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 tanárképzés megújulásán
múlik: lesz-e a jövõ építé-
sét hittel és felelõsséggel

vállaló ifjúságunk? A tanárképzés
megújulása viszont az egyes tanárok
megújulásán múlik.

A tanárképzés megújulásához
egyenrangú tevékenységekként kell
egymáshoz igazítani a pedagógus
hivatásra, mesterségre való felkészí-
tést és a szaktudományi képzést, s
mindkét területen hallgatóink egész
emberségét munkáló képzési tartal-
makat és módszereket kell alkal-
maznunk.

E munkában azzal vettem ki a
részemet, hogy elnöke voltam annak
a bizottságnak, amelyik tavaly – a
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztéri-
um felkérésére – kidolgozta „A köz-
oktatás megújítását segítõ pedagógusképzés-
és továbbképzés koncep-
cióját.” Ezt 1993. no-
vember 19-én dr. Mádl
Ferenc miniszter úr
elnöklete alatt a mi-
niszteri értekezlet el-
fogadta. Elõadásom a
pszichológiai képzést
mutatja be – utalva a
pedagógiai képzéssel
való összehangolásra.
E képzés elsõ két fél-
évi anyaga már meg-
jelent tankönyvben.
A továbbiakban a mind-
annyiunkat érintõ leg-
mélyebb és legszemé-
lyesebb gyökerekrõl
kívánok szólni.

A pedagógus – a
közismereti és cselek-
véses tantárgyak taná-
ra, tehát a földrajz, a

A tanárképzés megújulása

Rókusfalvy Pál

magyar, a matematika, a testneve-
lés tanára – az az ember, aki a maga
emberségébõl építi a rábízott fia-
talok emberségét. Ezért idõnként
szükséges emberségünk alapjait vé-
giggondolni, megújítani. Az ember-
ségünk: a tudásunk, módszertani
ügyességünk, egészségünk, érzelme-
ink s értékrendünk gazdagsága, jel-
lemünk, hitünk ereje. Mindez együtt.

Bolond világban élünk, s ne-
künk ebben kell világítótoronyként
utat mutatni. Nemcsak homok-
szemnyi hazánkban, hanem szerte a
világban sérült emberek milliói for-
rongnak, kérnek, követelnek, felhí-
vásokat intéznek különbözõ felsõbb
szervekhez. Érthetõ: többségük ín-
ségben szenvedõ, kisebb, de hango-
sabb hányaduk gonoszságtól torzult
beteg. Mindenki kapni szeretne.

A pedagógus érett felnõtt. Nem
kér, õ ad.

Nekünk ma nincsen már értel-
me vitatkozni, nem várunk a másik
fél közeledésére, kezdõ lépésére,
nem szükséges és nem is szabad
védekezésbe vonulni. Nekünk tar-
tással cselekedni kell. Adni kell,
amennyit csak tudunk. Ezért mos-
tantól csak magamról szólok.

Ha van mibõl, akkor ma itt Ma-
gyarországon, körülöttünk s magyar
testvéreink között is békességet,
szeretet és hitet kell sugározni! S
van mibõl, mert mióta az ember
eszmélõ lényként él ezen a Földön,
amelyen két lábbal áll, mindig meg-
kapaszkodott valamiben, valaki-
ben, aki nagyobb, erõsebb nála.
Meg tud kapaszkodni, mert magá-
ban hordja a képét – csak nagyon

mélyen a lelkében.
A békesség nem

külsõ nyugalom, ha-
nem az alkotáshoz szük-
séges belsõ csend és
rend. A szeretet szí-
vós cselekvõ erõ s a
hit a jövõ bizonyta-
lanságát jól tûrõ bá-
torság. Én is, mint
mindannyian, ember
vagyok, tehát semmi
sem idegen tõlem, ami
emberi.

1. Szeretem az éle-
tet, s idõsödõ egész
lényemmel ma is boldog-
ságra vágyom. Ugyanak-
kor tapasztalatként fo-
gadom el az ellentétek
dinamikus egyensú-
lyát az életben: sorsom
része a szenvedés is.

SZÓ-SZÉK

Világítótoronyként egy bolond világban

A

Széll András: Emlékmûterv. 1989
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2. Ebbõl fakad, hogy szeretem
és tisztelem az embereket, a bennük
lüktetõ élet értékeit és lelki termé-
szetükbõl fakadó méltóságukat.

3. Az ember tudatos és tudat-
talan folyamatait mindjobban meg-
ismerve egyre megalapozottabban
hiszek a fejlõdésében, fejleszthetõsé-
gében.

4. Vallom, hogy a gyermek is, a
felnõtt is, sõt egy egész nép is csak
az igazság légkörében fejlõdhet. A
hazugsággal nem kell hadakozni.
Egyszerûen igazságban kell élni.
Abban élünk, ha a valóságot olyan-
nak merjük és tudjuk venni és mu-
tatni, amilyen. A sorssal szembe kell
nézni, vállalni kell, mert csak ekkor
tudunk változtatni rajta.

5. Hiszek a mai magyar ifjúság-
ban, és ugyanakkor pontosan látom
az õket naponta fenyegetõ veszélye-
ket. Eszmélõ emberségüket és esz-
ményeiket mi felnõttek rombol-
juk. A kérdés nem költõi: „Lesz-e
gyümölcs a fán, amelynek nincsen virá-
ga?” A kertészek mi vagyunk.

6. Helyre kell állítanom ma-
gamban és körülöttem az erkölcsi
értékrendet. Számomra az erkölcs
nem külsõ parancs, még csak nem
is belsõvé vált értékeszme, hanem
olyan természeti törvény mint pl. a
gravitáció törvénye. Az erkölcs az
ember belsõ fejlõdéstörvénye.

7. Vallom, hogy nincsen szabad-
ság rend nélkül! A szabadosság ön-
kényt jelent s újra meg újra dikta-
túrát épít.

8. Ha tagadom is, magyar va-
gyok. Ez nem érdem, de kötelez,
mert vállalás kérdése, de teljesíte-
nem kell, nem ruhám és sapkám,
hanem lényegem, létadottságom:
magyarként vagyok ember s annyit
érek magyarnak, amilyen ember va-
gyok. Babits Mihállyal együtt val-
lom „Hogy szolgálhatom az emberisé-
get, ha meg nem õrzök magamban

minden színt, minden kincset, ami az
emberiséget gazdagíthatja? A magyar-
ság színét, a magyarság kincsét! De mily
balga volnék, ha ugyanakkor más színt,
más kincset el akarnék venni, vagy meg-
gyengíteni! Én hiszek a testvériségben:
a színek együtt adják ki a képet, a han-
gok együtt adják a koncertet. Nemzet ne
a nemzet ellen harcoljon; hanem az el-
len, ami minden nemzet nagy veszélye:
az elnyomás és a rombolás szelleme el-
len! Micsoda leckét kaptunk ebbõl éppen
mi, magyarok!” (Örökkék ég a felhõk fö-
lött)

9. Ugyanúgy vállalom keresz-
tyén hitemet, azt a tiszta forrás-
ból fakadó hitet, amely népünket
egy évezreden át minden viharban
megõrizte. Ma is, holnap is ez ad
erõt.

10. Sokan látják úgy, hogy az
életnek nincsen értelme. Van! De
ezt meglátni, kiolvasni az életbõl
– különösen keserves, romló kö-
rülmények közepette – nem lehet,
de nem is kell, mert az életünknek

mi, ki-ki maga ad értelmet. Amíg
van kit szeretni, amíg van gond,
amit értelmes feladattá lehet fo-
galmazni, addig van értelme az
életünknek. „Elõttünk egy nemzetnek
sorsa áll!”

S ha néha megfáradunk, s úgy
érezzük, hogy nincsen tovább, ak-
kor a bizonyosság erejével töltsön
el annak tudata, hogy – ahogyan
a legsötétebb éjszaka után is fel-
kel a nap – mindig van új kezdet.
Mindig lehetséges a  belsõ meg-
újulásunk. A megújulás természe-
tébõl fakad, hogy az nem tömeg-
mozgalom, nem mástól kell várnunk,
az kizárólag az egyes emberben megy
végbe. Csak lélektõl-lélekig ter-
jedve újulhat meg a nemzet is. A
tanárképzés megújulása is bennem,
bennünk kezdõdik.

Elhangzott Szombathelyen a ta-
nárképzés fejlesztése témakörében
tartott nemzetközi – Kárpát-me-
dencei – konferencián 1994. októ-
ber 20-án.

Jovánovics György, Budapest, 1992
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Ifjúkori válságok – lelkigondozói tanácsok

z ifjú élete tele van súlyos
és nehéz problémákkal, küz-
delmekkel és szenvedélyek-

kel. A serdülõ- és ifjúkori válságot
ábrázolva Ernst Kretschmer német
pszichiáter 1953-ban súlyos serdü-
lõkori kórképek egész sorát írta le,
amiket pubertáskrízisnek nevezett.
Vikár György pszichiáter „Az ifjúkor
válságai” címû mûvében bemutatja
a serdülõ- és ifjúkori fejlõdés lélek-
tani törvényszerûségeit, összefüggé-
sét a családi helyzettel, a társada-
lommal, a kulturális és történelmi
hatóerõkkel. Az ifjúkori válság fo-
galmán a serdülõ- és ifjúkori fejlõ-
désnek egy olyan kritikus szakaszát
érti, „amikor az addigi fejlõdés mint-
egy megtörik és a további fejlõdés kétsé-
gessé válik. Ezek a krízisek – a tanulás,
a pályaválasztás csõdje, súlyos nemzedéki
konfliktusok a családban, a társadalmi
normákkal szembeszegülõ magatartás, új
érzelmi kapcsolatok létesítésének kudar-
ca, a szexuális élet elkezdésének gátjai
– sokszor létrejöhetnek normális lélektani
folyamatok eredményeképpen.”1

Az ifjúnak komoly gondot okoz
testi fejlõdése. A mai fiatal gyorsab-
ban fejlõdik, mint az elõzõ idõk fia-
taljai. Ez azonban fejlõdésbeli elto-
lódásokkal jár.2  Fizikailag nagykorú
ugyan, de etikailag még kiskorú. Ez
állandó feszültségben tartja. Erköl-
csi fejlõdése visszamaradottságából
következik, hogy tetteiben sokszor
következetlen és felelõtlen. Nem

méri fel cselekedeteinek erkölcsi sú-
lyát, ami az iskolában, családi kö-
zösségben és közvetlen környezeté-
ben is gyakran negatív hatásokat
eredményez. Agresszivitása, kritikus
szemlélete miatt megalázottságot,
sérelmeket kell elszenvednie. Az ifjú
testi fejlõdéséhez szeretné igazítani
erkölcsi, lelki, szellemi lemaradását.
Vitába száll a vallás tételeivel is és
hitetlennek tûnik, de lelke mélyén
ott a vágy: de jó lenne, ha meggyõz-
nének!3

Identitás

A serdülõ- és ifjúkor legfonto-
sabb fejlõdési feladata az identitás
kialakítása. Választ kell találniuk a
„Ki vagyok én?” és „Merre tartok?”
kérdésekre. Az identitásszint fogal-
ma James Marcia nevéhez kapcso-
lódik. Négy identitásszintet külön-
böztet meg. Ezek: 1. Az identitás elérése
(már átestek az identitás krízisen, de
a kérdezés és önmeghatározás idõ-
szakában élnek); 2. A korai zárás (az
identitás krízis elõtt vannak, kriti-
ka nélkül átveszik családjuk vallási
és politikai nézeteit); 3. A moratóri-
um (azokat jellemzi így J. Marcia,
akik éppen identitáskrízisüket élik,
szüleik és környezetük állásfoglalá-
sait elutasítják, de még nincsenek
kiforrott nézeteik sem a vallás, sem
a politika vonatkozásában); 4. Iden-
titás diffúzió (akik ebbe a kategóriá-

ba tartoznak, néhányan átélték az
identitáskrízist, mások nem, nincs
még integrált énképük, általában
cinikusak, nézeteik többnyire zava-
ros).4

Az ifjú érzelemvilága is labilis.
Ellentétes hullámok csapnak össze
benne. Identitása krízisbe kerül. Az
énkép az embernek önmagához való
viszonyában kapja meg értelmét, az
identitás pedig a körülöttünk lévõ
szociális térhez való viszonyulásunk-
ban. Az ifjúkor az énazonosság ki-
alakulásának döntõen fontos, az én-
kép vonatkozásában pedig válságos
szakasza. Az ifjú egyszer nagynak,
szellemesnek, ötletesnek érzi magát,
máskor meg gyöngének, tudatlan-
nak, éretlennek. Mivel mindenki
elõtt mindig elõnyösen szeretne fel-
tûnni, ezért lelki világának negatív
tulajdonságait, érzése szerint árny-
oldalait okosan, ügyesen elrejti. A
fiataloknak döntések egész sorát kell
hozniuk. Felelõs személyiségük ala-
kulásának küzdelmes idõszaka ez.
Döntés elé kerülnek és lényegében
el is dõl, hogy mivé lesznek.

Michael Cole és Sheile R. Cole Fej-
lõdéslélektan címmel készített mun-
kájukban taglalják Erik Eriksonnak
a serdülõk fejlõdési krízisérõl szóló
elméletét. E. Erikson ebben négy
szintet különböztet meg. 1. A biza-
lom megalapozása lényegében már
csecsemõ korban kezdõdik, a serdü-
lõ viszont megbízható és csodálatra

Dr. Pótor Imre

SZÓ-SZÉKPEDAGÓGIAI MŰHELY
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  1 Vikár György: Az ifjúkor válságai. Gondolat Kiadó. Bp., 1980 10k.; Wolfgang Deresch: Kirchliche Jugendarbeit. Wege zur perso
nalen, sozialen und religiösen Identitt (Chr. Kaiser Verlag. München. 1984) címû mûvében az ifjúkor aspektusairól szólva részlete
sen kifejti az alábbi témákat: ifjúkori munkanélküliség, vandalizmus, ifjúkori kriminalitás, alkohol, drog, öngyilkosság, értelemnél
küliség, adoles-zens krízis és identitászavarok.

  2 Rózsai Tivadar: Katechetika. A Debreceni Református Theologiai Akadémia Levelezõs Tagozata hallgatói számára. Debrecen, 1980 50.
  3 Szabó Géza: Pszichológia. Theologiai Tanulmányok. Új folyam. 5. kötet. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanul

mányi Osztálya. Bp., 1976 137.
  4 Közli: Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward. E. Smith – Dary J. Bem: Pszichológia. Osiris Kiadó. Bp., 1997 376k.
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méltó barátokat keres. 2. Az auto-
nómia megalapozása. Ahelyett, hogy
elfogadná szülei döntését, kinyilvá-
nítja, hogy életére vonatkozó dön-
téseit õ maga hozza meg. 3. A kez-
deményezés igénye. Olyan nagyravágyó
álmok ezek, melyek megvalósításá-
ra a serdülõk törekednek. 4. A telje-
sítmény igénye. A felnõtt kor felé tar-
tó viszonylagos függetlenség a célok
kijelöléséért és a saját munka minõ-
ségéért vállalt felelõsséget is magá-
val kell hoznia. A Cole szerzõpáros
szerint „a serdülõkori identitásképzés
sajátos jellemzõje ez az elsõ idõszak,
amikor a testi érés, a kognitív képessé-
gek és társadalmi elvárások oly módon
kapcsolódnak össze, hogy lehetõvé teszik
a fiatal számára, hogy rendezze és egy-
ségbe foglalja azonulásait annak érde-
kében, hogy a felnõttkor felé vezetõ jár-
ható utat hozzon létre.”5

Az élet- és lélekmentés szolgá-
latában rendkívül fontos a megelõ-
zés. A valóság az, hogy „a bûn az ajtó
elõtt leselkedik és rád van vágyódása”
(1Móz 4,7). A bajban levõk, ifjúsá-
gukból eredõ problémáik miatt küsz-
ködõk nagyobb mértékben keresik
szolgálatunkat, mint azok, akik
egészséges bibliai, evangéliumi hit-
tel benne élnek és szolgálnak az
ifjúsági közösségekben s a gyüleke-
zetben. Segítséget kell adnunk fia-
taljainknak identitásuk megtalálá-
sához. Az ifjú keresi önmagát és
sokszor az az érzése, hogy nem tudja
magát megtalálni. Elégedetlen ön-
magával és kényszerítõ szükségérzet
munkálkodik benne az igazi tekin-
tély és közösség iránt, hogy az igazi

tekintélynek meghódoljon és az iga-
zi közösségbe beilleszkedve meg-
találja önmagát.

