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Több olvasónk kérte, hogy lapunkban tömör leírásban foglaljuk össze az egyes cikkeket.
Globális kihívások – keresztyén válaszok
Szerkesztõi jegyzet

Globalizált világban élünk, azonban lokális, mindennapi
gondjaink sokszor elfedik szemünk elõl az egész emberiség jö-
võjét befolyásoló tendenciákat. Felgyorsult világunk nem ked-
vez az elmélyült gondolkodásnak, folyamatos „pörgésben” él-
jük mindennapjainkat, mely aztán sokszor – talán éppen a
lényeges kérdésekben – felszínességhez vezet. Keresztyén életünk-
bõl fakadó szilárd értékrendünk ellenszere lehet az évezredes
igazságok kikezdését célul tûzõ pluralista gondolkodásnak.
Igazi, biztonságot nyújtó válaszok helyett azonban újabb és
újabb kérdések keletkeznek, amelyek végül az ember Istennel
való kapcsolatát is kikezdik.

Globális kihívásokra keresünk keresztyén válaszokat
2007. évi 1. számunkban: három cikk a globalizált életfor-
mával szembeni lelki immunrendszer-erõsítõként szolgálhat,
a rákövetkezõ kettõ pedig – pontosan a pluralista gondolko-
dásból fakadó – aktuális oktatáspolitikai tendenciákat teszi
mérlegre és próbál határozott keresztyén állásfoglalást adni.

Posztmodern kihívás, keresztyén válasz
A posztmodern társadalom jellemzõje az értékvál-

ság, a megkérdõjelezhetetlen megkérdõjelezése és ez-
zel együtt az elbizonytalanodás. Bödecs Pál írásában a
posztmodern kor társadalmát elemzi, benne a keresz-
tyénség helyzetét. Megállapítja, hogy a pluralista gon-
dolkodás ellenszere csakis a tisztánlátás lehet, mely a
gondolkodó embert a helyes út, az igazság és az örök
értékek követésére sarkallja.

Google által homályosan
Napjaink égetõ társadalmi kérdéseit – a klímavál-

tozástól a népesedéspolitikán át az Internet szerepéig –
veszi sorra írásában Gyura Gábor. A behálózott világ-
ban az egyén döntési szerepe szinte jelentéktelen,
ugyanakkor érdemes lelkiismertét (és döntéseit) a min-
denség Urához igazítania, mivel „az erkölcsi szilárdság
létfontosságú lehet a mai média demokratikus vagy ke-
vésbé demokratikus káoszában.”

Reformátusok a globális felmelegedésről
A globális felmelegedés tényét egyre kevesebben

vitatják, annál nagyobb zavar van a lehetséges válaszok
körül. A Bölcskei Gusztávval készített interjúból a klí-
maváltozásra adott válasza mellett azt is megtudjuk,
hogy Magyarországi Református Egyház Zsinata milyen
konkrét lépéseket tervez a nyilvánosság tájékoztatására.

Anglikán közoktatási stratégia
Az anglikán egyház stratégiai elemzésben tekintette

át, milyen irányban fejlõdhet az egyházi oktatás Angli-
ában. A tanulmány kivonatos változatából jól látható,
milyen különbségek vannak az anglikán és a hazai re-
formátus nevelés lehetõségei között, mégis reméljük,
a közlemény gondolatai inspirálják és támogatják a
magyarországi stratégiai tervezést is.

A kistérségi társulások szerepe a magyar köz-
oktatás reformjában

A közoktatást is érintõ közigazgatási reformnak
a vidéki magyar társadalom jövõjére nézve belátha-
tatlan következményei vannak, olyan következmé-
nyek, melyeknek hatásait rövidtávon nem képes or-
vosolni semmiféle gazdasági reformprogram. Csupán
remélni lehet, hogy hosszútávon nem zsákutcának,
hanem életképes perspektívának bizonyul a kormány-
zat törekvése.

A környezeti nevelés praktikái és fortélyai 2. rész
Dr. Botos Barbara, a tatabányai önkormányzat kör-

nyezetvédelmi referense, írásában az óvodás és iskolás-
korú gyermekek természettudatos neveléséhez ad gya-
korlati tanácsokat. A kisgyermekek számára kidolgozott
játékos program elõnye, hogy nemcsak erdei iskolában,
de minden olyan településen megvalósítható, ahol ta-
lálható legalább egy kis park vagy erdõ.

A protestáns árvanevelés a 19-20. század fordu-
lóján

A 19-20. század fordulóján megjelenõ protestáns
jószolgálati intézmények az urbanizáció következtében
kialakult szegénység és munkanélküliség kihívásaira
válaszul jöttek létre. A tanulmány írója a református
kezdeményezésekre létrejött egyesületekhez kapcsolódó
árvaházak történetérõl ír levéltári kutatások alapján.

„Csodát virágzik a jelen”
2007. március 9-10-én, hetedik alkalommal rendezte

meg a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Is-
kola „Csodát virágzik a jelen” mottóval országhatáro-
kat átívelõ kétnapos találkozóját és versenyét református
iskolák számára. Az idén 28 iskolából 230-an versenyez-
tek hat kategóriában (vers, próza, néptánc, népdal, rajz,
nyelvõrködés), három korcsoportban (3-4., 5-6. és 7-8.
évfolyam). Az írásban az iskola igazgatója számol be a
verseny céljáról és eredményeirõl.
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Posztmodern kihívás, keresztyén válasz
Bödecs Pál

emcsak a természettudományok fejlõdési törvény-
szerûségeinek, de a változóban lévõ modernitás
lényegének leírására is alkalmas lehet a Thomas

Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete1  címû mûvé-
ben leírt paradigmaelmélet. Elõnyösnek találta ezt a fo-
galmi keretet David J. Bosch is, aki a Paradigmaváltások a
misszió teológiájában címû könyvében ezt írja: „Kuhn elmé-
letei különösen idõszerûek manapság, amikor szinte min-
den tudományágban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
átmeneti korban élünk, amelyben egy új valóságértel-
mezés lép a régi helyébe. Capra szerint a világképek (a
„makroparadigmák”) három vagy öt évszázadonként cse-
rélõdnek. Teljesen nyilvánvaló, hogy a valóság érzékelését
illetõen a 20. században – különösen a II. világháború után
– egy ilyen mélyreható fordulatnak lehetünk tanúi. A 17.
századtól a felvilágosodás paradigmája uralkodott minden
tudományágban, a teológiát is beleértve. Ma egyre nõ a
felvilágosodás iránt érzett elégedetlenség, s a valóság meg-
közelítésére és értelmezésére új utakat igyekszünk találni.
Egyfelõl új paradigmát keresünk, másfelõl az új paradig-
ma már megjelenõben van.”2

A mai kor életérzését nem ilyen tudományos fogal-
makkal, de hasonlóan fogalmazta meg az idõs Billy
Graham is, aki a tiszteletére rendezett ünnepségen egy
anekdotát mesélt Albert Einsteinrõl.

A Nobel-díjas tudós egyszer Princetonból vonattal
utazott valahová, de amikor a kalauz a jegyét kérte, hi-
ába kereste azt hosszasan, hiába forgatta ki a zsebeit,
hiába túrta fel a csomagját, sehol nem találta. A kala-
uz egy darabig várt, aztán mosolyogva mondta. „Hagyja
csak professzor úr, én tudom, hogy ön kicsoda, biztos
vagyok benne, hogy megvette jegyét, üljön nyugodtan
vissza helyére.” A kalauz ezzel tovább is haladt, s majd
jó félóra múlva tért vissza az új felszállókat ellenõrizni.
Ahogy belépett a kupéba, azt látta, hogy a híres tudós
négykézlábra ereszkedve az ülés alatt keres valamit.
„Drága professzor úr”– fordult hozzá – „már az elõbb
is mondtam, hogy én tudom, hogy ön kicsoda, sõt itt
mindenki tudja ezt, hagyja csak azt a jegyet.” A pro-
fesszor felnézett és így szólt: „Kedves fiam, azt én is
tudom, hogy én ki vagyok, csak azt nem tudom, hogy
hová megyek?”

Billy Graham mindehhez annyit fûzött hozzá, azt
szeretné, ha rá úgy emlékeznének, mint aki nemcsak
azt tudta, hogy kicsoda, hanem azt is, hogy hová megy.

Manapság a legtöbben nemcsak azt nem tudják,
hogy hová mennek, de azt se nagyon, hogy kik is õk
valójában. Ez a bizonytalanság általánosan jellemzi a
fordulatok idejét, ez a valóságértelmezés változásával
együtt járó mindenkori válságtünet. Szokták ezt poszt-
modern életérzésnek is nevezni, mint ami a pluralista
társadalom egyik jellemzõje.

Az általános bizonytalanság nem jelenti azt, hogy
ennek a társadalomnak ne lennének elvárt viselkedési
formái és sajátos világlátása. Néhány jellegzetes voná-
sát érdemes szemügyre vennünk.

Ebben a korban alapigazságnak illik tekinteni, hogy
az igazság megismerhetetlen, a világ félelmetesen bonyo-
lult és veszélyes. A közösség, amelyhez az egyén tartozik,
teremti meg a saját igazságát, a saját világát. Az igazság
mindig viszonylagos. (Lehet, hogy igaz, a te világodban,
de az enyémben nem feltétlenül). Emiatt fontos követel-
mény a teljes tolerancia – a másik személy gondolatai
ugyanannyira igazak és helyesek, mint az enyémek, azok
az én világomban értelmezhetetlenek és bírálhatatlanok.

Ebben a korban erõs fogékonyság mutatkozik a
miszticizmusra – mivel nincs egyetlen igazság, egyet-
len út, Isten sem közelíthetõ meg másként, csak való-
ságos megtapasztaláson keresztül.

Mindezek a változások egyre inkább áthatják a mi tár-
sadalmunkat is. Megfigyelhetjük, hogy a mai tanulók, fi-
atalok és idõsebbek egyaránt, egyre elutasítóbbak azok-
kal szemben, akik az egyetlen igazság hirdetõiként jelennek
meg. Számukra ezek az emberek a diktátorok vonásait öl-
tik fel. A diákok félnek a döntéstõl, a döntéshelyzeteket
kényszerként élik át. Egyre nehezebben viselik el a meg-
szégyenülést, legyõzetést, sarokba szorulást. Hiteltelennek
érzik a világ fekete-fehér beállítását, a leegyszerûsített igaz-
ságokat. Nem fogadják el a megváltoztathatatlannak te-
kintett törvényeket. Megalázónak, lekicsinylõnek tartják
a zárt kérdéseket, amelyre csak egy jó, illetve a kérdezõ
által helyesnek tartott válasz lehetséges. A magatartásuk
befolyásolására irányuló rejtett törekvéseket – ha észreve-
szik – manipulálásnak tekintik és visszautasítják.

N

1 Kuhn, Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1970 (2nd ed.)
2 Bosch, David J.: Paradigmaváltások a misszió teológiájában. Harmat – PMTI, Bp. 2005., 169.
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Mindezek ellenkezõjéhez azonban szívesen és elfoga-
dóan viszonyulnak. Szeretnek az igazságról egyenlõként
beszélgetni, vitatkozni, szeretik maguk megtalálni a he-
lyes utat.

