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Ú j típusú régi iskolák, keresztyén iskolák
történelem egyik leg
fontosabb jellemvoná
sa az, hogy megrostál.
Ami a jelenünkben van, és ami a
jövőnkben lesz, az a m últ, a
történelem „rostáló mozgásai
nak” eredményeképpen van. A
keresztyén iskola éppen annak a
folyamatosságnak a letéteménye
se, annak az értékkiválasztódás
nak a folytatója, amely évszáza
dok óta ezekben a keretekben fel
halmozódott. Úgy is lehetne
fogalmazni a művelődési anyag
szempontjából, hogy a keresz
tyén iskolának m indig a klasszicizálódás letéteményesének kell
lennie. Magyarán: ellen kell áll
nia a divathullámok, az évrőlévre változó hipotézisek uralm á
nak, divatdiktátumának, és arra
kell törekednie, hogy ami kipró
bált, és ilyenform án biztosan
érték, az legyen iskoláink műve
lődési anyagának meghatározója,
módszertani bázisa.
A jövendő keresztyén iskolá
nak van egy nagyon-nagyon fon
tos - megint csak történelmileg
meghatározott - különbözősége a
régihez képest. M ert mi az a régi,
ami teljesen elmúlt? A régi isko
la keresztyén - vagy pontosab
ban, általánosságban fogalmazva
- vallásos világban működött. Az
új keresztyén iskola szekularizált
világban m űködik, amely alól
senki nem tudja kivonni magát.
Mégis, ami döntő módon megha
tározza a keresztyén iskolát (és
ami leginkább hiányzik az önkormányzati vagy az állami isko
lában): a hit tőkéjének az előké
szítése, a hitre nevelés. Tudjuk, a
hit ajándék, ilyenform án nem
lehet üzleti nyelven kifejezni,
mégis ez a tevékenység, amiből a
keresztyén iskolázás kinőtt.
Az egyházat és az iskolát mód
szertanilag meg kell különböz
tetni ma, noha a keresztyén

iskolában ez alig megkülönböz
tethető. A kettőt folyamatosan
összekeverik azok, akik 40 évig
nem nagyon tudták, legfeljebb a
gyermekeiken keresztül tapasz
talták, hogy mi az iskola. Az
iskola m űveltségosztó in téz
mény, az iskola a „világi” létfor
m ára való felkészítés, amely ter
mészetesen sohasem lehet direkt
igehirdetés, sohasem lehet konk
rét gyülekezeti élet. Ezt azért tar
tom szükségesnek hangsúlyozni,
mert a református egyházban is
sokan vannak, akik állandóan
összekeverik az iskolát és az egy
házat. Még a történelm et is segít
ségül hívják mondván: az iskola
az egyház veteményeskertje. És
ezzel az iskolát tulajdonképpen
érzületi, közvetlen gyülekezet
formáló erőnek tekintik, holott
az iskola nem veheti át azt a
szerepet, amit a gyülekezetnek,
az istentiszteletnek, tehát az egy
háznak kell direkt form ában
elvégeznie.
Mi tehát a különbség ebben az
új világban? A régi tételezések,
állítások, a régi kijelentések
helyett a hitre nevelés körében is
meg kell tanulni a keresztyén
iskolának, hogy kérdezve vezesse
rá neveltjeit arra, hogy az a modem
világ, amelyben élnek, folyamatosan
hamis végső válaszokat ad. M ert a
mi világunk szekularizált világ.
Az önistenítő em bernek, az
önm egvalósító em bernek az
ideáját
terjeszti,
m iközben
menekül a betegség és a nyo
m orúság elől. N em véletlen,
hogy a reklám nem szembesít,
csak a szép emberekkel. E rre a
világra rá kell kérdezni, m ert ez a
világ csábító, főleg az ifjak
számára, akiknek életkori radi
k alizm u st m iatt úgy tű n h et,
hogy m inden lehetséges szá
mukra, hogy majd „m i” tényleg
megváltjuk, megforgatjuk a vilá

got. Kérdésekkel kell rávezetni
az életkori sajátosságaiban na
gyon radikális és nagyon nyitott
generációt arra, hogy a keresz
tyén igazságok mélyebbek. A
keresztyén
igazság
lényege
máshol van, és ezt kellő alázattal
és okossággal kell belátniuk
azoknak a lelkészeknek, hitok
tatóknak és egyáltalán minden
oktató tanárnak, akik ma ezt a
nemzedéket nevelik. A kérdezni
tudás nagyon sokszor keresztyén
iskoláink egyik legfontosabb
ismérve a mai Magyarországon,
mivel az toleranciát is jelent egy
ben. Elfogadását annak, hogy ez
a világ jelen pillanatban ilyen, de
ebben a világban együtt tudunk
élni másokkal. A kérdések jóval
hatékonyabbak, m intsem bár
miféle kinyilatkoztatás. Amikor
egy kérdésre nem tud válaszolni
a „világ”, akkor az a gyerek, aki
benne él a szekularizáltságban,
öntevékenyen használni fogja
kérdéseinket.
Azt gondolom, hogy a keresz
tyén iskola az elkövetkezendő
időszakban m indenképpen olyan
szellem iségű intézm ény lesz,
amely a múltból, annak tanulsá
gaiból él, és semmiképpen nem a
„modernségben” kívánja átvenni
a vezetést a világban vagy akár a
mi országunkban. Ne azért le
gyen népszerű a keresztyén isko
la, m ert ott olyanokat mondanak,
am iket a többiekben nem hal
lani! H anem azért legyen nép
szerű, m ert visszaigazolódó isko
la. Visszaigazolódó iskola lesz
abban az értelem ben, hogy az
örök alapokból kiindulva reális
emberképet nyújt, és ennek meg
felelően kiegyensúlyozott emberi
m agatartásra in dít, amely a
későbbiekben m ind erkölcsileg,
m ind szakmailag, m ind tudásban
sikeresen konvertálható a korhoz
kötött emberi létben.
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A Soli Deo Glória Református Diákszövetség
a sárospataki tanítóképzőben
1. A Tanítóképző Intézet
A
Sárospataki
Tanítóképző
Intézet 1929. szeptember 14-én
került egyházi tulajdonba. Ezzel
kárpótolta az állam a Kollégiumot
a megszűnt jogakadémiáért. Az
intézet igazgatója így jellemezte a
volt állami intézményt: „Bár sok
irányban nagy a változás 1869-től
mostanáig,
egyben
azonban
mégsem változtunk meg. Nem
változott meg az a szellem, melyet
ez az intézet a főiskolából hozott
magával. S ez a hitnek és hazának a
szeretete. Ezen a két pilléren nyu
godott s nyugszik m ost is
nevelésünk.”1 A képző 10 tanár
ral, 4 hitoktatóval és 6 óraadóval a
főiskola társ- vagy testvérintézete
lett. Tanügyileg, anyagilag füg
getlen volt a főiskolai alapoktól,
ugyanakkor „a két intézet közös
eszményeket szolgál és a külső
világgal szem ben ünnepélyes
alkalommal együttesen jelenik
meg és képviselteti magát. Befelé
a lelki egység m egterem tésére
törekszik.”2
A tanítóképző kiváló „refor
mátus nevelő iskola” volt. „Az
egyházi kezelésbe vétel után a
képzős iskolai élet és nevelői
tevékenység lelke a református
szellem lett, s a vallásos nevelés
intenzívebbé vált. Az egyház szol
gálatára neveléssel együtt terv
szerűen igyekeztek a jelölteket
felkészíteni a magyar nép szol
gálatára, egymás, a közösség, a
haza szeretetére, a haladás
munkálására.3 A képző ifjúságát a
mozgalmasság, az öntevékenység
és az eleven egyesületi élet jelle
mezte. Volt önképzőköre, ének- és
zenekara, sportköre, cserkészcsapata, SDG-Kollégiuma. Tanu

lói, létszáma évenként átlagosan
150-160 fő volt.”4
Az 1934. évi É rtesítőben
olvashatjuk, hogy az intézet arra
törekedett, hogy „növendékeiben
a szeretet, türelem, igazságosság,
önuralom s főként a vallásosság és
hazafiság erényeit, m int a jó
embernek az erényeit kifejlessze.
E cél elérését m unkáltuk a
tanórákon, áhítatokon, csendes
napokon, bibliaköri összejöve
teleken, iskolai ünnepélyeken s
más hasonló alkalm akon.”5 A
képző tanárai az ember nevelését
tekintették célnak, a szakmai
m űveltséget pedig eszköznek.
M agukért és m ásokért felelős
séget hordozó, közösségi életet
élő tanítók és k ántortanítók
képzését, nevelését tűzték ki meg
valósítandó célként. Az 1938-ban
kiadott Értesítő szerint: „A vallá
sos és erkölcsös lelkület kifej
lesztésében a vallástanáron kívül
az egész tanári kar kivette a
részét. A tanórákon kívül az
istentiszteletek, áhítatok, a m in
dennapi bibliaolvasás, az úrvacso
rával való élés, a csendes napok,
az SDG kollégium, a bibliakörök
m ind ezt a célt szolgálták.
Törekvésünk, hogy az evangéli
um ereje úgy hassa át lelkűket,
hogy m int tanítók, azt tanítvá
nyaikba is átplántálhassák.”6
1932-ben a Kollégiumban
harminc-egynehányan kezdték a
tanítóképzőt s ennek körülbelül
egyharm ada volt parasztszülők
gyermeke. Az osztályközösség
többsége az ú ri M agyarország
középosztályára jellemző maga
tartását és attitűdjét már akkor
felvette, „de végeredm ényben
mindig egy kisebbség az, ame
lyiket megfognak a nagy dolgok,

és rájönnek, hogy a saját
felelősségük, saját életük építésén
túl más felelősségük is van,
em bertársaik és társadalm uk
iránt, am iben élnek”7. Az SDG
Kollégiumban tehát az öntudatos
magyar reform átus világnézet
kialakítására és a magyarság,
népünk irán ti felelősségtudat
elmélyítésére törekedtek.
A pataki tanárok méltányolták
a tanulók szorgalmát, kötelesség
tudását és lelkiism eretességét.
Nem a származást, hanem az
elvégzett m unkát, a tanulmányi
eredményt nézték. A diákok jó
része a szülői házban drága lelki
örökséget kapott, őseik által sok
szorosan kipróbált, időtálló refor
mátus hitet és istenfélelmet, ám
többségük életében a tényleges
fordulat a képzőben következett
be. Szellemi-lelki rezonanciájuk
nyomán a legfogékonyabbakat a
Soli Deo Glória mozgalom által
szervezett csendesnapok ráéb
resztették arra, hogy megváltásra
szoruló lelkek, és Jézus a
Megváltójuk. Azt is sokan felis
merték, hogy nem csak az egyén
nek van szüksége megváltásra, de
a nem zetnek is.
Ilyen légkörben nevelkedett a
vásárosnaményi Kiss Sándor is öt
éven át Patakon, ahol „tehetsége,
tudásvágya, szorgalma, akarat
ereje, a tanítói hivatásra való
felkészüléssel kapcsolatos felelős
ségérzése révén az intézetnek
mindvégig kiváló tanulója volt”8.
Neki sem jelentett a hit többet az
átlagosnál 18 éves koráig. 1936.
április 28-29-én azonban csendes
nap volt az intézetben, ahol lelki,
vallási, társadalm i kérdésekről
szóló előadások hangzottak el.
Megtéréséről három évvel később
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Varga Domokos barátjának írott
levelében így számol be: „Én
szerettem a magyarságról szóló
előadásokat, az evangélium nem
érdekelt... A délutáni előadás
után Fónagy Zoltán kihirdette,
hogy egyéni beszélgetésekre a
szobájában fogad m indenkit.
Eszemben sem volt. Még lefekvés
előtt kérdezték (persze viccből),
hogy én megyek-e? S ekkor még a
nyegle fiatalember káromkodás
sal válaszolt a kérdésre, majd
egyszerre csak azt érezte, hogy
valami történik vele. Valami azt
súgja, hogy neki oda kell mennie.
Először kinevette magát. Kéthárom alkalommal is nekiindult,
hogy aludni megy, de hiába,
fizikailag sem engedett valami.
Bennem egyszerre összeomlott az
egész kártyavár, s világossá lett:
vagy
megyek
vagy
nincs
menekvés. Egyszerre az Ige
világított bele az életembe. Persze
ezt még nem tudtam, csak azt
éreztem, hogy szemétgödörből
mászok ki, mind feljebb és fel
jebb... megutáltam magam. De
hátra volt még a harc, önmaga
mat, álszemérm emet legyőzni.
Éjfélig küzdöttem, míg bemen
tem Dezső bácsihoz, rajta
keresztül Isten előtt »vallottam«
meg mindent. Boldogító, csodás
érzés volt. Beleszédültem a
boldogságba. Repültem, repültem
egyszerre. M ásnap ism ét nagy
ajándékot kaptam: soron kívül
SDG-snek avattak fel. Keresztyénségem első mámorító perceit
éltem, amikor még nem jöttek a
megpróbáltatások. Hős akartam
lenni. Belevetettem magam teljes
énemmel a bizonyságtevésbe és a
szolgálatba. Egyszerre megsoka
sodtak erőim, valósággá vált ben
nem K risztus. Az em berek
értetlenül néztek.”9 E döntő lelki
hatás nyomán Kiss Sándor
életében a „történelm i Jézust”
felváltotta a személyesen megta
pasztalt, élő és valóságos Meg
váltó Úr Krisztus.
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Református Diákszövetség
A Soli Deo Glória Református
D iákszövetség
megalakítására
Siófokon 1921-ben került sor,
hogy a magyar ifjúsági m unka
hitvallásos m ódon szolgálja az
evangélium i m egújulást. Az
egyetemes református diákmoz
galom az általános diákevangélizáció és a szövetségi m unka
területén fejtette ki hatását. Tagjai
felelősséggel és elkötelezetten vál
lalták ennek programját. Eszerint
„m ind életem ben-halálom ban,
testem ben-lelkem ben K risztus
tulajdona (vagyok), a református
keresztyén életideált megvalósí
tani (törekszem). Magyar Refor
m átus
Anyaszentegyházam at
missziói lélekkel szolgálni, a
református teológiát - úgy, am int
a Heidelbergi Káté és a Második
Helvét Hitvallás körvonalazza megismerni, művelni és diadalra
juttatásáért dolgozni, a kálvinizmus, m int világnézet, harcát har
colni: egyszóval Isten felségjogait
életem ben m inden vo n atk o 
zásában érvényesíteni egyetlen
célomnak tartom, éppen a Soli
Deo Glória Szövetség eszközeivel
és módszereivel. A Szentírást
m inden nap olvasom és szor
galmasan tanulm ányozom . A
Szövetséget anyagilag tám oga
tom, bárm inem ű munkájából a
reám eső részt készséggel vál
lalom.”10
Az SDG vezetői kettős célt
tűztek ki az iskolai csendesnapok
során: egyrészt a kegyelem el
nyerése Jézus Krisztustól, másrészt
a már kegyelmet nyert, megvál
to tt lélek feladatát átvenni:
magára vállalni a közösségnek,
népének sorsát. Hiszen nem csak az
egyénnek, de a nem zetnek is
megváltásra van szüksége. Az
SDG országosan tűzte ki cél
jaként „olyan ifjúság nevelését,
amely vallásos m egújhodásból
m erített erővel és felelősséggel

