hoz
létre, tart fenn ill. támogat. Ezek-
nek mindenki számára hozzáférhe-
tõnek kell lenni. Az állam ezenkí-
vül vállalja az állampolgárok iskolán
kívüli mûvelõdésének támogatását
is.

A mûvelõdéshez és az oktatás-
hoz való jog deklarálása még nem
jelenti a jog érvényesíthetõségét
és érvényesülését. Szükség van az
alkotmányos jog kifejtésére, a szerve-
zeti és az anyagi garanciák megjele-
nítésére. Ezt a jogot az Országgyűlés
az önkormányzati, a közokta-
tási, a felsőoktatási és a szak-
képzési törvényben szabályozott
módon biztosítja. A közigazgatási
rendszerbe helyezve, a tanügy-irá-
nyítási és tanügyigazgatási tevé-
kenység keretében végzi az állam a
szervezési, koordinálási, igazgatási és
hatósági feladatait. A tanügyigaz-
gatási tevékenység szintjei: köz-
ponti, regionális, helyi települési
(fenntartói) és intézményi.

Az oktatási ágazaton belüli szin-
tenkénti munkamegosztás eredmé-
nyeként alakul ki az azonos szintû
és fajtájú tanügyigazgatási szervek
feladatköre. Ezt tükrözi a hatáskör
(egy adott szerv milyen ügyben hoz-
hat döntéseket, milyen jogi eszkö-
zöket vehet igénybe feladatai ellá-
tásához). A hatáskör nemcsak jogot,
hanem kötelességet is jelent egyben.
A hatáskör fogalmával összefüggés-
ben értelmezhetõ az illetékesség
fogalma, vagyis mely területre és
mely szervekre, szervezetekre terjed

A

1 Dr. Bosch Márta: Tanügyjogi és igazgatási alapismeretek. BME. Budapest, 1999. 57. p.
2 1949/XX. tv.
3 Dr. Bosch Márta: Tanügyjogi és igazgatási alapismeretek. BME. Budapest, 1999. 63. p.

Magyar református egyházkozség
pecsétnyomó
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ki az adott szervezetnek a döntési,
irányítási és ellenõrzési jogköre. A
hatáskört akkor lehet gyakorolni, ha
párosul az illetékességgel.3

A közoktatásról szóló 1993/
LXXIX. tv. 1. §-a kimondja, hogy
a Közoktatási törvény fenntartótól
függetlenül az egész oktatási ágazat-
ra érvényes szabályozás. A nem ön-
kormányzati fenntartók esetében az
eltérési lehetõségeket a Közoktatá-
si törvény (1993/LXXIX. tv.) 81. §-
a tartalmazza. Az eltérési lehetõ-
ségek nem érintik a központi és a
regionális állami tanügyigazgatási
szintek hatáskörének illetékességét
a nem önkormányzati fenntartókra
illetve intézményeikre nézve. A nem
önkormányzati fenntartók a tör-
vényességi felügyeletet gyakorló
jegyzõn [óvoda és általános iskola

esetén] illetve fõjegyzõn [alapfokú
mûvészetoktató intézmény, középis-
kola, kollégium, gyógypedagógiai
oktató-nevelõ intézmény és többcé-
lú intézmény esetén]4  keresztül kap-
csolódnak a helyi illetve a regioná-
lis tanügyigazgatási szinthez. Több
példa mutatja, hogy nem szerencsés
a helyi jegyzõre bízni az óvodák és
az általános iskolák törvényességi
felügyeletét, mivel a helyi politiká-
tól nem tudják magukat függetle-
níteni. (Helyi válságot okozhat egy
egyházi intézmény elindulása az
amúgy is beiskolázási gondokkal
küszködõ faluban, ahol az önkor-
mányzat több képviselõje helyi
pedagógus.) Az egyes nem önkor-
mányzati fenntartói körök, így a
Magyarországi Református Egyház
is külön szabályozhatja belsõ tan-

ügyigazgatási rendszerét. Az állami
és az egyházi tanügyigazgatási rend-
szer azonban nem kapcsolódhat össze.
Az erre tett kísérletek ütköznek a
Magyar Köztársaság Alkotmányá-
nak (1949/XX. tv.) 60. § (3) be-
kezdésében foglaltakkal, illetve a
lelkiismereti és vallásszabadságról,
valamint az egyházakról szóló 1990/
IV. tv. 15. § (1)—(2) bekezdéseivel:
„A Magyar Köztársaságban az egyház

az államtól elválasztva működik

(1). Az egyház belsõ törvényeinek, sza-
bályainak érvényre juttatására állami

kényszer nem alkalmazható (2).”. A
regionális állami és egyházi tan-
ügyigazgatási szintek vezetõi több
alkalommal tettek már jogsértõnek
minõsíthetõ közös lépéseket az egy-
házi fenntartók ellenében.