Fontos számukra, hogy különlegesnek, értékesnek tart-
hassák magukat, hogy egyenlõ félként, õket is meghall-
gatva beszéljenek velük.

A fekete-fehér helyett egy sokszínû, változatos világot
érzékelnek, a valóság sokoldalú megközelítését tartják hi-
telesnek.

A szabadságot alapvetõen fontos értéknek tekintik,
szeretik kényszer nélkül végigjárni a döntés útját. Értéke-
lik a nyitott, több helyes választ is lehetõvé tévõ kérdése-
ket. Nagyra becsülik a hibákat is vállaló õszinteséget.

Egy változóban lévõ világban minden szervezet szá-
mára alapvetõ kérdés, hogyan viszonyuljon mindehhez.
Visszavonuljon-e a hagyományok falai mögé és körömsza-
kadtáig védje az ezer sebbõl vérzõ, de mégiscsak jól ismert
és egykor sikeres világképét, értékrendszerét. Vagy inkább
igyekezzen alkalmazkodni a divatos elvárásokhoz, próbálja
így elfogadtatni magát, még ha a végén már azt sem tudja,
hogy kicsoda is õ valójában?

A visszaút csábít és igéz, különösen, ha a továbblépés
sok fájdalmat és szenvedést sejtet. Még sincs visszaút: végig

kell mennünk a reformátorok által megkezdett úton! Apró
példaként csak hadd emlékeztessek arra, hogy ugyan Kál-
vin már beszél arról, hogy Isten az õ Igéjének kijelentése-
kor alkalmazkodik a hallgatók pillanatnyi ismereteihez és
világképéhez, de a reformátor teológusoknak akkor még
nem jelentett problémát, hogy a Bibliában olvasható ada-
tok alapján pontosan utánaszámoljanak a teremtett világ
korának, aminek létrejöttét az Ószövetséget kutató zsidó
hittudósok Kr. e. 3761. október 7 -re tették.

Be kell azonban látnunk, hogy ehhez a világ- és Bib-
lia-képhez nem tudunk visszatérni. Ebbõl a szempont-
ból teljesen mindegy, hogy a Föld korát néhány millió
évre (ahogy egyes kreacionista tudósok javasolják), vagy
néhány milliárdra tesszük. Újfajta bibliaértelmezésre van
szüksége az emberiségnek, hogy eljuthasson a szívéhez
az evangélium. A tét és a feladat óriási, s ebben a mun-
kában csak akadályoz bennünket, ha újra és újra a
visszautat kémleljük. Elõre kell néznünk, és tanulnunk
kell a protestáns teológia legjobbjaitól: Schleiermacher-
tõl kezdve Barth Károlyon és Paul Tillichen át Paul
Riceur-ig, de ne feledkezzünk meg olyan jelentõs ma-
gyar teológusokról, mint Török Istvánról vagy Vályi
Nagy Ervinrõl sem.

Az út készül, és látjuk az irányát. Van út a pusztán
át, igaz keskeny út, amely megõrzi a Biblia tekintélyét,
az éhezõknek lelki kenyeret nyújtó hatalmát, és nem
sárba tapossa, hanem magasra emeli Krisztus kereszt-
jét. Mindezt úgy teszi, hogy közben elfogadja, hogy az
evolúciót valló tudósok is lehetnek Isten gyermekei, vagy
a nõi lelkészek is hirdethetik az evangéliumot. Ez az út
keskeny út, sokat kell tanulni hozzá, hogy felismerjük,
és sokat imádkozni, hogy le ne tévelyedjünk róla.

Fontos megértenünk, hogy ha a keresztyénség ere-
deti szándékait és a református hagyományból fakadó
értékeket vizsgáljuk, akkor a helyzetünk egy posztmo-
dern világban egyáltalán nem kilátástalan. Igaz, hogy
a felvilágosodás gõgösen magabiztos, racionalista, po-
zitivista paradigmarendszere a református önismeretre
is torzító hatással volt, de gyökereink ma is életerõsek.

Számunkra nem idegen a különféle vallások, világ-
értelmezések közötti nyílt verseny, az egyéni szabadság
prioritásként való kezelése, a személyiség értéknek te-
kintése és tisztelete, a külsõ kényszer alkalmazása nél-
küli meggyõzés, az õszinteség megkövetelése és az igaz-
ság erejébe vetett hit.

Ezeket – ha tetszik – a pluralista világ értékeinek is
tekinthetjük, nyilván nem véletlenül, hiszen ennek a vi-
lágnak a megteremtésében a protestáns etika is oroszlán-
szerepet vállalt.

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK

Emlékoszlop Pápán, a Március 15-e téren.
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Afelõl azonban ne legyenek illúzióink, hogy könnyen
beilleszkedhetünk a posztmodernnek nevezett átmeneti
korba. Mert a protestáns türelem és nagyvonalúság min-
dig is abból a szilárd meggyõzõdésbõl fakadt, hogy lé-
tezik egy mindenki számára ugyanolyannak mutatkozó
igazság, s ennek meggyõzõ ereje elõbb-utóbb mindenki
számára nyilvánvaló lesz. Ettõl ma sem térhetünk el, s vál-
lalnunk kell, hogy emiatt a felfogásunk miatt idegenként
tekintenek ránk kortársaink.

Hasonlóan vélekedik errõl Lesslie Newbigin: „Azt gon-
dolom, hogy a keresztényeknek bizonyos mértékig öröm-
mel kell üdvözölniük a pluralitást, de el kell utasítaniuk a
pluralizmust. Egy plurális, sokszínû társadalomnak csakis
örülhetünk, hiszen a tapasztalatok és a tapasztalatokkal
szembeni emberi magatartás szélesebb horizontjával aján-
dékoz meg bennünket; az ilyen társadalomban tehát jó-
val több alkalmunk van arra, hogy próbára tegyük hitün-
ket, mint ami egy monokróm, egyszínû társadalomban
adódna. Miközben Jézusról mint Urunkról vallást teszünk
egy sokszínû társadalomban, s miközben az egyház a leg-
különbözõbb kulturális és vallási hagyományokból Krisz-
tushoz térõk sokaságával gazdagodik, jobban megis-
merhetjük Isten szeretetének szélességét, hosszúságát,
magasságát és mélységét (Efezus 3,14-19), mint ahogy azt
egy egyszínû társadalomban tehetnénk. A pluralizmus ide-
ológiáját azonban nem fogadhatjuk el. Nem fogadhatjuk
el a meghívást egy olyan társadalomba, amelyben min-
den szubjektív és relatív; egy olyan társadalomba, amely
már nem hisz abban, hogy az igazság megismerhetõ, és
beéri az igazság merõben szubjektív felfogásával; amely a
mindenki számára érvényes igazság helyett megelégszik
az „egyesek” igazságával. Elõször is kétlem, hogy egy ilyen
társadalom huzamosan ellene állhatna olyan embereknek,
akiknek az igazságot illetõen határozott elképzelésük van.” 3

Az igazságot azonban nem elég csak emlegetni, ha-
nem azt meggyõzõen indokolni is tudni kell. Nem „poszt-
modern módon”, ahol bármit is állítok nekem is igazam
lehet, ugyanúgy, mint bárki másnak, hanem koherensen,
a kultúra egészébe beágyazottan és azzal párbeszédet foly-
tatva, hitelesen és vonzóan.

A bennünket néha segítõkészen, de mindenképpen
kíváncsian figyelõk ezt a szelíd és átgondolt magabiztos-
ságot a világgal folytatott párbeszédben még nem érzéke-
lik. Egy német értelmiségiek által írt gyûjteményes kötet-
ben, amely arra keres választ, hogy milyennek is kellene
lennie a 21. század egyházának, például azt olvassuk, hogy

a német evangélikus egyház nagy költségek árán (hivatá-
sos tanácsadóik javaslatára) plakátkampánnyal népszerû-
sített földiepertorta-sütõ versenyt rendezett. A reklámügy-
nökség igazgatónõje elmondta, hogy a protestánsok egy
kérdést akartak megfogalmazni. A kérdés: hogy mi a pro-
testantizmus lényegi ismertetõjegye. „Ilyesmit még nem hallot-
tam – folytatja az írás szerzõje –, de a dolog tiszteletre
méltó, szimpatikus – és fölösleges egy olyan társadalom-
ban, amely nem kérdésekben, hanem válaszokban szen-
ved hiányt. „Én vagyok az út, igazság és az élet”, mondta
Jézus, földi képviselõi viszont azt mondják: nem ismerjük
sem az utat, sem az igazságot, az életet se nagyon értjük,
van azonban földiepertortánk, és van egy csomó kérdé-
sünk. És itt rejlik voltaképpen kritikám lényege. Kérdé-
sem magamnak is van bõven, és hiányoznak a tájékozó-
dási pontjaim is. Olyan egyházra, amelynek magának is
csak kérdései vannak, nincs szükségem.” 4

Tanulságos kritika, habár az sem lenne jobb, ha meg-
fogalmazója amiatt panaszkodna, hogy az egyház a keresõ
lelkek számára teljesen lényegtelen kérdésekre tanítja a régi
válaszokat az iskolákban és a templomokban egyaránt.

Ez a helyzet hamarosan változni fog. Ne feledjük, át-
meneti korban élünk, amelyben fokozatosan egy új való-
ságértelmezés lép a régi helyébe, s ez bizonyosan a javunkra
fog válni.

Addig is azt tanácsolom, hogy gyülekezeteink és isko-
láink minden körülmények között törekedjenek a hagyo-
mányainkból eredõ türelmes, erõszakmentes, õszinte ma-
gatartásra. Vegyék újra nagyon komolyan, hogy nincs ma
nagyobb ellensége a keresztyénségnek, mint egyes keresz-
tyének hazug és képmutató beszéde és viselkedése. Õszin-
teség a hittel, a vallással kapcsolatos minden megnyilvá-
nulásunkban: ez kell, hogy sugározzon minden egyházi
intézménybõl is.

A másik fontos teendõnk, hogy amiben biztosak lehe-
tünk, azt tanuljuk meg azoktól, akik elõttünk már sok min-
dent végiggondoltak és új módon megértettek. Nem baj,
ha nem tudunk minden kérdésre válaszolni, ha nem tudunk
most még mindent a megfelelõ összefüggésbe helyezni. De
azért vannak biztos pontjaink, és meglepõen sok biztos is-
meretünk is arról, hogy mi helyes, vagy mi helytelen – eze-
ket a biztos pontokat ne engedjük megingatni.

Ne tûrjük el a nyilvánvalóan tûrhetetlent, sem a tár-
sadalomban, sem az egyházon belül! Ne engedjük szét-
rombolni a református egyházat, a református iskolarend-
szert! Nagy szükség lesz még rá.