akar és mer országot építeni... A
vezetők tudták, hogy szükség van
országos összefoglaló mozgalom
ra, amely - m int szív a szer
vezetben - irányt, lendületet és
töltést ad az SDG diákcsopor
toknak.”11 Vallották, hogy a
diákokat közösségeikben helyben
kell ébreszteni vallásilag, hitben
evangelizálni,
de tám ogatni
érdeklődésüket is és felelőssé
güket, hogy ne önző, önmagának
való életet, de társaikért és az
általuk képviselt ügy iránti életet
folytassanak.
Az SDG egyik helyi vezetője
vallomása szerint: „a mi diákm ozgalm unk
a teljes
élet
megszentelését hirdette és iktatta
programjába. Elsősorban a meg
térés hirdetését, a lelkek meg
mentését. De a társadalom, a nép,
a nem zet sorsproblém áit is a
fasizmus, a marxista kommuniz
mus és a demokrácia mozgalmai
eszm evilágának
forgatagában.
P ozitívan fogalm aztuk progra
m unkat. Mi a demokrácia és az
egész társadalmat átfogó, szociális
egyenlőség és felelősség elvét a
Bibliából vezettük le. H ittük és
h ird ettü k , hogy K risztus az
egyéni, társadalm i, nem zeti és
nem zetközi élet problémáira is
egyedüli megoldás. A keresztyén
embernek nem szabad kivonulnia
a világból, hanem harcolnia kell
m inden erejével azért, hogy a
világ jobbá, szebbé legyen.”12
A vidéki SDG-s csendesnapok
keretében általában három napig
hitm élyítő előadások, bibliaköri
vizsgálódások, hitm élyítő előadá
sok hangzottak el, és középpont
ban állt rendszeresen a magyarság
sorsproblém áinak megtárgyalása
is. Patakon rendszeresen szolgál
tak Fónyad Dezső, Morvái István,
Papp Béla, dr. Kiss Sándor, Balla
Péter és Soós Géza. M ikor az
SDG fiatal, forradalm ár lel
készeivel szemben az egyház felső
köreiben ellenlépéseket kezdemé
nyeztek, Ravasz László püspök
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védte meg a Szövetséget, mivel ő
tudta, hogy ez a jövő útja: a
súlyos, megoldásra váró kérdések
megtárgyalására biztosítani kell a
teret a magyar református egyhá
zon belüli mozgalmak körében,
hogy ezek szellemi-lelki hatása
nyomán felnőhessen egy új ma
gyar középosztály.13
H etenként tartottak bibliaköri
foglalkozást, melyet év elején
közös áhítattal kezdtek és tanév
végén is közös áhítattal fejeztek
be. Év végén a bibliaköri vezetők
is beszámoltak évi m unkájukról
és tapasztalataikról. A kollégisták
vezették a gyakorlóiskolai és a
reform átus népiskolai tanulók
vasárnapi iskolai foglalkozásait.
Ezenkívül előadásokat, hang
versenyeket, ünnepélyeket szer
veztek. Évenként többen részt
vettek az SDG Szövetség virágvasárnapi és nyári konferenciáin
is.14
A Kollégium tanárai - főképpen
Újszászy Kálmán, Szabó Zoltán
professzorok - „akiknek szívében a
népünkért való felelősség magas
fokon izzott”15, elsők közt kezdték
meg és vezették a rendszeres
faluszemináriumi munkát, szer
veztek falukutatást és népfő
iskolát. Ekkor bontakozott ki a
népi mozgalom szellemisége,
amelynek Sárospatak fontos
műhelye volt. A fiatal énektanár,
Boldváry Géza jóvoltából ismer
ték meg és szerették meg a kollé
giumi diákok a magyar népda
lokat, mint zenei anyanyelvűket.
Tanáraik vezetésével jártak ki az
SDG-sek a bodrogközi tanyavi
lágba, a falvakba, cselédtanyákra,
cselédlakásokba tudatosan gyűj
teni a vidékről az anyagot, élmé
nyeket és benyomásokat szerezni
a cselédsorsról. S mivel rendsze
resen vasárnaponként keresték fel
a falvakat, délutánonként istentisztelettel kötötték össze a prog
ramot.16 S hogy a képzősök figyel
me ráirányult a falura, a nép
problémáira, s a kollégium tagjai

az 1935/36. tanévben tanya
illetve szórványmissziói szolgála
tot vállaltak, s azt folytonosan
végezték is, ennek az lett a
következménye, hogy az 1936/37.
tanévben a vallástanár így írt a
kollégisták szolgálatáról: „vitték
a vigasztalás, az élet igéit és míg
ott jártak, hitük izmosodott, ma
gyar reform átus hittestvérük
iránti felelősségük és szeretetük
elmélyült”17.
A Tanítóképző Intézet egyik
remek diákja, Kiss Sándor 1937ben V. éves tanítónövendékként
jelesen érettségizett és kiváló
eredménnyel fejezte be tanulm á
nyait a tanítóképzőben. Tanítói és
orgonista-kántori oklevelet és
leventeoktatatói képesítést szer
zett. A képzőben eltöltött öt év, a
pataki szellem meghatározta fej
lődését, em berré form álódását,
egész életét. Önéletrajzában így
vall erről: „Pataknak köszönhetem,
...hogy a gazdasági válság mély
pontján magához ölelt és nagy
ösztöndíjjal, később ingyenesen
kitanított néptanítónak. De ennél
jóval többet is adott: lehetőséget
arra, hogy kinyíljon a szemem az
ország és a nép problém áinak
megismerésére. Patakról sok új
kezdeményezés indult el akkori
ban: a falukutatás, faluszeminá
rium , diákm unkatábor, majd a
népfőiskola. De mindezeken túl a
társadalmi felelősségvállalás fon
tossága és az évszázados törté
nelm i alapokon egy új, népi
Magyarország állandó tervezése
és szolgálata.”18

1A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospataki Tanítóképző Inté
zetének 1929-30. évi értesítője. Sáros
patak, 1930. (Továbbiakban: Értesítő) 4.
2 Értesítő. 3.
3 Ködöböcz József: K iss Sándor és a pata
ki tanítóképző. Sárospatak, 2.000
Kézirat. 1. A Sárospataki Comenius Tan
ítóképző Főiskola ny. főigazgató-helyet
tesének itt is tisztelettel megköszönöm
készséges segítségét, hogy rendelkezé
semre bocsátotta kéziratát.
4 Vö. Barcza József: A Kollégium története
1919 után. In: A Sárospataki Református

5
Kollégium. Tanulmányok alapításának
450. évfordulójára. Szerkesztette a Ti
szántúli Református Egyházkerület el
nöksége. Zsinati Iroda Sajtóosztálya.
Budapest, 1981. 249.
5 Értesítő. 1934. 23.
‘ Értesítő. 1938. 23.
7 Huszár Tibor: Beszélgetések. Magvető
Kiadó. Budapest, 1983. (Továbbiakban:
Beszélgetések) 274.
I Ködöböcz József i. m. 4.
’ K iss Sándor levele Varga Domokosnak.
Szeged, 1939. február. Ismereti Salamon
Konrád i. m.: 5k.j K iss Sándor halála
előtt két évvel így vallott a Jézus Krisz
tustól kapott új életéről és a vele való élő
közösségéről: „A legnagyobb változást
életemben az újjászületés jelentette 18
éves koromban. Ezt megelőzően a nagy
lázadás. Mindent kétségbe vontam. A
kálvinizmus hittételeit, a Bibliát, a hit
vallást, de még az Isten létét is. Az
értelem minden átfogó lázadása azonban
nem hozott megnyugvást. Üressé, tartal
matlanná, céltalanná vált az életem. És
akkor - váratlanul, akaratlanul - talál
koztam az élő Jézus Krisztussal. Én me
nekültem, Ő meg jött felém. A fizikai
valóságnál sokkal reálisabban megfo
gott, átölelt. M egbocsátotta minden
bűnömet, tagadásaimat és lázadásaimat.
Egyszerre minden élővé vált, a Golgotái
Kereszt, a Megváltás, a Kegyelem. És
határtalan boldogság öntött el.” K iss
Sándor beszéde az Mt. Vernon metodista
és presbiteriánus Meeting House temp
lomokban. 1979. Kézirat. 1. A szerző bir
tokában.
Ismerteti: Rácz Lajos: 75 éve alakult
meg a Soli Deo Glória Református Diákszövetség. Református Egyház. 1996.
235.
II K iss Sándor: a Magyar Demokrácia és
az SD G. In: K iss Sándor a magyar
demokráciáért. Magyar Öregdiák Szö
vetség. Bessenyei György Kör. New
Brunswick. 1983. Tanúk - korukról. 5.
szám. 14.
12 K iss Sándor beszéde, amelyet a Mt.
Vernon metodista és a presbiteriánus
Meeting House templomokban mondott
el. Kézirat. 1979. 1.
1J Beszélgetések. 273. Vö. 287.
14 Ködöböcz József i. m. 2.; K iss Sándor
sorsa összefonódott a magyar református
diákok SD G Szövetségével, az egyház
hitbeli megerősödését és népünk fele
melkedését egyaránt szolgáló ifjúsági
szervezettel.
15 Denke Gergely: „Az igaznak emlékezete
áldott” . A bibliás politikus - K iss Sán
dor. Reformátusok Lapja, 2.000. 04. 30.
16 Vö. Beszélgetések. 276k.
17 Értesítő. 1937. 29.
11 K iss Sándor önéletrajza. 1981. július 6.
Beregi Múzeum Adattára. Vásárosnamény. Jelzet nélkül. 1.
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Szikszai György

(1738-1803)
(T*zikszai György 1738. már^ “^ v ic iu s 21-én idős Szikszai
György és Kovács Szűcs
Anna gyermekeként Békésen látta
meg a napvilágot. Édesapja a
békési Református Egyházközség
lelkésze. Tevékeny, energikus
ember; új templomot és parókiát
épít, a tem plom toronyba h a
rangokat helyeztet, klenódiumokat (kegytárgyakat) vásárol,
iskolát fejleszt, m ásodlelkészi
állást szervez, és emellett nemcsak
beszél a szép nagy családról, de 10
gyermeket nevel is. Ilyen otthoni
indíttatással a fiatal Szikszai isko
lai tanulmányait szülővárosában
kezdi, majd hamarosan a lényege
sen nagyobb hódmezővásárhelyi
iskolában folytatja. Alig 13 éves,
amikor a Debreceni Református
Kollégium diákja lesz. 1753.
május 2-án „subscribál”, azaz beír
ja nevét a „tógátus diákok”
anyakönyvébe. Tudós és nagyhírű
theologiai professzoroktól, többek
közt Hatvani Istvántól, Szilágyi

Hatvani István szobra Debrecenben

Sámueltől,
Szatmári
Paksi Istvántól tanulja a
szent tudományt. Ö ntu
datos, kem ény akaratú
ifjú lévén nehezen tűri a
kollégium i korlátokat.
Az iskolai törvényszék, a
diákokból álló „sedes”
hetvenszer
kénytelen
m egbüntetni
kisebbnagyobb vétségekért. K é
sőbb e büntetések elma
radnak, és olyan bizalmi
megtiszteltetés éri, hogy
ő lesz a könyvtáros. 1762
nyarán külföldi tan u l
m ányútra megy Pozso
nyon és Bécsen át
Svájcba, és egy ideig a
bázeli egyetemen tanul,
majd ezt követően H ol
A Kollégium diákjai az 1770-cs évek előtt
landiába megy, ahol közel
viselt egyenruhában
2 évig U trechtben és több
holland város egyetemén képezi kodik, am ikor külföldi tapaszta
magát. 1765 elején tér haza a latait alkalmazva presbitériumot
szülői házba, tudom ánnyal és szervez. A korábbi időkben meg
könyvekkel gazdagon megrakod gyökeresedett rossz szokások ki
va. Ez év április 5-én - nagypéntek gyomlálásával igyekszik rendet
napján - M akón kezdi el lelkészi terem teni gyülekezetében. Az
szolgálatát. A fiatal, alig 27 éves építési engedély megérkezése után
Szikszai György „buzgósággal, nem telik bele két év, és 1774-ben
hűséggel, vidámsággal és m inden elkészül az új templom. Rendet
erővel” fog itt munkába, hogy a terem t a tem plom i éneklésben.
rábízott nyájat Isten népévé for Ahogy m inden tevékenységében
málja. Szolgálatba lépése első he tette, a prédikációban sem volt
tében az addigi sárral tapasztott elnézőbb, az igazságot kertelés
sövénytem plom helyére egy új nélkül kim ondta, s bizony sokan
tem plom építésének engedélyét találva érezhették magukat. Re
kéri a vármegyétől. Az építési form áló, tisztogató törekvései
engedélyeztetés hét évig is eltart, sokaknak nem tetszettek. 1775de a hosszú várakozási időt sem ben végképp kiéleződött a helyzet
Szikszai és Turda István kántor
tölti tétlenül: m ásodik tanítói
állást szerez az iskolában, klenódi- közt, akiről kiderült, hogy italos
umokat készített és megteremti a ember, és sokszor ennek hatása a
templomépítés anyagi feltételeit. tem plom i szolgálat közben is
Egyháza külső felépítése mellett érzékelhető volt. A presbitérium
annak lelki életéről is gondos ezért a kántort szolgálati ideje
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letelte előtt elbocsátotta. A Turda
barátai sérelm ükért a lelkész
távozását követelték, és panaszok,
vádaskodások indultak ellene. Az
elégedetlenkedők csak az alkalmas
pillanatot várták, hogy megsza
baduljanak a rendet szerető
Szikszaitól. 1871 szeptemberében
tűzvész pusztít M akón „m időn
megégett hatvanhét ház a hozzá
tartozó épületekkel, ezeken kívül a
Református Templom, parókia s
abban m inden régi irományok,
fiú- s leány oskolák”, odaveszett
sok fáradságos és áldozatos m unka
eredménye. Szinte m indent elöl
ről kellett kezdeni a gyülekezet
nek, s e súlyos és nehéz helyzetben
az egyháztagokban ismét fellob
bant az elégedetlenség. 1782-ben az akkor még szokásos - „papma
rasztalás” alkalmával alkut aján
lottak: csak úgy hajlandók Szikszait megtartani, ha fele javada
lommal megelégszik. A gyülekezet
két pártra szakadt, az ellene han
goltak nagy többséggel távozására
szavaztak. Az ügy az espereshez,
majd a püspökhöz került 1783
májusában 9 ember a parókián
Szikszaira tört, és a templom kul
csát és az egyház ládáját erőszak
kal elvették tőle. Megfenyegették,
ha nem költözik el, ők majd erő
nek erejével kihordják. Erre Szikszai feleségével és 8 gyermekével
átköltözött saját házába makói
lelkészi szolgálatát félbeszakítva.
Fél évvel később az egyházi
bíróság m inden vád alól felmenti,
és lelkészi állásába vissza kívánja
helyezni, a történtek után azonban
ő ezt nem hajlandó vállalni.
Három és fél évig tartó makói
magányosságában írta a „Keresz
tényi Tanítások és Imádságok című
munkáját, „midőn - úgymond hivatalom nyilvánosan való gya
korlásának félbeszakasztása miatt
élő nyelvvel nem lehetett, írás által
igyekeztem, am ennyire az én
egyszerűségemtől telhetik, hasz
nossá lenni és az én magányossá
gomban is az Isten dicsőítésére és

keresztyén felebarátaim nak a
lelkiekben lehető építésére m un
kálkodónak találtatni.”
E könyv 1786-ban jelent meg,
mely nevét nagyon sok gyülekezet
előtt azonnal ismertté tette. Már
ez év karácsonyán Debrecenben az
ispotályi gyülekezet lelkésze lesz.
Tevékenyen részt vesz az egyházkerület életében, a kerület kül
dötte az 1791-es budai zsinaton.
Az iránta való megbecsülés meg
nyilvánult abban is, hogy 1792ben Debrecen-városi lelkésszé vá
lasztották. 1795-ben a Debreceni
Egyházmegye esperese lesz.
Egész élete meg nem szűnő fá
radhatatlan munkával telt. Csaku
gyan égő és világos szövétnek volt,
am int a felette elhangzott gyászbe
szédben Ormós András mondja „Akinek világánál sok eklézsiát
örültek.” Fiai közül a legtehet
ségesebb Benjámin volt, aki előbb
Kábán volt lelkész, majd 1803-ban
Makón lépett édesapja örökébe.
Búcsúzó soraiban inti övéit:
„Ne úgy néz
zétek ezt az én
halálomat,
m int
valami
nagy szomorú
dolgot, hanem
úgy,
m int
ugyan kívána
tost, mely által
megszabadított
az Ú r engem
m inden
go
nosztól és várt
b o ld o g s á g ra
ju ttato tt.” Ez
zel a hittel
hunyta le sze
mét 66 éves
korában, 1803.
június 30-án. A
debreceni
Cegléd
utcai
temetőben
nyugszik.
N y o m tatás
ban megjelent
m unkái közül

az első és legjelentősebb műve a
Keresztyéni Tanítások és Imád
ságok. Első kiadása 1786-ban
látott napvilágot. A Biblia, az
énekeskönyv és hitvallásos ira
taink u tán magyar református
népük körében - nyugodtan
állíthatjuk - a legelterjedtebb val
lásos irat. Napjainkig több mint
90 kiadásban jelent meg. Több
m int 200 éven keresztül kísért
nem zedékeket bölcsőtől a ko
porsóig. Gazdag biblikussággal,
m élyen az igében gyökerező,
ugyanakkor világos és könnyen
érthető tanításával.
Második kiadott könyve 1787ben jelent meg Egynéhány pré
dikációk címmel. A harm adik
1789-ben a M ártírok Oszlopa,
m elyben az első keresztyén
üldözésekről elmélkedik. Negye
dik könyve Közönséges Lelki
Áldozatok, mely szintén imádságos könyv. Életében utoljára
m egjelent műve (1799-ben) A
Természeti és Keresztyén Vallás.
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Internátus a református kollégiumi rendszerben1
M a r u z s e n s z k y E r n e s z t in a

