
1

Magyar Református Nevelés
református pedagógiai szaklap

IV. évf.
6. szám

2003. szeptember

A TARTALOMBÓL:

Országos Református
Tanévnyitó

Tiszakécske, 2003.
augusztus 30.

Új intézményeink –
Németh Péter

A dombóvári Margaréta
Református Óvoda

Kun Katalin:
A tatabányai Kenderke

Alapfokú Mûvészeti
Iskola

A református hittan
érettségi vizsga részletes

követelményei

A Református Pedagó-
giai Intézet tankönyvei
-20 % kedvezménnyel!

Borító: A török háborúk



2

K

SZÓ-SZÉK

edves Diákok! Kedves Tanár-
társak!

Tisztelt egyházi és világi Elöljárók!
Kedves Vendégek!

A mai országos református tan-
évnyitó ünnepségen a régi és az új
mezsgyéjén állunk. Jogilag még a
2002/2003-as tanév utolsó napjai
telnek, tehát még az elõzõ tanévben
vagyunk. Szívünkben, lelkünkben,
iskoláinkban, és most itt a tiszakécskei
református templomban viszont már
az eljövendõ, új 2003/2004-es tan-
évre készülünk. Minden elhívatott
pedagógus számára ünnep a mai
nap – a tanévnyitó –, és minden be-
levaló református diák sóvárogva
tekint vissza a tovatûnõ hosszú nyári
szünetre, és nem biztos, hogy várja
az új tanévet. Valljuk meg, ez így
van rendjén.

A mai ünnepi istentiszteleten ta-
lálkozik a régi és az új, a leköszönõ
és a továbbmenõ, a lezárt és a meg-
nyitandó. A több éves vagy évtize-
des pedagógus gyakorlattal ren-
delkezõknek rutinszerû eseménynek
tûnhet a tanévnyitó évrõl évre is-
métlõdõ protokolluma. Most tehát
itt állunk egy rutinszerûnek tûnõ –
mi úgy nevezzük, hogy immár ha-
gyományos – eseményen. De döb-
benjünk rá, hogy sokkal több tör-
ténik itt, mint amit gondolnánk. Az
ó és az új találkozik. Jelképes talál-
kozás ez, amely üzenetet hordoz.
Üzen nektek kedves tanulók, akik
nagyon jól megvoltatok a nyáron
iskola nélkül is, üzen nekünk neve-
lõknek, akiknek –valljuk be õszin-
tén- már hiányzott az iskolaépüle-

tünk illata, a gyermekzsivaj, a kol-
légák társasága, üzen nektek kedves
szülõk, akik a jövõ iránti aggoda-
lommal bocsátjátok vissza kollégiu-
mainkba gyermekeiteket, de üzen a
fenntartó gyülekezeteknek, nagyobb
egyházi közösségeinknek, és ha jól
megnézzük, üzen elöljáróinknak is.

Keressük meg ezeket az üzene-
teket, és ki-ki tarsolyában vigye
haza útravalóul az elõttünk álló tan-
évre!

Az üzenet elsõ gondolataként
vizsgáljuk meg, hogy Isten igéje ho-
gyan vélekedik az ó és az új talál-
kozásáról.

Több helyen olvashatunk errõl,
leginkább az ó és új ember vonat-
kozásában. Most mégis egy olyan
intelmet szeretnék elétek hozni,
amelyben Isten igéje tiltóan szól
hozzánk. „Ne tegyetek foltot új posztó-
ból régi ruhára, mert a toldás kitép a
ruhából, és még csúnyább szakadás tá-
mad. Új bort se töltsetek régi tömlõbe,
mert a tömlõ szétreped: a bor is kiömlik,
a tömlõ is elpusztul; hanem az új bort
új tömlõbe töltsétek, és akkor mindkettõ
megmarad” (Mt. 9:16-17 alapján).

Adjátok meg az újnak a maga
méltóságát, és ne veszélyeztessétek
az újat a régiekkel, szól az üzenet.
Merjük ezt a tanévet új reménység-
gel, bizakodóan kezdeni, abban a
tudatban, hogy az elõzõt lezártuk,
értékeltük, tanulságait levontuk és
nem hozzuk át a terheit, gondjait az
új tanévre. Hacsak nem befejezen-
dõ felújításról van szó, vagy meg-
kezdett építkezésrõl. Merjük le-
tenni, elfelejteni azokat a sérelmeket,
gondokat, aggodalmakat, amelyek
terheltek bennünket az elmúlt esz-

tendõben, s merjünk megújulva,
hittel nekivágni az újnak.

Mi jogosít fel bennünket erre a
bizakodásra és reménységre?

Elõször is az a tudat, hogy a csa-
ládban, a gyülekezetekben és szer-
vezett formában oktatási és nevelési
intézményeinkben végzett keresz-
tyén nevelés nem átvállalt feladat,
hanem  Istentõl kapott missziói meg-
bízatás. Mint ilyen, bizonyosságunk
lehet afelõl, hogy ha hittel és lélek-
kel végezzük munkánkat, azon Is-
ten áldása lesz. Azt soha sem ígérte,
hogy könnyû lesz az életünk, azt vi-
szont igen, hogy velünk marad és
megáldja munkánkat.

Bizakodásra és reménységre jo-
gosít fel bennünket az is, hogy re-
formátus oktatási intézményrend-
szerünk gyarapszik, és az igény az
egyházi iskoláztatás iránt egyre nõ.
Ha tekintetünket egy kicsit maga-
sabbra emeljük, hogy távolabb lás-
sunk, akkor azt mondhatjuk, hogy
a Kárpát-medencében található kö-
zel 130 református oktatási intéz-
mény a maga közel 30 ezres tanu-
lóifjúságával, az itt dolgozó közel
2700 nevelõvel, a tanulóinkhoz köz-
vetlenül kapcsolódó közel 30 ezer
családdal és a gyülekezeti háttérrel
immáron jelentõs erõt képvisel, de
csak akkor, ha közös akaraton va-
gyunk, és képesek leszünk megsok-
szorozóan összeadni kevés erõnket.

Intézményrendszerünk az újjá-
születés utáni serdülõkorba lépett, s
mint ilyen, a külsõ fejlõdés után
most a legfogékonyabb és leginkább
igényli a belsõ, tartalmi fejlõdést.
Fordítsunk nagy gondot a belsõ fej-
lõdésre, lelki és közösségi gyarapo-
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dásra, amelyben hordozni és végez-
ni tudjuk azt a missziót, amelyet Is-
ten ránk bízott.

Bizakodásra és reménységre jo-
gosít fel bennünket az is, hogy jól-
lehet a magyar közoktatásban sok
minden változott az elmúlt hóna-
pokban, örömmel jelentem, hogy
nevelési elveink nem változtak a
nyár folyamán. Hiszünk a keresz-
tyén pedagógia értékállóságában, és
látjuk azt, hogy ez nemcsak Európá-
ban hiánycikk, de sajnos hiánycikk
ez idehaza is.

Amikor már elég nagy a biza-
kodásunk és reménységünk, akkor
tekintsünk elõre, és vegyük számba
azokat a feladatokat és teendõket,
amelyek az új tanévben várnak ránk!

Talán a pedagógus társadalom
még nem is mérte fel igazán, hogy
milyen és mennyi feladata lesz eb-
ben a tanévben. Csak ízelítõként:

- Az új közoktatási törvényt meg
kell ismerni és megszokni, rendelke-
zéseit igyekezni megérteni. Ez nem
lesz könnyû feladat, mert sok olyan
rendelkezése van a törvénynek, amely-
lyel nem tudunk teljesen azonosulni.
Ezzel korántsem vagyunk egyedül or-
szágunkban. Csak egy ilyen paragra-
fusát hadd emeljem ki.

Intézményeinkben valljuk és
hirdetjük a család elsõdleges felelõs-
ségét Isten által a szülõkre bízott
gyermekeik nevelésében. Valljuk,
hogy a keresztyén nevelés csak há-
rom közösség õszinte együtt gon-
dolkodása és mozdulása révén lehet
hatékony. Ez a három közösség a
család (a szülõk), az egyház (a gyü-
lekezet) és az iskola (a tanárok).
Nem helyes dolog a növendéket és
a nevelõket egymás iránt kölcsönös
titoktartáson keresztül bizalmatlan-
ságra kárhoztatni, s pláne nem az-
zal a felkiáltással, hogy ez által a
közöttük lévõ bizalmat kívánják
erõsíteni.

Egyéb kiemelt feladataink
- Az 1995-ös Nemzeti Alaptan-

tervet (NAT) az Oktatási Minisztéri-
um felülvizsgálja és módosítja, állí-
tólag sokkal inkább a fejlesztendõ
készségekre és képességekre téve a
hangsúlyt az átadandó ismeretekrõl.
A minisztérium tavaszra ígéri a
minta kerettantervek megjelenését,
ez alapján kell elkészíteni a helyi
tanterveinket.

- A kerettantervi rendelet és
módosítása szerint az 5. és 9. évfo-
lyamon be kell vezetni a csökken-
tett óraszámokat, ami azt is jelenti,
hogy bár nem kötelezõ, de módosí-
tani kell az adott évfolyamok helyi
tantervét, legalábbis azon tantár-
gyak esetén, amelyek óraszáma vál-
tozik.

- A tanév során az intézmények-
nek felül kell vizsgálniuk pedagógiai
programjukat és nevelési program-
jukat. Ezt a fenntartónak jóvá kell
hagynia.

- A tanév során minden intéz-
ménynek el kell készítenie a „Minõ-
ségirányítási rendszerét”.

- A gimnáziumoknak intenzíven
készülniük kell a kétszintû érettsé-

gire, hiszen az eddigiektõl merõben
eltérõ, új vizsgaformáról van szó.

- Folyamatosan végezni kell az
elõírt kötelezõ továbbképzéseket.

És ekkor csak a legjelentõsebb
feladatokat szedtem újhegyre, a
kisebbek mellõzésével. Ha jól be-
legondolunk az elõttünk álló fel-
adatokba, akkor bizonyára igaza
van annak a kollégánknak, aki ezt
így kommentálta: a tanulók neve-
lésén túl olyan sok és jelentõs fel-
adat vár ránk a következõ tanév-
ben, hogy a jó mûködésnek csak
egyetlen zavaró tényezõje van: a
tanulók. Ha õk nem lennének, ak-
kor nagyon jól ki lehetne tölteni
az idõt az említett feladatok át-
gondolt, megfontolt, jól ütemezett
végzésével.

Ezért két üzenetét hadd fogal-
mazzuk meg az elõbbieknek:

- Vigyázzunk arra, hogy a sok-
sok feladat között el ne vesszen, hát-
térbe ne szoruljon a legfontosabb
feladatunk: gyermekeink nevelése,
vezetése, tanácsolása. Tudjunk fel-
adataink között helyes sorrendet fel-
állítani, és a súlyuknak megfelelõen
végezni feladatainkat.

A Csodaszarvas
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- Ezek a feladatok egyben új
lehetõséget is hordoznak arra nézve,
hogy iskoláink református identi-
tását megerõsítsük, akár a helyi
tantervek átgondolt elkészítésérõl,
akár a pedagógiai programok mó-
dosításáról, akár a minõségirányí-
tási rendszer kidolgozásáról legyen
is szó. Ez hihetetlenül nagy kihívás
és feladat a Református Pedagógiai
Intézet számára, amely elsõsorban
hivatott arra, hogy ezen területe-
ken segítséget nyújtson intézmé-
nyeinknek a felsorolt programok
közös vázának elkészítésével vagy
elkészíttetésével. Ez biztosíthatná
intézményeink egységes reformá-
tus arculata mellett azok termé-
szetes különbözõségét is.

A tanév elõkészítését és elin-
dítását sokan sokféleképpen igye-
keztek segíteni. Az elmúlt napok-
ban a városi pedagógiai intézetek,
a megyei pedagógiai intézetek és
az OKÉV is tájékoztató rendezvé-
nyeket szervezett, az OM magas
rangú képviselõinek jelenlétében
és közremûködésével.

Az egyik ilyen tájékoztatón
örömmel hallottam az OM állam-
titkárának szájából a nagy refor-
mátus pedagógust, Karácsony Sán-
dort idézni. Õ a 30-as években
intette korának pedagógusait arra,
hogy ne terheljék túl a diákokat,
mert ez nem vezet jóra. Lám-lám,
már a jó öreg Karácsony Sándor is
megmondta, s most ennek az in-
telemnek is engedve szeptember
1-tõl elkezdõdik a tanórák csökken-
tése, majd az ajánlott kerettanter-
vekben a tananyag csökkentése is.

Azon gondolkodtam, hogy he-
lyes-e kiragadni egy gondolatot a
meglehetõsen zárt, és kerek egész
Karácsony Sándor-i keresztyén ne-
velési rendszerbõl. Hiszen  Kará-
csony Sándor mást is mondott, s
e helyen illõ õt ilyen vonatkozás-

ban is idézni. Zárt gondolatrend-
szerébõl én is csupán két gondola-
tot emelek ki amelyek kiegészítik
az elõbbit: az egyikben arról szól,
hogy mi a nevelés és mikor de-
mokratikus a nevelés (ez a Nevelés
és demokrácia címû írásában olvas-
ható), a másikban pedig arról szól,
hogy mi az értelmiség feladata egy
jól mûködõ társadalomban  (ez a
Közvélemény és nevelés címû írásában
olvasható).

„Mi a nevelés? Két emberi lélek
közös funkciója (közös mûködése,
együttmûködése): a nevelõé és a nö-
vendéké. A nevelõ növeli a növendé-
ket, és a növendék nõ. Nevelés akkor
történik, ha a növendék a nevelõ
funkciója (mûködése, tevékenysége)
következtében nõ…”

„Mikor demokratikus a nevelés?
...Ha a növendéknek szabad nö-

vekednie, nem pedig kénytelen vele. Ha
a nevelés közben felszabadult a növen-
dék is, a nevelõ is. Ha mindkettõnek
autonómiája biztosítva van.

A nevelés történetében volt olyan
idõszak, amikor a nevelõ volt a dik-
tátor. Ura és parancsolója volt a nö-
vendéknek. Rendelkezett vele, fenyít-
hette kedve szerint. Volt olyan idõszak
is, amikor gyermek õfelsége volt a fe-
lelõtlen diktátor.”

Kijelenthetjük, hogy oktatás-
ügyünk elkötelezett a demokra-
tikus nevelés mellett, és nem tudja
sem az autokratikus sem a libe-
rális nevelést támogatni és elfo-
gadni.

Elkötelezett azon demokratikus
keresztyén nevelés iránt, amelyben
a növendékeknek szabad növeked-
niük,  a nevelõk munkája pedig
ezt elõsegíti. A növekedés módjait
pedig a Szentírásban is olvasható-
an értelmezzük, növekedés test-
ben, lélekben, értelemben, Isten és
emberek elõtti kedvességben, a
hitben és a kegyelemben. Ezt a
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növekedést, ennek elõsegítését kí-
vánja munkálni református iskola-
rendszerünk.