Az identitásukat keresõ fiata-
loknak a vallástanár mutassa meg,
hogy csak Istennel közösségben élve
találják meg önmagukat! A serdülõ
és ifjúkor a perspektívák kitágulá-
sának ideje. Ezeket ténylegesen az
evangélium tárja fel az ifjú elõtt és
ez elvezet annak a felfedezéséhez,
hogy a megoldás nem emberi telje-
sítményen alapszik, de Isten ajándé-
ka, vagyis kegyelem.6

A szülőkkel szembeni
konfliktusok

A fiatal általában nem látja be,
hogy szülei áldozatok útján nevelik.
Legtöbbször ebbõl fakad szüleivel
szembeni konfliktusa. Az elvek üt-
közése mögött érzelmi konfliktus
húzódhat meg. Hiszen a fiatalt a bi-
ológiai érés és a szülõi, társadalmi
elvárások a fokozódó önállóság és a
szülõi háztól való leválás felé hajt-
ják, bár még erõs érzelmek kötik a
gyermekkorhoz is. Többnyire kriti-
kátlanul utánozza társait a ruházko-
dás és szórakozás terén is, ami egyre
több pénzt igényel. Igényei kielégí-
tése nyomán aztán gyakran vagy
mély erkölcsi fertõbe kerül vagy a
társadalomnak olyan tagja lesz, aki
– mivel szüleitõl minden áldozatho-
zatal nélkül úgyis mindent ingyen
megkap – megpróbál erõfeszítés és
lemondás nélkül is kapni és szerez-
ni. A társadalomtól elvárja, hogy el-
tartsák, igényeit kielégítsék. A civi-

lizáció javait felelõtlenül, korlátlanul
és meggondolatlanul élvezi.

H. E. Richter elemezte a család-
tagok tudattalan elvárásainak ered-
ményét. Mintegy szereposztás ez,
azaz belsõ képek kivetítése a család-
tagokra. A szülõ – gyermek viszony-
latában négy fõ típust különbözte-
tett meg: 1. A szülõ élete kulcsalakját
vetíti gyermekébe és ennek megfelelõ
viselkedést vár tõle. 2. Én-ideáit,
megvalósulatlan ambíciót vetíti rá
gyermekére. 3. Saját elhárított vágyait
vetítve a gyermekben jut közvetett
kielégüléshez. 4. Olyan fantáziát
vetít és valósíttat meg gyermekével,
amelyért bûntudata van. A gyerme-
ket büntetve kíván megszabadulni
lelkiismereti feszültségétõl. A fiata-
lok átlátva e féligazságokat, lelep-
lezik a mítoszokat és szembesítik a
szülõket életük megoldatlan prob-
lémáival.7

Neurózis – szorongás

Az ifjúság jelenleg olyan társa-
dalmi közegben él, hogy környezete
és általában az a társadalom, amely
körülveszi, neurózis által fertõzött.
A neurotikusok nehezen viselik az
élet terheit, mert nem képesek al-
kalmazkodni, csak örökös súrlódá-
sok és belsõ vívódások árán. A neu-
rózis kifejelõdésének elsõdlegesen
meghatározó tényezõi a neurotikus
szülõk, a környezet, gyermekkori
konfliktusok, hosszadalmasan elhú-
zódó, megoldhatatlan szituációk
vagy betegségek. Hézser Gábor egy
nemzetközi szimpózium feltételezé-

SZÓ-SZÉKPEDAGÓGIAI MŰHELY

  5 Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlõdéslélektan. Osiris Kiadó. Bp., 1997 652k.; E. Erikson identitás krízis elméletét ismertette
Hézser Gábor is doktori dolgozatában az „Ifjúkor: identitás az identitás diffúzióval szemben” címû alfejezetben. Hézser Gábor: A
pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Bp., 1991 (a továbbiakban: Hézser Gábor
1991) 70-73.

  6 Czeglédy Sándor: Poimenika. Kézirat gyanánt. A Debreceni Református Theologiai Akadémia Gyakorlati Tanszéke Szemináriumá
nak tanulmányi füzetei. Debrecen, 1981 41.

  7 Vö. Vikár György i.m. 124.
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sét közli, mely szerint Európa lakos-
ságának jelenleg 30%-a szenved
olyan neurotikus zavarokban, ami
terápiás kezelésekre is szorulna.8

Ideges légkörben van a fiatal
otthon is. A család ezért ténylege-
sen veszélybe került. Lelki egyensú-
lya felborult. Korunkat a pénzimá-
dat, egy általánosan felgyorsult élni
akarás jellemzi. A neurózis a fiata-
lok között is veszedelmes gyorsaság-
gal hódít. Ez a XX. század egyik fõ
betegsége. A neurózisban szenvedõ
ifjak örökösen aggodalmaskodnak,
fokozott betegségtudatuk van, al-
kalmazkodó képességük alacsony.
Kudarctûrõ képességük hiányos.
Szeretetet csak elfogadni tudnak, de
senkit sem szeretnek önzetlenül.9

A fiatalság másik nagy korbe-
tegsége a szorongás. Jellegzetes lel-
ki zavar ez az iskolában, de mun-
kahelyen is a túlzott elvárások, az
egyre fokozódó teljesítmények, a
nehezen megoldható feladatok, mun-
kahelyeken nem testre szabott mun-
katevékenységek miatt. Ma már a
fiatalokat is komolyan foglalkoztat-
ják a gyógyíthatatlan betegségek,
természeti katasztrófák. Napjaink-
ban a TV, rádió és újságok is egyre
többször foglalkoznak olyan a té-
mákkal, amik a fiatalok körében fé-
lelmet, szorongást váltanak ki.

Az egyháztól, Istentõl elrugasz-
kodott társadalmi normák nem ké-
pesek megnyugtató megoldással
szolgálni. A tragédiák, halálesetek
tanúival együtt sok fiatalban is két-
ségek és kérdések merülnek fel: mi
az élet célja és értelme, ha az élet
legnagyobb ellenségének, a halál-

nak nincsen ellenszere? A neurózis
és szorongás válságtünetei – melyek
egyre nagyobb méreteket öltenek
és szedik áldozataikat a semmitte-
véssel, csavargással, munkakerü-
léssel tiltakozó fiatalok vagy szinte
géppé váló társaik körébõl – fo-
kozott felelõsséget rónak ránk a

lelkigondozás terén. Az egyház
felelõs Isten és ember elõtt azért,
hogy az evangélium közérthetõ
közlésével segítse a gyógyulni akaró
fiatalok.

A neurózis és szorongás gyöke-
re: a társadalomhoz való rossz alkal-
mazkodás. Selye János a neves tudós
a neurózisban, stresszben élõknek,
így a fiataloknak is a több ezer éve
bevált bibliai gyógymódot ajánlja:
szeresd felebarátodat, mint önmaga-
dat! A másik ember szeretetében –
ami lelkünk nélkülözhetetlen gyógy-
szere – csak szeretetünk által része-
sülhetünk. Korunk világi tudósa
szerint egyetlen kincsünk, ami örök-
re megmarad, a mienk marad: a sze-
retet megszerzésének képessége.10

Ross Campbell pszichiáter Nehéz
évek. Hogyan szeressük kamasz gyer-
mekünket? címû könyvében külön
fejezetet szentel a serdülõkori de-
presszió taglalására. Ez olyan bioké-
miai és neuro-hormonális folyamat,
amely a serdülõkben hetek vagy
hónapok alatt fejlõdik ki. Az alábbi
tünetek jellemzik: csökkenõ kon-
centrálási képesség, ábrándozás,
romló tanulmányi eredmények, una-
lom, szomatikus depresszió, visszahú-
zódás.11

Fiataljainkra vonatkozóan is ér-
vényesek drága Megváltónk kérései:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok
terhelve, és megnyugvást adok nek-
tek” (Mt 11,28); „Aki abból a víz-
bõl iszik, amelyet én adok neki, soha
többé meg nem szomjazik, mert az
a víz örök életre buzgó forrássá lesz
benne” (Jn 4,14); „Aki énhozzám
jön, azt én nem küldöm el magam-
tól.” (Jn 6,37) Élõ hittel, meggyõ-
zõdéssel és közérthetõen adjuk to-
vább Jézus Krisztus életre, üdvösségre
segítõ szavait.
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  8 Hézser Gábor 1991. 172.; Buda Béla szerint (vö. Buda Béla: Az empátia – a beleélés lélektana. Gondolat Kiadó. Bp., 1978 246) a
neurózis kialakulásában közrejátszanak a modern társadalmi életkörülmények, az emberek fokozódó individualizációja, a különféle
stresszek és más feszültségkeltõ hatások.

  9 Németh György: Lelki egészségünk. Bp., 1975 165-171.
10 Sellye János: Stressz distressz nélkül. Bp., 1976 111-117.
11 Ross Campbell: Nehéz évek. Hogyan szeressük kamasz gyermekünket? Fordította: Tomka Gáborné. Harmat Kiadói Alapítvány. 1992 89-91.

Kopjafa. Sarkad, 1990
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Magányosság

Sok fiatalt érint az elmagányo-
sodás. Sajátos ifjúi szenvedés a kö-
zösségben is érzett egyedüllét. Ma-
gányosság fõleg a fiatal meg nem
értésébõl és a világfájdalmából kö-
vetkezik. Sok ifjú szenved azért,
mert megalázzák. Elveit, célkitûzé-
seit gúny tárgyává teszik, magára
hagyják. Így aztán társaitól elszige-
telõdik. Világfájdalma abból adódik,
hogy szerinte „minden hiábavaló”.
Hiába tanul és küzd a létért, hiába
él a tudomány bûvkörében, hiába
jut el az értelem csúcsaira, – a há-
borúk, a halál végül is minden köd-
be borít. Sebzett lelke állandóan zú-
golódik. Búskomorsága nem kis
gondot okoz szüleinek, nevelõinek,
kelkigondozójának. A magányos-
ságtól és életunalomtól szenvedõ, a
halálvággyal és az öngyilkossággal
foglalkozó fiatal szépnek, vonzónak
találja az elmúlást. Sürgõs beavat-
kozásra van tehát szükség, hogy célt
lásson és életigenlése gyõzzön elmú-
lási vágya felett.12

Az ifjúság nagy fájdalma a meg
nem értettség. A magányosság nem
csupán szenvedés, de kísértés is.
Legerõsebb képessége, a képzelet itt
képzelõdéssé válhat. Ez a kísértés
akkor veszedelmes különösen, ha az
ifjúnak vannak képességei, van
tehetsége, mert így megronthatja
jelenét és életét. Vigyázzunk, ne
hagyjuk ifjainkat kiszolgáltatni a
Kísértõnek. A vallástanár szóljon a
hithõsökrõl, akik kísértésekben nem
a meghátrálást, megfutamodást vá-
lasztották, de Isten vezetését való-
ságosan megtapasztalva hittek, küz-

döttek és célba értek. Segítsünk,
hogy tudjon az ifjú Isten akaratába
beépülni és kitûzött céljaiért akar-
jon és tudjon dolgozni.

Pásztori segítõkészséggel és sze-
retettel kell bevonni az ifjút a diá-
kok gyülekezeti közösségébe. Az
igét olvasó, együtt imádkozó, éneklõ
és diakóniai szolgálatot végzõ ifjúsági
bibliakör az indirekt lelkigondozás
egyik legjobb eszköze. Gyötrõ kér-
déseikre a diákok az anonimitás vé-
delme alatt kaphatnak választ.13

A lelkigondozói beszélgetés fo-
lyamán az önuralom kérdését is
hangsúlyozzuk. Az evangéliumban
olvashatunk az erõs fegyveresrõl, aki
uralkodik a kísértések felett és bé-
kessége van (Lk 11,21-23). Ez a ke-
resztyén önuralom hitbõl van, mi-
vel Krisztus igéjébõl merít erõt. A
magányos lélek Krisztussal lehet
közösségben, aki így biztatta tanít-
ványait:” Íme, én veletek vagyok
minden napon, a világ végezetéig”
(Mt 28,20). A csendes „belsõ szobá-
ban”, az ifjúsági közösségben, a
lelkigondozói beszélgetés során ta-
nuljunk meg imádkozni, Krisztus-
sal beszélgetni, akinek adatott min-
den hatalom mennyen és földön.14

Pályaválasztás

Kritikus kérdése a fiataloknak a
pályaválasztás. A testileg és szelle-
mileg egészséges fiatalok többsége
tovább tanul. Nagy lehetõség ez, de
társadalmi igény is, hogy fiatalok
foglalják el a nyugdíjba menõk he-
lyét a gyárakban, üzemekben, gé-
peknél, iskolákban, gazdaságokban,
az élet minden területén. Az isko-

lák legtöbb helyen jó alapot bizto-
sítanak arra, hogy a legkiválóbbak
kerüljenek szakmunkás-, közép- és
felsõ iskolákba.

Mivel a hivatás egész embert kí-
ván, ezért a vallástanárok a pálya-
választás tekintetében is fokozott
felelõsséget vállalnak Isten Igéjének,
parancsának megértésében, megér-
tetésében és teljesítésében. A lelki-
gondozó vallástanár a pályaválasztó
középiskolás legönzetlenebb, jövõjé-
ért munkálkodó barátja. A szülõk,
nevelõk, felnõttek közt kell képvi-
selnie diákjai érdekeit. A pályavá-
lasztási tanácsadás pszichológiai és
pszichiátriai ismeretek birtokában
sikeresen és eredményesen irányít-
hatja a fiatalokat pályájuk kiválasz-
tásában. A tanácsadó feladata nem
csupán az, hogy „az egyéni adottsá-
goknak – és a társadalmi körülmények-
nek, keresletnek – megfelelõ pályát
javasoljon, hanem az is, hogy felhívja
a figyelmet az egyén számára káros
foglalkozások hátrányaira, vesze-
delmére.”15

Milyen problémák, lelkigondo-
zói kérdések, lelki konfliktusok ter-
helik a pályaválasztókat? Gyakran a
szülõi becsvágy a legnagyobb kísér-
tés. A szülõk nincsenek tekintettel
a pályaválasztáskor gyermekük ké-
pességeire, hajlamaira, munkabírás-
ára, lelki és erkölcsi érdekeire, érté-
keire. Ám ennek az ellenkezõjével is
találkozunk: túlságosan is engedik
érvényesülni a még éretlen, meg-
gondolatlan ifjú elképzeléseit. Mikor
aztán súlyos problémák jelentkeznek
a tanulás, magaviselet, tanulmányi
eredmények terén és a fiatalok is
súlyos csalódásokban részesülnek,
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12 Makkai Sándor: A személyes lelkigondozás tana. Bp., 1947 (a továbbiakban: Makkai Sándor 1947) 320-321.
13 Boross Géza: Poimenika. Teológiai kurzus. Készült a Ráday Kollégium Sokszorosító Mûhelyében. Bp., 1984 (a továbbiakban:

Boross Géza 1984) 74k.
14 Makkai Sándor 1947 321-323.
15 Hárdi István: Lelki élet, lelki bajok. Medicina Könyvkiadó. Bp., 1982 338k.
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talán már késõ is újra kezdeni. A de-
rékba tört kezdeményezések nem
egyszer olyan súlyos lelki sebeket
hagyhatnak maguk után, amiket
nehéz orvosolni.

Jelen korszakunknak egyik leg-
többet hangoztatott pályaválasztási
problémája, hogy az olcsóbb, gyor-
sabban elérhetõ, magas fizetést biz-
tosító pályákra küldik a fiatalokat,
így elzárják elõlük az utat a maga-
sabb értékû lehetõségek elõl. Bár
sajnos arra is jócskán van példa,
hogy sokszor éppen diplomás fiatal-
jaink körében súlyos lelki és szelle-
mi megpróbáltatásokat eredményez
az egyre növekvõ munkanélküliség.

A pályaválasztóknak legyünk
segítségükre abban, hogy ténylege-
sen megismerhessék önmagukat.
Hogy életük, munkájuk és szolgá-
latuk hasznos legyen a társadalom-
ban és jól, kedvvel végzett munká-
juk nyomán is békességet kapjanak
Istentõl és azt árasszák környezetük-
ben. A lelkigondozó tegyen bizony-
ságot arról, hogy a tehetség nem
zsákmány, de olyan Teremtõnktõl
kapott ajándék, amiért Isten és em-
ber elõtt mindenki felelõséggel tar-
tozik. Serkentse a vallástanár az in-
gadozókat, hogy Istenben bízva, a
tõle kapott talentumokkal válassza-
nak életpályát és õrizzék meg Krisz-
tussal való közösségüket minden
körülmények között. Bárhová kerül-
nek is az életben, keressenek kap-
csolatot, találjanak lelki otthonra
református gyülekezeti közösség-
ben.16

Szexualitás – párválasztás

Fontos helyet tölt be a fiatalok
életében a szexualitás és a párválasz-

tás. A szeretetigény jelentkezése ter-
mészetes. A szexuális vágy hõfoka az
ösztön erejétõl függ, a nemi élet túl-
fûtöttsége a természetes adottság
túlhajszolása.