Az internátusra vonatkozó törvényi rendelkezések
Magyarországi Refor
mátus Egyház fenn
tartásában, hagyom á
nyos kollégium i szerkezetben
működtetett közoktatási intéz
mények arra a szakadékra,
amely ma jelen van az oktatás
és a nevelés között, képesek
hatékonyan építeni egy több
sávos közlekedési lehetőséget a
keresztény
nevelés-oktatás
megvalósulásának érdekében.
A református pedagógiában az
internátus szó alatt hasonló
nevelés-oktatás színterek való
sulnak meg, m int azok ame
lyeket a közoktatási törvény a
kollégiumok hatáskörébe ren
del, azzal a határozott különb
séggel, hogy az internátus a
református pedagógia erkölcsi
elvrendszere szerint működik,
és szellemi irányultságának
alapja a Jézus Krisztus tanítá
saiból fakadó, az Evangéliumon
alapuló értékrend.
A „csak” iskolai együttlétekre épített kamaszkori kap
csolati tapasztalat (a teljesít
ményközpontú m egkötöttség
és elvárás miatt) egyre szűkebb
teret hagy a meleg és ered
ményes személyes és közösségi
kapcsolatok megélésére. A fe
lületesnek megélt emberi kap
csolatok, és a viselkedési elvá
rások határozott megfogalma
zásának, közvetítésének és
megkövetelésének a hiánya

súlyosan károsítja a felnőtté
válás folyamatát, a társadalmi
szerepkör érett, .felelősségteljes
felvállalását. Természetesen a
református közoktatási törvény
m ellett az internátusokban
folyó m unkának eleget kell ten
nie a magyar közoktatási
törvény rendeleteinek is, úgy a
diákság számára szervezett
tevékenységben, m int a ne
velőtanárok alkalmazására ér
vényes szabályoknak. M ost
összegyűjtve egy rövid áttekintési lehetőséget biztosítunk úgy
a diákokra vonatkozó ren 
deletekből, m in t a pedagó
gusokkal kapcsolatos tu d n i
valókból.
A kollégium ^református
közoktatásban internátus)
a 93. m ódosított közoktatásról
szóló törvény paragrafusain
keresztül

A 32. § egésze a kollégium (az
internátus) feladatairól rendel
kezik.
53. § (7) A kollégium a kol
légiumba felvett és az externátusi elhelyezésben részesülő
tanulók részére felzárkóztató,
tehetség kibontakoztató, spe
ciális ismereteket adó (többek
között bibliakörök, énekoktatás)
felkészítő foglalkozásokat, to
vábbá a szabadidő eltöltését

„...helyesnek látszott,
hogy a tekintetes és bölcs
debreceni tanács kívá
natára mind az eddig
elkövetett hibák és kihá
gások jóvátétele, mind
pedig az elkövetendők vagy elkövethetők kikerülése s az egész iskolai
közösség jobb és könnyebb fegyelmezése
végett e törvényeket, melyek mind az
iskola, mind szorosabban az iskola
beliek helyzetét és alkotmányát illetik, s
a korábbi törvényeknél jóval tüzete
sebbek, a törvények megszegőire
kirovandó büntetéseket is idecsatolva, \
közös egyetértéssel megállapítsuk és
megszerkesszük. ”
(A D eb receni Reform átus
K o llég iu m törvényeiből - 1657.)

szolgáló a (2) bekezdés b) és d)
pontjában felsorolt foglalkozá
sokat s a tanulóval való egyéni
törődést biztosító foglalkozá
sokat szervez. A kollégium i
felkészítő foglalkozások szer
vezéséhez rendelkezésre álló
időkeret nem lehet kevesebb kollégium i csoportonként heti tizennégy óránál, a többi
kollégiumi foglalkozásra ren
delkezésre álló időkeret pedig kollégium i csoportonként heti tíz óránál. A heti időkeret
a kollégiumi feladatok, az egyes
tanulócsoportok, tanítási év
közben a tanítási hetek között
átcsoportosítható. A kollégiu
m i foglalkozásokat csoportos
és egyén i foglalkozás kere
tében lehet m egszervezni. Az
egyéni foglalkozások (pl. lelki

1A Pápai Református Kollégiumról Mayerné Pátkai Tünde internátusvezető írt Református internátus
változó világunkban címmel a Magyar Református Nevelés I. évfolyamának 4. számában.
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gondozás, lelki vezetés) szer
vezésénél az e törvény 52. §-a
(10) bekezdésének b) p o n t
jában és (11) bekezdésében
foglaltakat alkalmazni kell.
(8) A kollégium m unka
rendjét úgy kell meghatározni,
hogy a tanuló rendszeresen
hazalátogathasson, de a haza
utazás a tanítási évben nem
lehet kötelező.
A 68. § a kollégiumi (internátusi) tanulói jogviszony léte
sítésével az internátus ez irá
nyú kötelezettségeit, lehetősé
geit szabja meg. A 75. § viszont
az internátusi jogviszony
megszűnésének feltételeivel
foglalkozik, különös képpen
figyelemre m éltó a (8) be
kezdés, mely felhívja a figyel
met, hogy a diákot abban az
esetben nem lehet kizárni az
internátusból, ha a tagsági vi
szony fennállása nélkül a ta
nuló nem tudja te lje síte n i
tankötelezettségét.
Érdemes figyelni a 121. § e)
pontjára, amely a következő: a
kollégium i ellátásnál azt a
tanulót kell egy tanulóként
figyelembe venni, aki a kol
légiummal kollégiumi tagsági
viszonyt, externátusi jogvis
zonyt (internátusi viszonyt)
létesített; azoknak a tan u 
lóknak a létszám át, akik a
kollégiu m i
elh elyezésért
térítési díjat fizetnek, kettőv
el el kell osztani.
A Közoktatási törvény 3.
számú melléklete - kollégium
ra vonatkozó rendelkezése a
kollégiumi (az internátusi) cso
portfoglalkozások idejére (pl.
szilencium) átlagban 25, de
maximum 27 diákkal dolgoz
hatnak. Foglalkozásokon kívül
ez a szám egy felügyelő
nevelőre 100 és 120 között van
meghatározva.

A z internátusi nevelők
alkalmazására vonatkozó
rendelkezések

Az 1993. évi LXXIX. módosí
tott közoktatásról szóló tör
vényben: a 17. § szerint az inter
nátusbán alkalmazható pedagó
gusok iskolai végzettsége az
értékelt iskolának megfelelő
főiskolai vagy egyetemi végzett
ség, majd - a 17. %j) pont szerint
- szociálpedagógus, pedagógiai
szakpszichológus, pedagógia-,
illetve nevelőtanárszakos vég
zettség. A 128. § (5) középiskolás korosztály kollégium
ban felsőfokú végzettséget is
engedélyez, abban az esetben,
ha a 96 szeptember 1. legalább
hat év szakmai gyakorlattal
rendelkezett a pedagógus.
A 128. § (2) bekezdése szerint
kollégiumban
alkalmazható
nevelőtanárként, aki h ittu 
dományi egyetemi vagy főis
kolai oklevéllel rendelkezik. A
127. § (9) és a 128. § (9) bekez
déseit értelmezve
2004-ig
pedagógiai végzettség is szük
séges, a hittudományi diploma
mellett, ez alól kivételt képez,
aki már betöltötte 50. életévét.
Nevelőtanárként az önálló
tanulócsoportot vezető pedagó
gusnak illetmény pótlék jár (a
Kjt. 75. §-ának (2) bekezdéséhez
a vhr. 15. § (2) a) bekezdése sze
rint), a pótlék a pótlékalap 1535% határozható meg az in 
ternátus SzMsZ szabályozva.
A Közoktatási törvény 1.
számú mellékletének a 3. rész b)
pontjában található a nevelő
tanárok kötelező óraszáma, mely
heti 30 óra, ebben az órakeretben
az ügyeletek is szerepelnek.
Az intemátusokban gyakran
előfordul, hogy a nevelő
m unkát végeznek pihenő
napokon (szombat, vasárnap,

ünnepnap) ilyenkor 50% bér
pótlékra jogosultak. Amikor
nem kapnak pihenőnapot a
pihenőnapon végzett munkáért,
legalább 100% bérpótlékra jogo
sultak, a ledolgozott óraszám
nak megfelelően (MT. 148. § (1)
bekezdés). Itt fontos megem
líteni, hogy a magasabb vezető
és vezető állású munkavál
lalónak, vagy annak, aki maga
határozza meg munkaidejét,
nem jár rendkívüli m unka
időben végzett munkájáért
díjazás (Kjt. 76. § (1) bekezdés).
Előfordul internátusainkban, hogy pedagógiai asszisz
tenst alkalm aznak ügyeletre
napközben vagy éjszaka. Az
aszszisztenseket az „E” fizetési
osztályba kell besorolni, de
csak felügyelet mellett végez
hetik munkájukat.
Bár szükséges ismernünk a
törvények által biztosított le
hetőségeket és korlátokat, soha
egy pillanatra sem szabad
elfeledkeznünk arról, hogy az
internátus létezésének fő célja a
keresztyén nevelés megvaló
sítása a református kollégiumi
rendszer teljességében. Az
internátus nevelési céljai el
érésére legalkalmasabb keresz
tyén pedagógiai eszköz a szemé
lyes kapcsolatteremtés, a lehető
ségek felmutatása, a természetes
problémamegoldó készség fej
lesztése, az elfogadható visel
kedésm inták felmutatása, az
önmegítélés és önelfogadás
megtanítása, a jézusi szereteten
alapuló figyelem alkalmazása, a
különböző élethelyzetek feldol
gozásához használható eszkö
zök megismertetése, a közösségi
viselkedési norm ák elfogadá
sára alkalmas viselkedési mó
dok megtanítása, a hit, a szere
tet felmutatása és elfogadtatása a
problémák kezelhetőségében.
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Nevelés a Kecskeméti Református Kollégium
Internátusában
reformáció
szelleme
1548 körül Kecskemét
re is elért. A református
egyházalapításról szóló feljegy
zésekben három magyar fiatalem
ber neve szerepelt: Ambrosius
Agricola (magyar neve valószínűleg
Szántó Ambrus), Franciscius Cyka
(Csíkai Ferenc) és Sebastus Abbas
(Pap Sebestyén). A Wittenbergből
hazatért ifjak a városi hatóság
ellenzése mellett, a budai pasa
engedélyével terjesztették a refor
mációt. Elszántan és kitartóan
addig dolgoztak, míg 1564-ben
önálló reformált egyház szervező
dött, és ez az egyház iskolát állított.
A kecskeméti „reformata schola” a
debreceni kollégium partikulá
jaként működött, ottani mintára
vettek fel tógatus diákokat, rek
torait is Debrecenből kapta.
Az 1700-as évek végén a refor
mátus kollégiumnak már 600 diák
ja volt, és szervezettségét igazolja,
hogy iskolai törvényeket dolgoztak
ki, mely a tanulók kötelességeit és
ruházatát is szabályozta. Az iskola
jelmondata „Crescit sub pondere
palma” (Teher alatt nő a pálma) is e
korból maradt ránk.
1850-ben kiadott Entwurf ta
nulmányi rendszer a protestáns
iskolákra is kötelező előírásokat
tartalmazott. Ezen előírások alap
ján 1856-ban Kecskeméten is
főgimnázium alakulhatott, a mos
tani Ókollégium épületében.
Az Újkollégium, gimnáziu
munk mai épülete, 1911-13 között,
nagyrészt az egyháztagok áldo
zatvállalásából épülhetett meg,
melyben 1929 őszén új diákinternátust avattak. Korszerű felsze
relésével, tágas, világos helyi
ségeivel hazánk akkori legmo
dernebb intézetei közé tartozott.

A
hírhedt,
1948. október 7-én
létrejött „egyez
mény” kimondta a
mi gimnáziumunk
államosítását is.
Ezzel az iskola és
az internátus 40 év
kényszerszünetre
ítéltetett,
majd
1990 szeptemberé
ben újra indult,
hogy Isten kegyel
méből a harmadik
évezredben is be
töltse küldetését.
A protestáns
iskolák már kezdetekkor kollégium
típusú intézmények voltak, és mi
ma is kollégiumi rendszerben
működünk. Abban különbözünk
másoktól, hogy internátusunknak
külön költségvetése és önálló
vezetése van. A nevelők főállásúak,
teljes munkaidőben dolgoznak.
Hét nevelőtanárt alkalmazunk a
135 diákhoz, akinek nemek szerin
ti megoszlása: 50 fiú és 85 lány. Ez
a gimnáziumi tanulók 26%-a. Öt
nevelőtanár csoportot vezet, két
tanár pedig éjszaka teljesít szolgála
tot. Ezt a rendszert az 1990-es
újraindításkor vezettük be, és eddig
jónak, megbízhatónak bizonyult. A
nappal szolgálatot teljesítő nevelők
informálják az éjszakást, ők pedig a
késő esti és reggeli eseményeket
rögzítik és adják tovább, ha szük
séges. A diákok naponta találkoz
nak csoportvezetőikkel.
Fő feladatunk a keresztyén
életvitelre való nevelés, református
egyházunk rendjének, életének
megismertetése. Tanulóinkat abban
segítjük, hogy döntésre képes,
munkaszerető, becsületes állampol
gárokká válhassanak. A lelki és hit

beli nevelést szolgálják a vasárnap
esti áhítatok, a rendszeres biblia
órák. A keresztyén nevelés célja,
hogy az embereket Krisztus
tanítványaivá tegye, ezért nálunk a
nevelés nem önkényes szabályok
felállítását és betartatását jelenti,
hanem - ahogyan a szóban is benne
van - a testbeni, lélekbeni növe
kedést biztosítja.
A bentlakó diákokat igyekszünk
mindenben segíteni, hogy az iskola
(a református gimnázium) által
támasztott
követelményeknek
maximálisan megfeleljenek, és ez a
követelményszint manapság nem
alacsony. Az elmúlt tanévben is

„Teher alatt nó' a pálma"
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sikerült megtartani azt, amit a régi
internátusok is mindig fontosnak
tartottak, a jó tanulmányi átlagot.
A többiekhez viszonyítva többször
egy, esetleg két tizeddel is jobb
eredményt értünk el. Bár a régi
időben szokásos esti leckekikér
dezést - amely sokszor keményebb
volt mint az iskolai feleltetés - ma
már nem tudjuk megvalósítani, de
a másnapi felkészülésért sok min
dent megteszünk: vannak felzár
kóztató és tehetséggondozó óráink.
Az internátus a gimnáziumi
nevelőmunkát sajátos lehetősé
geivel egészíti ki, ezért fontosnak
tartjuk az iskola és internátus jó
kapcsolatát. A tanulók félévi és év

végi magatartásának és szorgal
mának értékelésében az internátus
véleménye is tükröződik.
A szülőktől átvállalt felelős- ségünk gyakorlása érdekében a
szülői házzal is jó kapcsolatot kell
tartanunk. Milyen elvárásoknak
kell eleget tenniük, az internátus
milyen követelményeket támaszt a
hozzánk beköltöző gyermekekkel
és szüleikkel szemben? - e
kérdéseket a beiratkozást mege
lőzően szülői értekezleten tisztáz
zuk. Ha a szülők elvárásai,
elképzelései találkoznak a mieink
kel, és az itteni rendet készek elfo
gadni, csak akkor számíthatunk
felhőtlen együttműködésre és a jó
kapcsolatra.
A diákjaink vasárnap estétől
péntek délutánig tartózkodnak

Az internátus
nálunk, hétvégén általában hazau
taznak. A nevelőmunka való
színűleg hatékonyabb lenne, ha a
hétvégék nagy részét is itt tölthet
nék, de belátjuk, hogy ennek
gyakorlati kivitelezése ma már nem
lehetséges. Tapasztalatunk az, hogy
a néhány „bentlakásos hétvégén”
fáradtak és türelmetlenek diák
jaink. A szülők is találkozni
szeretnének a gyermekeikkel, és
erre a hétvége a legjobb alkalom. A
társadalmi berendezkedés úgy
alakult, hogy hét közben mindenki
elfoglalt, de a hétvégét szeretnék
együtt tölteni a családok. Azon
igyekszünk, hogy az együtt töltött
időben át tudjuk adni diákjainknak
azt a szeretetet, amit a hétvégén
akár ők is továbbadhatnak.