Ne engedjük, hogy a liberális-
piaci szemlélet eredményeként
meghonosodjék iskoláinkban az a
szóhasználat, mely szerint a szülõ-
ket az iskola megrendelõnek te-
kinti, a tanulókat pedig fogyasz-
tóknak, igénybevevõknek, mert
könnyen járhatunk úgy, hogy peda-
gógusaink ezt megelégelve egy-
szer csak kiírják az iskolák ka-
pujára a szolgáltató szektorban
teljesen szokványos szöveget: Ked-
ves Szülõk! A hozott anyagért fe-
lelõsséget nem áll módunkban vál-
lalni.

Társadalmi léptékben mi lehet
az eredménye nevelõ munkánk-
nak, mihez járulunk ezzel hozzá?
Karácsony Sándor írja Évszázadok
és kontinensek címû írásában:

„Új magyar értelmiségre van szük-
ségünk. Az eddigiek alapján azt je-
lenti ez, hogy horizonttalan értelmiség
helyett széles látókörû, koncepciótlan ér-
telmiség helyett pedig öntudatos: múl-
tat folytató, jövõt látó, programos ér-
telmiséginek kell támadnia. Honnan?
Nem Utópiából, nem is Fellegkakukk-
várából, hanem meglévõ értelmiségünk
õszinte töredelmébõl és jövendõ értelmi-
ségünk idõszerû nevelésébõl.”

Nos, ebben az idõszerû neve-
lésbõl kell egyre nagyobb részt,
egyre tudatosabban vállalnia erõ-
södõ iskolarendszerünknek.

És ha az értelmiségi réteg -
hisszük azt, hogy munkánk révén
is - megerõsödik, akkor igaz lesz
Karácsony Sándor gondolata, amely
Közvélemény és nevelés címû írásában
olvasható:

„Ha egy közösség jól funkcionál,
értelmiségének életérzése is a nemzet
életérzésében gyökerezik, testi és szel-
lemi életérzése egyaránt. Azt jelenti ez,
hogy kormányzása a közvéleményen
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alapul, világrendje pedig, amely jogá-
nak, mûvészetének, tudományának, tár-
sadalmának, tehát egész kultúrájának
vallásos erejû, legmagasabb fokú tu-
datosulása, a nép hasonló erejû és fokú
érzelemvilágára épül: abból sarjadt,
ami a nemzetet nemzetté teszi.”

Merjük tehát bátrabban ma-
gyarnak és reformátusnak nevelni
gyermekeinket! Nem sértve máso-
kat, de büszkén vállalva gyökere-
inket és jövendõnket, és közössé-
get közeli és mindazon társainkkal
is, akik jelenlegi határainkon kívül
rekedtek. Ha a politizálás vádja érne
bennünket, merjük nyíltan vállal-
ni, hogy intézményeink mentesek
a pártpolitikától, de politizálásra
neveljük ifjainkat a szó nemes értel-
mében: a közügyért való tenni aka-
rásra és a nemzetért való felelõs-
ségvállalásra a keresztyén értékek
képviselete mentén.

Utolsó gondolatként lépjünk
még egyet, tovább tágítván a kört,
és szóljunk az elõttünk álló tanév
egy másik jelentõs eseményérõl, az
Európai Unióhoz történõ csatlako-

zásról. Érzelmek és indulatok ger-
jedtek e körül, s talán kellõ lett
volna több idõt szánni a tájékozó-
dásra, felkészülésre.

Egyet viszont leszögezhetünk:
a magyar református oktatási in-
tézmények  és református egyhá-
zunk elsõsorban nem segítséget és
támogatást várnak, hanem adni sze-
retnék ennek a közösségnek azt, ami
hiánycikk az Európai Unióban: ke-
resztyén gondolkodást, keresztyén
értékrendet és Isten igéje szerinti
életvitelt.  Jól fontoljuk meg, hogy
milyen piaci taktikával közeledünk
az Európai Unióhoz. Közgazdasá-
gilag nézve egy piacra kétféle ké-
pen lehet belépni.

- Úgy, hogy megnézem, hogy
mit kínálnak ott, s igyekszem ugyan-
azt kínálni, csak lehetõleg „jobb
minõségben”.

Óva intem magunkat, hogy ezt
kövessük, és a teljesen fogyasztóivá
„liberalizálódott” Európát ebben
akarjuk felülmúlni.

- A másik lehetõség az, hogy
megnézzük, hogy mi az a hiány-
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cikk,  amelyre igény, hacsak rejtett
igény is van a piacon, és ezt visszük
magunkkal.

Képletesen szólva ne mosó-
szert akarjunk eladni a kartellbe
ölelkezõ multinacionálisok árnyé-
kában, hanem inkább csillagszórót,
gyertyát vagy fáklyát, amelynek
fénye egyedi és megismételhetet-
len, s képes ragyogni, mint ahogy
büszkén láthattuk ragyogni rö-
vid ideig a Millenáris Parkban az
„Álmok álmodói, világraszóló ma-
gyarok”-at, Nobel-díjas és felta-
láló eleinket.

És ne engedjük, sohase enged-
jük, hogy a profitorientált multik
millenáris parkjainkból – átvitt ér-
telemben is igaz ez lelki és szellemi
millenáris parkjainkra - mosószer
raktárt, vagy divatos szóval logisz-
tikai központot csináljanak.

Összegezve: Adjuk meg a mél-
tóságát az új tanévnek azzal, hogy
az elõzõt lezárva, annak gondját-
baját hátunk mögött hagyjuk. Le-
gyünk bizakodóak és jó remény-
séggel az új tanév kezdetén, hiszen
megbízatásunk Istentõl van az ál-
dásról szóló ígérettel együtt. Mer-
jük bátrabban magyarnak és refor-
mátusnak nevelni gyermekeinket
értékrendben és Isten szerinti élet-
vitelben. Merjük õket bátran a köz
ügyeiben való aktív részvételre és
felelõsségvállalásra buzdítani.

Mindezekhez ragadjuk meg az
éves feladatainkban rejlõ sajátos
lehetõségeket oktatási, nevelési és
egyéb programjainkon keresztül,
egy közösséghez tartozókként se-
gítve és támogatva egymást.

Ezen gondolatok jegyében a ma-
gyar református oktatási intézmé-
nyek 2003/2004-es tanévét az Atya
a Fiú és a Szentlélek Isten nevében és
segítségül hívásával megnyitom.

Legyen Isten jókedve és jótet-
szése mindannyiunk munkáján!

A Csodaszarvas
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Tanévnyitó beszéd

A jó szakorvos néha a ha-
lál markából is visszahozza
a beteget, életre kelti. Csak

mi lennénk olyan gyámoltalanok, akik
nem tudjuk visszaszervezni legalább
négyosztályos iskoláinkat s utána a kö-
vetkezõ tagozatokat kezdjük az elsõta-
gozatos reménységeinkkel” – így ír Kövesdi
Kiss Ferenc tanár úr Még szólnak a
harangok! c. mezõségi szociográfiá-
jában. „Az egygyökerû számok sorakoz-
nak, sereglenek, tájékozódnak a Hol-
napjelzõ pirkadat irányába. Segítsünk
Nekik! Hónaljuk alá nyúlva bátorít-
suk…, de kiket is? Hát önmagunkat,
tolmácsoljunk egymásnak. A jövõbe me-
netelésünk áldozatot igényel, de hát
lelkeim, a semmibõl csak semmit lehet
tétlenkednünk. Makkai Sándor már
rámutatott, rendelkezünk anyagiakkal
is. Új értékszemléletre van szükség! Min-
denekelõtt a holnap igényli tõlünk!”

Kövesdi Kiss Ferenc tanár
úr nem tétlenkedett! Már az 1930-
as évektõl „a hónalja alá nyúl” a ma-
gyarnak a Mezõség falvaiban. Bár-
mely ország állampolgárságát mérte
rá a gondviselés, harag nélkül, csen-
desen, de kitartóan áll õrt. Még a
91. életévében is! Ha kell zenekart
szervez, ha kell mikrobuszt szerez.
Legyen értelmes idõtöltése a pusz-
tuló falvak fiatalságának, találkoz-
zanak egymással, házasodjanak és
gyarapodjanak. Gyermekeiket pedig
ne kényszeríthessék a körülmények
arra, hogy ne anyanyelvükön ta-
nuljanak. Mindenét e szolgálatra
áldozta. Nincs kétség afelõl, hogy a
Makkai Sándor-díjjal járó boríték
tartalmát mire fordítja.

„Kérlek és intelek benneteket, gyer-
mekeimet és fiatal munkatársaimat: vi-
gyázzatok magatokra, vigyázzatok a
reátok bízottakra. Az ember élete csak

úgy lehet teljes, ha mindennap érzi, va-
lamit tett másokért. Az önzés az élet be-
szûkülését jelenti. A gazdagság, az
anyagi jólét kellemes, de nem jelenti az
élet teljességét” E sorok dr. Tonk Sán-
dor fõgondnok úrnak, a Sapientia
Tudományegyetem nemrégiben a min-
den élõk útján eltávozott rektorá-
nak, búcsúzó gondolatai. A rektor
úrral félszáz nappal ezelõtt refor-
mátus középiskoláink küldöttei
Székelyudvarhelyen ismerkedhettek
meg. Tonk Sándor rektor úr testa-
mentuma és Kövesdi Kiss Ferenc
tanár úr életútja adjon példát a
tanév építõ munkájához: „…vigyáz-
zatok magatokra, vigyázzatok a reátok
bízottakra. Az ember élete csak úgy le-
het teljes, ha mindennap érzi, valamit
tett másokért.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollegák és Diákok!
Az országos református tanév-

nyitó végén a zsinati beszámoló
célja, számot vetni intézményrend-
szerünk gyarapodásáról, tolmácsol-
hatjuk az intézményeket és fenn-
tartókat leginkább foglalkoztató
gondolatokat, s felvázolhatjuk okta-
táspolitikánk idõszerû kérdéseit.

1999-ben Kecskeméten azt hangsú-
lyoztuk, hogy kötelességünk a törvé-
nyes mûködés feltételeinek a megte-
remtése szervezeti, igazgatási és
gazdálkodási tekintetben egyaránt.
Törekvéseink eredményesnek bizo-
nyultak. Mindez elmondható annak
tükrében, hogy az elmúlt hónapokban
a református intézményekre rázúduló
törvényességi vizsgálatok szinte alig
találtak kivetnivalót intézményeink és
fenntartóink mûködésében. Minden
bizonnyal ezzel az eredménnyel fog-
nak végzõdni a következõ idõszak fõ-
leg pénzügyi vizsgálatai is.

2002-ben tervekre hívtuk fel a
figyelmet, mint pl. új körzeti is-
kolák létrehozása a kisrégiókban
vagy a partikula rendszer felélesz-
tése tagintézmények bevonásával.
Rámutattunk arra, hogy a refor-
mátus keresztyén értelmiség kiala-
kítását célzó gimnázium központú
közoktatási rendszerünknek nyit-
nia kell szélesebb társadalmi réte-
gek felé a szakképzés országos meg-
szervezésével és a felnõttoktatási
központok kialakításával. Kiemel-
tük az óvoda szerepét a nevelés
terén. Bár központilag szervezett
lépések megtételére nem került sor,
az elsõ eredmények már megmu-
tatkoznak.

Budapest XVIII. kerületében,
Pestszentimrén komolyan vette a pres-
bitérium azt az egyházközségeknek
szóló felhívást, hogy gondolkozza-
nak el a gyülekezetépítés helyi lehe-
tõségein, a szeretetszolgálat és a
misszió mellett az oktató-nevelõ
munka feltételein. S pár hónap alatt
létrejött Pestszentimre–Gyál–Felsõ-
pakony és Vecsés regionális általános
iskolája 350 tanulóval. Köszönetet
szeretnék mondani Orbán Kálmán
lelkipásztor úrnak és az egész pres-
bitériumnak az elvégzett munkáért.
Köszönjük Takaró Tamás esperes
úrnak és a Budapest Déli Egyházme-
gyének a fenntartói közremûködést.
Istentõl megáldott, jó munkát kí-
vánunk a Szenci Molnár Albert Re-
formátus Általános Iskola vezetõségé-
nek és nevelõtestületének. A XVIII.
kerület önkormányzata példát mu-
tatott abban, hogy miként kell tá-
mogatni a szülõk szabad iskolavá-
lasztási jogát.

A Tiszántúli Egyházkerületben,
Kunhegyesen tagintézmény jött létre,

Papp Kornél

„A
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mégpedig a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola tagintézménye.
Itt nem találkozhattunk a szabad
iskolaválasztási jog megértésével
sem. Köszönjük Nagy Kálmán lel-
kipásztor úr szervezõ munkáját, s a
karcagi egyházközség és iskola, va-
lamint az egyházkerület teljes veze-
tésének a gyors helyzetfelismerését
és segítségét.

Gyarapodott szakképzõ intéz-
ményeink száma is. Makón az in-
gatlanrendezéssel összefüggésben
alapíthatta meg a belvárosi egy-
házközség a Juhász Gyula Reformá-
tus Szakközépiskola és Gimnáziumot.
Különleges értéke új intézményünk-
nek az, hogy – immár szinte egye-
dülállóként az országban – ápoló-
képzéssel is foglalkozik. Emellett
büszkék lehetünk a felnõttképzés-
ben vállalt szerepére is. Köszönjük
Kondrát Zoltán lelkipásztor úr, a
presbitérium és a Tiszántúli Egy-
házkerület iskolaügyi szervezetének
szakértõ munkáját. Makón pár esz-
tendõ alatt az óvodától a középis-
koláig létrejött egy kis helyi intéz-
ményrendszer.

Valljuk, hogy a nevelés legfõbb
színtere az óvoda. Pécelen az egyház-
község új óvodaépületet hozott létre
a semmibõl, s a Harangvirág Refor-

mátus Óvoda immár részt vállalhat a
gyorsan gyarapodó város közszolgá-
latában. Isten áldását kérjük Tariska
Zoltán lelkipásztor úr és a presbité-
rium további terveire.

Dombóvárott a kicsiny gyüleke-
zet meg szeretne újulni, s ehhez az
óvodai nevelés vállalásával találta
meg a legmegfelelõbb utat. Az ön-
kormányzat támogatásával létre jö-
hetett Tolna elsõ református neve-
lési intézménye. Köszönjük Németh
Péter lelkipásztor úr türelmét, s
köszönetet mondunk Szemerei László
esperes úrnak a fenntartói közre-
mûködésért. Biztosak vagyunk ab-
ban, hogy a református keresztyén
közösség erõsödése Dombóvár fel-
emelkedését szolgálja. Isten áldja
a Margaréta Református Óvoda ki-
csiny gyermekeit.

Egyházunk kiemelkedõ szere-
pet vállalt – önálló mûvészetoktató
intézmények alapításával – a mû-
vészeti nevelésben. Nagy öröm
számunkra, hogy a Dunántúli Egy-
házkerületben Enying és Pápa után,
most Tatán nyílhatott újabb intéz-
ményünk, a Kenderke Református
Mûvészetoktató Iskola. Különös ér-
téke ezen intézménynek az, hogy
a néptáncoktatással összetett fel-
adatot végez a nevelés terén. Kö-

szönetet mondunk dr. Márkus Mi-
hály püspök-lelkipásztor úrnak és
a presbitériumnak, valamint az ala-
pítványnak és az intézményveze-
tésnek a szervezõ munkáért.