A nemi élet elvadulása miatt a
szexualitás és párválasztás kérdésé-
nek Szentíráson tájékozódó meg-
beszélésre van szükség a lelkigon-
dozásban. A mozi, a színház, a
televízió, videófilmek többsége cél-
tudatosan munkálja a házasságtö-
rést. A szabad szerelem, a pajtás há-
zasság, a felek együtt élése már nem
is nagyon megvetett, sõt többnyire
el is fogadott társadalmi jelenség.
Veszélyben van a házasság, ha a fia-
tal apa- vagy anyapótlékot keres. Ez
feladatkörének vállalásában teljesen
megakadályozza, önállótlanná válik.
De erre a következtetésre jutnak
azok is, akik minden tekintetben
szüleik függésében élnek.17

A diákok félelem érzései különö-
sen lelki válságok, szenvedések ide-
jén erõsen szexuális jelleget mutat-
nak. Szexuális kérdéseirõl beszélni
kell! Talán soha sem voltunk olyan
kétségbeejtõ helyzetben az ifjúság
szexualitását illetõen, mint manap-
ság. A válások, vad házasságok,
nemi bajok, úgynevezett csonka csa-
ládok ijesztõen magas száma ko-

moly figyelmeztetés arra, hogy a
szexualitásról Isten Igéje alapján,
segítõ módon beszélni kell fiatalja-
inknak.

A Zsolt 25,7 az ifjúság bûnérõl
beszél.18  Az ifjúi bûnös állapotot
nemisége határozza meg döntõ mó-
don. A lelkigondozók és vallástanár-
ok többsége a legerõsebb szenvedély-
nek nevezi a szexualitást a diákok
életében, amit a fiatalok a lelkiség
ellenségének tartanak. A tiltó kor-
látok ledöntögetése általános erköl-
csi megüresedést eredményez.

A hitvestárs kiválasztása is ifjú-
korban kezdõdik általában. Ádám-
nak Isten ajándékozott feleséget,
segítõtársat. Évának pedig férjet,
gondviselõt. Minden fiatal kérheti
Istentõl, hogy ajándékozza meg hoz-
zá illõ társsal. Ezért lehet és kell is
könyörögni! Szólnunk kell errõl a
vallásórán, ifjúsági bibliaórán, min-
den olyan alkalmon, ahol a fiatalok-
kal az Úr közösségében lehetünk
együtt. Komoly hitpróba az Isten
tetszése szerinti társ megtalálása. De
megéri állhatatosan, hûségben, hit-
ben, tisztaságban az Istenbe vetett
õszinte bizalommal kérve keresni és
várni. Mivel a legtöbb fiatal termé-
szetesen tiszta erkölcsû lányt és fér-
jet akar, ezért a házasságra készülõ
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16 Makkai Sándor 1947 318-319.
17 Gyökössy Endre: Boldog lehet a házasság. Kézirat. Bp., 1959 (a továbbiakban: Gyökössy 1959) 12-14.
18 „Ifjúkorom vétkeire és bûneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram!” Zsolt 25,7.

Péterfy László, Budapest, 1993
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ifjú számra aranyszabály: amit kí-
vánsz jövendõ társadtól, te is tartsd
meg az õ számára.

Szólnunk kell a jegyesség idején
elõforduló problémákról is. Ez a
jobb megismerés, a hûség próbája,
minden más fiú és lány kizárásának
az ideje. Közös készülés a házasság-
ra. Férj jelöltek nem ritkán a házas-
ság elõtti nemi kapcsolat létrehozása
igényével kívánnak jelöltjük erköl-
csi tisztaságára vonatkozóan bizo-
nyosságot szerezni. Aki ilyenkor
mint leendõ feleség feladja önma-
gát, általában nem csupán a jegye-
sét, de önbecsülését, egyéniség is
elveszíti megalázottsága, kiszolgál-
tatottsága tudatában. S még nem is
volt szó azokról, akik magzattal a
szívük alatt  rettegnek a jövõtõl –
hiszen sok fiatal csak akkor hajlan-
dó feleségül venni jegyesét, ha az
készséges az anyaság ‘idõ elõtti’
vállalására.

A szerelem, szex, párválasztás
szempontjából a lelkigondozás leg-
fontosabb feladata az erotika bibli-
ai értelmezése. „Rá kell mutatni, mi-
csoda erõ, áldás az Isten kezébõl vett
szerelem, hûség, ragaszkodás és nemiség.
Ugyanakkor azonban hogyan válik bu-
meránggá, aknává, lejtõvé, lassan de
biztosan ölõ méreggé a szabadjára enge-
dett, Isten fegyelme alól kivetett erotika
és szexualitás.”19

Kérjük a fiatalokat, kerüljék a
rossz társaságokat, a sikamlós vicce-
ket, pajzán történeteket, ügyeljenek
öltözködésükre, válogassák meg az
alkalmakat, televíziós mûsorokat,
olvasmányaikat, jól osszák be sza-
badidejüket, legyenek mértéktartók
az udvarlásban, foglalkozzanak sok-
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szor és sokat Istene Igéjével, Jézus
Krisztus szívükben, életükben éljen.
Legyen nagyon komoly, állhatatos
az ifjú az imádságban, hogy valóban
azt a társat válassza, akit Isten mel-
lette kíván látni. A jegyesoktatás a
Lélek fegyelme alatt történik. Kér-
jük a jegyeseket, ne távolodjanak el
a közösségtõl, de tagolódjanak be a
gyülekezetbe. Imádkozó, buzgó,
szent életükre Isten áldása drága vá-
laszadás. Jó ha a vallástanár segítõ,
eligazítással szolgáló szakkönyveket
is tud adni, ajánlani a házasság elõtt
álló fiataloknak.20

Komoly feladat hárul itt a val-
lástanárra mint kelkigondozóra: né-
ven kell nevezni a bûnt a Szentírás
tárgyilagosságával. Minden emberi
kapcsolatban sok korlát van. S baj,
ha feleslegeseknek tartják azokat.
Isten óv a házasságtöréstõl úgy a
házasság elõtti, mint a házasság ide-
jén is.21  A hetedik parancsolat ko-
molyan vétele nyomán kevesebb
lenne a felbontott jegyesség, a mûvi
abortusz, a többé már soha nem
szülhetõ nõk száma, és bizonyára
több egészséges gyermeket nevel-
hetnének fiatal szülõk hitben vállalt
felelõsséggel és örömmel.

Az ifjúság és az egyház

A fiatalok egy része az egyház
bizonyságtévõ tagja.

Más részük viszont az egyház-
ban általában csak egy intézményt
lát, aminek ma már nincs ereje és
hatalma, létjogosultsága.  Sokukat
az istentisztelet, a prédikáció, sák-
ramentumok többnyire bosszantják,
ingerlik. Az egyházat általában a lel-

19 Boross Géza 1984 75.
20 Buda Béla: A szexualitás modern elmélete. Bp., 1974 183-190.; Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás. Bp., 1974 109-161.;

Ablonczy-Gyökössy-Adorján. 65-69.; Makkai Sándor 1947 348-351.; Gyökössy Endre 1959 1-3.; Szilágyi Vilmos: Pszichoszexuális
fejlõdés – párválasztási szocializáció. Pszichológia – nevelõknek. Tankönyvkiadó. 1975 76-109.

21 Ablonczy Dániel – Gyökössy Endre – Adorján József: Nem jó az embernek egyedül... Bp., Évszám nélkül. 20-22.

kipásztorral, a presbiterekkel, öreg
emberek közösségével azonosítják és
elutasítják. Kérdéseikre, problémá-
ikra nem kaptak választ az egyház-
tól. Ezért elzárkóznak. Elõítéleteik
miatt elzárják magukat a közösség-
tõl, sõt Isten Igéje megismerésétõl is.

Vallástanárként számolok fiatal-
jaim kritikájával és komolyan veszem
minden egyházellenes megnyilvánu-
lásukat. Éppen ezért igyekszem úgy
tevékenykedni közöttük, hogy nyel-
vükön, érthetõ módon, Istentõl való,
cselekvõ szeretettel igyekszem vá-
laszt kapni – közösen, velük – és
adni nekik az örök Igébõl, hogy tár-
sat, testvért és barátot találjanak
bennem, akire számítani lehet. Azon
munkálkodom vallástanárként és
lelkigondozóként, hogy boldogok és
eredményesek legyenek diákjaim e
földön, és – Isten ajándéka – az örök
élet részeseiként.

Tölgyessy Viktor, Torono, 1966
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ielõtt rátérnék az elõadá-
som tárgyára, rövid be-
mutatást szeretnék adni

az iskoláról, ahol dolgozom. Az 1989-
ben Magyarországon lezajlott poli-
tikai változás után a történelmi egy-
házaknak lehetõségük nyílt arra,
hogy visszaigényeljék egykori isko-
laépületeiket. Így, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület is visszaigé-
nyelte az egykori Dóczy Leánynevelõ
Intézet épületét. Hosszú tárgyalások
után a kérést teljesítette az akkori
kormány. Azonban a helyzet bonyo-
lult volt, mert a Debreceni Egyetem
Gyakorló Gimnáziuma mûködött az
épületben. Nyolc évet kellett várni
arra, hogy a Dóczy Gedeon Tagintéz-
mény birtokba vehesse az épületet.

Ez az idõszak áldott volt az egy-
házunk és az iskolánk számára is. A
Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma, amely négy évfolya-
mos intézmény, lehetõséget kapott
arra, hogy kifejlesszen egy hat év-
folyamos tagozatot a debreceni re-
formátus vallású diákok számára. A
gimnázium diákjainak nagyobbik
része internátusban él, ami azt jelen-
ti, hogy ugyanazok a pedagógiai el-
vek érvényesülnek napközben az is-
kolában, mint a nap többi részében
az internátusban. A Tagintézmény
diákjai nagyobbik részére a keresz-
tyén nevelés csak az iskolában hat,
mivel a családi ház nem feltétlenül
vallásos. Mégis egyházi iskolába já-
ratják a gyermeküket, mert úgy ér-

Diakóniai szolgálat a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma Dóczy Gedeon Tagintézményében

Gaál Izabella

jelmondatban. „Imádkozva és dol-
gozva”, ez az a három szó, amiben
meghatározható az intézmény kül-
detésnyilatkozata. Mit jelent ez a
mondat? Olyan embereket nevelni,
akik Istentõl nyert küldetéstudattal
végzik a feladataikat. Olyanokat,
akik úgy élnek és dolgoznak, hogy
az Isten dicsõségére történjék. Élet-
vezetési tanácsot ad Pál apostol az
efezusi gyülekezethez írt levelében
(5,15-17): „Jól vigyázzatok tehát, ho-
gyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas idõt, mert az
idõk gonoszak. Éppen azért: ne legyetek
meggondolatlanok, hanem értsétek meg,
mi az Úr akarata.” Vajon hogyan le-
het ez megtanítani a diákoknak ma?
Nem elég inteni õket, tapasztalatok-
ra van szükségük.

Lelki nevelés a „Dóczy”-ban

Az iskolában vannak vallásórák,
egyházi zeneórák. A hét elsõ nap-
ján az elsõ órában istentiszteleten
veszünk részt, minden nap az elsõ
óra rövid áhítattal kezdõdik – zsol-
táréneklés, az ige felolvasása a Bib-
liából, majd rövid igemagyarázat
és imádság – és az utolsó óra imád-
sággal végzõdik.

Felmerült a kérdés, hogy a val-
lásoktatásnak milyen extrakur-
rikuláris lehetõségei alakíthatók
ki.

Ekkor történt, hogy megkere-
sett bennünket a Debrecen-Nagy-

SZÓ-SZÉKPEDAGÓGIAI MŰHELY

(A 2000/2001. tanévben elkezdett projekt alapján)

M

A következõ elõadás angol nyelven hangzott el a Coordinating Group for Religious Education in Europe által Bécsben,
2002. május 2-5 között szervezett nemzetközi konferencián

zik, ott valami olyan kaphatnak,
ami értékes, valamit, ami a saját éle-
tükbõl hiányzott – a vallásos neve-
lést. Az elõadásomban a lelki neve-
lés egy gyakorlati példáját szeretném
bemutatni, a diakóniai szolgálatot,
ami megvalósult a 2000/2001. tan-
évben és ami folytatódni fog a jövõ
tanévben.

Küldetésnyilatkozat

Az iskola küldetésnyilatkozata
az iskola filozófiáján alapul, általá-
nos, jövõkép jellegû, minden egyéb
célt meghatározó. Ez a filozófia tar-
talmazza azokat az általános alapel-
veket, melyeket a tantestület okta-
tó-nevelõ munkája során követ, azt
az embereszményt, amelynek meg-
valósításához a diákokat hozzá akar-
ja segíteni az intézmény.

Az egyházi iskolák az iskolai
szervezet hivatalos céljának megfo-
galmazásakor könnyû helyzetben
vannak. A keresztyén értékrend
alapján embereszményük egy sze-
mélyhez, Jézus Krisztushoz kötõdik.
A keresztyén értékrend alapja pedig
a Szentírás. És ha az egyházi isko-
lák körében most a református is-
kolákra összpontosítunk – és így
a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma Dóczy Gedeon Tagin-
tézményére –, akkor hivatkozni kell
a hitvallásokra mint a református
etika alapjára. A jövõkép tehát meg-
fogalmazható az „Orando et laborando”
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templomi Gyülekezet szociális mun-
kása és egyik presbitere, akik meg-
kérdezték, hogy az iskola tanulói
nem vállalnák-e idõs emberek lá-
togatását. Késõbb a Nagyerdei Gyü-
lekezet is ezzel a kéréssel fordult
hozzánk. Sok segítségére szoruló
ember van ezekben a gyülekeze-
tekben, a diakóniai munkások szá-
ma viszont nem elegendõ. Így az
elképzelések találkoztak.

A diakóniai szolgálat küldetésnyi-
latkozata megfogalmazható a Bibli-

ából vett igével: „Egymás terhét hor-
dozzátok” (Gal 6,2). A diakóniai
szolgálat célja a diákok lelki neve-
lése. Ez a tevékenység lehetõséget
ad arra, hogy az ebben a munká-
ban résztvevõk gyakorolják a fe-
lebaráti szeretet, odaforduljanak
elesett, idõs embertársaikhoz. Tu-
datosul bennük, hogy mások is
terheket hordoznak és ezek a ter-
hek nagyobbak lehetnek, mint az
övéik. A diakóniai szolgálat nem
nagy tettekrõl szól, hanem odafi-

gyelésrõl, mások meghallgatásáról
és a másokért való felelõsségválla-
lásról.

A diakóniai szolgálat
megszervezése

A szervezés megkezdése elõtt
meg akartuk tudni, mit gondolnak
a diákok, tanárok, szülõk, gyüleke-
zetek errõl a kezdeményezésrõl. A
személyes interjúk alapján SWOT-
analízis készült.

Erősségek
Az iskolában vannak olyan elkötelezett tanárok és

diákok, akik ezt a feladatot vállalják. Vannak szülõk,
akik egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel és engedik,
hogy a gyermekük csatlakozzon a projekthez. Az isko-
la vezetõsége támogatja a kezdeményezést.

Gyengeségek
A diákok elfoglaltak az iskolai órák magas száma,

a délutáni, extramaurális kurrikulumuk miatt. A félév
végén kevesebbszer tudnak látogatni menni, mert töb-
bet kell tanulniuk. Részt kell venniük családi progra-
mokon is.

Lehetőségek
Az érintett gyülekezetek szívesen fogadják a diá-

kokat, a munkájukat segítik az erre a munkára felké-
szített diakóniai munkások. A diákok megismerhetik a
felelõsségteljes gondolkodást, a mások iránti felelõsség-
vállalást, gyakorolhatják a Krisztusi szeretetet, így lel-
ki életük gazdagodhat.

Fenyegetések
A szülõk visszatarthatják a gyermekeiket, ha isko-

lai eredményeik romlanak. Kiderülhet a késõbbiekben,
hogy a diákok nem találják alkalmasnak magukat erre
a feladatra. Az idõs emberek túlságosan bizalmatlanok
lehetnek. A tanárok közül nem minden osztályfõnök
tartja fontosnak ezt a kezdeményezést és nem propa-
gálja a diákok körében.

A SWOT-analízis alapján nyilván-
való, hogy voltak a kezdeményezés-
nek támogatói az iskola és a gyüleke-
zetek részérõl is. Az egyetlen gyengeség
az volt, hogy a diákok túlságosan el-
foglaltak. Mivel a látogatások idõ-
pontját rugalmasan lehetett kezelni,
a kellemetlen következmények elke-
rülhetõk voltak. Valódi fenyegetés
volt, hogy esetleg a szülõk megtiltják
a gyermeküknek a munkában való
részvételt, ha az iskolai eredményeik
romlanak. Késõbb azonban kiderült,
hogy csak kevés diák hagyta abba a
látogatásokat emiatt az ok miatt. Sen-
ki sem függesztette fel a látogatáso-
kat túlterheltsége miatt.

Csapatot szerveztünk, amely két
tanárból, a két résztvevõ gyülekezet

egy-egy szociális munkásából állt. A
jövõ évben csatlakozik a csapathoz az
iskola lelkigondozója is. Van két má-
sik csapat is: a projektben résztvevõ
diákok és a diakóniai szolgálatot végzõ
egyháztagok.