A Magyarországi Református
Egyház szervezeti felépítése5

A Magyarországi Református
Egyház szervezeti rendje és egyház-
kormányzata hagyományosan a zsi-
natpresbiteri elv alapján épült fel. Ez
a deklarált elv több ponton is de-
formálódott a kommunista diktatú-
ra idõszakában. Az Elnöki Tanács
1951-ben törvényerejû rendeletet
alkotott, melynek értelmében a fõbb
egyházi tisztségek betöltéséhez az
Elnöki Tanács elõzetes hozzájárulása
szükséges. Az Elnöki Tanács 1957/
XX. törvényerejû rendelete még
azt is kimondta, hogy minden ve-
zetõ egyházi állás esetében kineve-
zéshez vagy elmozdításhoz állami
hozzájárulás szükséges. Ez a rende-
let — mely 1989. június 30-ig ér-
vényben volt — gyakorlatilag kizárta

FIGYELMEZŐ

4 Közoktatási törvény (1993/LXXIX. tv.) 79. § (3) bekezdés
5 Természetesen itt csupán a tanügyi jogi kérdésekkel kapcsolatos alapismeretek kaphatnak helyet.
6 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 4. §
7 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 26. §
8 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 50. §

Karcsa, XIII. század
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annak lehetõségét, hogy az egyház
szabadon dönthessen vezetõi meg-
választásáról.

Az egyház alkotmányáról és kor-
mányzatáról szóló 1994/II. rtv. —
vagyis az egyházalkotmány határoz-
za meg az egyház testületeit és tiszt-
ségviselõit, s kísérletet tesz a hatás-
körök elkülönítésére. Az ágazati
törvényekkel az egyházalkotmány
nem minden esetben áll összhang-

ban, ami pl. a közoktatás területén
zavart okozhat. A Magyarországi
Református Egyház szervezetének
leglényegesebb eleme, hogy a köz-
egyház mellet az „önkormányzati jogú
testületeinek önálló jogalanyisága van”6 .
A lelkiismereti és vallásszabadságról,
valamint az egyházakról szóló 1990/
IV. tv. 9. § (1) bekezdése alapján a
Magyarországi Református Egyhá-
zat a Fõvárosi Bíróság 1991. márci-

us 5-én 6.Pk.63 367 számon nyil-
vántartásba vette, ezzel nyerte el a
jogi személyiségét. Az 1990/IV. tv.
13. § (2) bekezdése tette lehetõvé az
önálló jogalanyiság (származtatott
jogalanyiság, a Magyarországi Re-
formátus Egyházon belül mûködõ
önálló jogi személyiség) megadását
az egyházközségeknek, egyházme-
gyéknek, egyházkerületeknek, s a
Zsinati Irodának. A származtatott
jogalanyiságnak köszönhetõen a
Magyarországi Református Egyház
minden belsõ egyházi jogi személyi-
séggel felruházott egysége közokta-
tási intézményt létesíthet és tarthat
fenn, mivel a közoktatási tevékeny-
ség folytatásához szükséges jogot a
Magyarországi Református Egyház
a nyilvántartásba vételével egész
szervezete számára megszerezte.

A Magyarországi Református
Egyház szervezeti rendjét — felépí-
tésének köszönhetõen — a kisebb
egységtõl a nagyobb egység felé ha-
ladva érdemes áttekinteni. Az egy-
házközségben a presbitériumot,
valamint a lelkipásztort és a gond-
nokot a gyülekezet tagjai választják
meg az egyházközségi közgyûlés
keretében7 . A gyülekezet vezetõ tes-
tülete a presbitérium8 , melynek el-
nöke a gyülekezeti tagok által vá-
lasztott lelkész, aki a gondnokkal
együtt dönt az egyházközség egé-
szét érintõ kérdésekben. [Minden
kormányzati szinten a kettõs elnök-
lés (egy lelkészi és egy világi elnök)
érvényesül.]