Dunántúlon, Csurgón, a Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázi-
umban sem riadnak meg a kihí-
vásoktól. A népesedési hullámvölgy
bódító áfiuma ellen általános isko-
lával védekeznek, s immár dédelge-
tik az óvodaalapítás tervét. Köszön-
jük Szabó Sándor igazgató úr, s a
Somogyi Egyházmegye helytállását,
mely Csurgó és régiója számára szép
jövõt biztosít.

2 általános iskolával, 1 többcélú
középiskolával, 2 óvodával, 1 mû-
vészetoktató intézménnyel és 1 tag-
intézménnyel gyarapodott intéz-
ményrendszerünk a 2003/04. tanév
küszöbén. Hálát adunk a történe-
lem Urának, hogy megengedte szá-
munkra ezt a szép növekedést. Az
ún. jóléti rendszerváltozásnak pe-
dig mindössze egy áldozata van idén
a tavalyi kettõvel szemben. Új in-
tézményeink létrejövetelével, s a
Tábita, mint közoktatási intézmény
megszûnésével intézményhálóza-
tunk összetétele – az ellátott ok-
tatási feladat alapján – a követke-
zõképp alakul:
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A 473 esztendõs református oktatási rendszer intézményei nevében szeretettel köszönjük meg a részvételt
Kedves Vendégeinket a Magyarországi Református Egyház intézményeinek tanévnyitóján, a 2003/2004. tanév
kezdetén. Köszönetet mondunk a 10 esztendõs Tiszakécskei Református Kollégium és a vendéglátó gyülekezet szer-
vezõ munkájáért.
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A dombóvári Margaréta Református Óvoda létrejötte
Németh Péter

M
iközben próbáltam meg-
fogalmazni, hogyan is jött
létre óvodánk, eszembe

jutott, hogy Isten is a semmibõl al-
kotta meg a világot. Gyülekezetünk
szerény lehetõségeihez mérten nagy
merészség volt belevágni egy ilyen
erõnk feletti útba. Elindultunk, mint
Dávid, de nekünk csak egy kövecs-
kénk volt: a hitünk. Hittünk és hit-
tünk. Hátha ad Isten nekünk is le-
hetõséget a kibontakozásra. Ez a
lehetõség a 2003-as tanév elején jött
el számunkra.

Kaptunk egy zsinati körlevelet,
miszerint olyan történelmi idõket
élünk, hogy lehetséges intézmé-
nyeket átvenni az önkormányzat-
tól. Isteni jelnek véltem e levelet,
és mindjárt fel is tárcsáztam a temp-
lomunkhoz legközelebb esõ óvodát.
Mondtam, kaptunk a legfelsõbb
egyházi szervünktõl egy levelet, mi-
szerint örülnének neki, ha sikerülne
intézményeket átvenni református

kezelésbe. Úgy gondoltam, végig-
kérdezem az összes oktatási intéz-
ményt Dombóváron és környékén.
Tíz perc múlva csörgött a telefon,
hogy menjek át, és mutassam meg
a levelet, mert érdekelné a tantes-
tületet a megkeresés. Így kezdõ-
dött.

A folytatás is mesébe illõen szé-
pen folytatódott. Immár az óvodá-
val közösen megkerestük az önkor-
mányzatot, hogy az óvoda összes
dolgozója és a szülõk is örülnének,
ha az egyházközség fenntartásába
kerülne az intézmény. Eleinte fur-
csán hangzott kérésünk, de feltevé-
sünktõl nem zárkózott el az önkor-
mányzat.

Egyeztetések, tárgyalások, egyez-
tetések, tárgyalások. Így telt el pár
hónap közöttünk és az önkormány-
zat között. Nagyon sok izgalmas, és
számunkra tanulságos kérdés vetõ-
dött fel. Presbiteri gyûlés, megbe-
szélés, presbiteri gyûlés, megbeszé-

lés. Annyi kérdés, probléma zúdult
ránk, hogy nem is tudtuk azonnal
a válaszokat. Mentünk, menetel-
tünk és hittünk, majd ismét mene-
teltünk és hittünk vég nélkül, aho-
gyan Isten kirótta ránk.

Május végére a dolgok sûrûjébõl
kezdett kikristályosodni, hogyan le-
hetne átvenni az óvodát. Megálla-
podtunk az önkormányzattal, hogy
az épületet 25 évre megkapjuk, je-
lentéktelen évi bérleti díjért, és ki-
egészítik a két fejkvótánkat az éves
gyermekenkénti városi szintre. Két
megállapodást fogalmaztunk meg
ezekrõl az önkormányzattal, majd
ezeket a presbitérium és az önkor-
mányzat testületi gyûléseken elfo-
gadta. A két fél döntései után már
hivatalosan is komollyá vált az óvoda
átvétele.

Nyár elejére vált világossá szá-
munkra, hogy nem elég az egyház-
községi fenntartás, be kell vonni
egyházmegyénket is fenntartóként.
Már nem állhattunk meg az átvé-
tellel, meneteltünk tovább elõre.
Kérvények, indítványok, egyház-
megyei gyûlések. Sok-sok meggon-
dolás után az egyházmegye is úgy
döntött, hogy érdemes átvenni a
Margaréta Óvodát. Immár közös fenn-
tartásban megkaptuk a mûködési
engedélyt is, és beadtuk a kvóták
igényléseit.

Istennek adunk hálát, hogy nem
engedte ingadozni lábainkat és vé-
gig kísérte lépteinket. Adott olyan
lelkületet az önkormányzatnak, ki-
csiny gyülekezetünknek, egyházme-
gyénknek és kerületünknek, ami
megengedte, hogy megalapítsuk a
Margaréta Református Óvodát Dom-
bóváron.

Soli Deo Gloria.Szent István
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Kenderke Alapfokú Mûvészeti Iskola
Kun Katalin

O
römmel tesszük közhírré,
hogy egyházunk újabb in-
tézménnyel gyarapodott. A

Kenderke Alapfokú Mûvészeti Iskola
2003 augusztusától a Tatai Reformá-
tus Egyházközség fenntartásába ke-
rült. Újjászületésünk pillanataként
üdvözölhetjük az eseményt.

Hosszú, magányos küzdelem
elõzte meg ezt a fordulatot, ami
1981-ben – alakulásunk évében –
kezdõdött. Ekkor kezdte el tevékeny-
ségét városunkban Kun Lajosné, aki
tanítónõként, gyermektánc pedagó-
gusként egyaránt elismert szakmai
múlttal érkezett. A gyermekek iránti
szeretete, hite alakította ki azt a
gondolkodást, melyre késõbb az
iskolát építhettük. Tanítványaival
megszerettette népünk kultúráját és
a siker sem maradt el. A híre gyor-
san terjedt és egyre többen jöttek
azok, akik szerették volna megta-
nulni, akik szerettek volna közénk
tartozni.

Az isteni gondviselés minden
bajban megmutatkozott. Állandó és
rendkívül nagy volt mellettünk a
társadalmi összefogás, soha híján
nem voltunk az elismertségnek, de
a létünkért folyó küzdelemben a hi-
vatalos szervek nem álltak mellénk.

A fejlõdés töretlen volt, így több-
ször azzal kellett szembesülnünk,
hogy túlnõttük kereteinket. A fenn-
maradásunk érdekében új megoldá-
sokat kellett keresnünk. Az emberi
cselekvõképesség minden lehetõsé-
gét átgondolva, lelkiismeretünk sze-
rint mindent megpróbáltunk. Több
mint két évtizeden át sikerült össze-
tartani ezt a közösséget. Nem vol-
tunk sem ügyesek, sem korszerûek
– ahogy ezt dicséretképpen mon-
dani szokták –, hiszen döntéseink-

hez soha nem volt igazából válasz-
tási lehetõségünk. Mindig megmu-
tatkozott viszont egy lehetséges, egy
járható út, az elrendelt utunk. Min-
dig kaptunk egy mentõövet, amely-
ben megkapaszkodhattunk… és mi
kapaszkodtunk hitbe, reménybe.

Így lett az 1981-ben indult osz-
tályközösségbõl elõször iskolai szak-
kör, 1989-ben a szülõk által létre-
hozott egyesület (ami akkor már
több szakköri csoport gondját in-
tézte), 1993-ban alapítvány, a kö-
rülötte tevékenykedõ szülõkkel. Se-
gítségükkel alakult meg 1996-ban
a mûvészeti iskola, mely az ország-
ban egyedülálló módon csak nép-
tánc oktatással foglalkozik.

Díjak, fesztiválok, versenyek és
számtalan külföldi út kerülhetne az
eredménylistára. A több mint 1000
volt és jelenlegi tanítványnak Euró-
pa sok szép helyét megmutathattuk.
Ezek közül a legkedve-
sebb emlékeink a határa-
inkon túl élõ magyarok-
hoz fûzõdnek.

Kezdetektõl fogva
nagy figyelmet fordítot-
tunk arra, hogy a közön-
séget széles körbõl szer-
vezzük. Ma már a város
önkormányzatával kötött
közmûvelõdési megálla-
podás keretén belül látjuk
el ezeket a feladatokat.

A kultúrán keresztül
nagy céljaink voltak és
vannak. Hazaszeretõ, ki-
egyensúlyozott, biztos ala-
pokon gondolkodó, er-
kölcsös emberré kívánjuk
nevelni tanítványainkat,
hogy becsületes felnõttekké
váljanak, akik a szeretettel

és hittel átitatott népmûvészetünkbõl
táplálkozva magatartásukkal példát
mutatnak embertársaiknak.

Az önállóság sokszor nyomasztó
teher volt, hiszen nagy felelõsséggel
társult. Senki nem akart minket in-
tézményébe befogadni. Késõbb meg-
értettük, sok tekintetben segítette
ez épülésünket. Önkormányzatunk
2000-tõl hozzájárult terheink könnyí-
téséhez, de hosszú távú garanciát
nem volt lehetõsége vállalni. Most
érezzük elõször úgy, hogy valakik
felelõsséggel gondolnak ránk.

Dr. Márkus Mihály püspök úr
gondolata, hogy iskolánk a reformá-
tus intézmények sorába kerüljön, új
fejezetet nyit életünkben. Jól mû-
ködõ intézményt tudunk átadni a
Református Egyháznak és reméljük,
Isten dicsõségére gyarapítjuk a jö-
võben.

Így kellett lennie, köszönjük.

Szent László



10

Bölcsföldi András

A reformáció távoli útjain
Kecskeméti fiatalok tanulmányútja Skóciában

 Kecskeméti Református Egyház-
község ifjúsága harmadízben
szervezett kirándulást, mely

a reformáció elterjedésének útját kö-
vette. A trilógia elsõ része a reformá-
ció bölcsõjének tartott két ország
Németország és Svájc felkeresése volt
2000-ben. A tavalyi évben a hazai re-
formátus emlékeken kívül Erdély ne-
vezetes helyeit látogattuk meg. Az
idén nyáron pedig a Reformáció távoli
útjain címmel azokba az országokba
utaztunk el, melyekben nagyobb
számban élnek a kálvini hitvallási ala-
pokat vagy a protestáns mivoltukat
komolyan vevõ hívek. Így került sor
Hollandia, Skócia és Anglia bejárására.

A 18 napos, 6296 kilométeres útra
július 26-án reggel a kecskeméti temp-
lomban tartott áhítattal indultunk el
48 fiatallal, melyben több jelenlegi és
volt kecskeméti refis diák, lelkészek,
tanárok, valamint a gyülekezet fiatal-
jai vettek részt. Három napot töltöt-
tünk Hollandiában, mely során felke-
restük a reformáció fontosabb helyeit.
Utrechtben Tüski István lelkésztõl ké-
pet kaphattunk a hollandiai reformá-
ció eseményeirõl és a holland-magyar
kapcsolatokról. Nagy élmény volt a
peregrinusok táblájánál felcsendülõ
105. Zsoltár is. Ezt követõen Kampent
és Amszterdamot, majd Haarlemet, Rot-
terdamot, és a fõvárost Hágát jártuk be.
A reformátusok szempontjából oly
fontos, a XVII. században keletkezett
hitvallás helyén, a gyönyörû dordrechti
templomban elõadást is hallgatunk az
1618-ban kezdõdött zsinat és maga
a hitvallás jelentõségérõl.

Komphajóval keltünk át Angliába,
ahol Cambridge és York szép épületei és
templomai megtekintése után, a skót

reformáció fellegvára, Edinburgh kö-
vetkezett. Itt három nap alatt bõ-
ven volt lehetõség a reformáció emlé-
keivel megismerkedni. A csodálatos
edinburgh-i várban magyar vonatko-
zásokkal is találkozhat a látogató, Skó-
ciai Margit királynõ kápolnájában. John
Knox nyomait kutattuk a St. Giles ka-
tedrálisban és a John Knox-házban, ahol
elõadás mellett személyes benyomást
is szerezhettünk a skót reformáció lég-
körébõl, a nagy reformátor küzdelme-
irõl, a katolikus Stuart Mária király-
nõvel való vitájáról. Emellett mód nyílt
a város bejárására és a fõbb neveze-
tességek meglátogatására, és az edin-
burgh-i fesztivál-hangulat átélésére.
Ezen a hétvégén a vendéglátó gyüle-
kezet templomában a helyiekkel együtt
szolgálva vettünk részt az istentiszte-
leten, mely önmagában is nagy élmény
volt, s melyet még személyesebbé tett
az utána következõ kávézás.

Ez után a skót felföld, a Highland
meghódítása következett, ahol Loch
Ness titokzatos tava is található. Skó-
cia középsõ részén Freuchie-ban és
Falklandon töltöttünk néhány napot,
ahol megtekintettük a híres királyi
kastélyt, melynek kertjében Európa
elsõ teniszpályája (1539) is található.

St Andrews hangulatos utcáinak, s
a régen oly híres kolostor megtekin-
tése sem hiányozhatott a programból,
melynek lenyûgözõ mérete még rom-
jaiban is õrzi egykori a méltóságát. Az
itteni várból hurcolták fiatal éveiben
John Knoxot is gályarabságra, s itt
álltunk meg egy pillanatra George
Wishart mártírhalált halt reformátor
emléktáblája mellett. Dundeeban nagy
élményt jelentett a híres Scott kapi-
tány Déli-sark kutató hajójának a

Discoverynek és a hozzá kapcsolódó ki-
állításnak a megtekintése.

Innen Perthbe tartott utunk, ahol
a helyi ifjúsági munkások szerveztek
közös kirándulást, és részt vehettünk
egy koncertes istentiszteleten, ahol
együtt is énekelhettünk a gyülekezet
fiataljaival.

Anglia felé haladva, az utolsó skót
faluban megpihentünk a híres Gretna
Green-i kovácsmûhely mellett, ahol
évszázadokig adták össze a fiatalon
házasodni vágyókat, amit az akkori
angol jogrend nem engedett meg.
Skóciát elhagyva Oxford ódon utcáit
járva csodálkoztunk rá a tudomány e
csodálatos fellegvárára, ahol a kollé-
giumokhoz egy-egy szép kápolna is
kapcsolódik, amely - mint a híres
Merton College-ban - bennünket is há-
laadó imádságra indított.