A szociális munkások összeállítot-
tak egy listát azokról az idõs embe-
rekrõl, akik szerették volna, hogy
diákok látogassák õket. A szociális
munkások körültekintõen jártak el a
lista összeállításakor, csak azoknak a
neve került fel, akiknek nincs szük-
ségük szakember segítségére. Súlyos
betegek vagy gyászolók látogatása túl
súlyos lelki terhet jelentett volna a di-
ákok számára. Azokat választották ki,
akiknek társaságra, vagy egyszerûbb
házimunkák elvégzésére volt szükségük.

Eközben az osztályfõnökök hir-
dették az osztályokban azt, hogy részt
lehet venni a diakóniai szolgálat mun-
kájában. Meglepetésünkre és nagy
örömünkre 30 diák válaszolt a felhí-
vásra, kor szerinti megoszlásuk 13-16
év volt.

A következõ lépés az volt, hogy a
diákok választottak a látogatandó
gyülekezeti tagok listájáról. A válasz-
tás legfõbb kritériuma az volt, hogy
egymás közelében lakjanak.

Ezután a Nagytemplomi Gyüle-
kezet meghívta az iskola diakóniai
bizottságát, a diákokat és a saját
diakóniai munkásait közös áhítatra és
szeretetvendégségre. Itt összeismer-
kedtek a diákok azokkal a gyüleke-
zeti tagokkal, akik eddig látogatták

SZÓ-SZÉKPEDAGÓGIAI MŰHELY
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az idõs embereket és megbeszéltek
egy idõpontot, amikor a látogatandó
gyülekezeti taghoz együtt ment el a
diák és a diakóniai szolgálatot végzõ
diakónus. Ez azért volt fontos, mert
így könnyebb volt az ismerkedés, az
idõs emberek nem voltak bizalmatla-

nok és a diákok is könnyebben felol-
dódtak.

Az iskolai év folyamán a diákok,
a diakóniai bizottság és a szociális
munkások rendszeresen találkoztak.
Így volt visszacsatolás, a diákok meg-
oszthatták tapasztalataikat és tanácsot

kérhettek. De ezek a találkozások a
közösségépítés szempontjából is fon-
tosak voltak. Ezeken az alkalmakon
mindig rövid áhítatot is tartott a gyü-
lekezeti vagy az iskolai lelkész.

Elkészült a diakóniai szolgálat
jövõ évi elõzetes terve. Íme:

Időpont
2002. év

Feladat Felelős Visszacsatolás

aug. vége Találkozás a gyülekezeti szociális munkásokkal. A
látogatandók listájának átadása.

lelkigondozó, két tanár,
szociális munkás

Beszámoló az
igazgatóságnak.

aug. 28. A diakóniai szolgálat ismertetése tantestületi
értekezleten, meggyőzés.

lelkigondozó

szept. első
három
hétfője

Az áhítatokon az iskolai lelkész hirdeti a diakóniai
szolgálatot és hívogatja az érdeklődőket.

iskolai lelkész

szept.
utolsó
hete

A jelentkezők összehívása, ismerkedés. felelős tanárok

szept.
utolsó
hete

A Nagytemplomi Gyülekezet diakóniai
munkacsoportja meghívja a diakóniai szolgálatban
résztvevő diákokat és tanárokat közös áhítatra,
ismerkedésre, szeretetvendégségre. A diákok
megismerkednek azokkal a diakóniai munkásokkal,
akik eddig látogatták az idős embereket és akik
elkísérik majd őket az első találkozásra.

lelkigondozó, felelős
tanárok, gyülekezeti lelkész

Beszámoló az
igazgatóságnak

okt. Elkezdődnek a látogatások. gyülekezeti diakóniai
munkások

A látogatások
regisztrálása egy
naplóban folyamatosan,
minden látogatás után.

nov. Találkozó az iskolában áhítat és szeretetvendégség
keretében a diákok, a gyülekezeti diakóniai munkások,
az iskolavezetés, a diakóniai szolgálatot vezető
tanárok számára.

iskolai diakóniai bizottság,
iskolai lelkész

A diákok szóban
beszámolnak a
tapasztalataikról.

2003 febr. Találkozás a Bólyai utcai gyülekezetben. iskolai diakóniai bizottság,
gyülekezeti lelkész

A diákok szóban
beszámolnak a
tapasztalataikról.

ápr. Találkozás az iskolában. iskolai diakóniai bizottság,
gyülekezeti lelkész

A diákok szóban
beszámolnak a
tapasztalataikról.

jún. Találkozás a Nagytemplomi Gyülekezetben. iskolai diakóniai bizottság,
gyülekezeti lelkész

A diákok szóban
beszámolnak a
tapasztalataikról.

jún. Emléklapok elkészítése a végzett munka
elismeréseként.

szociális munkások

jún. Az évzárón a diakóniai munka méltatása, az
emléklapok átadása.

gyülekezeti lelkész

jún. vége Az éves munka értékelése. iskolai diakóniai bizottság,
gyülekezeti lelkész

A tapasztalatok írásba
foglalása.

Az évzárón a munkában részt-
vevõ diákok emléklapot kapnak és
a szolgálatukat a gyülekezeti lelkész
méltatja. Az év egy egynapos kirán-
dulással ér majd véget.

Az elsõ év tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy a látogatások meggaz-

dagítóak voltak az idõs emberek és
a diákok számára is. A diákok meg-
tapasztalhatták, milyen jó érzés má-
soknak örömet okozni. Az idõs em-
berek örültek a társaságnak és a
segítségnek. Lehet, hogy ezek kis
dolgok, de sokat jelentenek annak,

aki nem tud kimozdulni a lakásából,
és akinek egyetlen társasága a tele-
vízió. Egy amerikai néger nevelõ
mondja: „Nem mindenki vihet végbe
rendkívül nagy dolgokat, de mindenki
véghezviheti a megszokott dolgokat a
rendkívüli dolgok szellemében.”

SZÓ-SZÉKPEDAGÓGIAI MŰHELY
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eszámoló
A Kolozsvári Református Pedagógiai Intézet, az Er-

délyi Református Egyházkerület nevében, pályázott az
„Apáczai Közalapítvány”-nál, a 2002. évi elsõ pályázati

felhívásnak megfelelõen, a „Szakmai továbbképzések támogatá-
sa” c. pályázati program keretében, a romániai magyar reformá-
tus pedagógusok érdekében, a Budapesti Református Pedagógiai
Intézet által szervezett nagyfontosságú továbbképzõn való részvé-
tel költségeinek térítésére.

A meghirdetett program célja:
A határon túli oktatási intézmények magyar oktatóinak, va-

lamint más szakembereknek magyarországi és Kárpát-medencei
át- illetve továbbképzésük támogatása.

A továbbképzési programot, hogy a megítélt összeget minél
nagyobb hozadékkal használhassuk fel, magyarországi partnerünk,
a Budapesti Református Pedagógiai Intézet, Kolozsváron szervez-
te, jelentõsen csökkentve a kiadásokat, növelve a lehetséges rész-
vevõk számát.

A programról és körülményekről:
1. Keresztyén pedagógia. Három nap összevont képzés. To-

vábbképzés és képzés a Református középiskolák igazgatóinak, ta-
nárainak, vallástanárainak és iskolalelkészeinek. Kolozsváron 2002.
szeptember 19-21. (péntek-szombat-vasárnap)

2. Helyszín: Erdélyi Református Egyházkerület tanácsterme
3. Meghívottak:
Minden református középiskolából:
1. Igazgató (9)
2. Iskolalelkész (9)
3. Egyházi tárgyakat tanító tanár (lelkésztanár) (9®)
4. Iskolánként három szaktanár (27)
5. Meghívottak (5)
6. Kolozsvári meghívottak (csak az elõadásokon való részvételre)
7. Elõadói csoport 3 személy
Résztvevõk (ellátással) összesen: 62 személy
4. Feltételek:
1. Szállás: a Teológia bentlakásában, csütörtök estétõl
2. Étkezés: Teológia étkezdéjében, csütörtök estétõl
3. Az utazási költségeket a támogató térítette
5. A továbbképző-konferencia programja (1.sz. melléklet)
6. Módszer: problémafeltárás, megbeszélés, tudományos és

gyakorlati tisztázása a gyakorlati és elméleti problémáknak, meg-
oldáskeresés, lehetséges megoldási (kezelési) változatok megfogal-
mazása

7. A tevékenység lefolyása:
1. A nyitóáhítatot Gavrucza Nagy Emese lelkipásztor, a

Királyhágómelléki Református Egyházkerület katekétikai elõadója
tartotta.

2. A tevékenység aktív résztvevõiként jelen voltak: Antal
Sándor a Romániai Református Egyház Zsinata Tanügyi Bizottságá-

„Identitásfejlesztés és minõségjavítás a romániai
református iskolaügyben”

Kovács Lajos

nak elnöke, Tolnay István a Királyhágómelléki Egyházkerület tanügyi
elõadó-tanácsosa és Kató Levente az Erdélyi Egyházkerület tanügyi
tanácsosa.

3. A résztvevõk köszöntése és a továbbképzõ munka-konfe-
rencia feladatainak meghatározása (Kovács Lajos) után, Tolnay Ist-
ván a Királyhágómelléki Egyházkerület tanügyi elõadó-tanácsosa
összefoglalta azokat a problémákat, melyek az egyházi és állami
intézményekben befolyásolják a keresztyén pedagógiai gyakorlati
érvényesülését a nevelésben.  A református kollégiumok tevékeny-
ségében jelentkezõ változásokat beszélték meg a résztvevõk, Kató
Levente tanügyi tanácsos irányításával.

4. A gyakorlati és feltáró tevékenységet az elméleti megala-
pozó és eligazító rész követtet. Az elõadásokat Békési Sándor (Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar) és Papp Kornél (Bu-
dapesti Református Pedagógiai Intézet) tartották.

5. Az elméletileg tisztázott pedagógiai, etikai és gyakorlati
kérdések ismét a mindennapi tevékenységben való alkalmazás te-
rületére kerültek, ahol a helyzet- és helysajátos megoldások és al-
kalmazások kerültek elõtérbe:

- érettségire való felkészítés és felkészülés,
- tanulmányi vetélkedõk egyeztetett szervezése (2. sz. melléklet),
- tantervhálók egyeztetése (3. sz. melléklet),
- a református szellemû nevelés feltételeinek biztosítása a kö-

telezõ törzsanyaggal egyeztetve,
- az iskolalelkészi munkakör gyakorlati feladatainak megbeszélése
- a keresztyén pedagógus helye és szerepe a felekezeti és állami

iskolában
8. Összefoglalás
- Keresztyén pedagógia – romániai református középiskolák.

A 2002. évi „Apáczai Közalapítvány” elsõ pályázati felhívásnak
megfelelõen, a „Szakmai továbbképzések támogatása” c. pályázati
program keretében, a romániai magyar református pedagógusok,
a Budapesti Református Pedagógiai Intézet által szervezett nagy-
fontosságú gyakorlati és elméleti továbbképzõn vettek részt, mely-
nek költségeit az „Apáczai Közalapítvány” viselte.

- A meghirdetett program céljának megfelelõen a határon túli,
esetünkben a romániai, oktatási intézmények magyar oktatóinak,
valamint más szakembereknek (lelkésztanárok, igazgatók) magyar-
országi és Kárpát-medencei (romániai) át- illetve továbbképzését
támogatta.

- A gyakorlati eredmények: megszerzett tudás, megismert
gyakorlati megoldások, technikák és módszerek, közvetítésre és
gyakorlatra felvállalt, tisztázott keresztyén pedagógiai értékek, a
közös református és magyar identitásba, mint megtartó erõbe ve-
tett bizalom, mind olyan értékek, melyek segítenek Isten még na-
gyobb dicsõségére munkálkodni, azokon az õrhelyeken, ahova Ke-
gyelmébõl állított.

TÁMOGATÓ AZ APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY

I. Keresztyén pedagógia – romániai református középiskolák

B
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 Magyar Református Nevelés
2002. júniusi számában az
Országos Református Tanár-

egyesület debreceni Humán Mûhelye
hírt adott arról, hogy szeptember-
tõl önálló rovattal kíván jelentkez-
ni a lap hasábjain. Ígért cikksoro-
zatunk egy hónapos késéssel most
indul útjára Protestantizmus – mûvelt-
ség – iskola címmel. Szándékosan
rendeltünk egymás mellé a címben
ilyen tág jelentésû fogalmakat, mert
azt szeretnénk, hogy ebben a rovat-
ban teret kaphasson minden olyan
kérdés, amely református iskoláink-
ban dolgozó tanártársainkat foglal-
koztatja. Pedagógiai mûhelyünk
tagsága, amely gondozni kívánja
ezt a sorozatot, jelenleg kizárólag
humán szakos tanárokból és teoló-
gusokból áll, a „humán” jelzõt azon-
ban nem kívánjuk leszûkíteni szigo-
rúan csak bizonyos tantárgyakra és
azok oktatóira. Szándékunk szerint
az egész magyar református tanár-
társadalmat hívjuk pedagógiai esz-
mecserére. Szívesen vesszük tehát,
ha olvasóink a Humán Mûhelynek
címezve (a Szerkesztõség címén) jel-
zik írásainkkal kapcsolatos észrevé-
teleiket! Célunk nem a napi iskolai
eseményekrõl szóló egyszerû hír-
adás, hanem az együttgondolkodás
közös dolgainkról.

Ami a tervezett írások mûfaját
illeti, gondolatébresztõ esszékre,
könyvismertetésekre és kritikákra,
elméleti pedagógiai, gyakorlati mód-
szertani írásokra egyaránt gondo-
lunk. Idõvel szeretnénk külföldi pe-
dagógiai kiadványokról is hírt adni,
s érdekes lenne egy külföldi peda-
gógiai lapszemle is. Az uniós csat-
lakozás minden bizonnyal iskoláink

Protestantizmus – mûveltség – iskola

Győri János

számára is komoly kihívást jelent
majd. Milyen szerepük van az egyes
tagországokban ma a keresztyén is-
koláknak? Jövõnk mérlegelése szem-
pontjából jó lenne többet tudni errõl
a kérdésrõl is! Terveink szerint né-
hány, református iskoláink szellemi-
ségét érintõ, közismert szépirodalmi
alkotás értelmezésének újragondolá-
sára is invitáljuk majd olvasóinkat
(Jókai: És mégis mozog a föld; Móricz:
Légy jó mindhalálig). Kiváló pedagó-
gusainkkal készült riportokat is ter-
vezünk, hiszen ma még élnek né-
hányan a régi nagyok közül, akik
református oktatásunk elõzõ törté-
nelmi fejezetének alakításában még
aktívan részt vehettek. Érdemes len-
ne megszólaltatni például a két vi-
lágháború között mûködõ debrece-
ni Református Tanárképzõ Intézet ma
még élõ egykori diákjait, s ennek
kapcsán végiggondolni a református
tanárképzés és tanárutánpótlás kér-
dését is. Még egyházi körökben is
kevéssé ismert, hogy az iskolák
államosítása elõtt ez egy olyan or-
szágos vonzáskörû református fel-
sõoktatási internátus volt, amely
kiegészítõ képzés keretében – a
budapesti Eötvös Collegium szerveze-
ti kereteit követve – református kö-
zépiskolai tanár- és tudósképzésre
specializálódott. A hungarológia
olyan kiváló tudós képviselõi kerül-
tek ki innen, mint O. Nagy Gábor,
Imre Samu, Balassa Iván, Nagy Jenõ,
Tóth Béla, Béládi Miklós vagy Kiss
Ferenc. Ugyanakkor református is-
koláinkban mára megjelent egy olyan
ifjú tanár nemzedék is, amelyre szin-
tén oda kell figyelnünk, s amely biz-
tatást és feladatot vár. S végül fog-
lalkoznunk kell református iskoláink

szociológiai mutatóival is. Nem elég
csupán arról beszélni és írni, hány is-
kolánk, diákunk és tanárunk van,
szeretnénk azt is látni, milyen az
összetétele, szellemi, lelki kondíció-
ja a magyar református iskolák vi-
lágának. A Debreceni Egyetemen egyik
kollégánk a közelmúltban az egyházi
iskolák diákjaira nézve érdekes föl-
méréseket végzett, s kutatási ered-
ményeinek szívesen adnánk teret
rovatunkban.