Nevelőtársaimmal azon fára
dozunk, hogy itt, Kecskeméten
olyan otthont próbáljunk teremteni
diákjainknak, melyet Dietrich
Bonhoeffer német teológus fogalma
zott meg: „az otthon külön biro
dalom a világban, vár, menedék, sőt
szentély az idők viharában, amely
nem a külső események, a nyilvános
élet ingatag talajára épült, hanem
Isten nyugalmában helyezkedik el,
mert értelmét és értékét, lényegét és
jogát, a maga rendeltetését és
méltóságát Istentől kapja. Isten
alkotta intézmény ez a világban,
olyan hely, ahol békességnek, nyuga
lomnak, örömnek, szeretetnek, tisz
taságnak, fegyelemnek, tiszteletnek,
engedelmességnek, boldogságnak és
hagyománynak kell honolnia.”

A Kecskeméti Református Kollégium
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Az internátus kapcsolata az iskolával és a szülői házzal
Sárospataki Reformá
tus Kollégium Internátusának
célkitűzése,
hogy a gim názium i tanulók
megismerjék az evangélium i
együttélés szabályait, emellett pe
dig biztosítja a tanuláshoz szük
séges feltételeket is. Az együtt
élésben m inim um szabályként
tűzzük ki Lukács evangéliuma 6.
fejezetének 31. versét: „És am int
akarjátok, hogy az emberek vele
tek cselekedjenek, ti is akképpen
cselekedjetek azokkal.” M axi
mum célként szeretnénk, ha meg
valósulna Lukács evangélium a
22.26 verséből: „Aki a legna
gyobb köztetek, olyan legyen
mint a legkisebb, és aki vezet,
olyan legyen, m int aki szolgál.”
Szeretnénk m egtapasztaltatni a
tanulókkal, hogy a tekintélynek
vannak határai, de a szeretetnek
nincsenek. A szeretet biztosítja a
közösség számára a belső függet
lenséget, az emberi méltóságot.
Ism erjük és tudjuk, hogy a
körülöttünk lévő világ alig-alig
engedi, hogy a szeretet m inden
napi megtapasztalás legyen.
Az iskolának, a szülői háznak
és az internátusnak egymásra kell
támaszkodnia
ahhoz,
hogy
elláthassa a nevelési feladatokat.

Kapcsolatuk természetesen nem
mentes a problémáktól és a súr
lódásoktól sem. Dolgozatomban
azokat az anomáliákat gyűjtöttem
össze, amelyek m egnehezítik a
harm onikus együttműködést.

A z iskola és az internátus
kapcsolata
a) Az iskolai tanárt gyakran meg
kísérti az a lehetőség, hogy
felügyeletet gyakoroljon az
internátus felett. Nagyon ne
héz megtalálni azokat a helyes
határokat, melyek egy-egy
fegyelmezetlenség és az iskolai
büntetés között meghúzódnak.
M ikor és mennyit mondjon el a
nevelőtanár az iskolai tanárnak
a tanulóval kapcsolatos gon
dokról, nehézségekről?
b) Az internátus „kiszolgáló” egy
ség, így az ezzel járó nehéz
ségeket is hordozza. Az időbe
osztás nem öncélú, hiszen m in
den esetben a gyerekek tanu
lását és pihenését biztosítja. Itt
sem könnyű a m érték meg
találása (terhelhető, de meny
nyire terhelhető a tanuló?),
m iközben tudjuk, hogy az
iskolának meg kell mutatnia

Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium

magát a különféle versenye
ken, rendezvényeken is.
c) Az idő korlátai m iatt komoly
nehézségbe ütközünk az internátusi közösség formálásában,
hiszen az öt napos tanítási ren
det követően m inden hétvégén
hazautaznak diákjaink.
d) N éha probléma merül fel a ma
gatartási osztályzatok megálla
pításánál is. Figyelembe ve
gyük-e egyáltalán, s ha igen,
milyen mértékben, az internátusi viselkedést?
e) Az internátusbán dolgozó taná
rokban nem egyszer felmerül
annak igénye, hogy szakterüle
tü kön belül m inél jobban
„bedolgozhassanak” az iskolai
m unkába. Ez az eljárás talán a
két különálló egység átjárható
ságát is megkönynyítené.
f) Időnként rivalizálás is tapasz
talható a tanár-nevelőtanár
kapcsolatában. Ki ismeri, sze
reti jobban a tanulót, ki ismeri
fel a képességeit?
Természetesen az együttműkö
désre jó példák is vannak. A neve
lőtanár és az osztályfőnök rend
szeres konzultációja a nevelési
feladatokról és a gyermek fejlesz
téséről sokat segít a személyiség
és a tanulási gondok kezelésében.
Vannak tanárok, akik igénylik
az osztálykirándulásokon a ne
velőtanár jelenlétét is. A kirán
dulás ugyanis jó alkalom arra,
hogy a tanárok más élethely
zetben is lássák diákjaikat. Ha egy
tanár-nevelőtanár páros jól együtt
tud dolgozni, akkor a következő
években is együtt kísérik a
diákokat. Követendőnek tartjuk
azt a szokást is, hogy egy-egy ren
dezvényre közösen hívják meg a
tanárt és a nevelőtanárt.
F ontosnak tartjuk tehát a
tanárok és a nevelőtanárok közöt
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ti kapcsolat ápolását, ezért is ke
ressük a rendszeres találkozási
alkalmakat.
Elengedhetetlen
ugyanis, hogy a tantestület tagjai
között bizalomra épülő kom m u
nikáció valósuljon meg.

Az internátus és a szülői ház
kapcsolata
Az internátus beiskolázási terü
lete a következő: Budapestről 9,
Borsod-Abaúj-Zem plén megyé
ből 220, Csongrád megyéből 7,
Győr-Sopron és Fejér megyéből 7,
Hajdú-Bihar megyéből 9, Heves
megyéből 6, Jász-Nagykun-Szol
nok megyéből 7, Komáromból 8,
Pest megyéből 4, SzabolcsSzatmár megyéből 122, határon
túlról pedig 48 diákunk van.
Az elvégzett felmérés szerint
szociális háttér szerint: jó szo
ciális háttérrel 19%, átlagos, kie
légítő háttérrel 49%, rossz szo
ciális háttérrel 22% rendelkezik, a
maradék 10% nem tudta beso
rolni családját a megadott kate
góriákba.
A családok 20-25%-a aktív
egyháztag. Ugyanennyi azoknak a
családoknak a száma, akik sem
milyen kapcsolatban nincsenek
az egyházzal. M iért választják
mégis iskolánkat? Erre a kérdésre
a következő válaszokat kapjuk:
hírnév és eredményesség; internátusi elhelyezés; az egyházi
iskola jó biztosíték.
A számok jól mutatják, hogy a
legkülönbözőbb helyről, elvárá
sokkal és családi háttérrel érkez
nek a tanulók. Gyakran ütközünk
abba a nehézségbe is, hogy a
szülői ház elvárásai és az interná
tus célkitűzései nem állnak
szinkronban egymással.
Úgy tapasztaljuk, hogy a szü
lők azt várják, hogy „hibás ter
m ékeiket” m egjavítva adjuk
viszsza. H a a javulás nem
következik be, csalódottság és
együttműködési nehézségek lép

nek fel. A beiskolázás területi
eloszlása alapján csak benyom á
saink lehetnek a szülői házról. A
találkozások száma ritka. A
beköltözéseknél, évi 2 szülői
értekezleten és a hazautazások
alkalmával - ha gépkocsival vi
szik vagy hozzák a gyereket - van
csupán lehetőség a találkozásra.
Tapasztalatunk szerint az alsóbb
éveseknél még gyakoribb, ké
sőbb egyre több nehézségbe
ütközik a találkozás.
A családok között is nagy
különbségek vannak. Van olyan
család, ahol rendszeres az érint
kezés, de van, ahol a kapcso
latkészség kicsi. Szeretnénk a
szülőt m inden családban p art
nernek tekinteni, bízva abban,
hogy egy-egy helyzet m egbe
szélése, a közös problémák felvá
zolása m indkét fél számára az
eredményességet segíti.
Különösen lényeges a keresz
tyén ember számára a családi élet
ben való eligazodás, és az arra
való felkészülés. A család a fele
lősség, a kötelezettség, a munkamegosztás, a szeretet bázisa. Ezért
és ennek érdekében kell h ar
monikus együttműködésre töre
kednünk tanulóink szüleivel.
Próbálkozásaink voltak és
vannak a rendszeres tájékoztatás
megszervezésére is. A Lorántffy

Internátusbán működik a szemé
lyes kis füzet, valamint az „Ez is
bizonyítvány” című könyvecske,
amely a személyiségfejlődést kö
veti nyomon. A tanulók nagyon
várják, mégis, a szülőktől ritkán
kapunk erre visszajelzést.
Eredm énycentrikus világunk
ban a szülőt nem egyszer csak a
tanulmányi eredmény érdekli. A
következő kérdésekben szokott
párbeszéd kialakulni a szülői ház
és az internátus között:
- segítségkérés családi prob
lémákra
- iskolaválasztás
- pályaválasztás
- gyülekezeti alkalmakra való
hívás
- pénzsegély kérése
- pályázati lehetőségek kere
sése
- gyász esetén
- tanulm ányi m unka segíté
sekor
Keressük az utat, a megoldá
sokat, hogy diákjaink biztosabb
fejlődését a családdal együtt m un
kálkodva, harm onikus együtt
működésessel tudjuk megvalósí
tani. A 22 nevelőtanár (20 peda
gógus, 1 lelkész-pedagógus, 1
lelkész végzettségűvel) fejlődő,
utakat kereső megoldásokkal
igyekszik a rábízottakat segíteni
és nevelni.

14

Pedagógiai műhely-

Zs o l d o s L á s z l ó

A Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának Internátusa
I.
Internátusok és
Gimnázium kapcsolata

mi hallgató együttlakásával, tanári
felügyelettel, ellenőrzéssel.

1. Hagyományok

2. Mai helyzet

A kollégium története önálló diák
köztársasággal (senior, contrascriba, praeceptorok, esküdtek sedes) kezdődött. Később minden
kezdő fiatal tanárnak elemi
kötelezettsége volt az internátusi
felügyelet, és voltak, akik benn
lakást is vállaltak néhány évig. A
ma élő, sokunk által ismert idősebb
debreceni tanárok szinte valamenynyien az internátusbán kezdték
(Kiss László, Dr. Nagy Mihály,
Rózsai Tivadar, Győri József,
Korsós Bálint, és még sorolhat
nám). Többen közülük ténylegesen
is az internátusbán laktak, elfogad
va azt a sokszor igen szerény, mos
toha feltételrendszert, amely külö
nösen a kezdő házasságokat tette
próbára - elviselni csak az a házas
társ tudta és tudja ma is, aki ismeri
és elfogadja az internátusi életet.
1952-ig csak a mélyebb hagyo
mányokkal rendelkező fiúinternátus, a Dóczy Leánynevelő Intézet
államosításától leányinternátus is
működött Debrecenben. A leányin
ternátus életét hosszú évekig
kényszerűségből az externátusi
forma határozta meg - többnyire
volt diákunk, teológa vagy egyete

Az internátusi nevelőtanárok a
Gimnázium tantestületének egyen
lő jogokkal rendelkező tagjai, min
den értekezleten részt vesznek,
szavazati joggal rendelkeznek,
magatartás, szorgalmi jegyek megí
télésénél meghatározó döntéssel
rendelkeznek.
Gimnáziumunkban az elmúlt
hónapok aktualitása az internátusigazgatók kinevezésének, megbíza
tásának időtartama - figyelembe
véve a RKT. előírásait. Az Igazga
tótanács döntése értelmében az
internátusigazgatók megbízásának
kérdésében a fenntartó dönt a Gim
názium igazgató javaslata alapján (a
tantestület véleményét meghallgat
va), tehát önálló pályáztatásra nincs
szükség. E nem túl hálás feladatra
egyébként nehéz megfelelő embert
találni, mert akik gyakorolják, tud
ják mit jelent a folyamatos készen
lét, rendelkezésre állás.
Az internátusi nevelőtestület
ben közvetlenül, vagy közvetve
mindig jelen vannak a lelkipász
torok. Mindkét internátusbán van
teológus végzettségű tanár, aki
pedagógia szakképesítéssel is ren
delkezik.
A
fiúinternátus
m ű k ö d éséb en
régóta gyakorlat
volt diákjaink
szilenciumi felü
gyelőként való
alkalmazása, teo
lógus és tanár
szakos egyetemi
hallgatók pedig
bibliaköröket is
vezetnek.

A gimnázium túlnépesedéséből
fakadóan nem problémamentes a
külvilággal való együttműködés. A
„városi” diákok nagyobb szabadsá
ga, a szülői felügyelet dominanciája
eltérő magatartást eredményez. A
tantestület felhígulása (a nem
Refis, és internátusi életet nem
ismerő tanárok) következtében
szélsőséges vélemények is előfor
dulnak. A helyzetismeret hiá
nyából fakadó véleményalkotások,
a kellően nem kontrolált diák
vélemények elfogadása és saját
véleményként való továbbítása
okoz nemegyszer feszültségeket.
Az internátusi házirend meg
szegése (korai kelés, stb.) szintén
konfliktushordozó. Talán nem túl
zó az az állítás, hogy a túlzottan
egyénieskedő osztályfőnöki maga
tartás - főképp a felsőbb évfolya
mokon - kivetítődik a diákokra is.
Sokáig neuralgikus kérdés volt
az elsős-negyedikes kapcsolat tar
talma, amelynek az értelmes és
megőrzendő hagyományokon túl
természetes módon vannak torzu
lásai is, sőt mai tartalmában nem
azonos a több évtizedes, évszázados
hagyományokkal, mert lényegesen
megváltozott a családi környezet,
anyagi háttér és a kommunikációs
lehetőség.