Az utolsó nagy állomás London
volt, ahol a nagyvárosi élet, a sokszí-
nûség, a szépségek csodáit élhettük át.

Mint az elõzõ két út, ez sem
puszta kirándulás volt, hanem a sok
látnivaló mellett mind a buszon, mind
az adott helyeken rövid elõadásokat
hallgattunk a reformáció fontosabb ál-
lomásairól, személyeirõl, s ahol lehe-
tett énekeltünk.

Most öt rövid képet szeretnék fel-
eleveníteni a kirándulás gazdag prog-
ramjából, melyet – ha nem is padok-
ban – de az élet iskolájából magunk
is megtanulhattunk.

Elsõként nemzeti elkötelezettséget
tanultunk, látva és megtapasztalva a
skótok (akik tényleg csak a viccekben
„skótok”) ragaszkodását hagyomá-
nyaikhoz, szokásaikhoz és nemzeti
érzéseikhez. Erre jó példával szolgált
az az este, amikor a freuchie-i és a
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falklandi gyülekezet egy közös grill-
partyt rendezett nekünk, s erre a sza-
badtéri szeretetvendégségre meghívták
a szomszéd városka duda-zenekarát,
akik skót nemzeti öltözetben meg is
jelentek, az egészen kisgyermektõl
kezdve az idõsekig körbeállva szó-
rakoztattak bennünket a hangula-
tos zenével. Csodálatunk fokozódott,
amikor egyszer csak abbahagyták a
zenét és az egész csoportot magukhoz
hívták, hogy ismerjük meg végre a ti-
tokzatos skót dudát, s próbáljuk meg-
szólaltatni. Ez utóbbi csak keveseknek
sikerült, de az erõlködéstõl pulykavö-
rös arcok sok fotó témái lettek. Az
egyik idõsebb zenekar tag oda is hí-
vott magához, és azt mondta: emlé-
kezzünk erre az estre. S itt értettük
meg, hogy többrõl van szó, mint csu-
pán egy játékról. Nekik a nyár kellõs
közepén, a szabadságok alatt fontos
volt az, hogy Európa más tájékán élõ
embereknek, ennek az ötvennek is,
kultúrájukat, hagyományaikat meg-
mutassák. Hogy drága hangszereiket
megszólaltassuk. Ez nem jelentett fá-
radságot. Szeretnék én is sok ilyen
magyarországi csoportot, akiknek
legalább ennyire fontos, hogy a mi
kultúránkat, szokásainkat – nem csak
turistalátványosságként – másoknak
megmutassuk.

Másodszor a vendégszeretet gya-
korlását „tanultuk meg”, éltük át.
Mind Hollandiában, mind Skóciában
egy-egy kis faluban fogadtak minket
szinte ismeretlenül – mégis nagy sze-
retettel. Nagyon jó volt átélni azt,
hogy egy fárasztó buszos út után az
esti szálláshelyre érve, hazánktól több
ezer kilométerre meleg vacsorával vár-
nak minket. Ez tényleg csak keresz-
tyének és testvérek között lehet így,
tudva azt, hogy noha messze vagyunk
egymástól, mégis testvérként fogad-
hatjuk az idegent. Megható volt látni
Vriezenveenben az ottani férfiak dere-
kas munkáját a mi fogadásunkban,

Freuchie-ban pedig az asszonyok lel-
kes munkáját, mely során nemcsak
fõztek, reggelit és úti csomagot készí-
tettek nekünk, hanem még a hûtõt is
telerakták nekünk minden földi jóval.
Kedvesen elbeszélgettek velünk, és
extra (pl. fürdés) kívánságainkat is tel-
jesítették. Aki már átélt hasonlót,
megerõsödhet abban, ha felénk vetõd-
nek távoli országban élõ testvéreink,
akkor mi is ezzel az evangéliumi lel-
külettel várhatjuk és segíthetjük õket.

Harmadszor Isten gondoskodásá-
nak emberi lecsapódását tapasztalhat-
tuk meg. Egyetlen helyen, éppen a
Highland, a felvidék vadregényes tá-
jain volt bizonytalan a szállásunk, s
mikor bizonyossá vált, hogy nincsen,
egy, a loch nessy-i tóhoz közeli kis fa-
luban álltunk meg egy katalógusból
kikeresett ifjúsági szállást keresve. Szim-
patikus skót atyafi fogadott minket,
s kérdésünkre, hogy hány helyre tudna
éjszakára szállást biztosítani közölte:
hogy 12-õt tud kiszorítani. Elképedt,
mikor mi bejelentettük „igényünket”
48-ra. S még jobban elképedt, ami-
kor kiderült, hogy a közeli városban
aznap mondták le a szállást. Látszott
rajta, hogy meg akarja oldani a hely-
zetet és sûrû telefonálgatások során
kiderült, hogy a vasárnapi iskolában
tanító lánya által – jelképes összegért
–, megkaphatjuk a faluházat, melyben
kényelmesen elfért csoportunk. Hálá-
san köszöntük meg Isten szállásadó
szolgájának jótettét, aki nem fordult
el közömbösen tõlünk, hanem meg-
oldotta helyzetünket. S bizalma abban
teljesedett ki, hogy a másnap, „hajna-
li” 8 órás elvonulásunkat hallva, csak
annyit mondott: hogy a pénzt és a
kulcsot majd dobjuk be a postaládá-
jába, mert õ abban az idõben még al-
szik. Jó volt átélni a felénk áradó bi-
zalmat is. Vajon mi mit tennénk
hasonló helyzetben?

Negyedszer Isten tiszteletének
örömét éltük át. Több istentiszteleten

is voltunk a 18 nap alatt, volt, ahol
mi prédikáltunk, volt ahol szolgál-
tunk, beszámolót tartottunk, orgona-
játékkal örvendeztettük meg a hall-
gatóságot. Londonban a Westminster
apátságban vettünk részt egy esti is-
tentiszteleten, és mindenkit elbûvölt
a templom méltóságteljes mérete, dí-
szei, hangulata. S a londoni zsúfoltság-
ból, a forró utcáról (aznap dõlt meg
az angliai melegrekord 38,1 C-al) be-
lépni a hûvös templomba, az árkádok
alatt elsétálni az istentisztelet helyéig,
énekelni, hallgatni a liturgiát – együt-
tesen nagy élmény volt. Sokan nem
szeretnek nagyobb helyeken istentisz-
teletet látogatni, mert túlságosan ri-
degnek, személytelennek, „hivata-
losnak” tûnik. Bizonyára nekünk is
hasonló élményeink maradtak volta,
ha kifelé menet nem elegyedtünk
volna szóba a prédikációt tartó fiatal
lelkésszel, aki lelkesen üdvözölte a cso-
portunkat, és elmondta, hogy jöhetünk
hétköznap is, s mint zarándokokat
körbevezet bennünket a templomban.
Egy nagy hely, a maga díszein, sírjain,
mûvészeti alkotásain túl is lehet Isten
igéjének közvetítõje, az istentisztelet
légkörének kialakítója. Jó volt ezt át-
élni, egy ilyen híres, szimbolikus
templomban is.

Ötödször pedig a személyes hit-
életben és a közösség megélésében is
lehet fejlõdni egy ilyen hosszú út so-
rán. Hiszen a fiatalokkal sok élményt
éltünk át együtt, ez erõsítette az ed-
digi barátságokat, és alkalom nyílt a
keresztyéni türelem és elõzékenység
megélésre is egy-egy sorban állásnál,
vagy reggeli készítésnél. 18 napig
összezárva lenni másokkal, minden
rezdülésüket figyelni, leküzdeni fá-
radtságot, éhséget vagy csak sorban
állni zuhanyra várva, mind próbára
teszik a türelmünket, kitartásunkat.
Ezzel együtt mindez segíti is a közös-
ség megélését és kialakulását. Az el-
maradhatatlan focimeccsek mellett

PEDAGÓGIAI MŰHELY



12

sok játék is terítékre került. Egy
dombtetõ meghódítása után játékos
William Wallace (skót szabadsághõs)
erõpróbát tartottunk a fiuk számára,
mely során különbözõ erõt és ügyes-
séget igénylõ próbákban mérték össze
tudásukat és tehetségüket a fiuk. A
lányok számára pedig szintén a skót
hagyományokban található hering–
királynõ választást tartottunk, mely

PEDAGÓGIAI MŰHELY

során megválasztottuk az arra érde-
mes királynõt, s meg is koronáztuk a
scone-i palota kertjében. A lelki közös-
ség megélését segítették a mindennapi
áhítatok, ahol napról-napra Jakab le-
velét vettük végig, ahonnan sok gya-
korlati útmutatást kaptunk napjaink
megélésére.

Zárásul ide kívánkozik Robert
Burns, Skócia leghíresebb költõjének

egy rövid vers, melyet mi is átéltünk
emlékezetes kirándulásunk alkalmá-
val:

SELKIRKI  ASZTALI  ÁLDÁS

Ennek, ki dús: megárt a hús;
Amaz ennék, de nincsen.
Nekünk jut is, meg bírjuk is
Legyen áldott az Isten

A tudomány szerepe a református nevelésben
Tóth Endre

 Magyar Református Nevelés
2003. áprilisi számában is-
mételten elolvasva Bognár

József Kreáció vagy evolúció? címû cik-
két, meg kellett állapítanom, hogy a
rengeteg feltett, eddig már rengeteg
vita tárgyát képezõ kérdésre ebben az
írásban nem található sem határozott
felelet, sem állásfoglalás. De ez a jó!

Minden hívõ pedagógus tudja, hogy
ezt a kérdést a XXI. században már
nem szabad feltenni. Nem szabad,
mert e kérdés a tudományt mûvelõ és
a hívõ embert szeretné szembeállí-
tani. Amint a cikk elején a szerzõ he-
lyesen kiemeli, nem biztos, hogy a hit
ellentétes a tudománnyal. A hit az Is-
ten és az ember, az ember és az em-
ber kapcsolatával foglalkozik. A tu-
domány a természet megismerésére
törekszik. Két független terület, ame-
lyek között ellentmondás vagy ellen-
tét már sem a tanult hívõ, sem a ta-
nult ateista emberben nem merül fel.

A református nevelés küldetése,
hogy megértessük gyermekeinkkel,
hogy a Galilei-perek, az evolúció körüli
viták a modern gondolkodás fényében
örökre a múlté lettek. Igaz, még ma
is vannak olyanok, akik pl. a torinói
lepel misztériumával a krisztusi hitet
tárgyi bizonyítékkal akarják helyette-

síteni, de mi azt taníthatjuk, hogy a
tudomány soha nem fogja bizonyítani
vagy tagadni Istent.

A hivatkozott cikk szerint a ma-
terialisták álláspontja az, hogy a világ
véletlenül jött létre. A keresztyén pe-
dagógus feladata az, hogy megértesse:
1. a materializmus nem azonos a tu-
dománnyal, 2. a tudomány szerint, a
Biblia tanításával egyezõen, a világ
nem öröktõl fogva létezik. A tudo-
mány a világegyetem történetét a 10-
12. másodperctõl kísérletileg ismeri,
a történés és az evolúció kérdéseire
igyekszik pontos választ adni, de a
miért kérdésére a választ csak a Bib-
lia adhatja meg.

A tudomány Isten tanításával egy-
behangzóan az élet szeretetére, tiszte-
letére és megõrzésére tanít. Iskoláink-
ban ezt az összhangot hangsúlyozva
rá kell döbbenteni diákjainkat, hogy
ma az emberiség válság elõtt áll. Utolsó
lehetõsége, hogy Isten tanítását és a
tudományos gondolkodást megismer-
ve a most felnövõ generáció a hitet és
a tudás egyesítve változtasson. Õseink
a reformációval a hitet mentették
meg. Ma olyan reformáció kell, amely
az emberiséget menti meg. Darwin
a fajok eredetérõl írt. Ma a fajok ki-
pusztulását kell megakadályozni. Nem

a kreáció vagy az evolúció a kérdés. Ma
az a kérdés, hogy van-e annyi hi-
tünk, van-e olyan elmélyült, mo-
dern gondolkodásunk, amely a tu-
domány segítségével megállíthatja a
fajok kipusztulását, az élõ környe-
zet rombolását, Isten csodálatos al-
kotásának, az embernek a saját gyer-
mekeit sem kímélõ önzését, a pazarló,
a jövõt nem tekintõ életvitelét, a ká-
bítószer általános elterjedését, röviden:
a szándékos önpusztítását. Mert ha nincs
ehhez hitünk, akkor a református ta-
nulónak nem kell a természettudo-
mányokkal sem foglalkoznia.

De ha azt merjük vallani, hogy
van hitünk, akkor kötelességünk a tu-
domány kelyhébõl tehetségünk és ké-
pességünk szerint inni. Igaz, hogy
a tudás fájáról szakító ember, sõt, ma
már tudjuk, hogy az emberiség is ha-
landóvá vált, de elsõrendû feladata,
hogy mûvelje, és ne pusztítsa azt a föl-
det, amelybõl vétetett (1Móz. 3:23).
Ha van hitünk, és református iskolá-
ink biztosítják ehhez a legmagasabb
természettudományos ismereteket, ak-
kor az evolúcióval kapcsolatban is meg-
érthetjük, hogy igaza van a Nobel-díjas
R. Millikannak: „Az elsõ korty a tudo-
mány kelyhébõl ateistává tehet valakit, de
a kehely alján ott várakozik Isten.”

A
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Talentum Tábor – Balatonszárszó, 2003. augusztus 11-17.
Papp Kornél

 tábor témái: „Arcok Jézus körül”, illetve „Küzdelmeink”. Ezek a témák határozták meg a bibliakörök,
az evangelizáció, valamint a plenáris elõadások gondolatmenetét. Jézust különbözõ jellemek vették kö-
rül. Õk egyaránt értékesek voltak Jézus és a közösség egésze számára. Ugyanígy ma is a gyülekezetet

gazdagíthatják a különbözõ karakterek. Senkinek sem szabad azt hinnie, hogy õ nem hasznos tagja a közösség-
nek, hanem keresnie kell azt, hogy egyéniségével hogyan segítheti elõ a gyülekezet boldogulását.

A küzdelem hozzátartozik a keresztyén életformához [„Küzdelemre hív az élet…”]. Elõször is küzdünk egyéni
hitünk õrzéséért és növekedéséért (pl. az anyagiak, az érvényesülés, a hatalom szerelme ellen). Másodszor hitünk
érvényesüléséért, közéletiségéért, mint pl. a tanító Szabó Mózes és Szõnyi Sándor tette ezt, mikor a az I. világhá-
borús hadifoglyok megmaradását és hazahozatalát érték el hitük által. Végül küzdünk egyházunkért a nemzet
ill. a tágabb közösségek megmentéséért [pl. Sztárai Mihály, a gályarab prédikátorok vagy dr. Soós Géza]. Ily
módon kiemelt jelentõsége van annak, hogy egyházunk – különösképp a határon túli egyháztestek – a határon
túli magyarság boldogulását tartják szem elõtt küzdelmeik során. Természetesen más-más a helyzet az egyes
utódállamokban, de alapvetõen feladatuk azonos. A status-törvény eredeti állapotának helyreállítása, a kettõs
állampolgárság és fõleg az autonómiák megteremtése hozhat megoldást az elvándorlás meggátolására.