Nem hallgathatjuk el, hogy a
debreceni Humán Mûhely idén kora
tavasszal történt megalakítását az
ORTE közelgõ centenáriumi ünnep-
ségei is ösztönözték. Református ta-
náregyesületünk 1991-es újraindu-
lása óta élen járt az éppen aktuális
iskolaügyi és pedagógiai kérdések
fölvetésében: szorgalmazta tanköny-
vek és kiegészítõ szakmai kiadvány-
ok íratását és megjelentetését, a ta-
nári továbbképzés megszervezését,
pedagógiai kitüntetések létesítését,
a református tanárok érdekképvise-
letének megszervezését és a refor-
mátus iskolák etikai kódexének el-
készítését. Az elõbbiek az idõközben
megalakult Református Köznevelési
Intézet (ma Református Pedagógiai In-
tézet) keretében, illetve a Zsinat tá-
mogatásával mára jórészt megol-
dódtak, az utóbbit az ORTE maga
készítette el és adta ki 1998-ban. Az
elmúlt évek ORTE-konferenciáinak
központi kérdése ezek után vissza-
térõen ez lett: hogyan tovább Refor-
mátus Tanáregyesület? Meglátásunk
szerint igazából egyetlen égetõ kér-
dés maradt még lefedetlenül a refor-
mátus iskolaügyben, amely köz-
pontilag nem oldható meg, mert
klasszikusan egyesületi feladat, s ez

Gondolatok egy cikksorozat elé

A
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nem más, mint a pedagógus szakmai
mûhelyek megszervezése. A debrece-
ni kezdeményezés ebben kíván példát
mutatni. Meggyõzõdésünk ugyanis,
hogy az iskolaügy terén a továbblé-
pés feltétele a szakmailag igényes, em-
berléptékû, családias tanári mûhelyek
létrehozása. Egyre inkább elszemély-
telenedõ iskoláinkat ez emelheti ki a
máskülönben egész kulturális és köz-
életünket veszélyeztetõ szellemi mo-
csárból. Bármennyire illuzórikusnak is
tûnik ez mai világunkban, határozott
erõfeszítéseket kell tennünk az egykori
tudós tanári eszménykép helyreállítá-
sára. Ez adhatja vissza különösen kö-
zépiskoláink szellemi rangját, s a jö-
võben várható nagyobb anyagi meg-
becsülés mellett ez lehet a tanári
önbecsülés növekedésének egyik for-
rása is. A debreceni Humán Mûhely
tagjai tehát úgy érzik, hogy az ORTE
centenáriumát akkor ünnepelhetik
méltóképpen, ha apró gyakorlati lé-
pésekkel igyekeznek példát mutatni
tanártársaiknak.

E megfontolások nyomán érett
meg néhányunkban közel egy eszten-
dõvel ezelõtt a Humán Mûhely létre-
hozásának gondolata, amely egy fél
esztendeje háromhetente ülésezik, s
rendezvényein különösebb formasá-
gok nélkül, baráti légkörben kerülnek
elõ az éppen aktuális szakmai és pe-
dagógiai kérdések. A Magyar Refor-
mátus Nevelés hasábjain a jelen írás-
sal meginduló rovat ötlete is részben
az ORTE jubileumához kapcsolódik,
hiszen a Protestáns Tanügyi Szemle
egykori számait lapozgatva jutottak
mûhelyünk tagjai arra a felismerésre,
hogy a református iskolaügy alapkér-
dései kísértetiesen emlékeztetnek a
60-70 évvel ezelõtt elõdeink által
megfogalmazottakra, s e felismerés
révén döbbentünk rá arra, hány szá-
mos fontos, az egyházi oktatást érin-
tõ kérdésrõl nem esik ma szó az egy-
házi sajtóban. A Magyar Református

Nevelés profilját tehát olyasmivel sze-
retnénk bõvíteni, ami eddig – nem is
annyira a szerkesztõk, mint inkább az
olvasók hibájából – jórészt hiányzott,
s amihez például a Protestáns Tanügyi
Szemle egykori számaiból ma is hasz-
nálható ötleteket meríthetünk.

A magyar protestáns iskolaügy
elsõ önálló pedagógiai szakfolyóiratát,
a Protestáns Tanügyi Szemlét a refor-
mátus és az evangélikus tanáregyesü-
let közösen jelentette meg 1927 júni-
usa és 1944 szeptembere között. Az
ezt megelõzõ évtizedekben az orszá-
gos és regionális ún. egyháztársadal-
mi hetilapok és folyóiratok (Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap, Magyar Protes-
táns Egyházi és Iskolai Figyelmezõ, Refor-
mátus Egyház és Iskola, Protestáns Nép-
iskolai Lap, Református Néptanítók Lapja
stb.) közöltek rendszeresen iskolai hí-
reket s olykor pedagógiai értekezése-
ket is. De számos ilyen témájú írás je-
lent meg az egyes iskolák évenként
kiadott értesítõiben és a kor legki-
emelkedõbb protestáns szellemi orgá-
numában, a Protestáns Szemlében is.
Önálló pedagógiai profilja helyzeténél
fogva azonban csak a Protestáns Tan-
ügyi Szemlének volt. A lapnak az
egyesületi háttérbõl következõ szelle-
mi zártsága (szinte kizárólag egyesü-
leti tagok publikáltak benne) s olykor
ma már porosnak tûnõ konzervativiz-
musa (nem vett például tudomást
Karácsony Sándor fellépésérõl) minden-
képpen kritikát érdemel, más vonat-
kozásban azonban ma is irigylésre
méltó teljesítményeket tudott felmu-
tatni. A harmincas évek elejétõl kezd-
ve megszûnéséig például igen színvo-
nalas bel- és külföldi lapszemle rovatot
vezetett. Többnyire érzékenyen rea-
gált a kor jelentõs hazai pedagógiai
vitáira (a 20-as évek közepén az Ady-
kérdésre, a következõ évtizedben a
vallásoktatási reformra és oroszlánrészt
vállalt az önképzõkör válságáról szóló
vitában, megjelenésének utolsó évei-

ben pedig elsõsorban a falusi tehetség-
mentés kérdésére). Ez utóbbiak miatt
érezzük úgy, hogy ma is inspirációkat
adhat e lap református pedagógiai tá-
jékozódásunkhoz.

Több mint egy évtized telt el az-
óta, hogy közel fél évszázaddal ko-
rábbi kényszerû felszámolása után a
magyar református iskolarendszer
újjászervezése megindulhatott. Peda-
gógiai szakembereink, tanáraink ener-
giáinak javarészét az elmúlt években
az átállással vagy szervezéssel járó fel-
adatok emésztették föl. Eljött az ide-
je annak, hogy a református iskolaügy
intézményi megerõsödése után szelle-
mileg is komolyabb építkezésbe kezd-
jen. Református iskoláink mára egy-
aránt túljutottak az elsõ sikereken és
az elsõ kijózanító pofonokon, s így
egyre inkább lehetõségünk nyílik is-
kolaügyi kérdéseink józanabb, meg-
fontoltabb mérlegelésére. Talán eljön
végre az idõ, amikor az építõ kri-
tika már nem minõsül feltétlenül
ellenséges álláspontnak, ahogy azt
korábban olykor tapasztalhattuk.
Ehhez a szellemi építkezéshez kínál-
ja föl segítségét az ORTE debreceni
Humán Mûhelye.

Tornay Endre András, Hévíz, 1991

ORTE – HUMÁN MÛHELY
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Emlékezetes tanítók – Ádám Jenõ (1896-1982)

(Éppen húsz évvel ezelõtt, 1979. október 5-én nyílt meg szülõházában az Ádám Jenõ múzeum.)

olcvankét évesen így nyilatkozott a magyar ének apostoli hevületû Mestere: „Tanítónak születtem
és tanító maradtam mind a mai napig.” Elhunyta után másfél évtizeddel úgy emlékeztek reá szülõ-
földjén, Szigetszentmiklóson, és mûködése helyszínén, a budapesti Zenemûvészeti Fõiskola nagy-
termében, mint tanárra, egyházzenészre és zeneszerzõre. Mindezekbõl – így együttvéve is – sok

akad a világon. Ádám Jenõ azonban csak egyetlenegy volt. Születési évszáma is jelképértékû. Ezer évvel
korábban Gellért püspök és kísérõje „a magyarok szimfóniáját” csodálta, amikor a hajnali órán lisztet õrlõ
leány munkadalt dúdolt. Ezer ével késõbb ezt az õsi zenei világot – kincses örökségünket – védte, tanítot-
ta, élte Ádám Jenõ. Ádám Jenõ monumentum volt.

Manapság – a szocialista világrendszer uniformis kulturálatlanságát felváltó McDonaldsos globalizáció
eljellegtelenítõ világában – jó, ha az idõsebb nemzedék néhány tagja emlékezik reá és üzenetére. A reform-
tusoknak azonban kivétel nélkül illene emlékezni reá, és tanítását követni. Már csak azért is, mert a ke-
zünkben tartott énekeskönyv elõszava arról tudósít, hogy ezt a zenei világszínvonalat képviselõ éne-
keskönyvet nagyok szerkesztették: Révész Imre, a kiváló teológus-püspök, Karácsony Sándor, századunk
legnagyobb pedagógus és a magyar lélek legjobb ismerõje, Ádám Jenõ – Bartók, Kodály mellett – a magyar
éneklés atyja, és Csomasz Tóth Kálmán, a himnológus. Kiváló „négyes fogat”!

Ádám Jenõ nem csupán egy budapesti egyházközség – Pasarét – presbitere, hanem a világ magyar reformátussá-
gának presbitere. Egyik irányban Vlagyivosztokig (nem önkéntesen…), má-
sik irányban a dél-amerikai Sao Paolóig 39 ország sok száz egyetemén, temp-
lomában és hadifogolytáborában (fogolyként) ápolta a magyar népdalt, a
református zsoltáréneklést, és ezáltal éltette sokszor ûzött-hajszolt népét.
Rádió- és tv-mûsorainak száma: légió. Tette ezt oly lelkesen, kitartóan és
határozottan, ahogy erre csak nagy terheket hordozó emberek képesek.
Nem véletlen, hogy egy korai kórusmûve a 130. zsoltár feldolgozása:

Tehozzád teljes szívbõl, kiáltok szüntelen:
E siralmas mélységbõl, hallgass meg Úr Isten!

Nyisd meg te füleidet, midõn téged hívlak,
Tekintsd meg én ügyemet, mert régen óhajtlak.

Göröngyös életútra küldte õt Isten, amikor Szigetszentmiklóson
1896-ban e világra érkezett. A család szegény sorsú. Õ már 16 évesen
iskolában tanít! 20 évesen már az eurázsiai földrész túlsó végén, a
Nikolszk Usszurijszk-i hadifogolytáborban szervez énekkart, színjátszó
csoportot, tart elõadóesteket. De sokaknak adja vissza az elvesztett re-
ménységet! Itt is kiváló, nagyhitû „négyes fogat” szervezi egybe a 650
lelkes magyar református gyülekezetet. Szabó Mózes tanító az igehir-
detõ. Szõnyi Sándor, az ifjú – éppen csak hogy végzett – tanár a gyüle-
kezetszervezõ, Ádám Jenõ a kórusvezetõ, Berecz Ottó tanító, ezermes-
ter, aki ágydeszkából, fémhulladékból, csontdarabokból zongorát és
harmóniumot fabrikált. E négy református tanító volt a krisztusi vilá-
gosság a szibériai sötétségben.

Ádám Jenõt a honvágy sikeres szökésre késztette. Az orosz polgár-
háború poklán át 12000 kilométert vándorolt elõbb Szibéria csontszag-

Papp Vilmos

SZÓ-SZÉKFÉNYLŐ SZÁZADOK

Ny

Kopjafa. Hévíz, 1990
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gató hidegében, majd a sivatagok hevében. Kár volt sietnie. Mire két év múlva hazaérkezett, társai is meg-
jöttek. Õk azonban a Csendes-óceánon és a Vörös-tengeren át… Azonban ez az út is hozzátartozott az õ
nevelõiskolájához.

1921-tõl Kodály legkedvesebb tanítványa. 1929-tõl 30 éven át a Zenemûvészeti Fõiskola professzora.
Híressé vált rádióelõadásait az egész ország hallgatta. Amit ma „Kodály-módszer”-nek neveznek, azt õ dol-
gozta ki. (A nagy mester – míg élt – mindig helytelenítette az elnevezést.) Nyolc osztály részére írt ének-
tankönyvet. Itthoni „jutalma” az volt – ekkor már a kommunista-szocialista hatalomelbitorlás éveiben va-
gyunk –, hogy valamennyit zúzdába vitték. A sok kifogás egyike, hogy szerepel benne a híres „Hadnagy
uram, hadnagy uram…” kezdetû dal. Ezt a hivatalosok szerint így kellett volna közölni: „Hadnagy elvtárs,
hadnagy elvtárs…”

Ádám Jenõ történelmi érdeme, hogy a külföldet majmoló mûdalokkal szemben feltárta, bemutatta és
népszerûsítette a magyar zenei dallamvilágot. Életének kritikus pillanatára így emlékezik Máté János pro-
fesszor, az egykori tanítvány: „Amikor a levert forradalmat követõen újra elkezdõdött a tanítás a Zenemûvészeti
Fõiskolán, Ádám Jenõ így szólt tanítványaihoz: »Tankokkal leverhették a forradalmat, de a zenében a magyar nép a
nagyhatalom. A Szovjetunióban is magyarul kell elõadni a Psalmus Hungaricust…«” Bár ez évben még megkapja
a Kossuth-díjat, közlik vele, hogy nyugdíjazzák. Vegye tudomásul, hogy „nem alkalmas a magyar ifjúság
tanítására!”

Sok – zsoltárokra, dicsé-
retekre írt – kórusmûve után
mûvészete egyre inkább a re-
formátus templomokban tel-
jesedik ki. Itthon és külföld-
ön tanít, tanácsol, lelkesít,
sõt Igét hirdet. Sok lelkészt,
kántort ajándékozott meg egy-
egy „kis” kórussal, amit né-
hány ember is elénekelhet.
Vegyük elõ Ádám Jenõ éne-
keit, kánonait, kórusmûveit!
Legyen új reneszánsza a ma-
gyar református egyházi ének-
lésnek! Ezzel tudunk gátat
vetni a kegyes giccsáradat-
nak is. (Ezek újratermelõd-
nek a szovjet csasztuskák és
az amerikáner dalok hatásá-
ra.) Énekeljünk magyarul Is-
ten dicsõségére!

A tanítvány és mûvésztárs
Szokolay Sándor így emlékezik:
„Ádám Jenõ, ez a név Szimbólum,
Példakép és Fogalom. Lángoló lel-
kû nevelõ Õ. Árad belõle az Erõ, a
Szeretet, Féltõ Szeretet…!”

(Megköszönjük a sziget-
szentmiklósi Ádám Jenõ ar-
chívum; Vöõ Imre igazgató úr
és Székely Miklós tanár úr
segítségét.)

SZÓ-SZÉKFÉNYLŐ SZÁZADOK

Deim Pál, Gyõr, 1993
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Köszöntjük az Olvasót!
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 Magyarországi Református Egy-
ház Zsinati Ifjúsági Irodája 1999
áprilisában kezdte meg mûkö-
dését a Zsinati Ifjúsági Bizott-

ság felügyelete mellett Tarr Zoltán ifjú-
sági tanácsos vezetésével. Az Iroda egyik
legfontosabb feladata a hálózatépítés. En-
nek értelmében lehetõségeinkhez mérten
igyekszünk összekapcsolni az egyházban
ifjúsági munkát végzõket. A különbözõ
településeken és egymástól sokszor na-
gyon eltérõ közegek között a lelkészek
és világi segítõk számára kapcsolódási
pontokat létrehozni, és ezáltal felmérni
a gondokat, nehézségeket az örvendetes
eseményeket, valamint segíteni a közös
gondolkodást. Mindezt annak érdekében
végezzük, hogy valós igények és valós
tartalom alapján segíthessük, és adott
helyzetekben képviselhessük az egy-
házunkban folyó ifjúsági munkát. Mind-
ehhez elengedhetetlenül szükséges az
információ áramlásának biztosítása a gyü-
lekezetek ifjúsági közösségei, a reformá-
tus ifjúsági szervezetek, és a Zsinati
Ifjúsági Iroda között. Ez az információ-

áramlás – egyelõre a visszajelzések, rea-
gálások hiánya miatt csak részlegesen, de
reménység szerint a jövõben 100%-osan
– lehetõséget teremt a gyülekezeteink-
ben, ifjúsági szervezeteinkben folyó na-
gyon gazdag és sokrétû ifjúsági munka
tapasztalatainak megosztására, és arra,
hogy egyházunk ifjúsági munkáját a Zsi-
nati Ifjúsági Iroda a kormányzati és
egyéb civil szervezetek, valamint a test-
véregyházak felé képviselni tudja. Az in-
formációáramlás biztosítása, élénkítése
érdekében állítottuk fel a 2000. eszten-
dõ végén a statisztikai régiókhoz igazod-
va Református Ifjúsági Regionális Irodáin-
kat hazánk hét településén.