3 Newbigin, Lesslie: Evangélium a pluralista társadalomban. Harmat, Bp. 2006. 284.
4 Manfred Kock (szerk): Az egyház a 21. században. Kálvin Kiadó, Bp. 2004. 97. o.
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Google által homályosan
Pillanatképek a XXI. század kihívásaiból

Gyura Gábor

vóvíz- és energiaválság, bevándorlási feszültségek,
a társadalombiztosítási rendszerek esetleges össze-
omlása, bioetikai kérdések és a jó öreg globális

felmelegedés a HIV vírussal karöltve. Hogy a fentiek
lesznek a közeljövõ kihívásai, az nem újdonság. Az, hogy
mindez a „felvilágosult” technokorban is egyre inkább
a vallásos-szekuláris párharc dimenziójában zajlik majd,
annál inkább meglepõ. Mivel századunk történéseit
elõrejelezni ma nagyjából a tenyérjóslás kategóriájába
tartozik, hadd mutassak be a teljes (jövõ)kép helyett
csupán néhány vázlatos gondolatot egy-két kiragadott
területrõl.

Túlnépesedés és környezetünk

Konrad Lorenz Nobel-díjas tudós Az emberiség
nyolc halálos bûne címû könyvében az elsõ halálos bûn-
ként a túlnépesedést nevezte meg. Vajon túlzott? Ang-
liában van egy legenda, miszerint a Föld minden
embere elférne Isle of Man szigetén. Bár ez a hit nyil-
vánvalóan romantikus mítosz, mégsem jár olyan messze
– csupán néhány kilométernyire – az igazságtól. Bár a
Föld lélekszáma – a mai népességnövekedési rátával szá-
molva – huszonöt-harmincévente megduplázódik, tel-
jes lakossága még a XXI. században is elférne a brit
szigeteken, persze meglehetõsen szorosan. Ez a kép
azonban nyilvánvalóan arról is árulkodik, hogy a Föld
túlnépesedése önmagában még nehezen értelmezhetõ
fogalom. A problémát tulajdonképpen három szem-
pontból érdemes vizsgálni: egészséges lesz-e a populá-
ció eloszlása, megoldható-e az élelmezés és milyen mér-
tékben veszi mindez igénybe a környezetet.

Az elsõ kérdésre a jelenlegi tendenciákból tudunk
következtetni. A nagyvonalúan „a szegény délrõl a gaz-
dag északra” és „keletrõl nyugatra” iránnyal leírható
mostani bevándorlási hullám a nyugati társadalmak
gyermekhiányára adott válasz. Franciaországban ma
1,86, Németországban 1,35, a (katolikus!) Olaszország-
ban pedig 1,23 a teljes termékenységi arány, azaz 1 szü-
lõképes nõre ennyi élve született gyermek jut. Bár több
európai országban – elsõsorban az asszimiláció terén
tapasztalt kudarcok, feszültségek miatt – sokan a be-
vándorlások korlátozását, a letelepedési engedélyek ki-

adásának szigorítását követelik, nem valószínû, hogy
megfordul a jelenlegi trend, azaz a migráció. Mind Eu-
rópának, mind az Egyesült Államoknak elemi szükség-
lete a népesség-utánpótlás, mivel gazdasági növekedé-
sét – termelés-kihelyezés ide vagy oda – nem képes
fenntartani e nélkül. (A bevándorlókkal kapcsolatban
a nyugati keresztény egyházak legalább annyira meg-
osztottak, mint a többségi társadalom: mind az irgal-
mas samaritánus példáját követõ befogadás, mind pe-
dig a vallási önvédelem mellett hangzanak el érvek. Ez
utóbbi mellett felszólalók különösen a 2006. tavaszi
franciaországbeli és belgiumi muszlim templomfogla-
lások után erõsödhettek meg.)

A betelepülõk kezdetben megtartják a magas gyer-
mekvállalási hajlandóságot, de – újabb általánosítással
élve – az évek során a vállalt gyermekek száma több-
nyire náluk is csökken, mivel ezt egyfajta kulturális
mintaként átveszik az õslakosságtól. Így a nyugati or-
szágok lakosságának népességszerkezete lassan átren-
dezõdik, miközben lakossága alig fog növekedni. Rá-
adásul Dél-Amerikában és a Távol-Keleten a születések
száma már most is csökkenni látszik, így megalapozott-
nak tûnhet az ENSZ elõrejelzése, miszerint a Föld la-
kossága várhatóan 2050 táján 11 milliárddal tetõzik,
majd csökkenni kezd.

Ma becslések szerint közel egymilliárd ember alul-
táplált, és naponta mintegy 24 000 ember hal meg en-
nek következtében. A szám megdöbbentõ! Nehéz el-
hinni, de mégis hatalmas elõrelépés, hogy egyáltalán
ide jutottunk: két évtizede ez a szám 40 000 fölött volt,
és még tíz évvel ezelõtt is 35 000 körül alakult. A ten-
dencia tehát javuló, ám a jelenlegi – még valóban rend-
kívülinek számító – népesség-növekedési ütem mellett
nyilvánvalóan újabb területek esnek majd a mezõgaz-
dasági (és ipari) kizsákmányolás áldozatául. A Szahara
évente 15 kilométernyit terjed délre a szárazföld belseje
felé, az erdõirtás következtében hasonló veszély fenye-
geti az Amazonas vidékét is.

Egyre többen kalkulálják ki egyszerû költség-ha-
szonelemzéssel, hogy a Földet sújtó ökológiai problé-
mákat a környezetszennyezéstõl a globális felmelege-
désig mégis csak megérné megoldani. Az idei év egyik
átütõ eseménye volt Sir Nicholas Stern brit közgazdász

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK
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jelentése, amely rávilágított, hogy még egészen rövid
távon sem éri meg nem cselekedni, mert a globális fel-
melegedés már most jobban fékezi a világgazdaságot,
mint amennyibe a megfékezése kerülne. (A világ GDP-
jének 1 százaléka lenne ma a szükséges költség, de az
összeg folyamatosan és gyorsan nõ.) Ilyen jellegû beje-
lentést lehet, hogy már korábban is hallottunk, de ta-
gadhatatlan, hogy a tisztán profit-orientált cégek is
mozgolódnak: nemrég a BBC vezetõ hírként hozta az
egyik multinacionális viszontbiztosítási vállalat kifaka-
dását, miszerint a klímaváltozás költsége számukra
dollármilliárdokban mérhetõ. Tegyük gyorsan hozzá,
ezek ugyan „örömteli” fejlemények, hiszen az emberi
kapzsiságnál kevés hatékonyabb motiváció létezik, de
félõ, hogy ennek ellenére megmaradunk a számhábo-
rúzás szintjén, és az igazi cselekvés továbbra is várat
magára.

Társadalombiztosítás és bioetika

A népesedési kérdésekkel szorosan összefügg a
társadalombiztosítás mûködése és az orvostudomány
fejlõdése. A nyugati társadalmak elöregedése lokális
probléma. Az egész világot tekintve nincs gond a
gyermekutánpótlással, és a bevándorlás részben meg-
oldást jelenthet arra az égetõ kérdésre, hogy ki fogja
megtermelni a nyugdíjakhoz és egészségügyi költsé-
gekhez szükséges forrásokat – akkor is, ha minden
harmadik ember nyugdíjas lesz Európában.

Az õssejt-kutatás és a nanotechnológia több irányba
is befolyásolhatja a jelenlegi helyzetet. Elõbbivel nem
csupán a gyógyszerek hatásmechanizmusát tesztel-
hetik hatékonyabban, de sejt-transzplantáció jóvol-
tából akár idegsejtet vagy szívizomsejt, sõt csontvelõ
is elõállítható. Az Alzheimer- és a Parkinson-kór, az
AIDS, sõt végzetes gerincsérülések gyógyítása is
megvalósulhat. Az õssejtek felhasználását nagy-
ban segítõ nanotechnológia jóvoltából az emberi
test biológiája egyre inkább információtechnoló-
giai kérdéssé válik, és általa további, mai tudásunk-
kal elképzelhetetlen hatásokat lehet elérni az emberi
testben, például az öregedés radikális lelassítása is
reális lehetõséggé válhat.

Az egészségügyben jelenleg is költségrobbanás fi-
gyelhetõ meg. Kevéssé ismert, de egy szimpla CT-
vagy MR-vizsgálat maga is tízezres, sõt százezer fo-
rintos tétel. A fenti biotechnológiai módszerek ki-
fejlesztése számos ma még bonyolult eljárást rutin-
szerûvé és olcsóvá tehetnek.

Etikai kérdések tucatjai merülnek majd fel azzal
kapcsolatban, hogy a társadalombiztosítás mire mek-
kora összeget áldozzon. Könnyen elképzelhetõ, hogy
míg a harmadik világ egyes részein középkori beteg-
ségek élnek tovább, nyugaton mindeddig gyógyít-
hatatlan betegségeket kúrálnak majd milliós, vagy
akár millárdos költséggel. Nyilvánvalóan a legsúlyo-
sabb erkölcsi kérdés nem is feltétlenül az lesz, hogy
a TB mit finanszírozzon az eljárások közül, hanem
az, hogy az állam mit engedélyezzen.

A klónozás körüli viták nagyjából ismertek. Az
emberi embrióból nyert õssejtek – létezik ugyan-
is autológ, azaz saját vérbõl, saját szövetbõl nyert
õssejt is – kapcsán az abortusszal kapcsolatos  ka-
pott újra lángra. Anthony Atala – akit nemrég a
New Scientist szakértõnek is felkért a témában –
például az õssejtekkel kapcsolatos pragmatizmusát
így fogalmazta meg: „Egy célom van, meggyó-
gyítani a pácienseket.” A nanotechnológia, amely
ráadásul elmossa az ember és számítógép közti
határt, még további, ma még beláthatatlan követ-
kezményekhez és ezzel számos megválaszolatlan
kérdéshez vezet majd.

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK
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A kulcs az információ?

Hogy milyen döntések születnek az imént épp csak
vázlatosan felvázolt bioetikai témákban, sõt, lépjünk egy
lépéssel vissza, hogy a Föld kihasználása folytatódik-e,
az persze nagyban függ a médiától. Az átlagos válasz-
tópolgár nem ért a molekuláris biológiához, de közvetve
dönt róla. Nem érzékeli a globális felmelegedést a bõrén
(vagy ha igen, nem biztos, hogy felismeri az ok-okozati
összefüggést), de lényeges ráhatása van. Ma a médiá-
ban minden hang jelen van: egyaránt megszólalnak a
klímaválságot tagadók, a radikális környezetvédõk, és
a Földet pénztárcájuk miatt óvni kívánók; a kritikát-
lan bevándorlás-pártiak és az idegengyûlölõ neoná-
cik; a népesség növekedését sterilizációval megoldani
kívánók és a klónozással embert gyártani tervezõk; akik
jó szándékkal nyúlnának az embrionális õssejtekhez,
akik a profit reményében, és akik erkölcsi alapon egy-
általán nem. Az viszont, hogy kit hallunk (hallhatunk)
meg, nagyban függ a magánkézben lévõ cégektõl és
persze a sajtótól. Ha laikusként arról szeretnék tájéko-
zódni, hogy blöff-e a fapados repülõjáratok által oko-
zott környezetszennyezés, nem mindegy, hogy a Google
internetes keresõjének elsõ pár találatában mely véle-
ményt találom. Bár a keresõalgoritmus elvileg objek-
tív, ez mégsem garancia az elfogulatlanságra. A disz-
nót gyõzõ sok lúdhoz hasonlóan itt is a mennyiségi elv
érvényesülhet, ami éppen az igazságot – amely gyak-
ran csak egy-egy „próféta” száján fogalmazódik meg –
nyomhatja el. Az internetes keresõk, a tévé-társaságok
és újságok szinte kivétel nélkül profit-orientáltak. Ilyen
környezetben természetesen kialakulnak összeesküvés-
elméletek, melyekben kis túlzással azt sem tudjuk el-
dönteni, hogy a kormányok kezében lévõ közszolgálati
tv-nek vagy a multinacionális riválisnak higgyünk.