Az egyházközségek területi elv
szerint „az egyházi kormányzás és

FIGYELMEZŐ

 9 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 75. §
10 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 103. §
11 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 108. §, valamint A MRE egységes választójogi törvénye, az 1996/
I.rtv. 47. § (4) bekezdés
12 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 124. § (2)  s) pont
13 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 70. §
14 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 162. § (2) bekezdés
15 Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994/II. rtv. 167. §

1890-ben neogótikus stílusban újjáépített templom
(Kéttornyúlak)
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igazgatás céljából felsõbb hatósággá”9

egyesülnek, egyházmegyékbe szer-
vezõdnek, amelyeknek élén az egy-
házmegyei közgyûlés, illetve az es-
peres és az egyházmegyei gondnok
áll.

Több egyházmegyének „az egy-
házi kormányzás és igazgatás céljából
felsõbb hatósággá”10  egyesülése az
egyházkerület, melynek lelkészi el-
nöke a püspök, világi elnöke a fõ-
gondnok. Sajátosan magyar vonás,
hogy a kollektív testületek mellett
a püspöki tisztet is megõrizte az
egyház. Az egyházi törvények értel-
mében a püspöki tisztre minden
lelkészi képesítésû személy megvá-
lasztható, aki az adott egyházkerü-
letben gyülekezeti lelkipásztorként
teljesít szolgálatot legalább tíz éve11 .
A püspök az egyházkerületi közgyû-
lésnek tartozik beszámolási kötele-
zettséggel12 . Az egyházalkotmány-
ból kiemelendõ, hogy az 1994/II.
rtv. 113. § (4)  c) pontja általános-
ságban rögzíti, hogy a püspök el-
nöktársával, az egyházkerületi fõ-
gondnokkal együtt „az egyházkerület
területén lévõ tanintézetekre felügyel”. Ez
az általános felügyelet egyrészt
nem áll összhangban az állami
szabályzókkal, hisz szakmai terü-
leten rég megszűnt az utasítási
jogot is tartalmazó felügyeleti
jogkör, másrészt a fenntartói jo-
gok és a felügyeleti jogok keve-
redéséhez vezet törvényszerűen.
Az egyházkerület fenntartói jogosít-
ványokat vonhat el — önkényes tör-
vényértelmezéssel, jogellenesen —
a kisebb, de fenntartói szerepben
ugyanolyan jogokkal és kötelessé-
gekkel rendelkezõ fenntartótól. Rá-
adásul a törvény szövegének pon-
tatlan fogalmazása következtében
ellentmondásos helyzet alakulhat ki
abból, hogy az országos egyház is
tarthat fenn közoktatási intézményt
„az egyházkerület területén”, így a ki-

sebb egység gyakorol felügyeletet a
nagyobb egység által fenntartott
intézmény felett. (A pontatlan fo-
galmazás szinte általánosnak mond-
ható az egyházi jogalkotásban.)

A Zsinat a Magyarországi Re-
formátus Egyház törvényhozó és
legfõbb intézkedõ testülete. Megál-
lapítja az egyház tanait, alkotmá-
nyát, határozatot hoz egyházkerüle-
tek létesítésérõl és megszüntetésérõl,
meghatározza az egyházi törvényke-
zés és fegyelmezés rendjét, szabály-
rendeleteket alkot az ünnepekrõl, az
istentiszteletek rendjérõl, a lelkész-
képzés kérdéseirõl és a gyûjtemé-
nyek ügyeirõl. Állást foglal és dönt
minden olyan kérdésben, amelyek a
Magyarországi Református Egyház
legfõbb állásfoglalását vagy dönté-
sét igénylik. Az egyház alkotmányá-
ról és kormányzatáról szóló 1994/II.
rtv. 10. §-a,  70. §-a és 171. §-a egy-
aránt kimondja, hogy az iskolarend-
szer mûködésére külön szabályozást
kíván alkotni: „A református egyházi
iskolarendszerre, azok szervezetére, va-
lamint az egyház alapfokú, középfokú és
felsõfokú iskoláiban mûködõ nevelõkre
vonatkozóan külön tanügyi egyházi tör-
vény rendelkezik.”13  Ez a törvény a
Református közoktatási törvény (az
1998/I. rtv-vel módosított 1995/I.
rtv.). A Református közoktatási tör-
vény 12. § (1) bekezdése pedig ki-
mondja, hogy „a Zsinat szabályozza
és felügyeli a Magyarországi Reformá-
tus Egyház valamennyi közoktatási in-
tézményének szellemi és anyagi ügyeit,
összehangolt mûködését…”. A (2) be-
kezdés meghatározza ennek a sza-
bályozásnak és felügyeletnek eszkö-
zét: „a Zsinat — mint a Magyarországi
Református Egyház közoktatási intézmé-
nyeinek legfelsõbb felügyeleti szerve — e
tevékenységét elsõsorban a Zsinat Isko-
laügyi Szakbizottságán, valamint a
Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályán ke-
resztül valósítja meg”.