3. Lehetőségek
Az internátusi létre épülő reformá
tus iskolák életében lényegi kérdés
az internátusi nevelőmunka elfo
gadása, elismerése, az arra alkalmas
személyek megtalálása. A magyar
közoktatásban periférikusán kezelt
probléma egyik oka az, hogy maga
a pedagógusképzés sem fektet ele
gendő hangsúlyt a kollégiumi
nevelőtanár képzésre. A gyökerek

Pedagógiai műhely
még mélyebbek, hiszen a reformá
tus tanárképzésben sincsenek nyo
mai a nevelőtanár képzésnek.
Általában az a tapasztalatunk, hogy
legszerencsésebb, ha internátusunkban nevelkedett volt diák
jaink vállalják magukra ezt a
munkát. Fiatal, családot alapító
tanárnak azonban nagyon elkö
telezettnek kell lennie ahhoz, hogy
idő előtt ne égjen ki, és jól érezze
magát ezen a területen.
A régi hagyományok folyta
tásaként főállású nevelőtanáraink
számára ma is lehetőséget biztosí
tunk az iskolai tanítási gyakorlatra,
gimnáziumi főállású tanáraink
számára pedig internátusi felü
gyeletet próbálunk biztosítani.
Mindkét feladat kiterjesztése jól
kiegészíti egymást: az osztályfőnö
ki, nevelői munkában igen nagy
segítséget jelent főleg azon tanárok
számára, akiknek az osztályában a
vidéki, internátusbán lakó diákok
többségben vannak. Fiatal nevelő
tanárok számára ráadásul kitűnő
lehetőség a másoddiploma meg
szerzésének lehetősége, amelyet a
mai normatív támogatások is
ösztönzően segítik.
Összegzésként: Az önmagát ko
molyan vevő református tanárkép
zésnek foglalkoznia kell az interná
tusi nevelés kérdéseivel is. Nevelési
gyakorlatként nem megengedhető
az utolsó pillanatban (Inter-City
jegyet kézben tartva) orrunk alá du
gott, olyan igazolás aláíratása, ame
lyikbe objektíve bele sem fér a benne
foglalt gyakorlási idő igazolása.
A református közoktatás más
területein is követelt, tanári sza
kokon tanuló hallgatók számára
fenntartott internátusok működ
tetése erre jó lehetőséget adhat.

• Szülői háttérváltozás, mennyire
fogadja el a család és környezete
az internátus nevelési elveit (val
lásos családok, nagymama, divat,
megoldáskeresés családi elfog
laltságra, csonka családok, mene
külési lehetőség keresése, ellen
ségkép, stb)
• Információs kapcsolatok felgyor
sultak (telefon, fax - bármikor)
• Közlekedési lehetőségek fejlet
tebbek (motorizáció, hazautazás)
• Betegellátás problematikái
• Anyagi háttér (vagyoni hely
zetbeli lényeges különbözősé
gek), mire van pénze a gyermek
nek, hogyan használja (őrzi) azt
• Jellembeli szilárdságok, nagyvá
ros, Internet, dohányzás, baráti
társasagok, stb. milyen hatást
gyakorolnak a gyermekre, szü
leikre
• Szülői ház őszintesége. Elhall
gatások. Kritikus esetek (szülők
nevelésre való alkalmatlansága,
naivitás, stb). Toleranciák.
• A kapcsolattarás a szülői ház és
internátusok között a fentiek
következtében sokat változott.
Szóbeli információk (telefon,
gimnáziumi fogadóórák, interná
tusi megtalálások - kritikus eset
ben szülők behívása, stb.)
• írásbeli információk (szülői érte
kezletek meghívói információs
lehetőségeket is tartalmaznak).
Rendkívüli szülői értekezlet.
• Kapcsolattartás kritikus helyze
tekben (Árvízhelyzet, betegsé
gek, rendkívüli hazautazások v.
itt maradások esetén.)

• Szülői jogok gyakorlása, felelős
ségvállalás, internátusból való
kiköltözés kérdése.
A DRKG Leányinternátusa
életében jelentős változást hozott
az Andaházy Leányinternátus
megépítése, ahol a mai kornak
megfelelő, legjobb feltételek között
élhetnek diákjaink. Csak a leg
kritikusabb szülők számára jelent
het problémát az internátusi élet, a
házirend elfogadása (valószínű,
hogy nekik egyéb területen is meg
vannak a problémái).

2. Lehetőségek:
• Internátusi élet szélesebb körű
megismerése, megismertetése
(gólyatábor nem csak vidékiek
számára)
• Osztályfőnökök, szaktanárok,
szülők bevonása az internátus
életébe (iskolaszék, /szülői beszá
molók/ igazgatótanács, szülői
munkaközösség, stb)
• Pedagógiai program kialakítása,
nyílt napok, amelyeken szülő,
diák megismerkedhet az interná
tusok életével (felvételi propa
ganda).
• Internátusi Házirend szülők által
történő elfogadtatása, írásbeli
nyilatkozatban is
• Visszacsatolások az ajánló lel
készekhez, (éves hazautazási rend
megküldése)
• Közös ünnepi alkalmak (tanév
nyitó, záró, ballagás, érettségi
találkozók, családi istentisz
teletek, stb.)

II.
A z internátusok
kapcsolata a szülői házzal
1. Mai helyzetértékelés
Lényeges változások, amelyekkel
számolni kell a kapcsolatokban:

A Debreceni Református Kollégium épülete
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Hétvégi óvoda Vojlo vicán
ancsova városa mintegy
20 km-re fekszik Belgrádtól a D una jobb part
ján. Vojlovica, régi nevén Hertelendyfalva ma már teljesen össze
nőtt a várossal, és adminisztratív
is egyik helyi közösségét képezi.
Ez a valamikori önálló falu a m últ
század vége felé létesült. 1883ban az osztrák-magyar hatóságok
Bukovinából telepítettek ide re
formátus székelyeket, ahol akkor
már német és szlovák ajkú evan
gélikusok éltek. (Bukovinai kato
likus székelyeket is telepítettek a
közeli Székelykevére, ma Skorenovac, és Sándoregyházára, ma
Ivanovo. E Bukovinából települt
népet al-dunai székelyeknek
nevezik.) A falunak a monarchi
ában és Trianon után a királyi Ju
goszláviában volt egyházi iskolá
ja, ami a II. világháború után a titói Jugoszláviában nem működ
hetett tovább, mivel az egyházak
tól minden intézményt elvettek.
A Vojlovicai Református Egyházközség ma mintegy 1200 lelkes.
Az 1960-as és 70-es években
Vojlovica köré nagy vegyi gyára
kat építettek, a műtrágyagyár,
kőolajfinom ító és petrokém ia
üzemeit. A nagy levegőszenynyezés mellett m egindult a falu
városiasodása, de talán pontosab
ban: a falu beolvadása a városba.
Ez a folyamat hozta magával a
vegyes házasságok és elvándorlá
sok növekedését, az iskolában
pedig a magyar nyelvű tagoza
tokon tanuló diákok számának
fokozatos csökkenését. Ma oda
jutottunk, hogy a gyermekek kis
létszáma miatt sajnos, nem indul
magyar nyelvű első osztály min
den évben. A 90-es évek háborúi
is nagyon m egtizedelték a
gyülekezet, hiszen sokan külföld
re mentek. Mivel a jugoszláv

törvények nem teszik lehetővé
egyházi általános iskolák m űkö
dését, szükségessé vált egy egy
házi óvoda megnyitása.
A Vojlovicai Református
Egyházközség ún. hétvégi óvodá
ja 1995 tavaszán alakult. Vajdaság
szerte ekkor m ár több ilyen
óvoda működött, szinte kivétel
nélkül azokban a helységekben,
ahol a gyermekek kisebb létszá
ma m iatt már nem volt, vagy
veszélybe került a magyar nyelvű
óvodai és iskolai tagozatok meg
nyitása. Ezeknek az óvodáknak m int az anyanyelvápoló kis
intézményeknek - a fő megszer
vezője Nagy M argit volt, a Vajda
sági Magyar Pedagógusok Szövet
ségének (VMPSZ) elnöke.
A hertelendyfalvi református
óvoda megindításához szükséges
anyagiakat Hollandiából, az urki
gyülekezetek segélyszervezetétől
kaptuk. M ivel nem voltak
megfelelő feltételek egy szab
ványos óvoda megnyitásához,
ezért a református egyházközség
vezetője az ún. hétvégi óvoda
megindítása mellett döntött. A
kapott pénzből a presbitérium
vásárolt egy nagyobb szőnyeget,
amit a gyülekezeti terem egyik
végében helyeztek el. A legszük
ségesebb szemléltető eszközöket,
tanszereket, játékokat különböző
adományokból kapta az óvoda,
m int például a Vajdasági Magyar
Pedagógusok Szövetségétől, a
M ódszertani K özponttól, az
olaszországi hum anitárius segély
ből és a Németországban dolgozó
itteni honfitársaktól. Az Illyés
K özalapítvány pályázatával te
levíziót és képmagnót is kapott az
óvoda, am ire azért volt nagy
szükség, hogy magyar nyelvű m ű
sorokat, meséket, rajzfilm eket
láthassanak a gyermekek.

A presbitérium 1997 végén
nagyobb m éretű építkezésről
hozott határozatot a gyüle
kezetben, melynek keretében a
szabványnak megfelelő egyházi
óvoda is m űködhetne. A terv
elkészülte után következett az
építkezési engedély kiváltása, ami
elég hosszadalmas, körülményes,
és nem utolsó sorban költséges
feladat volt. A tavalyi bombázá
sok után ősszel lerakták a m int
egy 300 m 2-es épület alapjait. A
gyülekezeti tagok idén nyáron az
első emeletig felépítették a fala
kat. Egyelőre ennyire futotta.
M ost várjuk a további segélyt,
m ert ígéretet kaptunk H ollan
diából, hogy továbbra is támogat
ni fognak bennünket.
M a az óvodában - 3 éves
kortól 6 éves korig - 15 gyermek
van, de rendszeresen látogatják
alkalmainkat a kisiskolások is. A
foglalkozások hetente 2 alkalom
mal, csütörtökön és pénteken
délután fél 4-től 5 óráig tartanak.
A gyermekeknek alkalmuk van
itt játszani, gyermekjátékokat,
gyerm ekdalokat, verseket ta
n u ln i, rajzolni és barátkozni,
m eséket hallani és nézni.
Nincsenek kis székek és asztalok,
ezért a gyermekek a szőnyegen
térdelve székeken rajzolnak. A
hiányosságok ellenére is nagyon
szívesen jönnek, és öröm ükre
töltik itt el azt a kis időt a gyer
mekek.
Istenünknek végtelen hálával
tartozunk, hogy az elmúlt idők
ben, különösen a tavalyi bom
bázások alatt ilyen kegyelmesen
m egőrzött bennünket. Benne
bizakodunk, és imádságos szívvel
kérjük, hogy reményeink meg
valósulhassanak a gyermekek, a
gyülekezet és a közösség javára.

Figyelmező
K o t o r m á n Is t v á n

Bemutatkozik a makói
Szikszai György Református Általános Iskola
makói reformátusok több éves vágya vált
valóra azzal, hogy 2000. augusztus 28-án
ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet volt a
Makó
Újvárosi
Református
Templomban.
Ü nneplésünket m egtisztelték jelenlétükkel, és
köszöntötték gyülekezetünket országgyűlési kép
viselőink - dr. Dán János, dr. Martonosi György - , a
városvezetőségnek képviseletében Hajdú Gábor, az
egyházkerület részéről Nagy László főjegyző, Kiss
László iskolaügyi főtanácsos. Az ünneplők soraiban
ott voltak városunk karitatív szervezeteinek
képviselői, a testvérintézmények vezetői, városunk
társintézményei és a helyi történelmi egyházak is
képviseltették magukat. A komoly oktatási múlttal
rendelkező gyülekezet számára nagyon nagy öröm
volt 50 évi várakozás után átélni, hogy ismét megtel
hetett a M akó Újvárosi Reform átus Templom
boldogságtól sugárzó gyermekekkel. Lelkész-igaz
gatóként ettől az ünnepi hangulattól meghatottan
nyitottam meg a 2000/2001-es iskolai tanévet,
hangsúlyozva, hogy ez alatt az 50 év alatt sok m inden
m egváltozott - mások az életkörülm ények, az
oktatási módszerek, teljesen más a társadalm i
környezet, változtak az elvárások, azonban egy dolog
nem változhatott: a tantestület szerepe és felelőssége.
Ahogy a tantestület a rendszerváltás előtt
meghatározta az iskola szellemiségét, az ott folyó
munkát, és hogy az onnan kikerülő diákok hogyan

Iskolánk és templomunk

tudnak helyt állni az élet m inden területén, úgy ma
is ez a feladata. Azoknak az idős embereknek, akik
egyházi intézm ényekben tanulhattak, évtizedek
múltán is meglátszik az életén, emberségén, be
csületességén, hogy milyenek voltak ezek a régi
iskolák, milyen nagymértékben határozták meg, for
m álták az itt tanuló diákok testi és szellemi
fejlődését.
Az intézm ény átadását több évig tartó tárgyalá
sok előzték meg, melynek eredm ényeként a tan
testület néhány pedagógus kivételével nyilatkozatot
tett az elm últ évben, elfogadva, hogy iskolánk 2000.
szeptem ber 1-jétől reform átus oktatási intéz
m ényként m űködik tovább. A pedagógusok m un
káját segítő technikai személyzet is hasonlóképpen
nyilatkozott. Ezt követően az iskola tanulóinak
szüleit kerestük fel, akik 94%-ban úgy gondolkod
tak, hogy a gyermekük maradjon a megszokott
környezetben, osztályközösségben, s a jól ismert
pedagógusok vezetésével, m int református oktatási
intézm ényben
folytassák tanulm ányaikat a
2000/2001-es tanévtől. A hittan o k tatás az első
osztályban heti 2 órában kötelező, második osztály
tól marad a fakultatív oktatás, azonban teljesen más
tantestületi hozzáállással. Az iskola épületét ez év
július 1-jén vettük át. A tárgyi feltételekkel kapcso
latban az önkorm ányzat úgy rendelkezett, hogy
csak azokat a taneszközöket adja át, amelyeket a
város nem pályázaton nyert el.
Tudomásul kellet tehát vennünk,
hogy a taneszközök legköltsége
sebb tételeit, a szám ítástech
nikai, valam int az audió- és
videóberendezéseket nem fogjuk
m egkapni.
Ism erve
anyagi
lehetőségeinket tu d tu k , hogy
nem lesz könnyű az indulás, de
látva a gyülekezet és a tantestület
lelkesedését, bizakodással kezd
tük meg az évet. Felm érve a
hiányokat s a szükséges m un
kálatokat a gyülekezet és a tan
testület, valam int az őket segítő
technikai személyzet az anyagi
áldozatvállalástól sem vissza
m enve
n ek iláto tt a szép,
o tthonos környezet kialakí

figyelmező
tásához. Felkerestük iskolánk volt tanulóit: fes
tőket, villanyszerelőket, vízvezeték-szerelőket, akik
szintén jóleső érzéssel fogadták meghívásunkat, jöt
tek és segítettek.
A számunkra legnehezebben pótolható hiányt, a
számítástechnika terem visszaállítását a mezőtúri
Szegedi Kis István Református Gimnázium felaján
lása oldotta meg, ahonnan 16 gépet kaptunk ajándék
ba. Az iskolabútorok tekintetében ugyanígy éreztük
a testvériskolák segítségét - a Szentendrén raktáro
zott berendezési tárgyakból 4 tanterm et tudtunk fel
szerelni felső tagozatosaink számára. Sárándról
azután 2 alsós tanterem hez kaptunk tanulóasz
talokat. K özülünk nagyon sokan „az intézm é
nyünkben nyaraltak”, hiszen az egész nyarat itt
töltötték s pénzüket is itt költötték el. Csak ilyen
előzmények árán tudtuk gyermekeinket szép és
otthonos környezetben fogadni, s ez kárpótolt ben
nünket minden fáradságért. 216 tanulóval indul
tunk, akik 9 osztályban és 4 napközis csoportban
kezdték a tanévet. A 17 pedagógus munkáját 8 tech
nikai személyzet egészíti ki.
Nagyon fontos, hogy a pedagógusok és a diákok
magukénak érezzék az iskolát. A jó légkör
megteremtéséért m indent megtett a fenntartó egy
házközség és a tantestület. Lényegesnek tartjuk,
hogy tanulóinknak olyan ismeretanyagot adjunk,
amelynek segítségével az élet m inden területén meg
tudják állni a helyüket. Református iskolaként na
gyon fontos számunkra az Istenről szóló ismeretek
átadása, a tiszteletre való nevelés, a hazafias öntudat
fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen
nyelv és az informatika oktatására, melyet játékos
formában már az elsősöknél szeretnénk elindítani.
Minden gyermekre figyelünk. A tehetségeseknek
szakkörök indításával, versenyekre való felké
szítéssel igyekszünk m inden lehetőséget biztosítani,
de ugyanilyen fontos szám unkra az átlagos és
gyengébb képességű gyermekek korrepetálása, ha
szükséges, felzárkóztatása is. így szeretnénk elérni,
hogy a szülőkkel együtt 8 év múlva méltán lehessünk
büszkék azokra a tanulóinkra, akik
in 
tézményünkből kerültek ki. Igyekszünk méltók
lenni iskolánk névadójához, Szikszai György tudós
teológushoz, volt makói lelkipásztorhoz, a
Keresztyéni Tanítások és Imádságok könyv
szerzőjéhez. Az „Öreg Szikszai” tanítása szerint
„Mindazokat a nagy bölcsességű oszlop-embereket,
akik az egyházi és világi hivatalokban nagy ha
szonnal szolgálnak a társadalomnak, tanítók tanítot
ták gyermekkorukban és így jutottak lassan arra a
bölcsességre, mellyel az egész emberiség hasznára
vannak. Főben járó nagy hivatás azért az iskolai
tanító és nevelő munkája.”