Létezik egy ezzel ellentétes hatás is, az internetes nap-
lókból kifejlõdött blogok, a mindenki által írt újságok mely
valójában a civil újságírás megerõsödését jelenti. Sosem volt
demokratikusabb a sajtó, mint napjainkban a világhálón,
hiszen mindenki leírhatja a véleményét, vádolhat, érvel-
het és kérdezhet. A blogírók nem ritkán akár politikai nyo-
mást is ki tudnak fejteni a nyilvánosság erejével. A sok kis
blog azonban nincs egy súlycsoportban a hagyományos
médiával, ráadásul ugyanígy a nagy cégek – a Google, a
Yahoo és a Microsoft – keresõi határozzák meg az olvasott-
ságukat. A helyzet paradox voltát mutatja, hogy minél sú-
lyosabbak a kérdések, annál jobban ki vagyunk szolgál-
tatva ezeknek a szûrõknek.

Voltaire forog a sírjában…

Ma, a közkeletû vélekedéssel ellentétben, egyálta-
lán nem a vallások visszaszorulása figyelhetõ meg a vi-
lágban. Észak- és Dél-Amerikában, Afrika északi és a
Szaharától délre esõ országaiban, a Közel-Keleten, Ázsi-
ában, sõt Oroszországban is a vallás egyre meghatáro-
zóbb közéleti szerepét figyelhetjük meg. Még az olyan
kifejezetten szekuláris országokban, mint Kanada és
Japán is vannak változásra utaló jelek – az ázsiai or-
szágban a kormányzó Liberális Demokrata Párt tavaly
kijelentette, hogy lazítani kíván az állam és egyház ra-
dikális szétválasztásán, Kanadában pedig idén januárban
egy magát evangéliumi kereszténynek valló politikus,

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK
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Stephen Harper lett a miniszterelnök. Természetesen
nem csak a helyi és az országos, de a globális politiká-
ban is érezteti magát ez a hatás. Madeleine Albright
amerikai ex-külügyminiszer Gondolatok Amerikáról, Is-
tenrõl és a Világról címû könyvében így fogalmazott: „Sok
más külpolitikai szakértõhöz hasonlóan nekem is át kel-
lett állítanom a lencsét, amin keresztül a világot szem-
lélem. Szinte bárhova nézek, növekvõ vallási mozgal-
makat látok.”

Persze az a tény, hogy a vallások mind a magán-
életben, mind a közéletben erõteljesebb tényezõnek bi-
zonyulnak, sokakat megrémiszt. Ha az ember figyel-
mesen olvasta a nemzetközi sajtót, garantáltan minden
napra jutott egy kevés a kultúrák harcából. A talán
mérföldkõnek számító francia vallási jelképekrõl szóló
törvény után a 2006-os év a Mohamed-karikatúrákkal
kezdõdött, de van arról is vita, viselhet-e keresztet a
BBC-riporter, kiállíthatják-e az amerikai közintézmé-
nyekben a Tízparancsolatot, több angolszász országban
pedig a karácsony keresztény vonásait tartják igen ter-
hesnek. Folyik a kötélhúzás, Voltaire forog a sírjában.

Mindennek látszólag igen kevés köze van a fent
említett kihívásokhoz. A valóságban azonban a törté-
net nyilván arról szól, hogy a közélet aktuális kérdéseire
milyen jellegû és szellemiségû válaszok születnek. Kik
és milyen elvek alapján döntenek? A helyzet igencsak
ambivalens. A környezetvédelem terén egyre több
összefogást láthatunk hazánkban és külföldön egy-
aránt. Õsszel például (nem vallásos) kanadai filmesek
sztárokkal megtámogatva kifejezet-
ten keresztény gyülekezetek szá-
mára készíttetek a globális felme-
legedéssel kapcsolatos filmet, mivel
belátták, hogy nem lehet elõrelépni
összefogás nélkül. A Világbank és
a nemzetközi fejlesztési bankok
egyre jobban együttmûködnek a
helyi vallási közösségekkel, mert
azok egyszerûen hatékony és meg-
bízható intézménynek bizonyultak
az élelmezési, oktatási és egészség-
ügyi problémák kezelésében.

A biotechnológiában nap mint
nap hallatják véleményüket a vallá-
sok képviselõi, így persze a kereszté-
nyek is. Sokan még mindig a fejlõ-
dés kerékkötõiként tekintenek a
morális aggályokat hangoztatókra. A
dilemmát kifejezetten komplexszé
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teszi, hogy a látszat igazolhatja ezt a vélekedést, hiszen
emberi életek tömeges megmentését vagy könnyebbé té-
telét jelenthetik azok a kutatások és beavatkozások, ame-
lyeket a keresztény egyházak (többsége) például azért utasít
el, mert embernek tartja a pár órás korú embriót, vagy
mert veszélyesnek tartja, ha az ember teremtõi babérokra
tör. Csakúgy, mint az embertelen náci orvosi kísérletek
egyébként tudományosan hasznos eredményei esetében,
itt is az egyházak elvhûségére lehet elengedhetetlenül szük-
ség – a csábító pragmatizmus ma még sokkal emberibb-
nek, jótékonyabbnak tûnik, mint valaha.

Ugyanez az erkölcsi szilárdság létfontosságú lehet
a mai média demokratikus vagy kevésbé demokratikus
káoszában. A független, elfogulatlan médium gondo-
lata ma egyszerûen anakronizmus. A posztmodern em-
ber ugyan tudja, hogy egy keresztény rádiómûsor azért
szól, mert „manipulálni” szeretné, de szerencsére már
azt is, hogy minden más – a pártok, a vállalatok, sõt a
tudomány – is. Ez utóbbi hangok azonban egy lénye-
ges dologban különböznek: szélkakas-jellegûek, azaz
sokkal kevésbé állandóak, mint – ideális esetben – az
egyház hangja. Ha optimisták vagyunk, reális esélynek
tûnhet, hogy egyre többen fognak hallgatni arra a be-
szélõre, aki szilárd – sõt hitünk szerint a legszilárdabb
– alapon áll.

Persze az a fundamentalista attitûd, miszerint szá-
zadunk nagy kérdéseire automatikusan a keresztény
egyház tudja majd a választ, legalább olyan veszélyt je-
lent a világra nézve, mint ránk, keresztényekre.

A pápai református Ókollégium 1793-ban épült.
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– Nem akarunk szembesülni a probléma súlyával,
pedig sokak szerint az utolsó órában vagyunk. A ma-
gyar reformátusok is ilyen komoran látják a helyzetet?

– Az ember természete szerint alighanem csak olyan
problémákkal képes szembesülni, amelyek közvetlenül
érintik. Amikor az egyház a teremtésrõl beszél, Isten
és ember áthidalhatatlan különbségérõl tesz hitvallást.
A teremtésben Isten globális rendet alkotott, egy olyan
világot, amelyben minden faj, minden egyed otthonra
talál. Ilyennek teremtetett a világ, a természet, és ilyen
az „istenarcú” emberi közösség is a Biblia tanítása sze-
rint. Nem a világmindenség, a globális rend mibenlé-
térõl kapunk információt, hanem arról, hogy mi, te-
remtmények jól élhetünk ebben a világban, hogy az
életet ugyan globálisan nem birtokoljuk, mégis a mi-
énk. Ezt az élhetõséget tesszük most éppen tönkre. A
Teremtés üzenete szerint, az ember nem azért született,
hogy fölülrõl tekintsen erre a világra. Az ember és a
Föld sorsa közös. Ha expanzív, energiaéhes életmó-
dunkkal elpusztítjuk a teremtett világot, együtt pusz-
tulunk vele. Ha pusztulni hagyjuk a teremtés cso-
dáit, a Föld állat- és növényvilágát, Istentõl kapott
gazdagságunkat tékozoljuk el. Nincs jogunk megtenni
ezt: Isten a teremtésben uralkodással bízta meg az
embert, nem a pusztítással, mert az, hogy ez a világ
ránk bízatott, nem azt jelenti, hogy a miénk lenne.

– Milyen új elemeket tudnak felmutatni az egy-
házak a globális felmelegedés kutatásában, értelmezé-
sében?

– Hallatnunk kell a hangunkat, hiszen a politika, a
magyar közélet jelenleg alkalmatlan arra, hogy egyálta-
lán tudatosuljon a probléma. Politikusaink a legkisebb
áldozatra, kompromisszumra sem képesek a hosszú tá-
vok célok megvalósítása érdekében. A kereskedelmi tele-
víziók „közvélemény-kutatásai” szerint sokan örülnek a
tavasznak a télben, az emberek többsége nem tud felül-
emelkedni a rövid távú kényelmi szempontokon, és nem
képes felmérni a jelenség veszélyeit. A civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok és tudományos elemzõk hangja
egyelõre elvész ebben a zajban, de meggyõzõdésünk, hogy
a jövõ õket fogja igazolni.