A Zsinatban számarányuknak
megfelelõen képviseltetik magukat
az egyes egyházkerületek, lelkészek
és világiak egyenlõ arányban. A Zsi-
nat általában évente kétszer, esetleg
háromszor ülésezik.

A Magyarországi Református
Egyház képviseletét a Zsinat elnök-
sége (lelkészi elnök, világi elnök)
látja el. A Zsinat elnöksége kép-
viseleti jogkörében eljár az állami
szerveknél, „kinyilvánítja az egyház

állásfoglalását az egyházat érintõ tör-
vényalkotási kérdésekben és gondos-

kodik az egyházat érintő állami

törvények végrehajtásáról”. 14  A
Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat
elnöksége hatáskörébe tartozó fel-
adatok ügyintézésére15  a Magyar-
országi Református Egyház Zsinati
Irodát tart fenn budapesti szék-
hellyel (1146 Budapest, Abonyi u.
21.). A Zsinati Irodát a zsinati ta-
nácsos vezeti, s szervezeti egységek,
osztályok   keretében (Közigazgatási
és Jogi Osztály, Közalapi és Pénz-
ügyi Osztály, Missziói és Evangeli-
zációs Osztály, Szeretetszolgálati
Osztály, Iskolaügyi Osztály, Külügyi
Osztály, Ifjúsági Iroda) végzi mun-
káját.

Következik: A tanügyigazgatási
szintek hatásköreinek egybevetése.

Magyar református egyházkozség
pecsétnyomó
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eformátus közoktatási in-
tézményeink rendben el-
készítették tanév eleji lét-
számjelentésüket, melyek a

Közoktatási intézményeink létszámadatai —
2001. szeptember 1.

Papp Kornél

R

Intézményeink pedagóguslét-
száma 6,1 %-kal, tanulólétszáma
pedig 7,4 %-kal fejlõdött a 2001/
02. tanév kezdetén az elõzõ tanév-
hez képest. A legnagyobb létszám-

Területi Államháztartási Hivatalok
és a Zsinati Iskolaügyi Osztály egyez-
tetése után 4 hónapig az intézményi
finanszírozás alapját képezik. Köz-

érdeklõdésre tarthat számot néhány
adat a január 1-jei és a szeptember
1-jei létszámjelentések összegzésé-
bõl:

gyarapodást — nem számítva a ko-
rai fejlesztés, ahol a Református Pe-
dagógiai Szakszolgálat lát el egyre
hatékonyabb szerepet — az óvodai
nevelés és az alapfokú mûvészetok-

tatás éri el. Ismét nem lépett elõre
egyházunk a szakképzés erõsítése
területén. A következõ években na-
gyobb szerepet kell szánni a közép-
fokú oktatás ezen területének.
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Dunamellék 714 0 557 3.846 2.828 139 832 173 0 8.375
Dunántúl 135 0 68 431 615 0 493 352 0 1.959
Tiszáninnen 190 0 81 690 1.089 0 614 0 0 2.474
Tiszántúl 757 0 349 6.182 1.650 75 661 231 14 9.162
Zsinat 2 2 0 0 0 0 0 0 140 142
Összesen: 1.798 2 1.055 11.149 6.182 214 2.600 756 154 22.112
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Dunamellék 720 0 598 4.179 2.843 131 903 180 0 8.834
Dunántúl 149 0 66 448 629 0 494 429 0 2.066
Tiszáninnen 221 0 85 1.163 1.129 0 567 44 0 3.008
Tiszántúl 812 2 515 6.454 1.718 82 667 236 14 9.688
Zsinat 6 27 0 0 0 0 0 0 123 150
Összesen: 1.908 29 1.264 12.244 6.319 213 2.651 889 137 23.746
Változás (%)  +6,1 +1.450 + 19,8 + 9,8 + 2,2 - 0,5 + 1,9 + 17,5 - 11,1 +7,4
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Kádár Ferenc lelkipásztor, Sátoraljaújhely
dr. Kövér Sándorné óvodapedagógus
L. Szabó Magdolna tanár, Mátészalka
Maruzsenszki Ernesztina igazgatónõ, Református Pedagógiai Szakszolgálat
dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök
Nádházi Gabriella némettanár, Magvetõ Ref. Ált. Isk., Gyula
Papp Kornél osztályvezetõ, Református Zsinati Iroda
Turbucz Erzsébet tanár, Cegléd