Plenáris előadások:
- Tőkés László püspök (Partium): Küzdelmeink a határon túli magyarságért I.
- Dr. Erdélyi Géza püspök (Felvidék): Küzdelmeink a határon túli magyarságért II.
- Papp Vilmos lelkipásztor (Budapest-Kõbánya): Küzdelmeink hitünkért, egyházunkért
- Csobán Pál tanár (Gödöllõ): Küzdelmeink a történelemben

A tábor napirendje figyelembe vette, hogy egy nyári középiskolás református tehetséggondozó táboro-
zásról van szó:

- nyári, azaz nem szerettünk volna abba a hibába esni, hogy a tanév folytatásaként éljék át a diákok a tábo-
rozást, éppen ezért minden délután 13.30-16.30 h között, s 19.45 h után szabadidõt biztosítottunk a Balaton
élvezéséhez, s a sportoláshoz,

- középiskolás, azaz sportversenyekkel, kirándulással, esti éneklésekkel, tábortûzzel biztosítottuk a tábor
fiatalos hangulatát, s az ország számos pontjáról érkezõ középiskolás korosztály közelebb kerülését,

- református, azaz célunk volt a lelki-hitbeli elkötelezettség erõsítése, amelyet a 8.30-9.00 h közötti reggeli
áhítatok, a 9.00-10.00 h közötti bibliakörök, a 18.30-19.00 h közötti énektanulás és a 19.00-19.45 h közötti
esti evangélizáció biztosított,

- tehetséggondozó, azaz hitünk, magyarságunk és egyházunk sorskérdéseivel foglalkozó plenáris elõadáso-
kon mélyíthették el ismereteiket a résztvevõk, s szekcióülések keretében, érdeklõdési körüknek megfelelõ speciá-
lis foglalkozásokon is gyarapíthatták tudásukat.

Szekciók:
Biológia, ökológia - Faragóné Szénásy Emese (Halásztelek) és Diószeghy Csaba (Budapest)
Néprajz - néptánc - népzene - néphagyomány - Kelemen-Csíki István (Isaszeg)
Számítástechnika - Mónus Béla (Debrecen)
Klasszikus matematika - Nagy-Baló András (Budapest)
Irodalom - Bajusz Árpádné és Kercsmár Mónika (Gödöllõ)
Történelem - Csobán Pál (Gödöllõ)
Sport - Fazekas Sándor (Debrecen)

A Talentum Tábor megszervezéséért köszönetet mondunk Merétey Sándor v. zsinati tanácsos úrnak, Püski
Lajos lelkipásztor úrnak (Debrecen-Nagyerdõ), az elõadóknak, a szekcióvezetõknek. Köszönetet mondunk a Re-
formátus Tehetséggondozó Alapítványnak és a Református Pedagógiai Intézetnek az anyagi támogatásért.

A
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Beszámoló a Nyírturai Református Egyház nyári programjairól
Trencsényi László

eformátus körzeti talál-
kozó Nyírturán

A Nyírturai Református Egy-
házközségben 2003. május 11-én nagy-
szabású körzeti találkozó volt, melynek
megrendezését a Gyermek, Ifjúsági és
Sportminisztérium támogatta. Erre az
alkalomra hét nyírségi református
egyházközség kapott meghívást, így
összesen 158-an töltöttük meg a
templomot. Érkeztek vendégek Bújról,
Kemecsérõl. Kótajból, Paszabról, Nagyha-
lászból, Nyíregyháza-Kertvárosból, Nyír-
egyháza-Sóstóról.

Találkozónk elõzménye volt a sós-
tói millenniumi református templom-
ban 2003. március 9-én megrendezett
körzeti csendesnap. Az ott tapasztalt
testvéri szeretet, az áldásos igeszolgá-
latok mind-mind arra irányították a
figyelmet, hogy ennek legyen folyta-
tása. Így szerveztük meg a második
körzeti találkozónkat, ezúttal Nyírt-
urán, a környék legrégebbi mûemlék-
templomában.

Találkozónk legfontosabb célja
volt, hogy közösen figyeljünk Isten igé-
jére, együtt imádkozzunk és énekel-
jünk, mindezeken túl egymás gyüleke-
zeteinek, ifjúsági közösségeinek jobb
megismerése és egymás tapasztalatai-
nak megosztása volt.

 A találkozó lelki üzenetének kö-
zéppontjában Isten országának munká-
lása volt, ezen belül: „Jézus példázatai a
mennyek országáról” hangzottak el. Kö-
zöttünk szolgáltak ez alkalommal: Kósa
László nyíregyháza-sóstói és Pusztai
Endre kemecsei református lelkipász-
torok. Az ifjúság részérõl Papdi Eszter
egyetemi hallgató tett megható bi-
zonyságot hitérõl.

Erre az alkalomra alakult meg a
nyírturai, nyíregyházi és kemecsei fia-
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talokból álló ének- és zenekar. Felemelõ
érzés volt hallgatni a fiatalok bizony-
ságtételét, akik több új éneket is taní-
tottak a népes gyülekezetnek.

A szünetben két kiállítást is meg-
nyitottunk a gyülekezeti teremben:
egy gyermekrajz-kiállítást és a hely-
beli lelkész-rajztanár Trencsényi László
akvarell kiállítását, majd számos ér-
tékes ajándékot sorsoltunk ki a részt-
vevõk között.

Mindezeken túl a résztvevõk meg-
ismerhették a nyírturai vendégszere-
tetet, hisz a gyülekezet tagjainak jó-
voltából gazdagon volt megterítve az
asztalunk.

Köszönet illeti mindazokat, akik
valamilyen módon hozzájárultak ah-
hoz, hogy ez a körzeti testvéri találkozó
áldott és eredményes lehessen.

Nyári táborok Nyírturán

A Nyírturai Református Egyházközös-
ség, Trencsényi László lelkész-rajztanár
irányításával már évek óta több ifjúsági
tábort szervez különbözõ korosztályú
fiatalok számára. Az idén megtartott
három táborunkat a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Igazgatósága támogatta.

- Képzõmûvészeti tábor
A Nyírturai Református Egyház-

községben rendeztük meg június 23-
28 között az általános iskolás korosz-
tály számára az immár hagyománnyá
vált ifjúsági képzõmûvészeti táborun-
kat. A XII. Református Képzõmûvészeti
Táborban összesen 31 gyermek és
ifjú vehetett részt, a nyírturaiakon
kívül többek között Nyíregyházá-
ról, Kemecsérõl, Székelybõl, Sényõrõl,
Sóstóhegyrõl, Pátroháról, Debrecenbõl. Az
alkotótábor termésébõl ezúttal is kiál-
lítás nyílt, mely szeptember végéig lát-

R
ható a nyírturai református gyülekezeti
házban, ahol a korábbi tizenegy tábor
legszebb rajzait is megtekinthetik.

- Ifjúsági táborok
A középiskolás, fõiskolás, egyete-

mista korú fiatalok számára szervezett
XIII. Életforrás Táborunkba idén július
7-12-ig került sor a zempléni hegyek
között megbúvó kis településen, Simán.
A 19 fiatal közös igetanulmányozásá-
nak alapja ezúttal a Jelenések könyve volt,
melynek áldott üzeneteire figyelhet-
tünk egész héten át. Naponta több elõ-
adást is hallgathattak a résztvevõk. A
hitkérdéseken túl kiemelt témánk a
szenvedélybetegségekrõl szóló felvilá-
gosítás volt (drogprevenció, alkohol
prevenció, dohányzás prevenció, AIDS
prevenció).

Délutánonként különbözõ szek-
ciók között lehetett választani, melyek
igen népszerûek voltak. A hit és történe-
lem és az angol szekciót tanárok tartot-
ták, a gitár-ének és kézmûves szekciókat
pedig alaposan felkészült diákok. Pihe-
nésképpen több túrán is részt vettünk,
gyönyörködve Istenünk csodálatos te-
remtett világában.

Ugyanitt került sor az általános és
középiskolás korosztály számára szer-
vezett III. Forrás Táborunkra, melyen
27 ifjú vett részt. Ebben a táborban a
János evangéliumának 7-11 fejezetére fi-
gyelhettünk és nyerhettünk általa gaz-
dag áldásokat, életre szóló útmutatá-
sokat. Minden nap több alkalommal is
a gyerekek énekekkel, imádsággal, fel-
olvasással szolgáltak. Naponta kirán-
dultunk a környezõ hegyekbe, ahol pi-
henésképpen áhítatokat tartottunk.
Istennek hála, mind a két táborból
egészségben, lelkileg feltöltõdve jöhet-
tünk haza.
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úlzás nélkül állíthatjuk, hogy a pesti (mai Kálvin
téri) egyházközség presbitere, majd algondnoka
a szabadságharcot követõ gyászévtized iskolaügy-

ének hõse.
A magyarellenes és reformátusellenes bosszúhadjárat

idején Török Pál pesti lelkész és Gönczy Pál tanár valóságos
csodát mûvelt a magyar közoktatás érdekében, ugyanis
német tannyelvet rendeltek el a hatóságok.

Gönczy Pál közvetlenül a szabadságharc elõtt három
éven át tanulmányozta Svájcban Johann Jakob Wehrli és
Philip Emanuel Fellenberg pedagógusok mûveit: nevelõott-
honokat és árvaházakat. Õk Pestalozzi eszmetársai és kor-
társai voltak Általános ismeretek mellett földmûvelést,
méhészetet, állattenyésztést tanítottak, hogy megélhetést
is biztosítsanak a majdan önállósuló tanítványaiknak.
Gönczy a béke szigetérõl hazatérve honvédtiszt lett a sza-
badságharcban. A világosi fegyverletétel résztvevõje. Si-
került elkerülnie a fogságot és a megtorlást; elõbb vidé-
ken: Zelemér és Gálospetri, majd Pesten alapított magániskolát.

Amikor az ostromállapot megszûntével Török Pál
azonnal négy tanerõsre bõvítette a református iskolát, (eh-
hez emeletet kellett építeni a nagy árvíz idején elpusztult
helyére épült új parókiára - az általános nagy nyomorúság
idején mibõl?) azonnal megkezdte mûködését. Ámde hi-
ányzott a vertikumból a nélkülözhetetlen középsõ szakasz:
az érettségit is adó gimnázium. Ámde úgy gondolta, a pesti
református egyházközség tekintélyéhez nélkülözhetetlen
a templomtorony. Ez is meglett. Az egyháztanács már is-
merte Török Pál hatalmas látókörét és csodatevõ hatalmát.
Ámulva figyelték a teológiai fõiskola megvalósulását. Gim-
náziumalapítási szándékát azonban nagyon sokan kétkedve
vették tudomásul.

Ekkor fogott össze a két karizmatikus férfiú. Gönczy
Pál magángimnáziuma ekkor már hat tanerõvel és szépen
felszerelten mûködött. Ez magyar tanintézet volt. (A pesti
utcán ekkor még német szó járta.) Barthos Kálmán: A pesti
református fõgimnázium elsõ félévszázada (Budapest, 1909)
címû munkájában így ír Gönczyrõl: „mint lelkes magyar pe-
dagógus széles körben nagy tiszteletnek örvendett. Amikor Török
Pál 1857-ben megszervezte az egyetemes református tanügyi bi-
zottságot, Gönczy a legelsõk között lett ennek tagja. S ettõl kezdve
elõkelõ szerepet játszott úgy az egyetemes református egyház, mint
a dunamelléki kerület tanügyi munkálataiban. Õ készítette el az
általános tervet, mely a bizottság tárgyalásainak alapjául szol-

Gönczy Pál

Papp Vilmos

gál, õ dolgozta ki a tantervet, valamint a rendtartásra, fegyelem-
re, igazgatásra, felügyeletre vonatkozó tervezeteket.”

Mindezeket 1859. július 2-án mutatta be Török Pál
az egyházkerületi tanácsnak. S utókor láss csodát! – ugyan-
azon év október 16-án 99 növendékkel vonult be a tanári
kar a Kálvin téri templomba a gimnázium tanévnyitó is-
tentiszteletére!

Gönczy Pál – akkor országos lelkesedést kiváltó – nyi-
latkozatában intézetét, tanárait, felszerelését felajánlotta a
pesti egyházközségnek. Íme egy részlet a hosszú nyilatko-
zatból: „...nekem is van Istenben vetett igaz hitem, élõ reménysé-
gem, mert tudom, hogy református egyházunk minden intézete ezen
hit és reménységbe vetett teljes bizodalom, állhatatos akarat és el-
tántoríthatatlan kitartásnak köszöni létét. Ezen lélek lelkesít en-
gem, lelkesíti mostan is virágzásnak örvendõ magánintézetem ta-
nárait is...”

Pedig nem néztek könnyû jövõ elébe. Két-három éven
át minimális fizetést kaptak. Sõt voltak ketten: Ballagi Mór
és Farkas József professzorok, akik havonta 10-10 óra in-
gyen oktatást vállaltak...

Elsõ évben volt 99 tanuló. Négy év múltán: 291. Val-
lás szerinti megoszlásuk pedig a következõ:

(1817-1892)

1859 1963
református 93 249
evangélikus 1 4
római katolikus 2 4
görög katolikus 1 6
izraelita 2 28

T

Amikor az intézet megindulása elõtt a Helytartótanács
minõsítést kért a püspöktõl a leendõ tanárokat illetõen, õ
valamennyi nevéhez ezt írta: „Erkölcsi és politikai magavise-
lete feddhetetlen” (négyen a szabadságharc utolsó pillanatáig
honvédtisztek voltak!).

Barthos felteszi a kérdést, hogy mindez honnan és mi-
bõl? A földbõl nõtt ki? Az égbõl cseppent alá? Igen az
égbõl – feleli Farkas József. „Nekem van hitem Istenben – mon-
dotta Gönczy. És Isten nem engedte most sem a benne bízókat meg-
szégyenülni!”

Gönczy Pált a kiegyezést követõen három nagy kul-
tuszminiszter tüntette ki bizalmával. Pontosabban: igé-
nyelte emberfeletti szorgalmát. Eötvös József osztálytaná-
csossá nevezte ki. Pauler miniszteri tanácsossá, Trefort
Ágoston pedig államtitkárrá. Végül nyugalomba vonulá-
sakor a fõrendiház tagjává lett.
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A református hittan érettségi vizsga részletes követelményei

I. Vizsgaleírás

I.1. Középszint
A vizsga szerkezete

A hit- és erkölcstan középszintû szintû érettségi vizsgája csak szóbeli vizsgarészbõl áll. A szóbeli vizsga a 30
perces felkészülési idõt követõen 15 perc idõtartamú. A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat összegzi.