– Milyen konkrét lépéseket terveznek?
– Három területen tudunk felmutatni határozott vá-

laszokat. Mindenekelõtt a felvilágosításban: egyházunk
támogatja, hogy egyházi és társadalomi fórumokon vi-

Reformátusok a globális felmelegedésrõl
Interjú Bölcskei Gusztávval

tassuk meg a globális felelõsség kérdését. A kommuni-
kációnak, a médiának óriási felelõssége van abban, hogy
az emberekhez eljusson a vészjelzés. Szeretnénk, ha egy-
házunk – együttmûködve a világi szervezetekkel – ha-
tékonyan részt venne ebben a munkában. Igen fontos
a regionalitás is. A protestantizmus alapfilozófiája sze-
rint a globális kérdésekre regionális válaszokat kell adni.
Nem vízfejû világszervezetek, hanem áldozatos, krea-
tív és helyben mûködõ közösségek képesek hatékony
munkára. Elõször tisztítsuk és újítsuk meg otthonunk
ökonómiáját, utána közvetlen környezetünkben, falva-
ink, városaink környékén tegyünk rendet! Végezetül
megkerülhetetlen a nemzetközi cselekvés kérdése. A
széndioxid-kibocsátás mértékét radikálisan csökkenteni
kell. A kyotói egyezményt eddig elutasító országok, az
USA és Ausztrália protestáns gyökerû társadalmak.
Egyházunk arra kéri az ottani testvéregyházakat, tegye-
nek meg mindent, hogy a közvélemény lelkiismeretére
hatva kikényszerítsék a változásokat a politika és gaz-
daság szereplõitõl. Forrás: www.reformatus.hu

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK

A pápai református Leányinternátus belsõ udvara
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(A fordító megjegyzése: Az anglikán egyház
(Church of England) Anglia és Wales területén két
egyházkerületre oszlik, mindkettõt érsek irányítja. Az
Északi Egyházkerület központja York, a Déli Egyház-
kerületé pedig Canterbury. Mindkét egyházkerület
egyházmegyékre tagolódik, melyek kisebb egységek-
bõl, egyházközségekbõl vagy gyülekezetekbõl állnak.
Az egyházközségekben gyülekezeti lelkészek, az egy-
házmegyékben püspökök munkálkodnak, utóbbiból
összesen 108 van. A két érsek és 24 rangidõs püs-
pök az angol Parlament Felsõházának tagja. Az ang-
likán egyház feje a mindenkori uralkodó, egyházi
vezetõje pedig a mindenkori canterbury-i érsek. Az
anglikán egyház episzkopális vezetésû és zsinati irá-
nyítású. A Zsinat tagjai, az egyházmegyék világi és
egyházi választottai évente legalább kétszer tanács-
koznak Londonban. Az Érseki Tanács 1999-ben ala-
kult meg, hogy koordinálja, elõmozdítsa és segítse
az anglikán egyház misszióját; 19 tagja és 7 vezetõje
van. A különféle szervezetek angol elnevezéseit meg-
tartottam, a magyarországi gyakorlattól eltérõ iskolai
formák neveit pedig zárójelben angolul is jelöltem.)

Bevezetés

A Zsinat és az Érseki Tanács az egyház missziós
tevékenységének középpontjába a gyülekezetek mel-
lett az egyházi iskolákat helyezte. Az 1998-as Zsi-
nat hitvallást tett amellett, hogy az egyházi iskolák
az egyház nemzeti missziójának középpontjában állnak.

Azt a feladatot kaptuk az Érseki Tanácstól, hogy
áttekintsük az anglikán egyház iskoláinak helyzetét,
és javaslatokat tegyünk fejlõdésük elõsegítésére az
alábbi területeken:

• mi az, ami jelenleg a leginkább hozzájárul az
egyházi iskolák sikeres és hatékony mûködéséhez,

• mekkora az igény és milyenek a lehetõségek
az egyházi iskolák számának növelése terén, különös
tekintettel a középiskolai szakaszra,

• javaslatot kell tennünk ennek végrehajtási mód-
ját illetõen,

• milyen stratégiákat kell kidolgoznunk a taní-
tás iránti elhivatottság elõsegítésére, és

• át kell tekintenünk az egyházi felsõoktatási in-
tézmények megkülönböztetett szerepét a professzi-
onális keresztyén tanár- és vezetõképzés terén.

Az egyház küldetése: hirdetni az örömhírt, táp-
lálni a keresztyéneket hitükben, másokat is hitre
juttatni, növelni és fenntartani az Isten képére te-
remtett ember méltóságát szolgálattal, a fontos kér-
désekkel kapcsolatos állásfoglalással és a szociális
igazságosságért való munkálkodással. Az elmúlt 18
hónap munkája megerõsített bennünket abban a hi-
tünkben, hogy az egyházi iskoláknak fontos szere-
pük van az egyház gyermekek és fiatalok között vég-
zett missziós tevékenységében, ezzel együtt pedig az
anglikán egyház jövõjét illetõen.

Az egyházi iskolák szerepe
a posztmodern társadalomban

Közel 4700 iskolánkban körülbelül 900 000 fia-
tal tanul. Nem minden egyházi iskola mûködik úgy,
ahogy kellene, de mindegyik megadja diákjainak a
hit megtapasztalásának lehetõségét. Krisztus mondja:
„engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Mk
10,14). Az egyházi iskolák nélkül az egyház a fiata-
loknak csak nagyon kis százalékát érné el. Ez a 900 000
gyermek ráadásul a szülõket is az egyház közelébe
vonja, az olyan szülõket is, akik nem, vagy csak név-
leg keresztyének, és semmit, vagy nagyon keveset
tudnak a Bibliáról. Ily módon az egyházi iskolák csa-
ládokat nyerhetnek meg az egyháznak, és – bevonva
õket az iskolai életbe – egyfajta családi tanulóköz-
pontokká válhatnak. Azok pedig, akik keresztyén
családokból érkeznek, azok fejlõdhetnek, elmélyül-
hetnek hitükben, hogy felnõve az egyház aktív tag-
jai maradjanak, és saját gyermekeiket is azzá nevel-
jék. Azzal, hogy az iskola lehetõvé teszi a különbözõ
háttérrel rendelkezõ gyermekek keresztyén közösség-
hez tartozását, Istennek az egész emberiség iránti
szeretetérõl tesz tanúbizonyságot.

Az iskola tehát a hit megélésének helyszíne kell,
hogy legyen, amely lehetõséget biztosít a tanulók-
nak és szüleiknek, hogy felfedezzék a keresztyén hit
igazságát, hogy spirituális és morális tekintetben egy-

A ránk váró út
(The Way Ahead)

Fordította és tömörítette: Szűcs Marianna
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aránt fejlõdhessenek, és birtokában legyenek annak
a tapasztalatnak, hogy a legnagyobb hatalom az élet-
ben és azon túl az önzetlen szeretet; így módjuk le-
gyen a személyes döntést hozni a keresztyén elhiva-
tottságukat illetõen.

Az egyházi iskoláknak befogadónak kell lenniük,
nem pedig kirekesztõnek. Ez különösen fontossá vált
napjainkban, amikor a muszlim és szikh kisebbség
túlsúlyba került egyes közösségekben. Ilyen helye-
ken akár az is elõfordulhat, hogy az iskola tanulói
nagyrészt, vagy akár teljes egészében muszlim és
szikh családok gyermekei. Az iskola – azzal együtt,
hogy tiszteletben tartja a szülõk hitét – felmutatja a
gyermekeknek a keresztyén hit megtapasztalásának
a lehetõségét az iskola mindennapjain keresztül. A
befogadó politika a hitetlen családok gyermekeire is
kiterjed, akik így felelõs döntést hozhatnak olyasmi-
rõl, amirõl egyébként nem lenne tapasztalatuk.

Az egyház célja az oktatással: „szolgálni” és „táp-
lálni”. A siker kulcsát abban látjuk, hogy valódi, kö-
zeli partnerkapcsolat alakuljon ki az iskolákban, a
gyülekezetekben és az egyházmegyékben munkálko-
dók között. Az iskola és a gyülekezet – mint kibõ-
vült közösség – együtt kell, hogy mûködjön az egy-
házi misszió megvalósulása érdekében.

Feladatunk elvégzése érdekében párbeszédet kez-
deményeztünk több szervezettel. Az eredmény egy-
felõl lesújtó, másfelõl viszont nagyon is ösztönzõ volt

(Consultation Report, 2000).
A British Humanist Associa-
tion (BHA) és a National
Secular Society (NSS) például
nem fogadja el a vallásos
meggyõzõdés alapján elkülö-
nülõ oktatási intézmények
létjogosultságát. Állításuk
szerint az egyházi iskolák
megosztóak és kirekesztõek,
csökkentik a szülõk válasz-
tási lehetõségeit. Az NSS
szerint „minél több lesz az
egyházi iskola, annál meg-
osztottabbá válik a társada-
lom”. Mindkét szervezet el-
lenzi az egyházi iskolák
közpénzekbõl történõ tá-
mogatását.

Elutasítjuk azt a felté-
telezést, mely szerint a val-

lás természeténél fogva megosztó, és az ebbõl szár-
mazó filozófiai következtetést, mely szerint csak a
világ szekuláris felfogása lehet befogadó. Az egyházi
iskolák az egész közösséget szolgálják, hisz Krisztus
arra hív bennünket, hogy minden ember szolgálatára
legyünk, így fejezve ki elhivatottságunkat. Az egy-
házi iskolák Krisztus testének részei, és az isteni lát-
ható megnyilvánulásai az emberi tapasztaláson belül.

Az egyházi oktatás eredményei

Iskoláink azért is vonzóak a különbözõ vallású
vagy egyházon kívüli szülõk számára, mert jó tanul-
mányi eredményeket képesek felmutatni. Az érett-
ségi (GCSE) eredményeket megvizsgálva úgy találtuk,
hogy az egyházi középiskolákban átlagosan 12 %-kal
jobbak, mint az állami iskolákban (Community
schools). Ezt az adatot a Civitas független felmérése
is megerõsítette.

Az egyházi iskolák a 19. században még azért szü-
lettek, mert az 1870-es oktatásügyi rendelet hatály-
ba lépéséig az egyházak feladata volt, hogy gondos-
kodjanak a vagyontalan réteg elemi oktatásáról. Az
1944-es oktatásügyi rendelet választási lehetõséget
kínált fel az egyházi iskolák számára: nagyobb álla-
mi befolyásért cserébe nagyobb állami támogatást
kapnak (Voluntary Controlled schools), vagy beérik
kisebb állami támogatással nagyobb függetlenségért

REFORMÁTUS KÖZOKTATÁSI STRATÉGIA

A Pápai Református Templom fõbejárata
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cserébe (Voluntary Aided schools). Az elsõ kategóri-
ába tartozó iskolák esetében az iskola vezetõtestülete
a helyi oktatásügyi szervvel együtt dönt a felvételi
feltételekrõl, és ha adott helységben ez az egyetlen is-
kola, a helyi közösséget kell elsõsorban kiszolgálniuk.
A második kategóriába tartozó iskolák kifejezetten a
keresztyén közösség rendelkezésére állhatnak, és a leg-
több esetében a vallásos elkötelezettség is felvételi kri-
térium. 2000-es adatok szerint az anglikán egyházi is-
koláknak több mint a fele az elsõ kategóriába tartozik
(2 638 Controlled és 2 058 Aided iskola mûködik). Lé-
tezik egy harmadik kategória is: az alapítványi iskolák
(Foundation schools vagy Independent Anglican
schools), melyeknek száma az anglikán egyházon belül
igen csekély (kb. 500). Javasoljuk, hogy a második
kategóriába tartozó egyházi iskolák mindegyikében
törekedjenek arra, hogy felvételi kritérium legyen a val-
lásos elkötelezettség, de tartsanak fenn helyeket más
vallású vagy egyházon kívüli gyermekek számára is, és
mindig vegyék figyelembe a helyi közösség igényeit.

Az egyháznak építõ kapcsolatot kell fenntartania
mindhárom kategóriába tartozó iskolái között, pél-
dául a tanítási segédanyagok és a szaktanári tapasz-
talatok megosztásával, cserediák programokkal, közös
kulturális rendezvények szervezésével (zene, képzõ-
mûvészet, dráma) és közös áhítatokkal.