Új könyvtár lesz
Az ő tanításai szerint milyen legyen a tanító és
nevelő?
1. Tanítványait szívből szeresse, m int olyanokat,
akiket Isten rendelt a keze alá, hogy azok körül
atyai tisztet gyakoroljon.
2. Tanítványai körül szorgalmas és fáradhatatlan
legyen.
3. Ezért ne csak az emberekre, hanem Istenre is
nézzen tanítói hivatásának folytatásában.
4. Tanítványaival legyen türelmes és szenvedje el
őket.
5. Fegyelem alatt tartsa ugyan a tanítványait,
m ert e nélkül lehetetlen velük boldogulni, de
ha valamiben, úgy ebben okos és mértékletes
legyen.
6. Ne legyen személyválogató.
7. Végül: imádkozzék gyakran nagy buzgósággal
Isten kegyelméért és segítségéért mind magára,
m ind tanítványaira nézve.
„Semmi felöl, ne aggódjatok, hanem imádságo
tokban és könyörgésetekben m inden alkalommal
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
És az Istennek békessége meg fogja őrizni szíveteket
és gondolataitokat a K risztus Jézusban.” (Filippi
levél 4,6-7)

Figyelmező

19

P app K ornél

Oktatási intézményeink és a 2001. és a 2002. évi
állami költségvetés
Zsinati Iskolaügyi Osztály 2000 február
jától folyamatosan figyelemmel kísérte a
költségvetés tervezésének folyamatát, s
oktatáspolitikai lépéseit a 2000. évinél kedvezőbb
finanszírozási feltételek megteremtésének rendelte
alá. A korai ráhangolódást az indokolta, hogy 1999ben túl későn, az Országgyűlés elé történő terjesztés
pillanatában kérték az államigazgatási szervek az
egyházak véleményét a költségvetési törvényjavaslat
szövegéhez, s akkor lépéseinkkel csak korlátozott
eredm ényeket lehetett elérni (pl. a közoktatási
kiegészítő támogatás kb. 1.000 Ft-tal történő
emelése). Elveszítettük 2000-ben az alapfokú
művészetoktatás, a szakmai gyakorlati oktatás és a
kollégiumi ellátás kiegészítő támogatását, s kodifikációs hiba miatt a diáksport támogatásához is csak 11
hónapos késéssel juthatunk hozzá.
2000 februárjában a kiegészítő támogatás
igénylésével, folyósításával, elszámolásával, s egyál
talán kiszámításával kapcsolatos kérdések kerültek a
középpontba. A januári létszám jelen tő lapok orszá
gosan nem voltak egységesek, a megyei közigazgatási
hivatalok nem azonos elvek alapján összegezték őket.
Az előző évi támogatás elszámolását a Z sinati
Iskolaügyi Osztály ellenőriztette hites könyvvizs
gálóval, ezután a könyvvizsgálat után azonban nem
igényelhette meg azt az állami támogatást, amihez az
önkormányzatok hozzájutottak.
Á prilis hónapban egyrészt - a Felsőoktatási
törvény (1993/LXXX. tv.) módosítása révén - a fel
sőoktatási felhalmozási keret életre hívása került a
középpontba, másrészt a az érintettek megállapodtak
abban, hogy az Egyházi Ideiglenes M unkacsoport
mellett megalakul az Oktatási Albizottság Pálinkás
József állam titkár ú r vezetésével. Az O ktatási
Albizottság érdemi munkáját azonban csak 2000.
július 5-én kezdhette el, mivel ekkor váltak
véglegessé a költségvetés irányelvei. Ekkor tulaj
donképpen csak a problémák felvetésére került sor,
viszont a normaszöveg Kormány általi elfogadása
előtt felszínre kerülhettek kéréseink:
A közoktatási kiegészítő támogatás összege ne
csökkenjen az alapnormatíva emelkedésével, hisz
kimutatható az önkormányzati szféra nagyobb anya
gi felelősségvállalása is az oktatásban. A közoktatási
kiegészítő támogatás összegével elégedettek le
hetünk, hisz az idei 54.295.- F t helyett 2001-ben
66.686.- Ft-ra, 2002-ben pedig 73.697.- Ft-ra tervezik

emelését [33. § (14)]. Bebizonyosodott sejtésünk,
hogy ti. nem függ össze a támogatás összegének vál
tozása az alapnormatíva növekedésével.
Az alapfokú művészetoktatás kiegészítő támo
gatásának visszahelyezése a költségvetési törvény
be. A 2001. évi költségvetés tervezete a kiegészítő
támogatás 50 %-át biztosítja az önálló művészetok
tató intézmények tanulói létszáma után. A kollégiu
mi ellátás ugyanilyen elven történő támogatásának a
felvetése a következő hetek feladata.
A diáksport támogatása tekintetében a 2001. évi
költségvetés tervezetében kiküszöbölték a tavalyi
kodifikációs hibát.

Egyelőre nem találtak meghallgatásra a követ
kező kéréseink:
a) Felhalmozási keret létrehozása a közoktatásban,
melyben benne foglaltatik az intézmények felsze
relése az eszközjegyzék szerint (2003-ig). Legyen
külön sor az OM költségvetésében az egyházi
oktatási intézmények rekonstrukciójára.
b) A kistelepülések egyházi intézményeinek finan
szírozási kérdései lezáratlanok. Sérelmezzük,
hogy a 33. § (1) a) pontja alapján nem vonatkozik
ránk az 3. melléklet 24. pontjának g) alpontja, a
kistelepülések közoktatási intézm ényei támo
gatásáról. H a például egy 1100 lakosnál kisebb
településen önkormányzati iskola van, azt támo
gatja az állam, ha csak egyházi iskola van, akkor
nem kap támogatást.
c) Az egyházi pedagógiai szakszolgálatok jövőjének
biztosítása érdekében sérelmezzük, hogy - szintén
a 33. § (1) a) alapján - nem vonatkozik ránk a 8.
melléklet 4 pontjának b) alpontja, a pedagógiai
szakszolgáltatások megszervezésének támoga
tásáról. K örzeti, térségi feladatnak tekinti a
költségvetési törvény, de nem csak a megyék
hozhatják létre.
d) Nemcsak érzelmileg jelent gondot a 33. § (5)
bekezdése. Am ennyiben a létszámjelentés után
10%-os létszámcsökkenés figyelhető meg, akkor 8
napon belül jelenteni kell. Mi van akkor, ha
ugyanilyen mértékben nő a létszám? A magasabb
létszámok lejelentését magas kamatokkal lehet
megakadályozni az elszámoláskor.
e) A 33. § (6) bekezdése ismét előírja a könyvvizs
gálatot, m iközben csak az önkorm ányzatok
pályázhatnak a támogatásra.

Figyelmező
f) A legnagyobb hibája a költségvetésnek az, hogy a
Belügyminisztériumnál tervezik a nem önkor
mányzati humánszolgáltatások kiadásait. Ez 2000ben 10,720 M rd F t volt, am it a Kormány kie
gészített júniusban 18 M rd Ft-tal = 28,720 M rd
Ft. Ez egy felülről nyitott keret, tehát arra biztosí
tott a garancia, hogy intézményeink megkapják az
alapnormatívát s a kiegészítő normatívákat (3. és
8. melléklet).
Az év első 6 hónapjában azonban működési za
varokat okoz az alultervezés: a megyei közigazga
tási hivatalok a tervezett összeg 1/12 részét kapják
létszámarányosan, s ők csak töredékét tudják
folyósítani a norm atíváknak. (Idén júliusban
-pótolták az elmaradást.)

A 2001. évi költségvetésben 10,4649 M rd Ft-ra,
2002-ben pedig 10,4646 M rd Ft-ra tervezik a hum án
szolgáltatásokat! A kb. 10%-os létszámgyarapodást, s
a 14%-os átlagos nomatíva emelést figyelembe véve
kb. 30%-os a tervezés.
A kiegészítő támogatás 54.295.- Ft-ról 66.686 Ftra emelkedik, viszont a BM fejezetben 3,910 M rd Ftról 3,8279 M rd Ft-ra csökken. A Belügyminisztéri
um ban a politikai felelősség mellé szakmai felelősség
nem társul. Ezért kellene visszatelepíteni az Oktatási
M inisztérium ba a nem önkormányzati humánszol
gáltatások és a kiegészítő támogatás kezelését.
Fenntartói szférától függetlenül a következő
változások várhatóak az alapnormatívák s a
kiegészítő normatívák tekintetében:

3. melléklet
Jogcím
19. Óvodai nevelés
20. Iskolai oktatás
a) Alapfokú nevelés-oktatás
b) Szakmai elméleti oktatás
c) Középfokú nevelés-oktatás
d) Iskolai szakképzés, szakmai gyakorlati képzés
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai ellátás
b) Korai fejlesztés, gondozás
c) Fejlesztő felkészítés
22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág
b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti,
szín- és bábművészeti ág
23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
a) Kollégiumi ellátás
b) Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása
24. Kiegészítő hozzájárulás egyéb
közoktatási feladatokhoz
a) Fejlesztő és felzárkóztató oktatás
b) Általános iskolai napközis foglalkozás
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,
valamint a cigány kisebbségi oktatás
d) Óvodában, iskolában szervezett
intézményi étkeztetés
e) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek,
tanulók ellátása

2000.

2001.

2002.

100.000

114.000

127.400

104.000
104.300
126.000
60.000

118.600
118.600
143.700
66.000

132.700
132.700
160.300
72.900

220.000
115.300
155.200

244.500
126.810
171.700

300.000
161.558
216.900

60.000

65.000

69.000

47.000

48.500

50.000

195.000
400.000

215.000
430.000

237.300
474.600

26.000
15.000

27.500
15.000

32.000
17.000

27.500

29.000

33.000

20.000

22.000

24.000

14.000

14.000

14.000

2000.

2001.

2002.

15.182
11.250
2.251
1.200

16.000
12.750
2.390
400.000
1.200

16.800
13.740
2.390
450.161
1.200

8. melléklet
Jogcím
1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása
3. Tanulók tankönyvvásárlása
5. Arany János Tehetséggondozó Program tám.
6. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
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A 2001. évi béremelés tervezése
a költségvetési javaslatban
A közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok

Dr. S z é k e l y A n d r á s B e r t a l a n

Honismeret
- határok nélkül

béremelése 2001-ben
• 2001. január 1-jétől a pedagógusok garantált illet
ménye 8,75 százalékkal emelkedik. Az emelés
kiterjed valamennyi, a garantált illetményen ala
puló bérelemre. Ezzel egyidejűleg a pótlékalap
14600 Ft-ról 15900 Ft-ra növekszi (8,9%).
• 2001. szeptember 1-jétől a pedagógus szakmai
szorzó 1,19-ről 1,43-ra változik, ennek eredménye
ként a pedagógusok garantált illetménye 20 száza
lékkal emelkedik. Hasonló mértékben emelked
nek a pótlékok is, mivel a költségvetési törvény
szerint a közoktatás területén a pótlékok alsó és
felső határa 20 százalékkal emelkedik.
A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege szeptember 1-jétől szintén 20 száza
lékkal, 3000 Ft-ról 3600 Ft-ra emelkedik.
A pedagógusok jelenlegi 83900 Ft-os havi átlagkeresete 109500 Ft-ra emelkedne. A teljes 2001. évre
vonatkoztatva a fenti változások összességében 16
százalékos havi átlagkereset-növekedést eredm é
nyeznek.
A nem pedagógus m unkakörben foglalkoztatott
alkalmazottak illetménye 2001. január 1-jétől 8,75
százalékkal emelkedik. Ugyanakkor a minimálbér
emelése m iatt az emelés mértéke átlagosan 13,9
százalék lesz.

A felsőoktatás új bérrendszere
A felsőoktatásban és kutatásban új bérrendszer kerül
bevezetésre, ahol a különböző beosztású oktatók
bérét az egyetemi tanári m inim um bér arányában
határozzuk meg. Az egyetemi tanári m inim um bér
2001-ben 230000 Ft/hó (2002-ben 245000 Ft).
Ennek m inim um
- 75 százalékára jogosultak a főiskolai tanárok,
- 70 százalékára az egyetemi docensek,
- 55 százalékára az egyetemi adjunktusok és a
főiskolai docensek,
- 45 százalékára a főiskolai adjunktusok,
- 40 százalékára az egyetemi és főiskolai
tanársegédek.
Az új bérrendszer eredményeként a felsőoktatás
ban foglalkoztatottak havi átlagkeresete 127000 Ftról 154800 Ft-ra nő, ami 21,9 százalékos emelkedést
jelent.”
A z Oktatási Minisztérium közleménye [Köznevelés
56/29. szám (2000. szeptember 29.) 3. p.]