FIGYELMEZŐ

Szóbeli vizsga

A tétel
[10 perc]

B tétel
[5 perc]

50 pont

A középszintû érettségi vizsga anyaga 13 téma-
körbõl áll, ezekbõl állít össze a szaktanár 20 érettségi
tételt. A szaktanár szabad választása szerint a szá-
mára jelentõsebb, hangsúlyosabb témakörökbõl 2-2
tételt fogalmazhat meg.

Az érettségi tételek A és B részbõl tevõdnek
össze. Az A tételek egy-egy témakör átfogó anyagá-
ból jelölnek ki egy-egy témát, amelyekben a vizsgázó
bemutatja alapvetõ hit- és erkölcstani ismereteit,
rendszerezési képességei, és hit- és erkölcstani tudá-
sának alkalmazását. A B tételek a 13 témakörhöz
szorosan kapcsolódó fogalmakat, rövidebb témákat,
ó- és újszövetségi bevezetés-tudományi, valamint li-
turgikus ismereteket, forrás- és dokumentumelem-
zési, illetõleg értelmezési feladatokat, korunk etikai
problémáinak bemutatását kívánja meg a vizsgázó-
tól. A szaktanár az A tételhez mindig más témakör-
bõl illeszt B tételt.

A szóbeli vizsgán az A tétel kifejtésére 10 perc, a
B tétel kifejtésére 5 perc áll a vizsgázó rendelke-
zésére.

A szóbeli feleletben kívánatos a mondanivaló né-
hány vázlatpontban történõ megfogalmazása, ezt kö-
vetõen annak részletes kifejtése vagy a szaktanár ál-
tal megjelölt vázlatpont részletes ismertetése. A
vizsgázók a szóbeli vizsgán a következõ segédeszkö-
zöket használhatják: Biblia, Református énekeskönyv,
bibliai atlaszok, az elemzendõ források szövegei.

A szóbeli vizsga értékelése
Az A és B tétel kifejtését a vizsgabizottság együt-

tesen értékeli. A vizsgázó a feleletére egy összegzõ
pontszámot [maximum 50 pont] kap. A vizsgázó
szóbeli vizsgateljesítményének értékelése a követ-
kezõ általános értékelési kritériumok alkalmazá-
sával történik.

Az A és B tétel  szóbeli kifejtésének értékelési kritériumai Pontérték

Tartalom

– tématartás

– a téma bemutatásában érvényesülő bibliaismereti, egyháztörténeti, etikai,
dogmatikai illetve kulturális tájékozottság, tárgyi tudás
– megfelelő szó- és fogalomhasználat

– gondolatgazdagság, problémaérzékenység

– a témának megfelelő memoriter szöveghű és tartalmi szempontból indokolt előadása

30 pont

Előadásmód, meggyőző erő

– a témának megfelelő világos felépítés

– logikus érvelés

– világos nyelvi forma

– lényegkiemelés, rendszerezés

20 pont
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Az A tétel tartalmánál és terjedelménél fogva érte-
lemszerûen a részpontszámok kialakításában nagyobb
hangsúlyt kap. Az összpontszám osztályzattá alakítása
a jogszabályoknak megfelelõen történik.

I.2. Emelt szint
A vizsga szerkezete

A hit- és erkölcstan emelt szintû érettségi vizsgája
írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl tevõdik össze. Az írás-
beli vizsgán 180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a fel-
adatok megoldására. A szóbeli vizsga a 30 perces fel-
készülési idõt követõen 15-20 perc idõtartamú. A vizsga
szerkezetét az alábbi táblázat összegzi.

Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga

15-20 perc
Tartalom Forma A tétel B tétel
70 pont 30 pont 50 pont

Az emelt szintû érettségi vizsgán írásbeli és szóbeli
vizsgaformában mutatja be a vizsgázó komplex hit- és
erkölcstani tudását, összetettebb teológiai kérdések vi-
lágos megfogalmazási képességét, korszerû bibliai és
egzegetikai ismereteit, önálló vélemény- és ítéletalko-
tási készségét.

Az írásbeli vizsgán értekezõ dolgozat mûfajában
fejti ki a vizsgázó a megadott cím tartalmát. A dolgo-
zat terjedelme 120-140 sor. A javító tanár 2 pontszám-
mal minõsíti az írásbeli dolgozatot. Az elsõ pontszám
[maximum 70 pont] minõsíti a címben megadott téma
szakszerû és alapos kifejtését, tulajdonképpen a hit- és
erkölcstani tartalom egzakt és a címnek megfelelõ be-
mutatását. A második pontszám [maximum 30 pont]
minõsíti a dolgozat logikus felépítését, a szakkifejezé-
sek használatát, a nyelvi és stilisztikai megformálását.

Az írásbeli vizsgán legalább 2 írásbeli tételcím kö-
zül választhatnak a vizsgázók. Az írás-
beli tételeket a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának illetékes osztálya
az elkészített és közzétett adatbank té-
teli közül tûzi ki. Az írásbeli vizsgán a
következõ segédeszközök használhatók:
Biblia, Heidelbergi Káté, Második Hel-
vét Hitvallás, Református énekeskönyv.

A szóbeli vizsga témakörei, az A
és B tételek összeállítási lehetõségei és
feltételei azonosak a középszintû vizs-
gáéival, azzal a különbséggel, hogy az
emelt színtû érettségi során az érettségi
vizsga anyaga 17 témakörbõl áll. Az
emelt szintû érettségi vizsga tartalmi
követelményrendszere magukban fog-
lalja a középszintû vizsga követelmé-
nyeit. [A táblázatban az emelt szintû

vizsga követelményei oszlop csak a többletet fogal-
mazza meg.]

Az emelt szintû vizsgán különös figyelemmel kell
A vagy B tételben megfogalmazni azokat a témákat,
amelyek a középszintû érettségi témaköreiben nem sze-
repelnek. A tételjavaslatok közül az átfogóbb, tágabb
ismeretanyagot és mélyebb értelmezést igénylõ tétele-
ket célszerû az emelt szintû vizsgára kiválasztani az A
és B tételek esetében egyaránt.

Az szóbeli vizsgán az A tétel kifejtésére 15 perc, a
B tétel kifejtésére 5 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A szóbeli tételek értékelésére adható összpontszám
50 pont. Az értékelésnél a középszintû vizsga szempont-
jait kell alkalmazni. A végsõ érdemjegyet az írásbeli
vizsgarész (100 pont) és a szóbeli vizsgarész (50 pont)
értékelése alapján alakítja ki a szaktanár a jogszabály-
ban meghatározottak szerint.

II. András (Endre)
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

I. Bibliaismeret
1.) Ószövetség Őstörténet:

A teremtés, az ember teremtése, proto-evangélium,
bűnesetek, az özönvíz;
Ősatyák történetei: Ábrahám, Izsák, Jákób, József;
A választott nép történetének főbb szakaszai, fontos
eseményei:
Mózes elhívása, kivonulás Egyiptomból, szövetségkötés,
honfoglalás, bírák kora: Sámson, Gedeon, Jefte, Sámuel,
Debora, Saul-Dávid-Salamon királysága;
Illés és Elizeus próféta, babiloni fogság, hazatérés a
fogságból;
Jézusra vonatkozó próféciák, azok keletkezési
körülményei, messiási várakozás:
Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Mikeás, Haggeus, Zakariás

Leviticus: léviták, papok,
áldozatok az
Ószövetségben;
Numeri: A 40 éves
pusztai vándorlás oka és
következményei. Bálám
története;
Deuteronomium: Izráel
kiválasztásának
„indoklása”. A nagy
törvények és hétköznapi
értelmezésük példái;
Az asszír fogság,
keveredés és annak
következményei

2.) Alapvető ószövetségi
bevezetés-tudományi
ismeretek

A Biblia keletkezése, az ószövetség könyveinek
keletkezése és felosztása: történeti, tanító és prófétai;

A Tóra

3.) Újszövetség Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása:
születése, megkeresztelkedése, megkísértése, a tanítványok
elhívása, hegyi beszéd, az Isten országáról szóló példázatai,
az „én vagyok” mondások, gyógyítási csodái, megváltó
áldozata, kereszthalála és feltámadása, mennybemenetele és a
missziói parancs;
Az apostoli kor: A Szentlélek kitöltetése, a keresztyén
egyház születése, Péter és János apostol munkássága, Saulus
megtérése, Pál missziói útjai;
Apostoli kor a levelekben:  Róma, Korinthus I-II., Filippi,
Timóteus I-II., Jakab

Keresztelő János élete és
munkássága;
Lukács evangéliumának
saját anyaga;
Találkozások az
evangéliumokban:
Nikodémus, samáriai
asszony;
A nagyhét eseményei a
négy evangélium
összefüggésében;
Galata, Efezus, Filemon,
János I.;
A jelenések könyve és az
apokaliptika

4.) Alapvető újszövetségi
bevezetés-tudományi
ismeretek

Az evangéliumok keletkezésének története és célja,
párhuzamok és eltérések, ezek okai;
Az újszövetségi levelek felosztása: páli levelek: tanító és
pásztori; egyetemes;

Az apostolok
cselekedetei;
A szinoptikus
evangéliumok

5.) Kortörténeti
ismeretek

Jézus és az apostolok korának történeti háttere: az
intertestamentális kor

A palestinai zsidóság
vallási élete, vallási
mozgalmak, irányzatok:
farizeus, esszénus,
szadduceus, zélóta

II. Tartalmi követelmények
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

II. Egyháztörténet
6.) Krisztus egyházának
története

A Szentlélek munkájáról szóló bibliai tanítás; Az egyház
történelmének kezdetei, fontos fordulópontjai: Pünkösd
eseményei, a keresztyén egyház születése, őskeresztyénség,
az istentisztelet liturgiája, ókatolicizmus,
keresztyénüldözések, a keresztyénség, mint államvallás;
Szerzetesrendek kialakulása Keleten és Nyugaton;
Keresztes háborúk, avignoni fogság;
Eretnekmozgalmak és az inkvizíció;
Előreformációs törekvések: Wyclif és Husz;
A reformáció német és svájci ága;
Az ellenreformáció Európában, a jezsuita rend;
A protestáns ortodoxia és a pietizmus;
A puritanizmus
Az ökumenikus mozgalmak kezdetei
A katolicizmus és a protestantizmus a XX. században;
Kiemelkedő egyháztörténeti személyiségek példák
Krisztus elkötelezett követésére: Augustinus, I. István,
Assisi Ferenc, Luther Márton, Zwingli Ulrich, Kálvin János

Nyugat és Kelet eltérő
fejlődése, a nagy
egyházszakadás; Keleti és
nyugati nagy
egyházatyák, a korai
keresztyénség dogmái;

A felvilágosodás,
egyházellenes irányzatok

Albert Schweitzer
Dietrich Bonhoeffer
Teréz anya

7.) A saját felekezet
története

A saját felekezet kialakulása, annak okai, történetének
fontos pontjai:
A reformáció tanainak elterjedése Magyarországon;
Kiemelkedő személyiségei: Dévai Bíró Mátyás, Sztárai
Mihály Szegedi Kis István, Kálmáncsehi Sánta Márton,
Huszár Gál;
A reformáció és a művelődés összekapcsolódása: Méliusz
Juhász Péter, Dávid Ferenc, Károli Gáspár, Szenci Molnár
Albert;
A bécsi békétől a szatmári békéig (Bocskai István) – a
Habsburg udvar valláspolitikája: 1606-1711: ellenreformáció,
a gyászévtized, gályarab prédikátorok;
Az erdélyi fejedelemség valláspolitikája: 1571-1690. Bethlen
Gábor, I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsánna;
Csendes ellenreformáció: A magyar protestantizmus helyzete
III. Károly és Mária Terézia uralkodása idején;
II. József valláspolitikája, a Türelmi Rendelet;
A két világháború közötti egyház története: Makkai Sándor,
Baltazár Dezső, Ravasz László, Révész Imre;
Állam és egyház viszonya a II. világháború után: Egyezmény
1948, államosítások;
Bereczky Albert, Pap László, Ordass Lajos

Magyarországi
hitvallások, zsinatok,
kánonok, teológiák

A debreceni
alkotmányozó zsinat
1881.;
A belmisszió irányzatai és
főbb képviselői: Szabó
Aladár, Balogh Ferenc,
Kiss Ferenc;

A szolgáló egyház
teológiája
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

III. Dogmatika
8.) Az egyház tanítása A keresztyén egyház tanításának alapvető tételei: Isten

megismerése, a kijelentés (Istenérvek);
Különös kijelentés, az Ige hármas alakja reformátori
felfogásban;
Az ember Isten szövetségében; Evangélium a törvényben;
A keresztyén hit;
Egyetemes hitvallások;
Istenről, mint Szentháromságról.;
A teremtő, Mindenható Atya;
Az isteni gondviselés;
Jézus Krisztus személye és titka;
Jézus Krisztus prófétai, főpapi és királyi tiszte;
A Szentlélek személye és munkája;
Az anyaszentegyház;
A sákramentumok: keresztség és úrvacsora;
Az eljövendő világ és az örök élet;
A saját felekezet dogmatikai tanítása:
A reformátori gondolkodás jellegzetességei:
solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Scriptura;
Az üdvtörténet alapigazságainak vizsgálata, Isten
mindnyájunkat eggyé tesz Krisztusban:
ökumenikus mozgalmak, a II. vatikáni zsinat

A kegyelmi kiválasztás
tanítása

A látható és láthatatlan
egyház

A felekezetek kialakulása,
a hitvédelem alapjai, a
XIX-XX. századi
uniótörekvések

IV. Az egyházi esztendő
9.) Ünnepek, ünnepi
időszakok

Az egyházi esztendő ünnepei, ünnepi időszakai, a saját
felekezet ünnepei, az ünnepek gyökerei, jelentősége:
Advent, karácsony, böjt, virágvasárnap, nagypéntek, húsvét,
áldozócsütörtök, pünkösd, újkenyér, újbor, október 31, a
reformáció emléknapja;
Az ünnepek liturgiája;
A református istentisztelet és kegyesség

Liturgikus szövegek: a
református istentisztelet
fogalmainak ismerete,
apostoli köszöntés,
előfohász, lekció, textus, a
sákramentumok
szereztetési igéi, a
kazuálék vonatkozó
szövegei

V. A keresztyén erkölcsi élet – etika
10.) A keresztyénség
erkölcsi tanítása

Az ószövetségi és a jézusi etika.: Az ember feladata a
világban, felelősségünk a teremtett világ, az élet védelme
és embertársaink iránt:
Erkölcs, erkölcsi döntés, etika fogalma;
Az erkölcs keresztyén megítélése a bűn és kegyelem
fényében;
Kicsoda az ember?
A törvény átka és haszna;
A belső törvény: a lelkiismeret;
Szabadság és rend;
A keresztyén etika normái a családi élet, munka és
társadalmi élet területén
A Tízparancsolat etikai üzenete:

Az élet transzcendens
megalapozásának igénye

A keresztyén diakónia
hétköznapi megélési
formái;
Hivatás, munka, tulajdon;
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

más istenek, az Egy és kiábrázolhatatlan Isten tisztelete, Isten
nevével élni és visszaélni, az idő rendje, ünnepek és
hétköznapok, a munka és pihenés, a teremtett világ
nyugalma, ökológiai etika, kultúra, civilizáció, technika,
szülők, gyermekek, szerelem, házasság, válás, szexualitás,
család, nemzedékek, szülőföld, haza;
Az élet védelme: szenvedélybetegségek, abortusz, eutanázia,
géntechnológia, öngyilkosság, halálbüntetés;
Keresztyén ember a gyülekezetben és a társadalomban;

A média szerepe
életünkben, a manipuláció
veszélye;
Tolerancia és megalkuvás

VI. Világvallások
11.) A nagy
világvallások alapvető
gondolatai

A vallás fogalma;  A történelmi Isten-kinyilatkoztatás
vallásai: a zsidó vallás, az iszlám, a keresztyénség;
Az örök világtörvény vallásai: hinduizmus, buddhizmus stb.;
Mai vallási áramlatok

12.) Mai vallási
áramlatok

Konfucianizmus,
taoizmus, sintoizmus,
keresztyén kisegyházak,
szekták, pszichovallások;
Különbség ökumené és
szinkretizmus között

VII. Egyházismeret

13.) A saját egyház mai
élete

A MRE jelképei, címere,
hitvallásai: II. Helvét
Hitvallás, Heidelbergi
Káté;
Az egyház felépítése,
egyházközség,
egyházmegye,
egyházkerület, Zsinat;
Főbb szolgálati területei:
misszió, diakónia

14.) Egyházzene Az egyház énekkincsének
jellemző, kiemelkedő
darabjainak ismerete: 23,
25, 32, 42, 65, 66, 77, 84,
89, 90, 130, 134, 135,
150, 164, 165, 167, 225,
264, 274, 312, 315, 316,
326, 341, 373, 390, 460,
463.