Fontos megemlítenünk egy 1998-as rendeletet is
(The School Standards and Framework Act), mely
többek között azt teszi lehetõvé, hogy az egyes is-
kolák kategóriát váltsanak (Voluntary Controlled ›
Voluntary Aided) kezdeti anyagi következmény nél-
kül. Természetesen azoknak az elsõ kategóriába tar-
tozó iskoláknak, melyek egyetlen helyi iskolaként
mûködnek, továbbra is az egész közösséget kell ki-
szolgálniuk, de fontos, hogy törekedjenek a keresz-
tyén sajátosságok nyilvánvalóvá tételére. Ahol azon-
ban lehetõség van rá, javasoljuk a kategóriaváltást,
természetesen a helyi oktatásügyi szervekkel való
egyeztetés után.

A konzultáció során az is kiderült, hogy a helyi
szervek a legtöbb esetben örülnek az együttmûkö-
désnek. A kormánypárt és a másik két legfontosabb
politikai párt jóindulatával is bírunk, a partneri kap-
csolat kialakítását mindannyian támogatják (Green
Paper of February 2001, Schools Building on Success;
CM 5050). Ma az állam készséges támogatója az ok-
tatásügynek, így az egyházi iskolák célja módosul-
hat: egy spirituális dimenzió felmutatása a fiatal kor-
osztálynak az egyre szekularizálódó világban.

Az egyházi iskolák vezetése

Az egyházi iskolák sikeres mûködéséhez minimá-
lis feltételnek tartjuk egy keresztyén, elhivatott igaz-
gató és tantestület meglétét, a megélt és nap mint
nap gyakorolt keresztyén hitet, a keresztyén értékek
jelenlétét az iskola mindennapi életében, a keresz-
tyén ünnepekrõl való rendszeres, méltó megemléke-
zést, aktív kapcsolatot a gyülekezettel és a keresz-
tyén szimbólumok használatát az iskola épületében.
Az egyházi iskolába járó gyermeknek meg kell ta-
pasztalnia az õszinteség, nyitottság és a megbocsá-
tás iránti elkötelezettség fontosságát, megismernie az
egyéniség és a kulturálisan és etnikailag összetett
közösség természetét, és tisztában kell lennie az egy-
házi liturgia, az imádság és az úrvacsora gyakorlatá-
val. Az iskolának figyelembe kell vennie, hogy a más
vallású gyermekek a liturgiának nem minden részé-
ben tudnak részt venni, és be kell vonnia más vallású
vezetõket is az iskolai életbe annak érdekében, hogy
közösen találják meg az együttmûködés módját, meg-
õrizve a diverzitást, elkerülve a kirekesztettség érze-
tét. Szerencsére a felekezetek közötti verseny mára a
múlté, ezért javasoljuk a különbözõ felekezetek ál-
tal mûködtetett iskolák közötti együttmûködést is
az ökumené jegyében.

Az egyházi iskolák igazgatói posztjának a meg-
felelõ személlyel való betöltése kulcsfontosságú fel-
adat. Az iskolaigazgató szerepe rendkívül összetett.
Elõször is szolgálat (servant-leader): munkálkodás a
diákság szellemi és spirituális elõrelépéséért. Másod-
szor átalakító vezetõi tevékenység (transformational
leadership): a keresztyén értékek iskolai jelenlétének
biztosítása, az iskoláról alkotott kép kialakítása. Har-
madszor elfogadó vezetés (invitational leadership): az
egyéni értékek felismerése, értékelése, a támogatás
és a megerõsítés biztosítása. Úgy gondoljuk, a mun-
kát jelentõsen megkönnyítené, ha az egyházmegyék
gondoskodnának arról, hogy az iskolaigazgatók rend-
szeresen – akár két-három havonta – találkozhassa-
nak szakmai kérdések megvitatása és tapasztalatcsere
céljából, és a tapasztalattal rendelkezõ igazgatók men-
tori tevékenységet is ellássanak a kezdõ vezetõk ha-
tékony mûködésének elõsegítésére. Ezt ökumenikus
szinten is kivitelezhetõnek véljük.

Az egyház meglehetõsen nagyszámú kis általá-
nos iskolával rendelkezik. Ezekben az iskolákban az
igazgató átlagosan heti három-négy napot tanítás-

REFORMÁTUS KÖZOKTATÁSI STRATÉGIA
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sal tölt. Ráadásul számosan kényszerülnek arra, hogy
rendszeresen maguk oldják meg a helyettesítéseket.
Emellett természetesen el kell látniuk az iskolaveze-
téssel járó feladataikat is, és teljesíteniük kell az egy-
ház egyéb elvárásait. Ezek a feladatok eleinte kihí-
vást jelenthetnek, idõvel azonban nyomasztó teherré
válnak. Ez mutatkozik meg abban, hogy az iskola-
igazgatók elõbb-utóbb súlyos betegségekben szen-
vednek, korán nyugdíjba kényszerülnek, és abban is,
hogy egyre kisebb a feladatra érdemes jelöltek szá-
ma az állásra jelentkezõk között. Sürgetni szeretnénk,
hogy az egyház felismerje a probléma súlyosságát, és
a kormánnyal együttmûködve elérje a kis iskolák
igazgatóira háruló adminisztratív terhek reális szintre
történõ csökkentését. Az iskolavezetésre háruló „pa-
pírözön” csökkentése egyébként minden iskolában
kívánatos lenne.

A tanárok szerepe és feladatai

Ahhoz, hogy a vázolt követelményeknek megfelelõ
iskolavezetés és tantestület jöhessen létre, mindenekelõtt
helyre kell állítanunk a tanári pálya társadalmi megbe-
csülését. Ez az egész nemzet küldetésévé kell, hogy vál-
jon. Az egyházi iskolákban elsõrendû fontosságú a
tanárok és az iskola minden dolgozójának szakmai
és anyagi elismerése és támogatása. Ebben a gyüle-
kezetnek is aktív szerepet kell vállalnia. A gyüleke-
zeti kiadványoknak rendszeresen foglalkozniuk kell
az iskolák ügyével. Az egyháznak fel kell ismernie,
hogy az iskolaügy, így a tantestület és az iskolaigaz-
gató kijelölésének ügye felelõsségteljes, fontos fel-
adat, és minden esetben az iskolavezetés és az egy-
házmegye közös feladata. Mindezek megvalósulása
nélkül nem várható el, hogy tehetséges gyülekezeti
tagjaink számára alternatív életpályát jelentsen ta-
nárnak lenni. Ez a feltétele annak is, hogy a keresz-
tyén tanárok valóban személyes ügyüknek tekintsék
az egyházi oktatás ügyét, és a szükséges számban az
egyházi iskolák motivált, elhivatott vezetõivé válja-
nak. Arra is törekedni kell, hogy lehetõleg a jelenle-
ginél több férfi munkaerõt vonzzon az általános is-
kolai tanári pálya.

Ha az egyház nem tesz határozott lépéseket an-
nak érdekében, hogy a keresztyén közösség a tanári
pályát értékes hivatásként lássa, és nem cselekszik
annak érdekében, hogy megmutassa, valóban elismeri
tanárai munkáját, a hosszútávú kilátások csüggesztõek
maradnak. Az egyháznak elõ kell segítenie azt, hogy

tagjai a tanári pályát a lelkészséggel egyenrangú hi-
vatásként kezeljék. Az egyháznak arra is figyelnie
kell, hogy az állami vagy a speciális iskolákban te-
vékenykedõ keresztyén tanárok munkáját is számon
tartsa és elismerje, hisz ezeken a helyeken a hitval-
lás különösen nehéz, és ellenséges fogadtatásba üt-
közhet. Minden gyülekezetnek rendszeresen tagjai elé
kell tárnia, hogy mit jelent keresztyén tanárnak len-
ni, és azt, hogy mit jelent a tanításra való elhívás. A
vasárnapi iskolákba is be kell vonni a keresztyén ta-
nárokat. Az érsekek és a püspökök felelõssége, hogy
pásztori látogatásokkal biztosítsák a keresztyén ta-
nárokat odafigyelésükrõl, az egyházmegyéknek pe-
dig nagy hangsúlyt kell fektetniük a keresztyén ta-
nárok egyesületeinek támogatására.

Az egyházi iskolák a Nemzeti Alaptantervet (The
National Curriculum) követik ugyanúgy, ahogyan az
állami iskolák. Ez lehetõvé teszi olyan oktatási anyag
beiktatását is, amely adott iskola speciális – esetünk-
ben: keresztyén – jellegébõl adódik. Ez részét képez-
heti minden tantárgy tananyagának, mégis elsõsor-
ban az iskolai hittanoktatásban mutatkozhat meg,
melyre az iskolai oktatási idõ minimum 5 %-át ja-
vasoljuk. Az iskolai hittanoktatás minõségét a szak-
mai útmutató segítségével rendszeresen ellenõrizni
kell, és nem szabad beérni a „jó”-nál rosszabb minõ-
sítéssel.

Az egyház és iskolái

A lelkészi testületnek tehát az egyházi iskolák
rendelkezésére kell állnia, hiszen több feladatot is lel-
késznek kell ellátnia: a tantestület, a diákok és a csa-
ládok pásztorolása, igazgatótanácsi tagság, hitokta-
tói munka, vezetõlelkészség, valamint a közösségi
alkalmak, istentiszteletek, áhítatok levezetése. Az
iskolai lelkészi munka nem tekinthetõ „extra” fel-
adatnak, hanem az egyházi tevékenység integrált ré-
szeként kezelendõ. Figyelembe kell vennünk, hogy
– amint arra korábban már utaltunk – az egyházi
iskolákban tanuló gyermekek száma gyakran meg-
haladja a vasárnapi istentiszteleteken aktívan részt-
vevõ gyülekezeti tagok számát.

Az egyház – iskoláin keresztül – csak akkor tel-
jesítheti küldetését, ha elegendõ számú intézményt
mûködtet országszerte. Véleményünk szerint jelen-
leg kevés az egyházi középiskola: egyre nagyobb kü-
lönbség tapasztalható az egyházi középiskolai helyek
száma és a szülõi igény között. Probléma, hogy csak
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minden ötödik egyházi általános iskolában tanuló
gyermek számára tudunk egyházi középiskolai helyet
biztosítani (2000-es adatok szerint 774 000 általá-
nos iskolai és csak 150 000 középiskolai hely van).
Egy nemrégiben végzett felmérés, mely mintegy 80
anglikán egyházi középiskola bevonásával készült
kimutatta, hogy minden 100 helyre 160 jelentkezõ
jut. Ahhoz, hogy az egyenetlenség akár csak a felére
csökkenjen, további 250 középiskolára lenne szük-
ség. Azt javasoljuk, hogy a következõ hét-nyolc év-
ben az egyház – a helyi szervekkel együttmûködést
keresve – további 100 egyházi középiskolának meg-
felelõ számú helyet teremtsen, akár a meglévõ intéz-
mények bõvítésével, akár újak létrehozásával. Fon-
tos, hogy az egyház különös gonddal forduljon a
földrajzilag és/vagy szociálisan hátrányos helyzetû és/
vagy magatartási problémákkal, tanulási nehézségek-
kel küszködõ gyermekek ügye felé.