özei egyéves előkészítő munka után ren
deztük meg az I. K árpát-m edencei
Református H onism ereti Gyermektábort a
Budapest Fasori Református Egyházközség „Isten
tábora” nevet viselő tahitótfalusi konferenciatele
pén. Több m int félszáz, döntően 8-12 éves gyermek
- akiknek mintegy hattizede jelenlegi határainkon
kívülről érkezett - és kilenc - közöttük erdélyi, dél
vidéki, illetve horvát-baranyai - pedagógus illetve
lelkipásztor alkotta a szűkebben vett táborozok cso
portját. M ellettük egy gondnok és három konyhai
szolgálattevő biztosította a „hátországot”.
Előzetes célkitűzésünket - Istennek hála - , úgy
véljük, m aradéktalanul sikerült teljesítenünk. A
reggeli, napközbeni és esti áhítatok során, továbbá a
bibliaism ereti vetélkedő révén folyamatosan ér
vényesült a református jelleg, a lelki gondozás, amely
ből egyébként a négy jelenlévő lelkipásztor
(Somogyi P éter - Budapest, Réti K atalin Szabadka, Sándor Attila - Sövényfalva és Varga
György - Csúza) m ellett hitoktatók és a pedagógu
sok egyaránt kivették a részüket. M iután hat határon
túli régióból és az anyaországból érkeztek, s kovácsolódtak össze a gyermekek, a Kárpát-medenceiség,
az összetartozás tudatának erősítése hasonlóképp
kézzelfoghatóvá vált az egy hét alatt. A honismereti
jelleg pedig a napról-napra felkeresett Duna-kanyari
helyszínek, a történelm i, földrajzi, zenei, néprajzi
ismertetők, s egy teljes népművészeti nap során va
lósult meg.
Annak érdekében, hogy a résztvevők kölcsönösen
megismerjék egymást - a természetes, kötetlen,
személyközi beszélgetések mellett - több formáját is
kerestük a bem utatkozásnak. Először a magyar
nyelvterület egyes tájairól érkezett csoportok vezetői
m utatták be azt a közösséget (református gyülekezetet illetve iskolát), ahonnan érkeztek.
Beszám olójukat szemléletessé tette a kibocsátó
települések helyére elhelyezett nemzetiszínű zász
lócska a történelm i Magyarország térképén. Ezt
követte a résztvevők egyéni bemutatkozása, végül
pedig szinte m inden napra elosztva, helytörténeti,
irodalm i ism ertetést, m űsort adtak a csallóközi
Alistál és Dacsókeszi, a kárpátaljai Nagyszöllős, a
székelyföldi Sövényfalva, a délvidéki Szabadka és
Maradék, a baranyai Vörösmart és az ausztriai Bécs
magyar gyermekei.
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Nap m int nap más helyszínekre kirándulva tárul
tak föl a gyermekek és kísérőik előtt a Szentendrei
sziget, a Pilis és a Börzsöny szépségei. Tahitótfalun a
helybéli lelkésznő világította meg sokoldalúan a
település és az egyházközség históriáját. Kisorosziban
páratlan élmények részesei lehettünk: m egtekinthet
tük egyfelől a szigetcsúcsot, ahol a D una a szentend
rei és váci ágra, kétfelé válik, a parókia udvarán
ácsolt színpadon pedig Illés Lajos: Betlehem csillaga
c. rockoperájának próbáit. A sziget erre alkalmas
helyén repülőmodell-bemutatót is tartottak bará
taink a táborlakók részére. Szentendrén Eredics
Gábor, a Vujicsics-együttes vezetője volt a kalauzunk
a reform átus gim názium ban, a szerb egyház
művészeti gyűjteményben, a műemléki városmag
megtekintésében. Emlékezetes áhítatot tarthattunk a
falumúzeum felső-tiszavidéki tájegységének refor
mátus templomában, a görög katolikus templom
kertjében pedig Sándor A ttila nagytiszteletű úr
ismertette a keleti kereszténység jellegzetességeit. A
skanzen játszóterének fából készült játékai a felsza
badult kikapcsolódásra is módot adtak.
Visegrádon Jékely Endre muzeológus idézte meg
nagy reneszánsz királyunk udvarának hangulatát a
Mátyás Király Múzeumban, a Salamon-toronyban és
a fellegvárban. Gyönyörű táji környezetben még
strandolásra is szakítottunk időt a Lepence-völgyben. Egy K árpát-m edencei honism ereti tábor
Budapest vonzáskörzetében nem mellőzheti prog
ramjából m inden magyarok fővárosának a föl
keresését. A budai várban tett séta után ott lehettünk
a magyar reform átusok világtalálkozója részét
képező szoboravatáson a Kálvin-téren. Sokan először
léphették át az Országház küszöbét s pillanthatták
meg a Szent Koronát meg a koronázási ékszereket. E
tartalmas napot városligeti játék, a Hősök tere és a
Vajdahunyadvár megtekintése zárta. A váci város

nézés során M ándli Gyula könyvtárigazgató, a
H onism ereti Szövetség elnökhelyettese idegenvezetésével kereshettük föl a püspöki székesegy
házat, ism erkedhettünk meg a település múltjával. A
Börzsöny táji szépségeivel a kism aros-királyréti
erdei vasútról, majd egy könnyű kirándulás révén
találkozhattunk.
Isten táborában egy egész napot szenteltünk a tár
gyi és szellemi népművészetnek. Délelőtt kézműves
foglalkozások keretében kóstolhattak bele a gyer
mekek a csuhézás, agyagozás, batikolás, papírm unka
és fonalcsomózás rejtelmeibe, Bárány Mara, Laukó
Éva népművészek és pedagógusaink segítségével.
D élután egy fa alatt Kóka Rozália bukovinai székely
mesemondó tö rtén etein kacaghattunk, később a
délvidéki Bánságból származó Borsi Ferenc és Papp
Ágnes adott ízelítőt a magyar tájak népzenei és
népűfa/kincseiből. Ugyanők este táncház keretében
tan íto tták a sokfelől érkezett táborlakóknak a
d u nántúli ugrós lépéseit. Egy másik napon az
Örömhír c. protestáns gyermeklap, majd a Duna
Televízió „Ami igaz, az igaz” c. gyermekműsorának
szerkesztőivel találkoztunk. S m int m inden hasonló
táborozás, a m iénk is tábortűzzel, szalonnasütéssel
zárult, kiegészítve a gyermekek kötetlen búcsú
estjével, ahol a legkülönbözőbb műfajokban megmu
tathatta, ki mit tud. A tábor a Budapest fasori refor
mátus templomban istentisztelettel zárult, aminek
keretében rövid beszám olót ta rth attu n k a hét
történéseiből, és elénekeltük „tábori h im nu
szunkat” : H orváth Sándor és Ivaskovics József kár
pátaljai szerzők „M ert a haza nem eladó...” kezdetű,
megzenésített versét.
A tábor hazai résztvevőitől csak jelképes, szerény
költség-hozzájárulást
kértü n k ,
határon
túli
testvéreink térítésm entesen voltak a vendégeink.
Hogy m indez m egvalósulhatott, pályázatok és
intézm ények, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek adom ányai, kedvezm ényei révén te
rem tettük meg a kiadások anyagi fedezetét. A több
tucat támogató önzetlen segítőkészségéért ezúton is
köszönetét m ondunk. Jóvoltukból m inden egyes
kibocsátó' közösség értékes könyv-, videó- és
hangkazetta, cd-ajándékkal térhetett haza, de a gyer
mekek egyenként is vihettek magukkal honismereti
és hitéleti olvasnivalót.
Rem ényeink szerint az I. K árpát-m edencei
Református H onism ereti Gyermektábort továbbiak
követik majd, éspedig változó helyszíneken. Nagy
öröm ünkre szolgált utolsó este az erdélyi cso
portvezető bejelentése, m iszerint nagy valószínűség
gel jövő nyáron Szovátán folytatódhat a sor. Adja
Isten, hogy így legyen - az első tábor tapasztalatait a
rendezők örömmel a rendelkezésükre bocsátják.

Figyelmező

A Magyar Protestáns

P. T ó t h n é S z a k á c s Z ita

Tanulmányi Alapítvány

A Zsinati Katechetikai

ösztöndíjpályázata

Bizottság közleménye

z Alapítvány szeretné elősegíteni a magyar
protestantizmus hitbeli, erkölcsi és műve
lődési örökségének ápolására, gazdagítá
sára magas színvonalon képes értelmiségiek számá
nak gyarapodását. E nnek érdekében ösztöndíjak
adományozásával támogatja a tehetséges, de szoci
álisan hátrányos helyzetű protestáns diákok tanul
mányait. Az Alapítvány az elmúlt években csaknem
nyolcmillió forint tanulmányi ösztöndíjat osztott ki.
Várjuk olyan középiskolai tanulók, illetve általá
nos és középiskolai tanári szakokra járó főiskolai és
egyetemi hallgatók pályázatát, akik az 1999/2000-es
tanév második félévében a jelenlegi értékelési rend
szerben 4,7-es vagy annál magasabb tanulmányi átla
got értek el, s szociális helyzetük (szüleik/eltartóik
anyagi körülményei) csak igen nagy nehézségekkel
teszi lehetővé iskoláztatásukat. Pályázni lehet bárm i
lyen típusú intézményből, egyházi, állami és önkor
mányzati fenntartású iskolából egyaránt.
A pályázathoz mellékelni kell:
1. önéletrajzot, mely őszintén, a valóságnak meg
felelően mutatja be a pályázó, illetve családja
anyagi helyzetét, szociális körülményeit, megí
télhető módon indokolva meg a rászorultságot
2. osztályfőnöki/tanári ajánlást
3. a gyülekezeti lelkész vagy a hitoktató ajánlását
4. a kívánt tanulmányi eredményt igazoló doku
mentumok másolatát
A pályázók fokozottan ügyeljenek a szükséges
mellékletek összeállítására, mert bármelyik hiánya
automatikusan a pályázat elutasítását vonja maga
után. Az Alapítvány olyan fiatalokat támogat, akik
más szervezetektől, alapítványoktól nem kapnak
ösztöndíjat.
Kérjük az egyházi iskolák osztályfőnökeit, hogy
tanácsokkal, bíztatással és szervezéssel is segítsék
diákjaikat, hogy valóban a leginkább rászorulók és a
legtehetségesebbek adják be pályázatukat.
Beadási határidő: 2000. november 20. A határidő
után feladott pályázatokat nem tudjuk figyelembe
venni.
Cím: Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány,
1138 Budapest, N épfürdő u. 15/d. IV/19. (Az Alapít
vány számlaszáma: Hanwha Bank, 1088 Bp., Rákóczi
út 1-3. Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány:
11400040-20010501.)

z országos katechetikai konferencián
Balatonszárszón sok szó esett arról, miért
is volt szükséges e Zsinati Szabályrendelet
megalkotása.
E keret tantervvel a református iskolákban folyó
hittanoktatást, s egyúttal egy minimumkövetelmény
meghatározásával a gyülekezetekben, ill. önkor
mányzati iskolákban folyó hittanoktatást szeretnénk
segíteni.
E kerettanterv mellé term észetesen a helyi
adottságokat figyelembe véve m indenkinek el kell
készítenie a saját tanm enetét, a kerettanterv által
meghatározott minimum követelmény lehetővé teszi
az egyes iskolák közötti átjárhatóságot, az egységes
felvételi és érettségi rendszer megvalósítását.
E kerettanterv nem teszi kötelezővé egyik vagy
másik hittankönyv kizárólagos használatát, ki-ki
saját maga választja ki a helyi specialitásoknak
legjobban megfelelőt.
Az egyházmegyei katechetikai előadók a hittan
órák látogatásánál e kerettanterv irányelveit veszik
figyelembe. A Református hittanoktatási kerettan
terv irányelvei biztosítják szám unkra, hogy a
Magyarországi Református Egyházban egységes hit
tanoktatás valósuljon meg.

----------------Figyelmező------- --------------- -

A R e f o r m á t u s h it t a n o k t a t á s i
KERETTANTERV BEVEZETŐJE
I. Általános megjegyzések a hittantantervhez
A hittanoktatás célja: Az evangélium hirdetése. Ezáltal
Jézus szavának engedelmeskedünk: „Menjetek el szerte az
egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek.” (Mk 16,15) Pál apostol fiatal munka
társának ezt így fogalmazta meg: „Isten azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megis
merésére.” (lTim 2,4)
A hittanoktatás tartalma: Elsősorban Isten Igéje, a
Szentírás. Ehhez kapcsolódik Krisztus Egyházának
története és mai élete, hitvallásaink, énekeink, imádsá
gaink és keresztyén irodalmunk. Ezt az óriási anyagot
minden esetben a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe véve kell elrendezni és tanítani.

A tanterv öt részből áll:

1. életkori sajátosság (szituáció) - helyi tan terv ké
szítésénél itt lehet figyelembe venni az adott helyen
fennálló gyülekezeti, családi, társadalmi adottsá
gokat.
2. cél
3. téma
4. bibliai textus
5. minimum követelmény (A számonkérés-értékelés
módjait, pl. osztályzás, jutalmazás stb. a helyi tan
tervekben lehet feltüntetni.)

II. A hittantanterv gondolatmenete
(koncepciója)

A hittanoktatás szervezeti rendje:

a) a református általános iskola (heti 2 óra)
b) nem református egyházi iskola (heti 2 óra)
c) önkormányzati iskola (heti 1 vagy 2 óra)
d) gyülekezeti hittanoktatás (heti 1 vagy 2 óra)
Bármilyen szervezeti formában történik is a hittanok
tatás, fontos, hogy minden résztvevő kapcsolódjon vala
mely református gyülekezethez.
A hittanoktatás eszközei:

a) a Szentírás
b) a család, a pedagógusok, a gyülekezeti tagok és
lelkipásztorok személyes példája
c) hitvallásaink
d) református énekeskönyv, ifjúsági énekeskönyvek
e) egyéb segédeszközök, pl. hittankönyvek, térképek,
dia- és videofilmek stb.
Minden esetben nagy figyelmet kell fordítani az esz
közök megválasztására, hogy azok mindig a jobb megértést
szolgálják, a gyermekek értelmi és érzelmi szintjének
érdeklődésének megfelelően.
A hittanoktatás követelménye: Isten igéjének ismerete,
eligazodás a Biblia könyvei között az alapvető kortörténeti
ismeretek segítségével, ami megalapozza a felnőttkori
rendszeres bibliaolvasást és igehallgatást.
Isten iránti bizalom légkörének kialakítása, ami
Krisztus követésére bátorítja a gyermekeket.
Református Egyházunk hitvallásainak, történetének,
szervezeti rendjének ismerete, hogy a tanulók majd fel
nőttként elkötelezett, áldozatkész tagjai lehessenek gyüle
kezetüknek.
Megjegyzések a tanterv használatához: E tanterv rész
letesebb, mint a kerettantervek általában, de ezáltal is
segíteni szeretné a különböző szervezeti rendben folytatott
hittanoktatói munkát.
A tanterv minimum követelményeket határoz meg,
amelyeket el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hit
tanoktatás milyen szervezeti rendben történik. A bibliai
történetek és az énekek törzsanyagát csillaggal jelöltük,
amit a helyi tanterv és tanmenet készítésénél figyelembe
kell venni.

A tanterv az 1-6. osztály bibliai anyagát úgy osztja fel, hogy
tanévenként Istennek a kijelentésben megismerhető tulaj
donságait veszi sorra.
A z első osztály anyagának hangsúlyos üzenete az, hogy
Isten szeret. Erről nem elmélkedik, hanem szemléletesen,
élményszerűen bemutatja ezt. Igyekszik felfedeztetni a
gyermekekkel azt, hogy Isten szeretete véd, gondoskodik
rólunk, ötletgazdag; testet öltött és közel jött hozzánk
Jézus Krisztusban.
Ebben az osztályban teljességgel a téma határozza meg
a tananyagot, ezért színes mozaikdarabokhoz hasonló
tarkaság jellemzi a történetek kiválasztását.
A második osztály tananyagának vezérlő gondolata az,
hogy Isten megszólít és vezet. Az Ószövetségből az ősatyák
történeteit veszi sorra - az újszövetségi történetek főleg az
ünnepkörökhöz igazodnak. Ezen kívül a tanítványok
elhívása és az imádság ennek az évnek az anyaga.
A harmadik osztályban Isten hatalmáról tanítunk,
ahogy az a történelemben, a választott nép életében és az
egyes ember életében megmutatkozik.
Az Ószövetségből az egyiptomi rabszolgaságból való
szabadulás, a honfoglalás, Illés, Elizeus és Jónás történetei
mutatják meg Istennek hatalmát. Az Újszövetségben
Jézusnak a természeten, a betegségen, a halálon való ereje
lesz nyilvánvalóvá.
A negyedik osztály összefoglaló címe: Isten uralkodik.
E címszó alatt Izráel első három királyának történeteit,
majd a királyság hanyatlását veszi sorra a tanterv, és a
fogság korát mutatja be. Ezzel együtt a prófétaság és a papi
tiszt jelentőségét. Mindezt úgy, hogy Krisztus „hármas
tiszte” domborodjék ki. Ide tartoznak még az Isten
országáról szóló példázatok.
A z ötödik osztály anyagának rövid summája: Isten
elhív és küldetést ad. Ebből a szemszögből nézve különös
megvilágítást kapnak az őstörténetek és a Tíz parancsolat.
Ebben a tananyagban van szó a református istentiszteletről, az ünnepkörökről, az élet nagy fordulópont
jairól (keresztelés, konfirmáció, úrvacsoravétel, esküvő,
temetés, nemzeti ünnepek.)