E számunk szerzõi:

...a kétféle had
és hit várai szemközt állanak
ma is, az én hazámban is; a zordon
fehér-falú s arany-cifrázta templom
vén tornyai még ágyúként vitáznak
minden beharangozáskor, vasárnap
papjaik bent még õsimód dörögnek,
de kijövet az utcán átköszönnek
s ujjon mutatják, hogy hány órakor
s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor
s egy kis ital.

Szép. Magam is helyeslem:
ha pap vagyok, magam is így cselekszem:
“Értsük meg egymást!”

De nem volt nagy ár
mégis a harminc évi döghalál,
d’Aubigné dühe, Coligny halála,
Szent Bertalan bosszútlan éjszakája,
fél Németország, a ketté törött
Európa s hogy itt volt a török
százötven évig és a mi hazánk...-
Ez lett a “gyõzelem”! Ezt küldte ránk
Isten azzal, hogy “napként kimutatta”;
nem é r t e folyt a harc, hanem miatta;
ilyen volt, mit díjul szánt, a jövõ:
- Mert volt-e vajon gyõztes, kit nem Õ
rendelt eleve gyõzni?

Gyõztetek.
Maga a Sátán gyõzött veletek!
Balekok voltatok, mind! Hátra arc!
Nincs jogotok egy lépés sem elõre.
Törõdjetek be kõbe és idõbe

Elveszett — eleve! — a harc!
-mondtam keményen, mint aki magára

támad elõször is az igazával;
majd:

Megbuktatok! A haddal simára
törölt kontinens — e fekete tábla —
közepére mi iratott eredmény?
Egy betû, egy már tréfának sem új
buta betû s az is csak magyarul:
mért több a keresztyén, mint a keresztény?
Értelmet annyi millió halott
vérébõl ennyit párolhattatok,
midõn — feledve, kinek mi a dolga —
karddal csaptatok ti is a Csomóba:
a Föladatba, mely épp a kötés
kibogozásával szép és merész.
Ez az “eredmény”!

És ha — ez se volna?!
- kondult bennem is, ahogy várható volt,
a tulsó torony az innen valóra
(és attól fogva mind folyton szólt)
s kelt ezredszer is — alig finomodva —
bennem a két õs ádáz szó-birokra:
a mindig úrhitû tolnai pásztor
s a csupa dac sárréti prédikátor.

Mert mi szoritotta kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki felkelt?
S ha annyi sem lett volna harc? Ha szótlan
“hal el a hit” a “római mocsokban”?
Ha arra tart eszme s világ, amerre
a “tiarás templom-kufár” vezette,
ha nincs, ki a bünnek ellenszegül
s — ha ugy fordul, hát reménytelenül,
de csak annál szebb önfeláldozásképp —
odavágja, hogy “nem tehettem másképp!”
ma hol vagyunk?! Akkor tán elmarad
a kín, a vér, akkor nincs áldozat,
nincs — inkvizíció?!

Ha — bár “hiába”-
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára,
s jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskay
irást-imát se tudó hajdui,
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs — Kálvin?

Nem hiszem.
Vagy mást mondok: szobádban volna villany,
ha nem lép Giordano Bruno a tûzbe?
Hol kezdõdött, hogy atomerõ is van
s holnap rakétán repülsz ki az ûrbe?
Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya —

sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredõ “hiába”!

Látták vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a mult, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte õket, mint lõpor az ólmot:
elõre! és õk vállalták e sorsot —
Mondd hát velem, hogy dicsõség reájuk!

Álltam némán, hírhozó katonájuk,
már azt forgatva, hogy én mit kapok,
nem is õtõlük magyarázatot:
a t e t t e k t õ l, melyek — akár a gyermek —
magukért csak felnõttsorban felelnek.

Végül, ezt mondtam, önvigasztalásképp:
volt bárkié a szándék,

maga az Isten se tudhatta másképp.

Illyés Gyula: a reformáció genfi emlékmûve elõtt (részlet)
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