Ehhez egyrészt az állami támogatás növelése szük-
séges: hét év alatt 25 millió fontot kellene elõteremteni.
Ennek – az állami támogatás megszerzése mellett –
több módja is van: egyéni adományozóktól, szerveze-
tektõl és társaságoktól is remélhetünk segítséget a gyü-
lekezeti támogatás mellett. Másrészt rendkívül fontos,
hogy az egyházi iskolák és a gyülekezetek – a küldetés
fontosságát felismerve – szorosan együttmûködjenek
egymással, valamint a helyi oktatásügyi szervekkel. Úgy
tûnik, az oktatásügyi szervek hajlanak a tárgyalásokra
a bõvítés kérdésében. Új iskolák alapítása mellett arra
is lehetõség kínálkozik, hogy néhány – elsõsorban

anyagi nehézségekkel küszködõ – állami iskola mûköd-
tetését az egyház vállalja át. Ehhez a helyi lakosság be-
leegyezése is feltétlenül szükséges. Az egyházmegyék-
nek és a helyi oktatásügyi szerveknek közös feladata,
hogy párbeszédet kezdeményezzenek az érintett közös-
séggel és gyülekezettel. Minden érintett szülõt tájékoz-
tatni kell a változásról, és a helyi oktatásügyi szer-
veknek biztosítaniuk kell az alternatív iskolaválasztás
lehetõségét azon tanulók számára, akik nem kívánják
egyházi iskolában folytatni a tanulmányaikat, valamint
a helyi gyermekeknek a felvételnél ún. prioritási zónát
(a priority zone) kell biztosítani.

Az egyházi felsőoktatás kérdése

Ha az egyházi iskolák ügyét valóban az egyház
egyik legfontosabb missziójaként kezeljük, a lelkész-
képzésnek ki kell terjednie az ezekre a feladatokra
való szakmai felkészítésre is. Az iskolai lelkészi mun-
kára való felkészítés a lelkésszé avatás elõtt és után
egyaránt megtörténhet. Az egyházmegyék feladata,
hogy ennek rendszerét kidolgozzák. Ehhez szak-
értõi bizottságok létrehozása szükséges. A világ-
hálón is rengeteg segédanyag található e témában
(www.natsoc.org.uk vagy www.assemblies.org.uk stb.).

Szükséges, hogy az egyházmegyék oktatásügyi bi-
zottságai (the Diocesan Boards of Education) felügyel-
jék az adott egyházmegyében folyó oktatást, az iskolai
hitoktatást, koordinálják az iskolai istentiszteletek, áhí-
tatok menetét. Az egyes egyházmegyék mûködjenek

együtt területi és országos szinten,
szaktanácsadók alkalmazásával.

A római katolikus egyház az
iskoláiban tanító tanároktól jó ideje
elvárja, hogy rendelkezzenek egy
speciális oklevéllel (the Catholic
Certificate in Religious Studies),
amely egy kifejezetten az egyházi
iskolákban oktatni kívánók számára
indított kurzus záródokumentuma.
Az anglikán egyház az 1980-as
években szintén létrehozott egy
hasonló oklevelet (the Church
Colleges’ Certificate in Church
School Studies), és kívánatosnak
tartjuk, hogy ez az oklevél hiva-
talos feltétele legyen az egyházi
iskolákban való tevékenykedés-
nek. Az oklevél megszerzésére le-
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hetõséget kellene biztosítani az összes felsõoktatási in-
tézményben, akár nappali képzés, akár távoktatás for-
májában.

Mindehhez az is szükséges, hogy a gyülekezetek és
az egyházmegyék kapcsolatban legyenek az egyház fel-
sõoktatási intézményeivel. Anglia és Wales területén
tizenkettõ, tanárképzéssel is foglalkozó felsõoktatási
intézményt mûködtet az anglikán egyház, kilenc külsõ
partner bevonása nélkül mûködik. A tizenkettõbõl tí-
zet a 19. században alapítottak, kettõt az 1960-as évek-
ben. Az 1980-as évek elejéig összesen 27 ilyen intéz-
mény mûködött, ekkor következett be országos szinten
a tanárképzés visszafogása. Az intézmények bezárása
ellenére a hallgatók száma megnövekedett: az 1970-es
években 19 000 volt, ma megközelítõleg 64 000,
ugyanakkor a tanárképzõs nappali hallgatók száma 19
000-rõl 12 000-re csökkent. Az egyházi felsõoktatási
intézmények mindegyikében folyik tanárképzés, és az
Angliában általános iskolai tanárnak készülõ összes hall-
gató közel egyharmada, a középiskolai tanárnak készü-
lõk kb. 15 %-a az anglikán egyház intézményeiben ta-
nul. Az általános iskolai tanárok 33, a középiskolai
tanárok 17 %-át egyházi felsõoktatási intézményben ké-
pezték. Természetesen az egyházi felsõoktatás nem csak
a tanárképzés terén teszi meg hozzájárulását: fontos az
egészségügyi oktatásban és egyéb területeken (társada-
lomtudományi-, képzõmûvészeti-, üzleti-, mérnökkép-
zésben, valamint bölcsészettudományban) betöltött sze-
repe is.

Az felsõoktatási intézmények tantervében is meg
kell, hogy mutatkozzék az intézmény keresztyén jellege.
Ehhez megfelelõ létszámú gyakorló keresztyén tanárra
van szükség, és kívánatosnak tartjuk, hogy az egyház
hosszú távú politikájának részét képezze az is, hogy a
tanárképzés élére mindenképpen gyakorló keresztyén
tanárt helyezzen. Fontos, hogy a felsõoktatási intézmény
szolgálatában is álljanak olyan lelkészek, akik pászto-
rolják az intézmény hallgatóit és tanárait, és gondos-
kodnak közösségi alkalmakról. Dicséretesnek tartjuk azt
a törekvést, hogy a lelkészeket néhány helyen bevon-
ják a döntéshozatal folyamatába is.

Az egyházi felsõoktatási intézmények eltérõ mére-
tûek (1 000 hallgatótól 10 000-ig), különbözõ diplo-
mát adnak (kutatói és tanári, vagy csak tanári oklevél),
ennek megfelelõen eltérõ címre (fõiskola, egyetem) jo-
gosultak. Pillanatnyilag elmondható, hogy a legtöbb
intézmény megfelelõ anyagi körülmények között mû-
ködik, és minõségi képzést nyújt. Tudjuk azonban, hogy
a felsõoktatási intézmények helyzete rendkívül sok külsõ
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körülménytõl is függ. Kockázati tényezõ az állami fel-
sõoktatással folytatott beiskolázási verseny, mely a múlt-
ban többször okozott jelentõs visszaesést a jelentkezõk
számában. Ezt elsõsorban az eredményezheti, hogy a
szakmai ellenõrzés során kiderül, az intézmény nem tel-
jesít az elvárható minõségben, vagy az, hogy nem ren-
delkezik a megfelelõ akkreditációval ahhoz, hogy mi-
nõségi diplomát nyújthasson hallgatóinak. Az anglikán
egyház felsõoktatási intézményeinek törekedniük kell
arra, hogy a szakmai ellenõrzéseken bizonyítsanak, és
hogy elõteremtsék az akkreditáció feltételeit. Ennek elõ-
segítésére szolgálhatna a rendszeres szaktanácsadás,
melyet az egyház vagy más egyházi felsõoktatási intéz-
mény rangidõs, tapasztalt tagjai végeznének.

Véleményünk szerint tehát az egyházi felsõoktatási
intézményeknek fel kell kínálniuk a tanárképzés, a val-
lástanárképzés, a teológiai képzés és a vezetõképzés le-
hetõségét. Minden képzési formában a lehetõ legjobb
minõségre kell törekedni a hallgatók szellemi, lelki és
morális elõrelépése érdekében. Biztosítani kell a közös
alkalmakat (istentiszteletek, áhítatok), informálni kell
a hallgatókat az egyházi iskolák helyzetérõl, és lehetõ-
séget biztosítani a tanítási gyakorlat egyházi intézmény-
ben történõ megszerzésére, elõ kell segíteni, hogy a hall-
gatók a tanári pályát élethivatásként kezeljék. Segíteni
kell a hallgatókat abban, hogy maximális teljesítményt
nyújthassanak, éljenek a kapott talentumokkal és bol-
doguljanak egyéni életükben is. Olyan nevelést kell,
hogy kapjanak, mely rugalmassá teszi az elmét, erõt ad
a testnek, gazdagítja a képzeletet, táplálja a lelket, és
bátorít a jó cselekvésére és a mások iránti nyitottságra.
Az egyházi felsõoktatásnak be kell fogadnia a társada-
lom azon rétegeibõl érkezõket is, melyek ritkán képvi-
seltetik magukat a felsõoktatásban, beleértve a hátrá-
nyos helyzetûeket vagy a kisebbségi etnikai csoportok
tagjait.

Összegzés

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a jelen rend-
kívüli lehetõséget kínál az egyháznak: állami szinten a
legfontosabb politikai pártok, helyi szinten a szülõk és
a gyülekezetek támogatását is bírja az egyházi iskolák
ügye. Fontos, hogy a gyülekezetek és az iskolák rend-
szeresen megemlékezzenek egymásról imádságban.
Minden gyülekezetnek és minden egyházi oktatási in-
tézménynek feladata, hogy a magáénak tekintse a Zsi-
nat határozatát, mely szerint az iskolaügy az egyház
egyik legfontosabb ügye.
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istérségnek nevezzük a földrajzilag egymással határos, erõs funkcionális kapcsolatot mutató, egy vagy több
központra szervezõdõ településcsoportot, amely a tagtelepülések között lévõ kapcsolatok révén lehetõvé te-
szi a térségi feladatok ellátását. A kistérségek több céllal jöhetnek létre, ezek közül az egyik az oktatáshoz

kapcsolódik: a közoktatási intézményrendszer költséghatékonyabb mûködtetése, a szakmai munka minõségének ja-
vítása, valamint a korábban megyei szinten mûködtetett pedagógiai szakszolgálatok hatékonyságának növelése. Ezek
közül a célok közül nem véletlenül áll költséghatékonyság áll az elsõ helyen: a kormányzat – a magas üzemeltetési
költségek és az alacsony tanulói létszámból fakadó alacsony állami normatíva miatt kényszerpályára került – intéz-
ményfenntartó önkormányzatok helyzetén 2004-tõl tõkeinjekcióval igyekszik segíteni. A dolog szépséghibája, hogy
a megemelt összegû „fejkvótát” nem a helyi önkormányzatok, hanem a 168 kistérség majd mindegyikében megala-
kuló többcélú kistérségi társulások kapták a megszûnõ osztályokból, iskolákból átvett gyermekek után.