A Zsinati Ifjúsági Iroda feladatai
közé tartozik még országos programok szer-
vezése, mely 2002-ben külön hangsúlyt
kapott a sokak régi álmát megvalósító
I. Országos Református Ifjúsági Találkozó

(Bodajk, 2003. július 22-26.) meg-
rendezésének elõkészületi munkája mi-
att. Nemzetközi kapcsolattartás, sajtóte-
vékenység (honlapunk elérhetõsége:
www.reformatus.hu/ifjusag) feladatkö-

Borzsákné Jakab Ilona

A
rei színesítik még irodánk munkáját.

A 2000. és 2001. évben ezeknek a
céloknak megfelelõen jelentettük meg az
Ifjúsági Programok címû füzetet, amely
sok gyülekezetünknek adott lehetõséget
ifjúsági programtervezetének közzététe-
lére. Ily módon országos híre lehetett a
gyülekezeti csendesnapoktól kezdve, a
nyári táborokon keresztül, az egyház-
megyei ifjúsági konferenciákon át, az
egyházkerületi és országos szervezésû
programoknak is. 2002-ben a füzet meg-
jelenése a visszajelzések csekély száma
miatt elmaradt, de jövõre újra próbálko-
zunk! Ezúton is kérjük a kedves olvasó-
közönséget, hogy adják tovább gyüleke-
zeteikben ezt a lehetõséget.

2001-ben jelent meg Ifjúsági Vezetõk
Kézikönyve címû kiadványunk, mely a
gyülekezeti ifjúsági csoportok vezetõinek
lehet hasznos segítség az elméleti és gya-
korlati csoportvezetésben egyaránt. Az
elsõ kötet sikerére való tekintettel 2002
novemberének elejére várható a követ-
kezõ kötet megjelenése.

Tanácskozás az ifjúsági vezetõképzésrõl

egionális Ifjúsági Irodáink ál-
tal a 2001-es esztendõben
szervezett regionális ifjúsági
vezetõképzõ napok során Bu-

dapesten, Kisvárdán, Nagydorogon,
Tokajban és Veszprémben az érdeklõdõ
lelkészek, ifjúsági vezetõk egynapos kép-
zésen vehettek részt. Ezen találkozások
során megerõsödött a már több hely-
rõl szorgalmazott igény egy hosszabb
távú, minõségi képzés beindítására az if-
júsági vezetõk számára. Ez év júniusában
összehívtuk tehát egyházunk ifjúsá-
gi munkájának képviselõit, akik mind-
annyian fontosnak érezték egy egységes
képzési terv összeállítását. A célnak meg-
felelõen a Zsinati Ifjúsági Iroda vállalta
a már létezõ képzésekrõl adatok össze-
gyûjtését. Kérdõívünket 66 ifjúsági szer-

vezetnek, egyházmegyei képviselõnek
juttattuk el, és 14 helyrõl kaptuk vissza
kitöltve. Értékelésük után a tudomá-
sunkra jutott ifjúsági vagy egyéb mun-
katársképzések szervezõit és ifjúsági szer-
vezeteinket újabb tanácskozásra hívtuk.
Rövid egyeztetés után a résztvevõk
megalakítottak egy munkacsoportot,
amelynek feladata egy képzési tematika
kidolgozása, majd ennek a tágabb plé-
num elé történõ terjesztése, ahol meg-
vitatás, esetleges változtatások figyelem-
bevétele után 2003 tavaszán indulhatna
egy országos ifjúsági vezetõképzõ prog-
ram.

A munkacsoport feladata, hogy a
meglévõ képzések tapasztalataira építve
javaslatot tegyen egy átfogó, esetleg or-
szágos szintû ifjúsági vezetõképzõ bein-

dítására. Egy ilyen képzési program
nyilvánvalóan a már mûködõ képzések-
kel összhangban képzelhetõ el.

A munkacsoport – amelynek tag-
jai ifjúsági szervezetek vezetõképzésé-
ért felelõs tagjai, ifjúsági szakemberek
és lelkészek – által elkészítet javaslatot
szélesebb körû vitára szeretnénk bocsá-
tani.

Ezúton is szeretettel hívjuk fel figyel-
müket, hogy lehetõség van véleményük
megosztására, és szívesen fogadunk ta-
nácsokat, hozzászólásokat is a tervezett
képzéssel kapcsolatban.

Elérhetõségeink: Zsinati Ifjúsági Iroda
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Tel: 1/460-0702 Fax: 1/460-0703
Email: ifjusag@axelero.hu
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100 éve alakult az Országos Református Tanáregyesület (ORTE)

1902. április 2-án a Debreceni
Református Kollégium Dísztermé-
ben tartotta alakuló közgyûlését az
Országos Református Tanáregyesü-
let. Közel 50 éven át töretlen volt
az egyesület fejlõdése. Iskoláink ál-
lamosítása után azonban az ORTÉ-
t felszámolták.

Közel 40 éven át egyedül a Deb-
receni Református Kollégium Gimná-
ziuma állt õrt, és ápolta, továbbvitte
a protestáns iskolák szellemiségét.

Csodálatos az a fejlõdés, amely
a református oktatásban az elmúlt
12 évben történt. Ma több mint
130 köz- és felsõoktatási intézmény-
ben mintegy 25 ezer gyermek és ifjú
nevelkedik, közel 2000 pedagógus
irányításával.

Istenbe vetett hit és reménység
kellett ahhoz, hogy 1991-ben Deb-
recenben 36 tanárral újjáalakuljon
az ORTE. Ma már a határon túli re-
formátus magyar iskoláink pedagó-
gusaival együtt közel 400 tagja van
az egyesületnek.

Az ORTE a múltban is és ma is
elsõrendû feladatának a református
oktatás-nevelés szolgálatát tartja.
Kezdeményezõ szerepet vállalt a re-
formátus közoktatási törvény és a
kerettanterv létrehozásában. Össze-
fogja a református tanügyért tenni
akaró személyeket és szervezeteket.
Erõsíteni kívánja a református isko-
lák evangéliumi szellemét és együtt-
mûködését a határon innen és túl –
rendezvényekkel, tankönyvek, se-
gédkönyvek megjelentetésével. Si-
keres konferenciákon tanácskozott a
tagság a keresztyén nevelésrõl, a hit-
tudomány-felelõsség kapcsolatáról,
az internátusi nevelésrõl, a reformá-
tus tanügy idõszerû kérdéseirõl, a
kisebbségben mûködõ határon túli

intézményekrõl. Kiemelésre méltó a
megjelentetett könyvek közül a pe-
dagógusaink számára összeállított
Etikai Kódex, a Kollégium történe-
tét bemutató „Kõsziklán épült vár”
címû mû és most a centenáriumra
megjelent áttekintés: „Az ORTE
története, 1902-2002”. Tevékeny
szerepet vállal az ORTE a Protestáns
Nevelõk Nemzetközi Szövetségének
(I.V.) munkájában. Emellett törek-
szik tagjai érdekeinek képviseletére,
védelmére, és ha szerény keretek
között is, elõsegíti a tagok pihené-
sét a Miskolc-tapolcai apartman
üzemeltetésével.

Az elmúlt kormányzati ciklus-
ban – különösen a millenniumi ün-
nepségek során – megkezdõdött az
a folyamat, amely arra törekedett,
hogy visszaadja e nép hitét, önbizal-
mát, erkölcsi tartását, hogy tudjon
e nemzet újra bízni a jövõben, tud-
jon összefogni és együtt dolgozni a
jólétért, a biztonságért, a közélet
tisztaságáért. Ehhez elengedhetetle-
nül szükséges az oktatás és nevelés
szilárd erkölcsi alapokra való helye-
zése. Tévednek ugyanis, akik azt hi-
szek, hogy a keresztyénség elavult
eszme. Az a maradék erkölcs és sze-
retet, ami elviselhetõvé teszi ezt a
megnehezedett életet, a keresztyén
magvetésbõl származik. A meg-
kezdett folyamat folytatását vár-
juk a jelenlegi kormányzattól és
azt, hogy az egyházaknak a köz-
oktatásban betöltött szerepvállalá-
sát elismerje, eszmeileg és anyagi-
lag is támogassa.

Tanáraink-nevelõink arra törek-
szenek, hogy egyrészt modern isme-
retekkel rendelkezõ, másrészt ál-
dozatkész, egyházukhoz hûséges,
hazájukat szeretõ ifjakat neveljenek.

Papp Kornél

Minden iskolánkban az egyik
kulcskérdés ma is a kiválóan kép-
zett, elkötelezett tanáregyéniség. A
szakmai tudás és az elhivatottság
nem azonos fogalmak. Mindkettõ-
re szükség van ahhoz, hogy egy pe-
dagógus hatni tudjon és hasznos
tagja legyen egy egyházi iskolának.
„Tanáraink […] a vallásban leg-
többször avult dogmarendszert lát-
nak csupán. […] A vallás lélek- és
életformáló drága ajándék. […] Haj-
lamosak vagyunk arra, hogy a val-
lásos nevelést kényelemszeretetbõl
kizárólag a vallástanárra hárítsuk.
[…] A református iskola szellemét
[…] nem egyedül a vallástanár,
vagy az igazgató jelenti, hanem az
összes tanár együttmûködõ akarata.
[…] Legyen példa a rábízott ifjak
elõtt ’a beszédben, a magaviselet-
ben, a szeretetben, a lélekben, a hit-
ben, a tisztaságban’. […] Mert a re-
formátus tanár nemcsak tudásban
kell, hogy elsõ legyen, hanem a hit-
ben is naponta növekedõ.” Talán
nem is gondolnák, hogy ezeket a
sorokat immár 60 évvel ezelõtt írta
a Protestáns Tanügyi Szemlében egy
elhivatott tanár, nevezetesen a jelen-
legi ORTE-elnök édesapja.

FIGYELMEZŐ

Luce Fierens: Fluxus-zászló.
Budapest, 1992
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eretettel köszöntök min-
den kedves Olvasót a gyu-
lai Hajnalcsillag Reformá-

tus Óvoda gyermekei, azok szülei,
valamint munkatársaim nevében!

Kerek évfordulóhoz értünk, tíz
évesek lettünk. Ennyi idõ a világ
történelmében nem sok, de szá-
munkra mozgalmas, örömökkel és
nehézségekkel teli idõszak volt, me-
lyet – röviden – szeretnék megosz-
tani Önökkel:

1992 augusztusában kapta vissza
a Gyulai Református Egyházközség
szentpálfalvi volt iskolaépületét,
melyben óvoda mûködött. Így ma-
radt az óvoda: két csoportban 40
gyermekkel és 5 munkatárssal. Az
épület állaga és a berendezések ál-
lapota nem volt bizalomgerjesztõ,
de a Tiszántúli Református Egyház-
kerülettõl kapott és pályázatokon
nyert pénzekbõl apránként új ru-
hát kapott az épület, és a bútoro-
kat is kicseréltük.

1994 szeptemberébõl mindkét cso-
portunkban bevezettük az osz-
tatlan (vegyes életkorú) gyermek-
összetételt. A keresztyén nevelést
kiegészítendõ, az egyik csoport
természet- és környezetvédelem-
mel (a fõ hangsúly az Isten által
teremtett világ védelmén és hasz-
nosításán van), a másik csoport nép-
hagyományõrzéssel kezdett el fog-
lalkozni (itt a fõ hangsúly a nemzeti
öntudat kialakításán és a keresz-
tyén ünnepkörökhöz kapcsolódó
néphagyományok megismerésén
van).

1995 nyarán egyházközségünk
egy mikrobuszt kapott, mellyel az
óvodások majdnem háztól-házig
történõ szállítását is meg tudtuk ol-

Tízévesek lettünk!

Juhász Tünde

dani. Így a város egész területérõl
tudtunk felvenni gyermekeket.

1997 szeptemberében indítottuk
harmadik csoportunkat (nagycso-
portos korú gyermekekkel) óvoda-
iskolai programmal, a Magvetõ Refor-
mátus Általános Iskolával karöltve.
Ennek lényege: a tanító egy évig
dolgozik az óvodában, mint óvoda-
pedagógus. Ez idõ alatt megismeri
a gyermeke személyiségét, képessé-
geit, illetve – játékos formában –
felkészíti õket az iskolára. Óvodánk
bõvítésére, a hozzánk jelentkezõ
gyermekek növekvõ száma miatt
volt szükség!

2000 februárjában vettük birtok-
ba új óvodánk épületét a Szegedi
Kis István utcában.

2000 szeptemberében indítottuk
negyedik csoportunkat, ének-zenei
képességfejlesztõ programmal.

2000 februárjától négy csoportban
100 gyermeket nevelünk a Biblia ta-
nításai szerint. Célunk, hogy a tõlünk
kikerülõ gyermekek érzelmileg, tes-
tileg, értelmileg és közösségileg az
iskolai életre felkészültek legyenek, va-
lamint rendelkezzenek az életkoruk-
nak megfelelõ keresztyén erkölcsi
értékekkel és magatartással.

A 2001/2002. tanévben nagyobb
buszt kellett vennünk, a Magvetõ
Református Általános Iskolával és
egyházközségünkkel közösen, mivel
mind óvodánk, mid iskolánk iránt
az érdeklõdés évrõl évre nõ.

Nevünk eredetérõl Nagy László fõ-
jegyzõ úr így írt 2001 júniusában,
új óvodaépületünket avató beszédé-
ben: A névválasztásban az az Ige
segített, ahol a Hajnalcsillagról úgy
esik említés, mint ami felkel a szí-
vünkben. „Jól teszitek, ha mit sötét he-

lyen világító lámpásra figyeltek, amíg
felragyog a nap, és felkel a hajnalcsil-
lag szívetekben.” (2Pét 1,19) Vagyis
a Hajnalcsillag felkelése egy új kor-
szak kezdetére utal, kicsiny kezdet,
de új kezdet. Felkelt, világít!

Ezúton szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik segítették
óvodánk fejlesztését munkájukkal,
pénzbeli vagy természetbeni ado-
mányaikkal, imádságaikkal. Külön
köszönjük Presbitériumunk támo-
gatását és Nagy László fõjegyzõ úr
segítségét, aki mind a mai napig szí-
vén viseli óvodánk sorsát.

„Gyermekek szája által is építed
hatalmadat.” (Zsolt 8,3)

„Megtartja az Úr mindazokat, akik Õt szeretik…” (Zsolt 145,20)

Sz

FIGYELMEZŐ

Kiss Sándor – Vadász György: A Magyar
Függetlenség emlékmûve. Budapest, 1994
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Református óvoda Vecsésen?

inek? Hol? Mibõl? Áradtak
a kérdések, felénk, de belõ-
lünk is.

Elég óvoda van Vecsésen, olyan
azonban, mely keresztyén elvekre épül,
nincs. Erre pedig igény mutatkozott.
Miért a kis református közösség épít-
sen óvodát egy városban, ahol négy
katolikus gyülekezet is van? Ez nem
lehet a mi feladatunk! Helyünk sincs,
anyagi gondjaink is mindennaposak,
a gyermekek száma Vecsésen sem nö-
vekszik.

De egymás után jelentkeztek a cse-
lekvésre késztetõ jelzések. Nagy Béla
tervezõ mérnök hitelben vállalta a ter-
vek elkészítését. Leültünk 2000 no-
vemberében a presbitériummal megbe-
szélni a kérdést és Béla buzdítására a
presbitérium többsége megszavazta az
óvoda építését.  Bátorított a 15 milliós
állami támogatás ígérete, sõt egy ma-
gánzó lángoló lelkesedése is, aki saját
telkét ajánlotta fel a falu közepén erre
a célra. A  dolgok menete azonban nem
volt ennyire egyszerû: a szerzõdés alá-
írására már nem került sor, mert az il-
letõ visszalépett. Ott álltunk a  gond-
dal, hogy hová építsük az óvodát?
Hamar kiderült, hogy csak egy le-
hetõség maradt: a templom kertje -
méghozzá úgy, hogy hozzáépítjük a
templomhoz. No de mit szól ehhez a
gyülekezet? Választanunk kellett: Ma-
radjon a szép templomocska magában,
halálos csendjében, vagy a jövendõ lár-
mája töltse be a templomkertet? Az
utóbbi mellett döntöttünk, azzal biz-
tatva a gyülekezetet, hogy a felépülõ
épület még a templom bõvítésének  le-
hetõségét is magában hordozza.

2000 karácsonyán bocsátottuk ki
az elsõ téglajegyeket. És a gyülekezet,
- de kívülállók is – megszégyenítõ lel-
kesedéssel áldoztak. Húsvétra fél mil-

lió forintunk volt, 2001 júniusában pe-
dig elkezdtük az építkezést.

 A nyár sok közmunkával, az ala-
pok és falak felhúzásával telt el. Köz-
ben az új épület szennyvízelvezetésével
a lelkészlakást is beköttettük. Ugyan-
ebben az évben helyére került a tetõ-
szerkezet, de februárban lettünk csak
készen a tetõzettel. Itt is két legyet
ütöttünk egy csapásra, mert egyúttal
a templom tetõszerkezetét is kijavítot-
tuk és  újra fedtük. Így szinte egyetlen
épületté vált a templom és az óvoda.
Ekkorra már többen kezdték hinni,
hogy mégis lesz valami a vecsési refor-
mátus óvodából  Az önkormányzat
küldöttsége a polgármesterrel az élen
megtekintette az építkezést, ami jóle-
sett és bátorító volt.