15.) A szűkebb közösség A gyülekezet, az egyházi
iskola története, mai élete

VIII. Kompetenciák
16.) Szövegértelmezés Bibliai szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének

kifejtése; Egyháztörténeti forrás és egyházi dokumentum
elemzése;
Hitvallási irat részletének értelmezése a dogmatikai ismeretek
birtokában

17.) Esetelemzés Etikai kérdések, mai problémák elemzése, állásfoglalás, a
vélemény indoklása
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Miklya Zsolt

Egy holland hitoktatási segédanyag a magyar gyakorlatban
Evert Kuijt: 365 bibliai történet gyermekeknek és tanítóknak

161 lecke a 365-ből
avagy mit kezdjünk a 365 történettel

Adott egy gyerekcsoport. És adott egy hitoktatási
tanterv.

S persze ott a hitoktató, akinek a bibliai üzenetet a
gyerekek számára érthetõvé és élhetõvé kéne tenni,
miközben a tantervet is teljesíteni kell(ene)...

Mindannyian tudjuk, akik tanítottunk hittant, hogy
az elvi elgondolást nem is olyan könnyû a gyakorlat-
ban megvalósítani. A vérbeli katechéta „gyûjtögetõ”,
aki folyamatosan igyekszik gyarapítani eszköz- és fegy-
vertárát, hogy kellõ pillanatban az éppen megfelelõt
tudja alkalmazni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani
Evert Kuijt holland pedagógus–író hitoktatási segéd-
anyagával, mely valójában egy bibliai feladat- és ötlet-
tár, a magyar viszonyoknak megfelelõ átalakítással és
kiegészítéssel. (A munka a szerzõ beleegyezésével, a
Hulp Oost-Europa támogatásával mûködik.)

A 365 bibliai történet az Ó-, és Újszövetség részle-
tes feldolgozását adja három korcsoport: óvodás/elsõs,
2–4. osztályos és felsõs gyermekek számára. A külön
kezelhetõ, másolható lapok leckénként csoportosítva
jelennek meg. Eddig megjelent ószövetségi történeteink:

1-20: A teremtéstõl Ábrahám áldozatáig (Mórijjá)
21-40: Sára halálától az egyiptomi szolgaságig
41-60: Mózes születésétõl Kórah, Dátán és Abirám

     lázadásáig
Megjelent újszövetségi történeteink:
204-223: A Messiás ígéretétõl a Nikodémussal való

         találkozásig
224-244: A samáriai asszonytól a kerítõháló

         példázatáig
245-264: A tenger lecsendesítésétõl a tíz leprás

         meggyógyításáig
265-284: A házasságtörõ asszonnyal való beszélgetéstõl

         Lázár feltámasztásáig
Még ez év õszén megjelenik:
285-304: A nagytanács elhatározásától a fõpapi

         imádságig
2004. tavaszára ill. õszére tervezzük megjelenését:
305-324: A gecsemánébeli szenvedéstõl Anániásig

         és Szafiráig

61-80: A sivatagi vándorlástól Sámson házasságáig
Jövõ húsvétig tehát – lásd Jak 4,15 – az evangé-

liumok teljes feldolgozott anyaga a katechéták ren-
delkezésére áll majd, míg a kiadás évente két húszas
egységgel folytatódik.

A történetek feldolgozása minden alkalommal ha-
sonló módon történik:

A bibliai történet feldolgozása cím alatt találjuk a
hitoktatóknak szóló módszertani oldalakat, ahol tö-
mören megfogalmaztuk az adott lecke bibliai Üze-
netét ill. témáját, utalunk az Elõzményekre, majd maga
a Történet következik Jegyzetekkel kiegészítve. A Meg-
jegyzések didaktikai segítséget nyújtanak a feldolgo-
záshoz, míg végül a Kapcsolódási lehetõségek iskolai tár-
gyakhoz a tananyaggal való integrációt segíti elõ.
Minden esetben javaslatot teszünk az énekválasztásra,
s szükséges esetben idõrendi táblázatot, térképet is
mellékelünk.

A Munkalapok a már jelzett három korosztály szá-
mára adnak szabadon másolható munkáltató anya-
got minden leckéhez.

Feldolgozás címszó alatt korosztályonként konk-
rét feladatleírások, megjegyzések, ötletek olvashatók
az Üzenet elmélyítéséhez. Itt találhatunk az arany-
mondásra is javaslatokat. Az Egyéb ötletek segítségé-
vel pedig még szélesebb lehetõség nyílik az adott té-
mához kapcsolódó munkáltatásra.

Bodó Sára összegző szakértői véleménye a 356
bibliai történet eddig megjelent leckéi alapján

A feldolgozások legnagyobb érdeme a nagyon
sokféle és rendkívül ötletgazdag foglalkozatási lehe-
tõségek csokorba gyûjtése. A bõség zavara arra kész-
tet minden hitoktatót, hogy átgondoltan tervezze
meg óráját, foglalkozását. Az anyagban jól lehet tá-
jékozódni, a kezdeti ismerkedés után mindenki ha-
mar megtalálja azokat a vonatkozásokat, amelyeket
beépíthet az óra folyamatába.

A történetek feldolgozásai ugyanabban a rend-
szerben történnek. Az üzenetek megfogalmazásai
nagyon eltérõ színvonalúak, néhol nagyon találóak
és átadhatóak, néhol pedig túl általánosak, vagy ne-

SZEMLE
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hezen értelmezhetõek. Az is nehéz, hogy nincsenek
különválasztva korosztályok szerint, pedig nagyon
hasznos és tanulságos lehetne, hogy ugyanazt a bib-
liai történetet milyen szemlélettel és tanítási hang-
súlyokkal taníthatjuk kisebb és nagyobb gyerekek-
nek. Ezt leginkább a feldolgozási, munkáltatási
javaslatokban találhatjuk meg, amelyek (életkorok
szerint) különbözõ csillagszámmal vannak megje-
lölve.

Hasznosnak tartom az Elõzmények címszó alatt
megfogalmazott egy-két mondatot, hiszen segít ab-
ban, hogy a katechéta jobban tudjon figyelni a bib-
liai kontextusra.

A történetek leírásai általában szöveghûségre tö-
rekednek, talán csak az õstörténetek kapnak több
belsõ magyarázatot. Ezeket érdemes lenne újra át-
nézni, és a katechétákat több egzegetikai, mûfaji se-
gítséggel segíteni, valamint nagyobb hangsúlyt tenni
a különbözõ korosztályok eltérõ befogadási képessé-
geire.

A Jegyzetek lényegretörõen fogalmazzák meg a
legfontosabb magyarázati tudnivalókat, hasznos, hogy
a történet szövegében csillag jelzi a késõbbi magya-
rázatot.

A magyarországi kiadás érdeme, hogy az ének-
választás nagyon körültekintõ, egyaránt figyelembe
veszi a Református Énekeskönyvet és a különbözõ
énekgyûjteményeket. Ugyanez tûnik ki a magyar iro-
dalmi, nyelvi vonatkozások megtalálásában és fel-
használásában is.

Az iskolai felhasználást külön segíti a NAT-hoz
való kapcsolódási pontok megtalálása. Ha már nem
is a NAT az iskolai program kizárólagos meghatáro-
zója, a hivatkozások mégis megóvhatják a katechétát
attól, hogy a hitoktatást minden más tárgytól elszi-
getelten kezelje. Ezzel a gyerekeknek nem segítene
a megtanult hitigazságok belsõvé válásában, ami el-
kerülhetetlen ütközéseket is jelent a más tanórákon
kapott információkkal.

A 365 bibliai történet gyermekeknek és tanítók-
nak hasznosan és praktikusan jól használható segéd-
anyag mind önmagában, mind az országos hittan-
oktatási tanterv kiegészítõ segédanyagaként. Vállalja
azokat a történeteket is, amelyek tanítása különös
felelõsséget és gondot jelent a katechéták számára.
A munkáltatás sokszínûsége többféle oldalról segíti
a tanítás mélységét.

Evert Kuijt vallomása módszere lényegéről
(részlet a szerzővel készített interjúból; in:

Könyvek asztala 1997/1.)

Az aktivitás nagyon fontos a gyermekek számára.
Ha valaki nem számol, sohasem fog megtanulni szá-
molni. Az anyanyelvét sem tanulhatja meg rendesen,
ha nem olvas és nem ír. Ez a Bibliával is így van. Foglal-
kozni kell vele. Korábban a vasárnapi iskolában a gyere-
kek egyenes háttal ültek, és közben valami egészen
másra figyeltek. Nyilván így is maradt valami a fejük-
ben, de sokkal inkább megragad az üzenet, a monda-
nivaló, ha aktívan kapcsolódnak bele a munkába. És
nemcsak a klasszikus kérdés-felelet módszerrel, hanem
fontos, hogy a kezükkel is csinálhassanak valamit, raj-
zolhassanak, színezhessenek stb.

A nevelés három fõ elve, tényezõje a fej, a szív és a
kéz. (Német nyelven „a három H elve”: Haupt – fej,
Herz – szív, Hand – kéz.) Tulajdonképpen ez a fõ elve
ennek a módszernek is. Ha az ember csak a gyerek fejét
használja, akkor nem jut olyan gyorsan a szívéhez. A kéz-
zel végzett cselekvések pedig segítenek, hogy a téma job-
ban megmaradjon a fejben, és remélhetõleg a szívben is.

Kicsit veszélyes dolog ezt így kimondani, de én
azt gondolom, hogy ha valaki nem kapcsolódik bele
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a gyakorlatba, az nem is igazán keresztyén ember.
Jézus is mindig gyakorlati példákat adott a földmû-
velõk életébõl, példabeszédekben beszélt. Nem tar-
tott hosszú prédikációt. A samaritánus történetében
a három dolog közül a szív megelõzte a fejet, és a
kezek, a cselekvés is döntõ szerepet játszott. A pap
és a lévita a fejében hordta hitét, a samaritánus pe-
dig lehet, hogy nem is tudott semmit a tanításból,
de az õ hite a szívében és a kezében volt, s ezért tett
is valamit. Így kell a gyerekek életébe is beleönte-
nünk a hitet.

Pécsy Gáborné: 365 történet a gyakorlatban
– egy katechéta megjegyzései

A rendszerváltozás utáni években kezdtem a hitok-
tatást lakóhelyemen. A sok szervezési és személyes prob-
lémán túl komoly nehézséget okozott a hittananyag
hiánya. Nem volt mibõl tanítani! Talán nem
kell részletesen kitérnem arra, mi módon
gyûjtöttem kiegészítõ, szemléltetõ, felkészí-
tést elõsegítõ anyagokat, könyveket (melyek
egy részét az évek során kiselejteztem al-
kalmatlanságuk miatt). Ezzel persze nem
mondtam újat egyetlen katechéta számára
sem, hisz hasonló nehézségekkel mindenki
szembesült.

A hittanoktatásban változást idézett
elõ az új tankönyvek megjelenése, és egy
új segédanyag. Segédanyagnak mondom,
habár önállóan is megállja a helyét. A 365
bibliai történetrõl van szó, melyet a Parak-
letos gondoz és ad ki. Errõl szeretnék rész-
letesebben beszélni, mi módon könnyíti
meg a munkámat, hogyan használom a
gyakorlatban.

A második osztályos hittankönyvet ve-
szem alapul, mely Ábrahám történeteivel
kezdõdik. Az órákra való készülésemkor
minden esetben figyelembe vettem és át-
tanulmányoztam a 365 bibliai történet
idevágó részét. Szervesen kiegészíti az ok-
tatói hittankönyvet.

A „Kapcsolódási lehetõségek iskolai tárgyak-
hoz (a NAT alapján)” c. fejezetet és az
Egyéb ötleteket a ráhangoló beszélgetésnél
vettem figyelembe. Pl. Ábrahám elhívá-
sánál a család költözködésérõl, kirándu-
lásáról, nyaralásáról beszélgettünk (mit

vinnél magaddal az útra, mit csomagolnál be), össze-
hasonlítva egy nomád család költözésével (társadal-
mi ismeretek, történelem, földrajz a kapcsolódási
pont). Vagy ugyanehhez a kapcsolódási ponthoz em-
líthetném még a három vendég történetét, melynek
bevezetõjeként a vendéglátásról beszélgettünk a kü-
lönbözõ korokban. Aztán Jákób harca, kibékülése
Ézsauval jó okot adott a beszélgetésre az ajándék adá-
sáról, kapásáról (illemtan).

A hittankönyvben szereplõ kortörténeti, illetve
tematikus megjegyzéseket kiegészítik a segédanyag-
ban lévõ jegyzetek, megjegyzések. A kettõ együtt
olyan lexikális ismeretet ad, mely a gyermekek kí-
váncsiságát, érdeklõdését kielégíti.

Visszatérve a „Kapcsolódási lehetõségek...”-hez,
leggyakrabban a társadalmi ismeretek, történelem,
földrajz, rajz, dráma kapcsolódásokkal éltem. Ami az
ajánlások közül megvalósíthatatlan volt számomra
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(úti beszámoló, fogalmazás stb. írása, vagy iskolán
kívüli programok), az sem a feldolgozás hibája, csu-
pán korlátozott lehetõségeim, és a csoportok össze-
tétele az oka.

Aranymondás választásánál lehetõség adódik a hittan-
könyvben ajánlotton kívül még (legalább) három közül
kiemelni egyet. Itt is a csoport szintjének megfelelõen vá-
lasztottam az adott aranymondások közül. (Esetenként túl
hosszúnak találtam, amit a segédanyag ajánl.)