Figyelmező
A hatodik osztály hangsúlyos kérdése ez: hogyan jelen
ti ki magát Isten? Itt az írott Ige (a Biblia), a testté lett Ige
(Jézus Krisztus) és a hirdetett Ige (igehirdetés) hármas
egysége adja az év vezérlő gondolatát. A történetek gyakor
lati magyarázata a református kegyesség ismeretére és
gyakorlására vezet el.
A hetedik osztály anyaga egyháztörténeti szemelvé
nyeket tartalmaz. Az egyház történetének folyamatából
kiemel olyan személyiségeket és eseményeket, akikre ame
lyekre a tanulók példakép gyanánt feltekinthetnek. Nem
összefüggő egyháztörténet ez - arra majd a l l . osztályban
kerül sor - hanem azokra hívja fel a figyelmet, akik a
Szentháromság Isten kezében eszközök voltak az egyház és
a világ formálásában. Ezáltal a tanulók küldetéstudatát
lehet felébreszteni és erősíteni.
A nyolcadik osztály anyaga a hitvallásokon épül fel, és
hitvalló keresztyén életre bátorít. A konfirmáció a
gyülekezetek feladatköréhez tartozik, de a hittanórák
anyaga ezen az évfolyamon a konfirmációi előkészületet és
a gyülekezethez való tartozás tudatát igyekszik erősíteni.
Tartalmazza a Bibliában található hitvallásokat.
Ismerteti az első századok hitvallásait, az Apostoli Hit
vallást, a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást,
valamint néhány modern hitvallást. Végül felmutatja,
hogyan lehet az egyéni és közösségi életben hitvalló
keresztyénként élni ma.
A kilencedik osztály tanterve az Ószövetség módszeres,
összefüggő ismertetését tűzi ki célul. Amint az alacso
nyabb osztályokban mozaikszerűen és főként a bibliai
történetekhez kapcsolva tanultak a diákok az Ószövetség
ből - azt ezen az évfolyamon üdvtörténeti összefüggésében
ismerik meg. Noha az egész évi tananyag az Ószövetség
ismertetése, a tanterv lehetőséget kínál arra, hogy előre
mutassunk Jézus Krisztusra, az ígéretek beteljesítőjére. A
választott nép életében munkálkodó szent Isten ismerete
tudatosan engedelmes életre igyekszik elvezetni a tanu
lókat.
A tizedik osztály is a két Testamentum egységét
hangsúlyozza, de most már az Újszövetség oldaláról nézve.
Teszi ezt úgy, hogy felmutat Jézus Krisztusra, mint a
Szentháromság
Istennek
különös
kijelentésére.
Megismertet Jézus tanítói munkásságával, példázataival,
csodáival, kereszthalálával és feltámadásával; a keresztyén
egyház születésével, az apostoli levelekkel és a Jelenések
könyvével.
A tizenegyedik osztály tananyaga az egyháztörténet. Itt
megismerkedhetnek a tanulók az egyetemes és különösen
is a magyar református egyház történetével. Bemutatjuk
összefüggéseiben az egyház történetének folyamatát,
jellemző vonásait, az egyház és az állam viszonyának vál
tozásait, ezek okait, jelentőségét és a történelmi
események, folyamatok mögött felismerhető lesz Isten,
mint a történelem Ura.
A tizenkettedik osztály a keresztyén hit és erkölcs
rendszerező összefoglalását adja. Az érettségi előtt álló
ifjakat szembesíti a nagykorú keresztyén hit gyakorlásának
fontosságával. Rendszerezve mutatja be a keresztyén hit
néhány főbb vonását és ebből következően korunk
különösen is égető erkölcsi kérdését tárgyalja a Tíz paran
csolat és a Hegyi Beszéd alapján.

A hittanórák énekanyagának minimum
követelménye az 1-12. évfolyamban
(Az énekek a Magyarországi Református Egyház
Énekeskönyvében találhatók)

1. évfolyam
116/1.
134/1.
136.
157.
160.
167/1.
185/4 sor
225/1.
299/1., 5.
326/1.

2. évfolyam
8.
81.
165.
236.
254.
315.
318.
358.
374.
434.

3. évfolyam
9.
96.
105.
151.
185.
240.
350.
379.
399.
467.

4. évfolyam
25.
42.
140.
204.
282.
310.
337.
450.
464.
467.

5. évfolyam
23.
47.
150.
273.
316.
353.
390.
398.
475.

6. évfolyam
65.
89.
90.
161.
328.
356.
380.
386.
395.
512.

7. évfolyam
5
92
119
133
135
163
196
200
226
255

8. évfolyam
22
24
66
75
125
327
329
341
367
369

9. évfolyam
32
35
38
141
146
295
312
466
479
483

10. évfolyam
50
51
68
117
138
264
294
445
457
463

11. évfolyam
3
40
84
91
115
256
301
342
370
397

12. évfolyam
114
121
128
130
148
220
234
345
422
462

.
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D r. B e n k e G y ö r g y

Adatok a magyar református közoktatás első századából
z elm últ tíz esztendőben m egélénkült az
érdeklődés k u ltu rá lis m ú ltu n k irán t.
Tudom ányos igényű tan u lm án y o k és
népszerű ism eretterjesztő írások igyekeztek
feltárni azokat az értékeket, am elyekkel gazdagí
totta a keresztyénség nép ü n k kultúráját, és hoz
zájárultak a történelm i egyházak m agyarságunk és
a K árpát-m edencében élő népek szellem i-lelki
felem elkedéséhez. A m ille n n iu m esztendeje, a
keresztyén állam iságunk ezeréves történetére való
em lékezés külö n ö sen is alk alm at ad o tt és
kötelezett ilyen számadásra.
A keresztyénség feltétele és elterjedése az
iskolák alapításával és a különböző szintű oktatás
megszervezésével is együtt járt. N éhány éve m éltó
m egemlékezést h allh attu n k és olvashattunk az
ezeréves keresztyén oktatás magyarországi első,
máig m űködő szerzetesi oktatási intézm ényről, a
pannonhalm iról. A 16. században, a reformáció
századában az egyház megújulásával az iskolarend
szer is m egújult. M ondhatjuk, hogy a m agyar
közoktatás ekkor in d u lt el m égpedig önerőből,
azaz a gyülekezeti közösségek filléres és te r
m észetbeni áldozathozatalából. A kezdeti időszak
ról, a reform átus népoktatás első századából gyűjt
össze adatokat az ország egy, a 16. és 17. században
jelentős
régiójára,
B orsod-A baúj-Z em plén
m egyére szorítkozva dr. D em jén István:
Református népiskolák, népoktatás BorsodAbaúj-Zemplén megye területén 1565-1670. cím ű
könyvében. (A M agyar Com enius Társaság szak
m ai tám ogatásával k ia d ta a L egatum kiadó,
M ezőkövesd, 2000.) A könyv a M agyar M il
lennium 2000 em blém ával jelent meg, ezzel is
jelezve, hogy kulturális m ú ltu n k értékeivel akarja
m egism ertetni a mai olvasókat, akik úgy járták
végig iskoláikat, és úgy kapták irányított és korlá
tozott m űveltségüket, hogy ezeknek ism erete
kim aradt életükből.
A szerző a sárospataki refo rm átu s ta n í
tóképzőben végzett, m ajd általános iskolai tanítói
és igazgatói m űködése u tán megyei szakfelügyelő
lett. M unkaterülete különösen is lehetőséget adott
neki arra, hogy összegyűjtse az iskolák alapítására
és fenntartására vonatkozó adatokat. 1982-ben
létrehozta a szen d rő i O k ta tá stö rté n e ti G yűj
tem ényt, mely az érdeklődők élé tárta a népoktatás
különböző korszakaira vonatkozó tárgyi em lékeket
és történeti dokum entum okat. N yugdíjas korában

alapos levéltári kutatások u tán írta m eg ezt a
könyvét.
A szerző a 213 oldalas m u n k a bevezető részében
általánosságban szól a n ép o k ta tá s-tö rté n e t re
form áció utáni első századáról, a középkori gyö
kerű és az új, reform ált (reform átus) közoktatás
kialakulásáról. H iteles és érdekes adatokkal tárja
elénk ezt az időszakot B orsod-A baúj-Z em plén
m egyére v o n atk o zó an , k iem elve a sárospataki
reform átus kollégium szerepét, amely tanítókkal
látta el ennek az országrésznek a „kisiskolásait” .
D em jén a könyv derekas részében sorra veszi a
m egye p o n to san 83 telep ü lését, m elyekről is
k o la tö rté n e ti ad ato k at ta lá lt a jelzett időre
vonatkozóan. Számos község iskolatörténeti ada
ta it oldalszám ra ism erteti, de m egbecsülendők
azok az adalékok is, m elyek csupán néhány sort
tesznek ki. N em csak az iskola- vagy egyháztörténet
után érdeklődőknek, de a helytörténettel foglalko
zóknak is kincsesbánya ez a könyv.
N em volt előzm ény n élk ü li sem a reform átus
k o llég iu m o k , m in t an y aisk o lák , sem a falusi
iskolák, m in t „k isisk o lák ” létrejö tte. A középko
ri egyház által k ia la k íto tt, m ár m eglévő alapokra
é p ü lte k azok. A refo rm á ció azo n b a n m eg 
te re m te tte a n n a k fe lté te le it, h o g y az iskolai
oktatás közo k tatássá váljék. M íg a középkori
p léb án iai iskolák az egyház szükségeit igyekeztek
kielég íten i (tem p lo m i m in istrá lá sra képezték a
g yerekeket, m ajd in n e n k ü ld té k tovább a jó
képességűeket, hogy m egfelelő iskolák elvégzése
u tá n papok legyenek), az új típ u sú , a reform áció
által k ib o n ta k o z ta to tt iskolák célul tű zték ki,
hogy „a tan u lás új, h aték o n y belső m otivációjá
n ak széles k ö rö k b en való elterjesztésével [...]
m in é l
szélesebb
k ö rb e n
elterjesszék
az
an y an y e lv re fo rd íto tt B ib lia o lv asását” . A
„lehetőség szerin t m in él tö b b gyerm ek nevelése”
elv m egvalósulását szolgálták az 1565-1570 közti
zsin ato k határo zatai. A reform áció századának
p ré d ik á to ra i sok esetb e n egy-egy jelentősebb
iskola tan ító i is voltak, ak ik arra törekedtek,
h o g y m ű v e lt és m e g ú ju lt h itű v ezető réteg et
neveljenek ki m agyar n ép ü n k szám ára. E nnek
érdekében igyekeztek k ié p íte n i a 6-8 osztályos
la tin (gram m atik ai, reto rik ai és poétik ai osztá
lyokat m agukba foglaló) iskolák m egszervezését a
városokban, m ezővárosokban és nagyobb falvak
ban egyaránt.

Szemle
A plébániai iskolák tanítói korábban a plé
bánosok voltak, akiknek a h itú jítás oldalára állt
plébánosok - az „ev. ref. prédikátorok” - vették át
a szerepüket. Az iskolák szervezésével és sza
porodásával azonban szükségessé vált a tanítók
bevonása is a m unkába. A tanítók m unkájához
hozzátartozott az egyházi-istentiszteleti életben
való segítés:
a tem plom i és tem
✓
# etési kán to ri szolgálát. így nevezték a korabeli tanítókat: ludi magister, rector scholae, ludi rector, ludim oderátor
vagy magyarul rektor, iskolam ester, mester.
A sárospataki kollégium ból kérték és kapták e
térség iskolái a ta n ító k a t és a rek to ro k at.
Rendszerint egy évre jöttek a tanítók, de lehetőség
volt arra is, hogy további évre m arasztalják a
kiküldött diákot. Ez a gyakorlat egyébként egészen
a 19. századik fennm aradt. Sok esetben, ha megsze
rették a kiküldött diákot, több évre, sőt végleg ott
m arasztották. Az összegyűjtött adatok között a
korabeli lelkészeket, ta n ító k a t is m egtaláljuk.
Közel 500 nevet tartalm az az a lista, m ely felsorol
ja az 1617-1670 k ö zö tt a m egye k ü lö n b ö ző
iskoláiban tevékenykedő tan ító k at (47-52. oldal).
Az iskolam ester fizetésére (red itu s rectoris)
vonatkozóan is bőséges adatot közöl a szerző.
Ízelítőül álljon itt egy ilyen „díjlevél”. A boldvai
egyházközség protokollum ából való ez az idézet:
„M inden em ber Teöreök P é te r h ázátu l fogva
M arcza M ihály házáig az A1 szer adott egy-egy
miskolczi tetős szapu búzát. Az egész falu ad
három három kéve búzát és h árom három icze
bort. Az prédikátor ta rt asztalt neki. H a nem akar
n a tartani asztalt az m in t m eg... egieztek. Az
harangozástól az m esternek attak 3 pénzt.”
Különböző - m egyei és országos - levéltárakból
gyűjtötte össze D em jén István az adatait. K önyvét
szépíti és gazdagítja, hogy ezekből a dokum en
tum okból fénym ásolatban hosszabb-rövidebb rész
leteket közöl illu sztráció k én t. (K ü lö n ö sen a
tanítók fizetésére vonatkozó eredeti feljegyzéseket
olvashatjuk ezekben a fénym ásolatokban.) A
könyv előszavában K ödöböcz Józsefnek, a
sárospataki tan ító k ép z ő ny. főigazgató-helyettesének, a szerző volt tanárának értékelő és ajánló
sorait olvashatjuk. M éltó és illő, hogy az újra
in d u lt reform átus iskoláink tanítói és tanárai is
ism erjék meg e könyvet, és a régiek példája legyen
segítség az ú jrain d u ló refo rm átu s közneve
lésünkben és közoktatásunkban.
A könyv beszerezhető a szerzőnél: Dr. D em jén
István, 3413 Cserépfalu, B ethlen G ábor utca.)
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Igazságszerető, te tudós számvető,
Járulj elő témáddal!
Fizetést nem szánok, csak amit kévánok,
Jedzegesd fel pennáddal:
Amióta világ áll, hányféle virág
Nevekedett a földből?
Az egen hány csillag éjjel-nappal villog,
Hány gyöngyszem lett a ködből?
A tenger fövényit, annak sok örvényit
Tedd hamar egy summába,
Hány csepp ártatlan vér most bosszúállást kér
Igaz Ábeltől fogva?
Ó vesd el pennádat, szegezd bé téntádat,
Mert ezt véghez nem viszed!
De bár megtennéd is, megszámlálhatnád is
Ezeket, de meghiggyed,
Hogy megfoghatatlanb, megszámlálhatatlanb
Az örökkévalóság!
Örökkévalóság! Örökkévalóság!
Ó, örökkévalóság!

Megrendelni
a 2000/2001. tanév számait
a kiadó címén lehet.
Megjelenik évente
kilenc alkalommal Stichting
Hulp Oost-Europa és az
Oktatási Minisztérium
támogatásával.
Észrevételeiket szeretettel várjuk!