Tavaszra teljes erõvel beindult az
építkezés. Ez azt jelentette, hogy a
számlák erõsen halmozódtak, az anya-
giak pedig – érzéseink szerint, - min-
dig késve érkeztek. Sõt hamar kiderült,
hogy ha õszre készen akarunk lenni,
akkor húsz millió forint hitelt is fel kell
vennünk  - 15 %-os kamattal. A pres-
bitérium még ezt a  hallatlan felelõssé-
get is elvállalta a jó ügy érdekében. Ki-
derült azonban, hogy a bank számára
nem vagyunk hitelképes partner. Így
Istennek kellett gondoskodnia a továb-
biakról. Ekkor küldött egy 10 milliós
forintos örökséget, amit egy asszony
ajánlott fel 5 %-os kamatra az egyház-
községnek.

2002 szeptember l-re szinte min-
den helyére került. Augusztus utolsó
hetében az óvónõk és óvodások számá-
ra játszó-ismerkedõ hetet tartottunk,
amin a megnyitó ünnepségre is készül-
tek. Az ünnepségen Csiha Kálmán Er-
dély nyugalmazott püspöke hirdette az
Igét a tömött templomban. Az óvoda

aulájában, mely egy harmonikaajtó se-
gítségével összenyitható a templom-
mal, felcsendült az óvodások kedves
evangéliumi éneke. Ugyaninnen gyö-
nyörködhetett a gyülekezet azokban az
Istent dicsérõ kórusszámokban, melye-
ket  Hattem küldöttsége adott elõ. E
holland  városka református gyüleke-
zetei több millió forinttal járultak hoz-
zá a merész terv megvalósításához.

Szeptember l-ig 62,5 millió forin-
tot fordítottunk az építkezésre  Két
hónap alatt még tízmillió kifizetetlen
számlát kell kiegyenlítenünk és a szép
épület vakolása és színezése is hátra van
még.

Az önkormányzat anyagilag és er-
kölcsileg egyaránt segítette az óvodát
és annak megnyitását.

De azért is csak hálásak lehetünk,
hogy mások is sokféle módon támogat-
tak (perselyadománnyal, elõadások be-
vételének felajánlásával. stb.)

 Egy fontos kérdésre még választ
kell adnom. Miben lesz más ez az óvo-
da? Ökumenikus lesz? Csak reformá-
tus? Mi is tarthatunk benne hitokta-
tást? – kérdezte az egyik katolikus
kolléga. Minden kérdésre nemmel vá-
laszoltam. Értetlenül néztek rám és fe-
leletem nem biztos, hogy megnyug-
tatta õket: ebben az óvodában nem
lesznek református, római katolikus,
evangélikus… vagy ateista gyerekek.
Itt csak gyerekek lesznek, akiket Isten
annyira szeret, hogy közülük egyetlen
egynek az elvesztésébe sem nyugszik
bele. Ezért minden óvodapedagógus-
nak feladata, hogy türelmével, kedves-
ségével, szavaival és tetteivel, állandó-
an hittanórát tartson. Ha ez a nehéz
feladat sikerül, akkor tölti be szerepét
a Vecsési Református Óvoda.

Kérjük, hogy ebben segítsen peda-
gógust, szülõt és gyülekezetet az Isten!

Czövek Olivér

M

FIGYELMEZŐ



22

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
A Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
Budapest

Tisztelt Fõtiszteletû Püspök Úr!

A legjelentõsebb vallási és világi erkölcsi rendszerek egyetértenek abban, hogy minden ember egyenlõ méltósággal rendelkezõ
erkölcsi lény, ezért az embert méltóságában megsérteni bûn. A Biblia azt tanítja, hogy szeretni és tisztelni kell felebarátainkat. Ez a
parancsolat egyetemes, minden emberre egyaránt vonatkozik. A magyar Alkotmányban is megjelenik ez a szellemiség: „A Magyar
Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, neve-
zetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerin-
ti különbségtétel nélkül.” Egy bekezdéssel késõbb az Alkotmány azt is egyértelmûvé teszi, hogy az emberek bármilyen hátrányos
megkülönböztetését szigorúan bünteti a törvény.

Mindannyian, vallásos és nem vallásos magyar állampolgárok, ismerünk olyan eseteket, amikor sérül az emberi méltóság a
mindennapi életben. Miközben egyes elõítéletek örvendetesen elhalványulnak, mások folyamatosan erõsödnek, és ma már a békés
egymás mellett élés lehetõségég fenyegetik. A legnagyobb veszélyt napjainkban a magyarországi romákkal szembeni elõítélet je-
lenti. Az utóbbi évtizedekben felerõsödött folyamatban az elutasító magatartás, nem ritkán, nyílt kirekesztéshez vezet.

Akik felelõsségteljesen és emberségesen gondolkodnak, jól tudják, hogy mekkora a baj. Míg a fiatalság teljes korosztályának
70 százaléka érettségihez jut, addig a cigány fiataloknál 10 százalék sincs ez az arány. Egyetemre már csak néhány százalékuk
kerül. A magyarországi romák átlagosan rövidebb ideig élnek, mint nem roma kortársaik, többségük nem jut megfelelõ munká-
hoz, és szinte kivétel nélkül megtapasztalják életük során a hátrányos megkülönböztetés valamilyen formáját.

Sokan azzal nyugtatgatják a lelkiismeretüket, hogy mindezekért elsõsorban maguk az érintettek a felelõsek. Miért nem tanulnak,
miért nem dolgoznak? – kérdezik. Ez a kérdés azonban figyelmen kívül hagyja azt az elemi tényt, hogy senki nem törekszik önszántából
arra, hogy a saját életét megkeserítse. A romák tömeges leszakadása és hátrányos helyzete nem a romák egyéni döntéseivel, hanem
alapvetõen társadalmi okokkal magyarázható. Az elszegényedés és a kiúttalanság örvényébõl saját erõbõl nem lehet kitörni.

Még kevésbé lehet a gyerekeket felelõsség tenni, azért, mert áldozattá válnak. A gyerekek nem tehetnek semmirõl. Ezért
mindazoknak, akik tetteikkel és szavaikkal hatással lehetnek a társadalmi folyamatokra, és ezzel kedvezõen tudják befolyásolni az
emberek meggyõzõdését, össze kell fogniuk. Politikusoknak, értelmiségieknek, egyházi vezetõknek, civil szervezeteknek és újság-
íróknak szövetséget kell kötniük azzal az elhatározással, hogy visszaadják az esélyt egy hátrányos helyzetben élõ népcsoport tagjai-
nak. Meg kell teremtenünk a teljesebb élet feltételeit a magyarországi romáknak is, akik Istennek éppen olyan kedves gyermekei,
mint a nem romák, és az Alkotmány éppen úgy védi õket, mint a többséghez tartozókat.

Oktatási miniszterként felajánlom minden segítségemet, hogy ez a remélt fordulat bekövetkezzen. A jászladányi általános
iskola ügye azt bizonyítja, hogy nem szabad tovább késlekedni. A minisztérium olyan pozitív kezdeményezéssel áll elõ, amely
minden érintett szülõ és gyerek jogos igényére válaszol.

Az Oktatási Minisztérium kiemelten támogatja a minõségi oktatás megteremtését, de határozottan nemet mond a bõrszín
szerinti megkülönböztetésre. Nem emelhetünk falakat a gyerekek közé. Nem kerülhetnek szembe egymással a szegények és a
gazdagok, a vidékiek és a fõvárosiak, a vallásosak és a nem vallásosak, a romák és a nem romák. Egy Magyarország van, közös
felelõsségünk, hogy a társadalom ne szakadjon darabjaira. Minden szülõnek a saját gyermeke a legfontosabb. Természetes, hogy
valamennyien olyan iskolába szeretnénk járatni a gyerekeinket, amelyik nyugodt és barátságos légkörben készít fel a középiskolai
továbbtanulásra. Ezt az esélyt azonban minden gyereknek meg kell adni, mert minden gyerek egyformán fontos.

A jászladányi magániskola nem kezdhette meg törvényesen a mûködését. Két héttel a tanévkezdés után viszont már nem a létre-
jött jogi helyzet elemzése a legfontosabb feladatunk. Most cselekvésre van szükség, olyan tettekre, amelyek békességet teremthetnek
egy felzaklatott közösségben, lebontják a diákok közé emelt falakat, és egyformán segítik minden gyerek jövõbeli boldogulását. Ezért az
Oktatási Minisztérium az integrációt segítõ, minõségi oktatásfejlesztés komplex csomagját ajánlja a jászladányi közösségnek.

Ha Jászladányban helyre is áll a békesség, akkor sem lehetünk elégedettek. Az ország számtalan településérõl érkeznek a
hírek, amelyek azt jelzik, hogy a jászladányihoz hasonló helyzet máshol is kialakulhat. Ha most nem tudjuk megállítani ezt a
folyamatot, holnap már késõ lesz. Ezt a levelet azért írom, mert partnereket keresünk az Oktatási Minisztérium lehetõségeit messze
meghaladó, átfogó program beindításához.

Ezúton kérem a magyarországi egyházak vezetõit, hogy vallási tanításuknak és erkölcsi értékrendjüknek megfelelõen hirdes-
sék minél hangosabban és egyértelmûen: a romákat és a nem romákat nem szabad szétválasztani. Kérem, hogy határozottan lépje-
nek fel õk is, a templomokban és az iskolákban, az egyetemes értékek és az emberei méltóság védelme érdekében. Az Alkotmány
elõírásának, a könyörület és a felebaráti szeretet parancsának engedelmeskedve, oldjuk meg közösen Magyarország legnagyobb
társadalmi problémáját.

Budapest, 2002. szeptember 19.
Tisztelettel: Magyar Bálint
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Tisztelt Magyar Bálint miniszter úrnak
Oktatási Minisztérium
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház
és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetõi örömmel fogadják azt a tényt, hogy Miniszter úr
segítségünket kéri Magyarország „legnagyobb társadalmi problémájának” megoldásához, félretéve azt a vá-
lasztási kampány idõszakában sokak által hangoztatott véleményt, hogy az egyházak tartsák távol magukat
a politikai és társadalmi kérdésektõl.

Szeretnénk biztosítani Önt, hogy a történelmi egyházak nem csupán a jászladányi eset kapcsán figyeltek
fel a magyarországi cigányság problémájára, hanem lelkipásztoraink, lelkészeink és az õ munkatársaik már
több évtizede fáradoznak a cigány lakosság felzárkóztatásán. Ezt bizonyítja, hogy a cigány családok lelki
gondozása mellett anyagi segítséget nyújtunk a legrászorultabbaknak, tevékeny szerepet vállalunk a roma
származású gyermekek taníttatásában és továbbtanuláshoz segítésében, a helyi önkormányzatokkal és a mun-
kaügyi központokkal közösen több helyen szervezünk szakképzéseket romák számára, elõsegítve ezzel mun-
kához jutásukat. De számos eredményt tudunk felmutatni a magyarság és a cigányság között épülõ fal le-
bontásában is.

Eddigi kezdeményezéseink és azok pozitív eredményei ugyan nem kaptak olyan országos nyilvánosságot,
mint az Ön által hozzánk intézett levél, de a helyi közösségek számára nagyon is jelentõsek és hozzájárulnak
a cigányok és nem cigányok békésebb együttéléséhez és a cigányok felemelkedéséhez.

Biztosíthatjuk Önt arról, hogy a magyarországi cigányság körében végzett munkánkat – küldetésünknek
megfelelõen – a továbbiakban is folytatni fogjuk.

Örömmel vesszük, ha mások is támogatni akarják már megkezdett és ezután induló kezdeményezésein-
ket. S ha a mindenkori kormány is támogatásáról biztosítja egyházainkat ebben a szolgálatban, akkor a re-
mélt eredmény elõbb valósulhat meg.

Készek vagyunk mindazokkal együttmûködni, akik fontosnak tekintik a probléma mielõbbi megoldását,
és õszinte a szándékuk, hogy hosszabb távon is a cigányság felemelkedésén fáradozzanak.

Õszinte tisztelettel:

Budapest, 2002. szeptember 26.

Dr. Seregély István érsek,
a Magyar Katolikus Püspöki

Konferencia elnöke

D. Szebik Imre,
a Magyarországi Evangélikus

Egyház püspök-elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv,
a Magyarországi Református Egyház

Zsinatának lelkészi elnöke

Tordai Péter,
a Magyarországi Zsidó

Hitközségek Szövetsége elnöke



24

ert mit használ az em-
bernek ha az egész vi-
lágot megnyeri , lelké-

ben pedig kárt vall? Vagy mit adhat
az ember váltságdíjul a lelkéért?”
[Mt. 16,26]

Ígérgetnek és megint ígérget-
nek. S megint pénzt ígérnek. A
képernyõn épp egy bajszos úri-
ember [ember] mutatja be a re-
ceptet, hogy hogyan lehet pénzt
vinni Baranyába: oda kell sza-
vazni, s máris gurulnak a forin-
tok. Lehet építkezésbe kezdeni

vagy éppen azt befejezni. Az ígé-
reteket pedig be kell tartani. Per-
sze azt is reklámozzák, hogy be-
tartják az ígéretet. Mi tudjuk,
hogy így volt ez 1998-ban is. Igaz
nem Baranyában.

Az öntudatos választó azonban
programokra szavaz. Megnézi, hogy
saját kisebb és tágabb közösségének
a [nemcsak anyagi] boldogulásához
melyik program járul hozzá a leg-
teljesebb módon. Ezért sem engedik
a programokat megismertetni. Így
kilóg a lónak az a bizonyos szerve.
A megélhetési honfi pillanatnyi elõ-

„M
nyét keresi, s várja a haza guruló fo-
rintokat.

„Ne szavazz a hasadra! Nem lá-
tod, hogy kifordul a jobb érzésûek
gyomra?” – kiált fel óhatatlanul is
az ember. Mennyi szépet – utat,
épületet, egyházat, gyülekezetet –
lehetne építeni, ha nem lennének
a saját hasukra figyelõk. Tudjuk
azonban, hogy a megélhetésiek
sokan vannak, s õk is tudják. Ezért
ígérgetnek. Mi pedig könyörgünk
a megújulásért és bízunk a vala-
mikori plakát szövegének igazá-
ban:

Guruló forintok – azaz 2002 a választások éve
Papp Kornél

A 39,5 MFt nyomában

 közelmúlt idõszakában több
személy, több helyen olyan írá-
sokat hozott nyilvánosságra,

mely Egyházkerületünk iskolaügyét rossz
színben tünteti fel, gazdálkodásában
törvénysértéseket sejtet, sõt egyenesen
azzal vádol, hogy mintegy 39 millió
forintnyi iskolaügyi támogatást nem
szabályosan, nem a címzettek támoga-
tására használt fel.

A Magyar Református Nevelés
2002. májusában egy zsinati könyvvizs-
gálói jelentésbõl azt a részt teszi közzé,
mely szerint „a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület 1996 és 2000 között

a közoktatási intézmények részére to-
vábbutalandó állami pénzeszközbõl
39.511.277 forintot nem utalt ki
2000. december 31-ig. Ezen kötelezett-
ség fedezetéül 2000. december 31-én az
egyházkerület oktatási bankszámláján
4. 880.422 forint volt”.

A Dunamelléki Református Egy-
házkerület Iskolaügyi - Gazdasági Bi-
zottsága azonnal megvizsgálta a közlés
valóságtartalmát és megállapította, hogy
az nem felel meg a tényeknek. Ezért nyil-
vános helyreigazítási kérelemmel fordult
a Magyar Református Neveléshez, ame-
lyet az azonban úgy közölt, hogy Papp

Kornél négy oldalas kommentárt fûzött
hozzá, melyben megismételte ugyanezen
vádakat. Ezen információkat vette át
Isépy Gábor, aki egyenesen ezt írja „tá-
jékoztatója” egyéb iránt is megengedhe-
tetlen hangú stílusában: „Ejha! Lóri
bácsi, Misi Mágus hol a zsozsó?” Miu-
tán tudomásunkra jutott, hogy iromá-
nyát, (melynek már a címe is megtévesztõ
Dunamelléki Református Hírlevél

& Tájákoztató Magazin) nagy egy-
házi nyilvánosságra elõtt terjesztette, és
terjeszti, szükségesnek tartjuk ugyanilyen
nyilvánosság elõtt dokumentumokkal
alátámasztva a fenti rágalmakat cáfolni.

A Dunamelléki Egyházkerület Püspöki Hivatala szeptember végén – 5 hónap után reagált a közokta-
tási kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló hites könyvvizsgálói jelentésre, pontosabban annak köz-
lésére a Magyar Református Nevelés hasábjain. Egy vaskos levelet juttatott el az oktatási intézmények
részére. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Püspöki Hivatal „Tájékoztató”-ját:

„Tájékoztató

A

FIGYELMEZŐ

Товарищи конец!