Az énekek kiválasztása a következõ lépés, mely-
nél minden esetben végignéztem a 365 által aján-
lottakat. Választani lehet a Ref. Énekeskönyv, JÉ, HSZ,
DAU, Erõm és énekem az Úr énekeibõl. Ezt a bõséges
választékot nagyon jónak tartom.

Utoljára szólok a feladatlapokról. Egy-egy feldol-
gozáshoz általában három feladatlap tartozik korosz-
tályonként: óvodás, alsós, felsõs. A feladatlapokat
jónak tartom. Nem sematikusak, nem egyszerûen
csak ki kell színezni, gondolkodtatnak is.

A gyerekek szeretik, különösen a rejtvényeket, a kira-
kós játékokat, a maketteket, az igekeresést a Bibliából.

Összefoglalva, a 365 bibliai történet feldolgozása
nagyban kiegészíti, megkönnyíti a hitoktató felkészü-
lését. Hozzájárul a hittanóra színesebbé, érdekesebbé
tételéhez, ami a gyerekek érdeklõdését, kedvét növeli
a hittannal kapcsolatban. Értékelésemre készülve pró-
báltam hibát keresni a segédanyagban, de nem talál-
tam. Ez talán elfogultságomnak is köszönhetõ, vagy in-
kább annak, hogy kizárólag segédanyagként használom
a hittankönyv mellett, és nem helyette.

Kapcsolódási lehetőségek a Református hittanok-
tatási tanterv és a 365 bibliai történet között

(kiegészítve néhány idevágó Parakletos kiadvánnyal)

három téma az első osztályos tananyagból

II. Mennyei Atyánk gondoskodik szükségeinkről:
II/1. víz (Illés a Kerit patak mellett – 1Kir 17,1–7)
- 19. lecke (Hágár és Izmael) *ml és *feld – Mit

jelent a víz a hõségben?
- 51. (Izráel a pusztában) *ml és *feld – Isten gon-

doskodása: víz, táplálék
- 52. (Víz a sziklából) **feld – Vízhez kapcsolódó

feladatok, találós kérdések
II/2. kenyér (Illés és a sareptai özvegy – 1Kir 17,8–16)
- 35. (József testvérei Egyiptomban) *ml és *feld –

Kenyér, pékmunka régen és ma
- 51. (Izráel a pusztában) *ml és *feld – Isten gon-

doskodása: víz, táplálék
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- 257. (Négyezer ember megvendégelése) *ml és
*feld – Táplálkozás, táplálékok

II/3. fény (Megáll a nap – Józs 10,6–15)
- 299. (A tíz szûz) *ml és *feld – Világítás, világí-

tóeszközök
II/4. levegő (A tenger kiszárítása – 2Móz 14)
- 50. (Átkelés a Vörös-tengeren) *ml – Vonalgya-

korlat, szél mozgása

III. Mennyei Atyánk szeretete ötletgazdag:
III/1. növények (Éden – 1Móz 1,11–12 stb.)
- 3. (Bûneset) *ml – Rejtõzködés növények kö-

zött
III/2. fák (A fák királyválasztása – Bír 9,8–15)
- 288. (Zákeus) *ml és *feld – Fügefához kapcso-

lódó feladatok
- A víz mellé ültetett fa c. makett (Parakletos: A-

030555) – Papírmunka: lomb, gyümölcs
III/3. kicsiny állatok (Hangya, pók, égi madár –

Péld 30,24–28 stb.)
- 2. (Az Édenkertben) *ml – Fatörzsön rejtõzõ kicsi

és nagy állatok (színezõ, számoló)
III/4. nagy teremtmények (Ló, víziló, krokodil –

Jób 38–41)
- 39. (Az istenfélõ Jób) *feld – Igék és állatok pá-

rosítása (találós kérdések)
- 2. (Az Édenkertben) *ml, *feld és **feld – A mun-

kalap összefoglaló jellegû, elõkészíti a színeket
- Füleden be, szádon ki – Bibliai találós kérdések

(köztük sok állatos) (Parakletos: A-031081)

IV. Mennyei Atyánk szeretete színeket adott:
IV/1. piros (Kémek Ráhábnál – Józs 2)
- 4. (Kain és Ábel) *ml – A két fiú áldozata: a tûz

és a vér színe
IV/2. barna (Noé I. – 1Móz 6,5 – 7,24)
- 5. (Noé bárkát épít) *ml – Állatok útja a bárkába:

barna (és kék: levegõ) út
- 6. (Az özönvíz) *ml – Bárka vonalai: barna; hul-

lámok, esõ: kék
IV/3. zöld (Noé II. – 1Móz 8,1–14)
- A víz mellé ültetett fa c. makett (Parakletos: A-

030555) – Papírmunka: zöld lomb
IV/4. szivárvány (Noé III. – 1Móz 8,15 – 9,17)
- 7. (A szivárvány) *ml és *feld – Szivárványszínezés,

-festés
IV/5. Összefoglalás (Formák és színek)
- 2. (Az Édenkertben) *ml – Növények, állatok,

ember és a színek
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A Református Pedagógiai Intézet tankönyvei
– 20 % kedvezménnyel!

Papp Kornél

 Református Pedagógiai In-
tézet a 2003. évben ismét
lépéseket tett annak érde-

kében, hogy elkészítse a Reformá-
tus hittanoktatási kerettantervnek
megfelelõ kiadványsorozatát. A ke-
rettanterv 2001. szeptember 1-jén
lépett hatályba az 1., 5. és 9. év-
folyamon, így 2003. szeptemberé-
ben már a 4., 8. és 12. évfolyam
kivételével alkalmazni szükséges a
tartalmi szabályozást. Az RPI az
1-3. évfolyam tananyagához elké-
szíttette tanári segédkönyveit, fel-
adatgyûjteményeit és tankönyveit.
A 4. évfolyam feladatgyûjteménye
és tanári segédkönyve szintén meg-
jelent, a tankönyv kiadása 2004
nyarán várható. Az 5-6. évfolyam
számára szintén elkészült a feladat-
gyûjtemény, a tankönyv és a ta-
nári segédkönyv. A 7. és a 9. év-
folyamon a tankönyv és a tanári
segédkönyv, a 8. és a 10. évfo-
lyamon pedig csak a tankönyv
segíti a hittanoktatást. A 11. év-
folyam számára az RPI az Egy-
háztörténet 1-2. tankönyv és ta-
nári segédkönyv c. kiadványokat
ajánlja, a 12. évfolyamon pedig
a feladatgyûjtemény mellett a ta-
nári segédkönyvet. A 11. és a
12. évfolyam számára 2004-ben

új tankönyv készítése várható.
2003-ban – a változatlan újranyo-
mások mellett – sor került a Hit-
tan 1. tankönyv javított kiadására,
valamint a Hittan 3. tankönyv el-
készítésére.

Hittan 3. tankönyv
Bárdos Péterné kecskeméti hit-

tanoktató 1998-ban feladatgyûjte-
ményt és tanári segédkönyvet adott
a katechéták kezébe, s most – öt-
évi kísérleti tanítás után – megje-
lenhetett a harmadik évfolyamos
tanulók tankönyve is. A kiadványt
kecskeméti tanulók rajzai teszik a
diákok számára még érthetõbbé.
A mûvet dr. Bodó Sára egyetemi
adjunktus, a Debreceni Hittudo-
mányi Egyetem tanára lektorálta.
A B/5 formátumú tankönyv 120
oldalas

A Református Pedagógiai Inté-
zet régi és új kiadványaihoz a cso-
magküldõ szolgálat révén illetve a
viszontterjesztõk útján juthatnak
hozzá az érdeklõdõk.

- A kiadványok megvásárolha-
tóak az RPI székhelyén (1146 Bu-
dapest, Abonyi u. 21.), ill. meg-
rendelhetõek az RPI címén (1440
Budapest 70., Pf.: 5.), telefaxán
(06-1-351-9842), E-mail címén
(refpedi@elender.hu). A könyvek

postai úton történõ elküldése 7-10
napot vesz igénybe. A postai cso-
magok utánvéttel érkeznek a pos-
tai díjról a megrendelõ gondosko-
dik.

- A Magyarországi Református
Egyház Zsinati Iskolaügyi Osztá-
lya 2003-ban lehetõséget kapott
arra, hogy 6.275.000 Ft-tal támo-
gassa a hittanoktatás tankönyvek-
kel történõ ellátását. A Zsinat
Oktatásügyi Szakbizottsága véle-
ményének meghallgatása után mind
a Kálvin János Kiadó, mind a Re-
formátus Pedagógiai Intézet egy-
aránt 3.137.500 Ft támogatást
kaphat. A támogatási összeg 2003.
szeptember 1. után a hittanköny-
vek árának csökkentésére használ-
ható fel. Elszámolása a megadott
kedvezmények összesítésével tör-
ténik. Az elszámolás határideje
2004. január 31.

- A Református Pedagógiai
Intézet a tankönyvtámogatás-
nak köszönhetően 2003. szep-
tember 1-jétől 20 % kedvez-
ményt ad megrendelőinek a ke-
retösszeg felhasználásáig.

- Az RPI viszontterjesztõi is
állnak a lelkipásztorok ill. hittan-
oktatók és vallástanárok rendelke-
zésére:

A

Név Cím Tel/Fax
Batár Jolán 4600 Kisvárda, Flórián tér 17. 45/405-106
Békési Református Egyházmegye
Esperesi Hivatala

5650 Mezőberény, Kálvin János tér 9. 66/423-876

Nagytemplomi Ref. Könyvesbolt 4026 Debrecen, Piac u. 4-6. 52/418-886
Paraklétosz (Egyesült Protestáns
Egyház)

6100 Kiskunfélegy-háza, Wesselényi u. 7. 76/463-106

Pro Credo Könyvesbolt 4400 Níregyháza, Tűzoltó u. 6. 42/411-557
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*A két utolsó (csillaggal jelzett) kiadványunk az RPI-nél nem vásárolható meg, kérjük az alábbi címen megrendelni:
Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája, 4026 Debrecen, Füvészkert u. 2.

A megrendelõ megnevezése: ......................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ..................................................................................................................................................
Kelt. ........................................, 2003. ........................................-n

P. h.                           ______________________
cégszerû aláírás

Rendelés M egnevezés Ár
…… pld. A református óvodai nevelés keretprogramja – A ref. keresztyén hittantanítás óvodai programja 500
…… pld. Református hittanoktatási tanterv 1-6. 350
…… pld. Református hittanoktatási tanterv 7-12. 350
…… pld. Hittan 1. – tankönyv 890
…… pld. Hittan 1. – feladatlapok 470
…… pld. Hittan 1. – tanári segédkönyv 800
…… pld. Hittan 2. – tankönyv 890
…… pld. Hittan 2. – feladatgyűjtemény 470
…… pld. Hittan 2. – tanári segédkönyv 800
…… pld. Hittan 3. – tankönyv (várható megjelenés: 2003 nyarán)
…… pld. Hittan 3. – feladatgyűjtemény 370
…… pld. Hittan 3. – tanári segédkönyv 800
…… pld. Hittan 4. – feladatgyűjtemény 380
…… pld. Hittan 4. – tanári segédkönyv 650
…… pld. Hittan 5. – feladatgyűjtemény 470
…… pld. Hittan 5. – tankönyv 600
…… pld. Hittan 5. – tanári segédkönyv 600
…… pld. Hittan 6. – tankönyv 600
…… pld. Hittan 6. – feladatgyűjtemény 370
…… pld. Hittan 6. – tanári segédkönyv 500
…… pld. Hittan 7. – tankönyv 600
…… pld. Hittan 7. – tanári segédkönyv 600
…… pld. Hittan 8. – tankönyv 600
…… pld. Hittan 9. – tankönyv 800
…… pld. Hittan 9. – tanári segédkönyv 600
…… pld. Hittan 10. – tankönyv 800
…… pld. Egyháztörténet 1. (2. javított kiadás) 1.450
…… pld. Egyháztörténet 2. (jelenleg nem kapható!) 1.450
…… pld. Hittan 12. – feladatgyűjtemény 500
…… pld. Hittan 12. – tanári segédkönyv 600
…… pld. Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai 745
…… pld. Berényi Eszter: Irodalom 13-14 éveseknek 850
…… pld. Berényi Eszter: Irodalmi szöveggyűjtemény 880
…… pld. Czibula Ferencné: H elyesírási segédkönyv (tanároknak) 800
…… pld. Czibula Ferencné: H elyesírási gyakorlókönyv (diákoknak) 640
…… pld. Czibula Ferenc – Czibula Ferencné: Értő olvasás gyakorlókönyv 800
…… pld. Czibula Ferenc – Czibula Ferencné: Irodalom segédkönyv 800
…… pld. Czibula Ferenc – Czibula Ferencné: Hon- és népismeret munkatankönyv 800
…… pld. Czeglédi Sándor: Latin I. 500
…… pld. Czeglédi Sándor: Latin II. 500
…… pld. Czeglédi Sándor: Latin V. 800
…… pld. Czeglédi Sándor: Latin VI. 500
…… pld. Czeglédi Sándor: Latin VII-VII. 800
…… pld. Czeglédi Sándor: Traditio Viva I. 800
…… pld. Bognár József: Kiegészítő szempontok az egyházi iskolák biológia  tanításához 350
…… pld. Bognár József: O sztályfőnöki kézikönyv 1.000
…… pld. 1. Dr. Kiss Tihamér: A gyermek erkölcsi fejlődése 700
…… pld. 2. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Figyelj, fülelj! Játsszunk a hangokkal 700
…… pld. 3. Dr. Pálhegyi Ferenc: Útjelző  táblák 700
…… pld. 4. Gattyán Ilona – Kálmán Lajos – Zákányi Bálint: M inden forrásaim tebenned vannak 1.200
…… pld. 5. Kórusművek egyházi iskolák számára – Az 1848/49-es szabadságharc (szerk.: Berkesi Sándor) 200
…… pld. 6. Nyelvi és interkulturális készségek fejlesztése angolórán (szerk.: Ábrahám Károlyné) 600
…… pld. 7. Nagy Baló András: Feladatsorok 5. osztályos matematika szakkörök részére 890
…… pld. 8. Dr. Kiss Tihamér: Keresztyén erkölcsi nevelés gyermek- és serdülőkorban 890
…… pld. Református Társadalomismereti Füzetek I. – Az eutanázia keresztyén szemmel (Dr. Szűcs Ferenc) 200
…… pld. Református Társadalomismereti Füzetek II. – Magyarország és az Európai Unió 200
…… pld. Kiss Lászlóné: Jézust áldja énekünk –Gyermekénekek óvodásoknak. 400
……  pld. Kötelező  és a jánlott versek a református általános iskolák 1-4. osztályos tanulói részére* 350
……  pld. Kötelező  és a jánlott versek a református általános iskolák 5-8. osztályos tanulói részére* 650

Megrendelõlap
[Érvényes: 2002. július 1-tõl]
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Megrendeljük a Magyar Református Nevelés pedagógiai szaklapot
__________ példányban (a 9 szám elõfizetési díja 900 Ft).
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