25

A negatív, lejárató kampány hangnem-
ét és stílusát elítélve és azt nem követve
tájékoztatjuk a valós tényekrõl az egy-
házkerület közösségét. A Zsinat két
lépcsõben vizsgálta meg az általa vagy
rajta keresztül küldött iskolaügyi vonat-
kozású támogatások egyházkerületi fel-
használását.

Az elsõ szakaszban az 1999-2000.
évi felhasználását vizsgálták. A könyv-
vizsgálatot Nagyné Gyõri Sára a
kunhegyesi református lelkipásztor fele-
sége végezte. Könyvvizsgálata eredményé-
rõl a Dunamelléki Egyházkerület Püs-
pöki Hivatalában 2001. január 25-én
feljegyzés készült, mely a következõ mon-
dattal fejezõdik be: „Megállapítható,
hogy 2000-ben és 1999-ben együttesen
1.615.487 Ft-tal többet utalt át az
intézmények felé a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Iskolaügyi Szerve-
zete, mint a Zsinat által küldött kiegé-
szítõ támogatás összege volt. (1. sz.
melléklet).

Ezzel szemben két és fél hónappal
késõbb ugyanezen könyvvizsgáló jelenté-
se végén a Dunamellékrõl a következõ-
ket írja: „Megállapítom továbbá, hogy
a 33.416.712 forint fedezetéül csak

4.880.422 forint volt az egyházkerület
oktatási bankszámláján 2000. 12. 31-
én” (2.  sz. melléklet).

Számunkra már ekkor nyilvánvaló
volt, hogy az általa végzett könyvvizs-
gálat valószínûleg a nem megfelelõ vizs-
gálati módszer miatt súlyos ellentmon-
dásokat tartalmaz.

A második szakaszban az 1996-
97-98-as idõszakot vizsgálta ugyanõ.
Ezen vizsgálat, valamint a már emlí-
tett elõzõ két éves vizsgálat összegzéseként
írta le a Magyar Református Nevelés
által idézett mintegy 35 milliónyi fel
nem használt pénzeszközre vonatkozó
megállapítását.

Ekkor került sor az egyházkerület
által elrendelt ellenõrzésre, mely a könyv-
vizsgálói megállapítástól teljesen eltérõ
eredményt hozott (3. sz. melléklet). Ezen
tények megismerése után fordult az egy-
házkerület Iskolaügyi-Gazdasági Bi-
zottsága a Magyar Református Nevelés-
hez, kérve a hivatalos helyreigazítást (4.
sz. melléklet).

Összegezve megállapítható, hogy a
Papp Kornél által „Kétely???” címû
négy oldalas kommentárjában leírtak
egyoldalú, rosszindulatú, lejárató célzat-

tal megszerkesztett szövegek, melynek
különösen is visszataszító részletében a
szerzõ azt sejteti, hogy egyházkerületünk
volt könyvelõje Molnár Tamás sajnála-
tos halála („…önkezével vetett véget éle-
tének”- idézet Papp Kornél cikkébõl),
valamint az általa nyújtott adatszolgál-
tatás között ok-okozati összefüggés lehet.
Papp Kornél minden engedély és felha-
talmazás nélkül a Dunamelléki Egyház-
kerület iskolaügyének részletes gazdálko-
dási adatait, annak torzított valóságot
nem tükrözõ formájában közzé tette.

Egyházkerületünk a 2002. szeptem-
ber 11-i Zsinat Elnökségi Tanács ülé-
sén tiltakozott a törvénysértõ, egyházke-
rületünket lejárató, rosz-szindulatú
rágalmak nyilvános terjesztése s ezáltal
az egyházi közvélemény megtévesztése el-
len, megkezdve az elõkészületeket jogi lé-
pések megtételére ez ügyben.

Az Isépy Gábor által leírt lejárató
célzatú keresztény emberhez méltatlan
megfogalmazású és lelkületû állítások
cáfolatára a legrövidebb idõn belül sor
kerül.

2002. szeptember 1
Dunamelléki Egyházkerület

Püspöki Hivatala”

Nincs kétely! – A könyvvizsgáló védelmében

A „Dunamelléki Egyházkerület Püspöki Hivatala” 2002. szeptember 1-jén (vasárnap!) dolgozott. Gyorsan kel-
lett reagálni a Magyar Református Nevelés augusztus 31-én délután megjelent IV. évfolyam 1. számának 13-16.
oldalán megjelenõ „Kétely???” c. írásra.  Bizonyára a nagy sietségnek tudható be az, hogy ismét fejléc, iktató-
szám, pecsét és aláírás nélkül kerülhetett ki egy levél A HIVATAL-ból.

Az irat 6. bekezdése a könyvvizsgálóról a következõ megjegyzést tartalmazza: „az általa végzett könyvvizs-
gálat valószínûleg a nem megfelelõ vizsgálati módszer miatt súlyos ellentmondásokat tartalmaz”.

A módszer tökéletesítése érdekében közös gondolkozásra hívjuk a Tisztelt Olvasót.  A 2001. április 4-én
keltezett könyvvizsgálói jelentés (a Dunamelléki Református Egyházkerület 1999. és 2000. évi kiegészítõ támo-
gatás pénzügyi kiutalásának teljesítésérõl) 3. oldalán a következõket olvashatjuk:

„A Dunamelléki Református Egyházkerület 1999. évi kiegészítõ támogatás felhasználását négy féle kategóriá-
ba lehet sorolni:

Intézmények részére kiutalás kiegészítõ támogatásként 465.466.942 Ft
Intézmények részére utalás, de nem kiegészítõ támogatás a forrása 1.908.620 Ft
Nem intézményeknek átadás   12.940.000 Ft
Bank költség        757.728 Ft
Összesen: 481.073.290 Ft
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Megjegyzem minőségi bérpótlékot külön utalta a Közigazgatási Hivatal és nem erre a bankszámlára
érkezett. Nem lehet az 1.908.620 Ft kiutalást kiegészítõ normatíva átadásaként figyelembe venni, vala-
mint a 12.940.000 Ft felhasználását sem.

Összesen 14.848.620 Ft felhasználása nem volt jogszerû a Dunamelléki Református Egyházkerületnél 1999-ben.

Az 1999. évi jogszerûtlen felhasználást képezõ tételek:
1./ 1999.01.04. Utalás technikai ügyfélnek 500.000 Ft
2./ 1999.01.14. A könyvelõ kérdésemre adott válasza: „gépjármű” 3.400.000 Ft
3./ 1999.03.01. Utalás technikai ügyfélnek 200.000 Ft
4./ 1999.03.23. Utalás technikai ügyfélnek 100.000 Ft
5./ 1999.03.24. Utalás technikai ügyfélnek 75.000 Ft
6./ 1999.04.19. Utalás technikai ügyfélnek 762.000 Ft
7./ 1999.05.04. Utalás technikai ügyfélnek 1.500.000 Ft
8./ 1999.05.27. Utalás technikai ügyfélnek 418.000 Ft
9./ 1999.06.17. A könyvelésben nincs megnevezve, hogy kinek 60.000 Ft
10./ 1999.07.27. A könyvelésben nincs megnevezve, hogy kinek 3.400.000 Ft
11./ 1999.07.29. A könyvelésben nincs megnevezve, hogy kinek 40.000 Ft
12./ 1999.08.09. Utalás technikai ügyfélnek 50.000 Ft
13./ 1999.08.14. Utalás technikai ügyfélnek 200.000 Ft
14./ 1999.09.30. Utalás Csákvár önkormányzatának 2.000.000 Ft
15./ 1999.11.02. Könyvelésben nincs megjelölve 50.000 Ft
16./ 1999.11.16. Könyvelésben nincs megjelölve 85.000 Ft
17./ 1999.12.14. Könyvelésben nincs megjelölve 50.000 Ft
18./ 1999.03.16. Baár Madas minőségi bérpótlék 971.724 Ft
19./ 1999.03.16. Lónyay Utcai Ref. Gimnázium  minőségi bérpótlék 642.343 Ft
20./ 1999.03.16. TÁBITA Diakónusképzõ minőségi bérpótlék 294.553 Ft
Összesen: 14.848.620 Ft”

7 esetben nincs megnevezés, hogy kinek számára juttatták el az adott összeget. 9 tétel kedvezményezettjénél
a „technikai ügyfél” megnevezés szerepel. 3 esetben bizonyíthatóan a külön támogatásként érkezõ minőségi bér-
pótlékot számolták el kiegészítõ támogatásként. 1 esetben egy önkormányzat számára történt meg az átutalás,
nem ismeretes, hogy mi a teljesítés oka. Ha netalántán ingatlanvásárlás, akkor a megvásárolt ingatlan kinek a
tulajdonába került.

5 könyvelési kartont A HIVATAL nem nyújtott át a könyvvizsgálónak (20., 22., 23., 26. és 33. számú). A
fenti összegek jó részét ezekre a kartonokra könyvelték. Az bizonyos, hogy ezek a kartonok nem református
oktatási intézményeket rejtenek, hisz azok természetesen külön kartonnal rendelkeznek, melyekbe a könyvvizs-
gáló betekintést nyerhetett. Ha nem intézményt és fenntartót takarnak a kartonok, akkor kit vagy mit?

Tisztelettel kérdezzük: milyen helyes könyvvizsgálati módszerrel vizsgálhatóak az át nem adott kartonok? Keres-
sünk látnoki képességekkel megáldott könyvvizsgálót? S most csak a jogszerûtlen felhasználás 37 %-ról szóltunk.

A „Tájékoztató” 9. bekezdése „visszataszító”-nak nevezi a „Kétely???” c. írás egy részletét: „Az elsõ könyvvizsgá-
lat elvégzése után az adatokat átadó könyvelõt is elbocsátották. Most hallhattuk a hírt, hogy megrendítõen fiatalon elhunyt. A
hírek szerint önkezével vetett véget életének. Igen tehetséges gazdasági szakembert veszítettünk el, ki áldozatos szolgálatot vég-
zett egyházának.” Az idézet minden egyes mondata tényt közöl. E sorok szerzője kijelenti, hogy semmiféle
egyéb összefüggést nem közölt és nem is sejtetett e mondatok megfogalmazásával. Kiemelte viszont a
nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatalember szakmai nagyságát. (Minden bizonnyal egyházunk a jövõben
számított volna gondos munkájára. Mindazonáltal furcsa A HIVATAL önmarcangolása e kérdésben.

A Szerzõ nem tekint aggodalommal a jogi vizsgálat lehetõségére, legalábbis annak beígérésére. Nem fenye-
getésként értékeli A HIVATAL kilátásba helyezett lépéseit, hanem lehetõségként, hisz végre megismerhetővé
válhat a 39.511.277 Ft sorsa.
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Kiss László (1932-2002)

evallom, még nem tudtam eldönteni, mi volt nehezebb: akkor egyetlen intézményünkben a túlélést szinte mûvészi
szinten mûvelni, vagy most a születés vajúdásával járó megpróbáltatásokat elviselni.” [Kiss László]

Laci bácsi elment. 2002. október 8-án adta vissza lelkét Teremtõjének. 46 esztendeig szolgálhatta a reformá-
tus oktatásügyet. Minden területen kiváló munkát végzett, elsõsorban mégis pedagógusként él több nemzedék

emlékezetében. Több száz diák számára Õ testesítette meg a tanár fogalmát. Tanítványainak mindig szívesen segített problémáik
megoldásában – ha kellett, saját szabadidejének rovására is. Kitûnõ osztályfõnök volt, aki szeretettel és kellõ szigorral vezette
osztályait. Figyelemmel kísérte minden tárgyból munkájukat, segített magánéleti gondjaik megoldásában, ha igényelték. Igaz-
gatóként is elsõsorban emberségével hatott. Úgy vezette a tantestületet is, mint egy jó osztályfõnök az osztályát. Fõtanácsosként
sok bölcsességgel végezte az újraindított iskolákban a tanácsadás nehéz feladatait.

1932. június 27-én született Debrecenben. 1947-ben iratkozott be a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába.
1952-tõl járt a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, s 1956-ban végezte el a matematika-fizika szakot. Ez év õszétõl a református
gimnázium tanára. 1979-1987. között igazgatóhelyettes, majd 1993-ban történt nyugdíjazásáig igazgató. (Idõközben inter-
nátusvezetõként is dolgozott.) 1994-2001. között a Tiszántúli Református Egyházkerület iskolaügyi fõtanácsosa, majd az újra-
induló Dóczy igazgatójának tanácsadója. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1998-ban emberi és hitbeli magatartását
az Imre Sándor-díj odaítélésével méltatta. Elsõként Laci bácsi vehette át a legfõbb református pedagógus kitüntetést.

Laci bácsi! Tudjuk: KISZ = Következetesség, Igényesség, Szeretet. Erre biztosan emlékszik Mezõcsát, Pápa és Csurgó.
Köszönjük a mosolyt! S mindent köszönünk!

Papp Kornél

„B

†      †      †

Avasi Béla (1922-2002)
alottak napjára készülõdve szomorú kötelességemnek érzem, hogy a református közösségnek oly nagy szolgálatot
tett, nemrég elhunyt Avasi Béla tanár úrról a nagyobb nyilvánosság elõtt is megemlékezzem.

Talán nem mindenki tudja, hogy volt õ, s milyen szolgálatot tett református közösségünknek. Zeneszerzõ, népze-
nekutató, zeneelmélet tanár volt. Széleskörû tevékenységérõl a Brockhaus Riemann Zenei lexikonból még több min-

dent megtudhatunk, de arról még e lexikon sem ír, hogy az 1948-ban megjelent Énekeskönyvünk valamennyi dallamát Avasi
tanár úr látta el egynemû karokra szánt harmóniákkal. Zsoltáraink, dicséreteink így egynemû karok számára is 3-4 szólamban
énekelhetõ kórusokká váltak. Ehhez fogható zenei vállalkozás az elmúlt évtizedekben református közösségünkben nem volt.

Nagy feladat, nagy kihívás, óriási munka volt. Köszönet és hála érte.
Mikor a 90-es években a református egyház visszakapta iskoláit, égetõen nagy szükségét éreztem könnyen énekelhetõ,

egynemû karokra szánt kórusmûveknek, mert sajnos csak kevés iskola dicsekedhetett olyan kórussal, amelyik a gyülekezetekben
meglévõ 4 szólamú vegyes karokkal is megbirkózott. Ilyen egynemû kari gyûjtemény nem volt, s ma sincs. Milyen kár, hogy
azokban az években, s azóta sem futotta az erõbõl egy hivatalos válogatás megjelentetésére, csak egy belsõ használatra készült
kiadványra.

Egész életét a zene töltötte ki. „Nem panaszkodhatom, egész életemben azzal foglalkoztam, amit szerettem ami érdekelt” – mondta
egyszer.

Mint tanító kezdte pályafutását Vargán. Késõbb a Zeneakadémián tanult, s 1950-tõl közvetlen munkatársa lett Lajtha Lász-
ló zeneszerzõnek, aki bevonta õt népdalgyûjtõ s rendszerezõ munkájába. A Néprajzi Múzeum népzenei osztályán dolgozott soká-
ig, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola tanára s az Ének-zene Tanszék vezetõje lett.

A fõiskola tudományos kiadványa, a Tudományos Közlemények rendszeresen jelentette meg tanulmányait, köztük a leg-
kedvesebbet, a Trisztán-akkord elemzését is.

Zeneszerzéssel régóta foglalkozott, felejthetetlen kórusmûve a Juhász Gyula versére írt Öregek altatója címû. De írt tan-
könyveket is. A tanárjelölteknek szánt Zeneelmélet 1. és az Ének tankönyv nagy hozzáértésrõl, más mûvészetek és tudományok
terén szerzett jártasságról és a jövõ nemzedékért érzett felelõsségrõl tesz tanúbizonyságot.

Tudományos tevékenysége mellett igazi tanár is volt. Akiket tanított, nem feledhetik az órák jó hangulatát, a személyes
találkozások közvetlenségét, utánozhatatlan humorát, ami meggyõzõdésem szerint csak a legjobb tanárok sajátja.

Szinte fáradhatatlan volt. Mindennek a legapróbb részletekig utánajárt. Haláláig dolgozott. Bartók nõi karainak hangnem-
váltásaival foglalkozott az utolsó hónapokban. Sajnos ezek az elemzések már csak kéziratban, töredékekben létezhetnek.

Mindig türelemre, ugyanakkor elégedetlenségre is intett.
Sokat tanultam tõle. A szakmai ismereteken túl az élet szeretetét, a világra való nyitottságot, a tisztességes munka szigorát,

az elnézõ szeretetet, a hosszú türelmet s az önzetlen barátságot.
Vajon az én generációm mennyit tud ezekbõl továbbadni a jövõ nemzedéknek?

Gellénné Körözsi Eszter

H
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