Feladatok
„A közoktatási ráfordítások folyamatos és szükségszerû emelkedésével a központi költségvetés egyre kevésbé

tud lépést tartani, így egyre többször kell szembenéznie minden intézményfenntartónak a költséghatékonyság
problémájával. A korábbi sokkal kedvezõbb demográfiai helyzetbõl (sokszor minden korszerûsítés nélkül) ránk
maradt, ma már sok szempontból irracionális intézménystruktúra megtartása egyre inkább akadályozza a kor
kihívásainak megfelelni tudó fejlõdést a közoktatásban.

A hatékony tanügyirányítás egyik legfõbb akadálya a megfogalmazott stratégiákat figyelmen kívül hagyó,
koncepciótlan (sokszor ötletszerûen változó) közoktatási jogalkotás elvárásainak továbbra is megfelelni képtelen,
komoly kompetencia-hiánnyal küzdõ helyi tanügy-igazgatás” – foglalja össze a struktúraváltás szükségességét
alátámasztó érveket Stratégiai prioritás a közoktatásban: kistérségi együttmûködés címû írásában Szentirmai László.

A kistérségek közös feladatellátása nem újdonság a magyar közigazgatásban, a 90-es évek közepétõl a közok-
tatásban is megjelentek az együttmûködés különbözõ formái, melyeket az oktatási kormányzat is támogatott. A
legelterjedtebbek és legsikeresebbek ezek között a közoktatási ellátási körzetek voltak, ilyenek jöttek létre példá-
ul Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol az irányítási feladatok egy részét is településközi szintre emelték. Ezek
a regionális törekvések azonban nem vezettek a rendszert mélyen átható eredményre, mivel a települések többsé-
gében nem mutatkozott nagy hajlandóság az együttmûködésre.

Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedek során a magyar lakosság és ezzel együtt az iskoláskorú gyermekek
száma jelentõsen csökkent. A kevesebb iskolás gyerek egy ideig jó hatással volt az oktatás feltételeire: csökken-
tek az osztály-, illetve csoportlétszámok, ez a folyamat elméletileg lehetõvé tette a hatékonyabb oktató-nevelõ
munkát. Az évtizedek óta tanító pedagógusok azonban csak az utóbbi években kezdtek megismerkedni a kor-
szerû oktatási módszerekkel és a frontális osztálymunkát felváltó, a tanulók egyéni képességeit is figyelembe
vevõ differenciált foglalkoztatásban rejlõ lehetõségekkel. A szakmai szempontokat – mint oly sok más esetben –
most is felülírta a gyermekhiányból fakadó gazdasági szempont.

A demográfiai, pénzügyi és közigazgatási szükségszerûségbõl fakadó közoktatási kihívásokra a kormányzat a
kistérségekben látja a megoldást, és a 2006-2010-re tervezett „Tudást mindenkinek!” címû cselekvési tervben a
következõ prioritásokat határozza meg: „Folytatjuk a kistérségi közoktatási feladatellátás további fejlesztését, hogy
minden tanuló számára megvalósuljon a színvonalas közoktatáshoz való hozzáférés lehetõsége. Kiemelt figyelmet
fordítunk a kistérségi közoktatási együttmûködésre, az intézményfenntartói társulás kistérségi formában történõ
megvalósulására. Ennek érdekében támogatjuk, hogy a kistérségi társulások vegyék át a fenntartói jogok gyakorlá-
sát. A kistérségi társulásba kerüljenek be a középiskolák, s az általános iskolák. Ha az általános iskola kevesebb,
mint nyolc évfolyammal mûködik, mûködését akkor indokolt támogatni, ha szakmai eredményesessége eléri a régió

Perspektíva vagy zsákutca – a kistérségi társulások
szerepe a magyar közoktatás reformjában

Pompor Zoltán
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átlagát, s tagintézményi mûködését a település lakossága
többségében igényli. Ne lehessen támogatni azt a társulást,
ahol nem a kistérség a fenntartó. Az önkormányzati törvény
módosításával kötelezõvé kell tenni a kistérségi társulást,
továbbá azt, hogy 3 ezer fõ alatt a feladat ellátási kötele-
zettség a közoktatásban a kistérséget terhelje. Az ellátást
úgy szervezzük meg, hogy a gyermekek hozzájuthassanak
az óvodához, iskolához anélkül, hogy ez aránytalan nehéz-
séget jelentsen nekik és családjuknak. A szolgáltatás igény-
bevételéhez, ahol ez indokolt, megszervezzük az iskola szol-
gáltatásainak idõrendjéhez illeszkedõ regionális szinten
szervezett közösségi busz és iskolabusz hálózatot.”

Lehetőségek
A településközi együttmûködések társulási formáin

belül megkülönböztethetjük a közoktatási feladat-ellátó
társulást (itt az irányítási feladatokat illetõen jellemzõ az igazgatói és szaktárgyi munkaközösség létrehozása,
illetve a szakfeladatok közös megoldása) és az ennél szorosabb együttmûködést (közös iskola-fenntartást) jelentõ
társulást, ahol a tulajdonjogot az esetek túlnyomó többségében a székhelytelepülés önkormányzata gyakorolja,
vagy maga a társulás (ez 2003-ban az esetek 15%-ában volt jellemzõ).

A települési önkormányzatok egyik legfontosabb kötelezettsége a közoktatási feladatok ellátása, melynek
ellátása átlagosan a település mûködési költségeinek harmadát teszi ki. Emellett a legtöbb kisiskola a korszerû
oktatás személyi feltételeinek nem tud maradéktalanul eleget tenni. Csak néhány a felmerülõ probléma közül:

• Az utóbbi 10-15 évben jelentõsen nõtt a kistelepülések hátránya az oktatás feltételrendszerének
differenciáltsága miatt.
• Nincs minden településen biztosítva a szakos ellátottság.
• A szakos ellátottság romlása miatt az esélyegyenlõség megteremtésének a lehetõsége csökken.
• A települések nagy része nem rendelkezik olyan szakemberekkel, akik a döntések elõkészítését
szakmailag segíteni tudnák.
• A kistelepülések önmagukban nem képesek olyan oktatást nyújtani, amelyre egyébként igény lenne
(pl. mûvészeti nevelés).

Mindezek indokolják, hogy az intézményeket fenntartó önkormányzatok megkeressék azokat a megoldásokat,
amelyek a rájuk bízott gyermekek tanulási és életesélyeit hosszú távon biztosítják.

A közös intézményfenntartásnak az alábbiak a legelterjedtebb formái (néhánynál az elõnyöket és a hátrányo-
kat is kiemeltem):

1. A társult önkormányzatok a közoktatással összefüggõ feladatok koordinálására társulási központot hoznak
létre, egy centrummal.

Elõnyei
• Javul az intézmények mûködésének és irányításának szabályozottsága.
• Lehetõvé válik az önkormányzati társulások számára kiírt pályázatokban való részvétel.
• Az intézményhálózatra vonatkozó térségi fejlesztési koncepció egységessé válik, elkerülhetõk
a párhuzamos, költséges fejlesztések.
• Az intézmények megõrizhetik saját pedagógiai, nevelési programjukat.

Hátrányai
• A jelenlegi struktúrában meglévõ különbözõségek megmaradnak.
• Az anyagi források nem bõvülnek jelentõsen, sõt a koordinációs központ fenntartása kiadást jelent az
önkormányzatoknak.
• A pedagógusállomány összetételében található hiányosságok nem szûnnek meg.
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2. Mindenütt helyben marad az óvoda és az 1-4. évfolyam, az 5-8. évfolyamon pedig egy településre járnak
(át) a tanulók

3. Minden településen megmaradnak az 1-8. évfolyamok, és a tanárokat utaztatják a két (vagy több) intéz-
mény között

4. A teljes 1-8. évfolyam az egyik településen, a másik településrõl átjárnak iskolabusszal vagy helyközi járat-
tal, és megállapodnak, hogy a társult önkormányzat milyen módon járul hozzá a gyerekek utazási költségeihez

Elõnyei
• Könnyebben biztosítható az egyes tantárgyak ellátására a megfelelõ szakos végzettséggel rendelkezõ
pedagógus, ezáltal jobb lehet az oktatás színvonala.
• A megtakarításokkal és a társulással együtt járó normatív támogatás növekedése jelentõs többletforrást
biztosít az önkormányzatok számára.

Hátrányai
• Több, eddig önálló intézmény elveszíti önállóságát.
• Megnövekszik az utazó gyermekek száma.
• A közalkalmazottak egy részének megszûnik a munkaviszonya.

A sanyarú anyagi helyzetben lévõ önkormányzatok számára megoldást jelenthet a kistérségi társulás, hiszen
egyfelõl igénybe veheti azokat a pályázati forrásokat, amelyek hazai és európai uniós forrásokból hívatók le, más-
felõl a gyermekenkénti kiegészítõ támogatások révén jelentõs többletbevételhez juthat. Mindemellett nem cse-
kély elõnye a társulásnak, hogy a társulási forma növelheti az iskolák tanügy-igazgatási, szakmai színvonalát.
Minden változatban megõrizhetõ vagy megteremthetõ az intézmények pedagógiai/nevelési programjaiban fog-
lalt sajátos jelleg, sõt igény szerint készíthetõek olyan tervek is, melyek segítségével megõrizhetõ az iskolák/
óvodák települési kulturális centrum jellege.

Veszélyek, kételyek
A kistérségi társulásoknak nincsen igazi hagyománya Magyarországon. A sikeres társulások létrehozása a ve-

zetõktõl kooperációs készséget követel, továbbá az erõforrások tényleges megosztására kell helyezni a hangsúlyt.
Érthetõ, hogy azok a települések, melyeken már „emberemlékezet óta” mûködik iskola, mennyire nehezen vál-
nak intézményüktõl, számukra nem csupán demagóg szlogen a „van iskola vagy nincs iskola”!

A közoktatási feladatellátást két területen kell biztosítani: intézményfenntartó mikrotársulásokat kell alakítani,
illetve vállalni kell a szakszolgálati feladat-
ellátást. A szakszolgálati feladatellátás vál-
lalása nem okozott gondot a településeknek,
annál nagyobb volt a feszültség az intéz-
ményfenntartó társulások létrehozásával
kapcsolatban. Azon önkormányzatok, me-
lyek mégis vállalják az iskola-összevonást,
azoknak hosszútûrõ képességét is próbára
teszi a települési együttmûködés, melynek
létrejöttében legtöbbször nem az ésszerû-
ség, hanem az ösztönzõk (kényszerítõk) sze-
repe a meghatározó.

Ösztönzõkbõl (értsd: jelentõs anyagi
forrásokkal megtámogatott kormányzati
direktívákból) az utóbbi években nem
volt hiány, a cél szentesítette az eszközt.
Az ösztöke szerepének pontosabb meg-
értéséhez érdemes beleolvasnunk Dr. Vass
György A közigazgatási reformtól a többcélú
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kistérségi társulásig címû tanulmányba: „Vizsgáltuk, hogy milyen módon hozhatók létre ezek a többcélú társulá-
sok. Erre két megoldási lehetõség kínálkozott. Az egyik módja a teljes önkéntességre épül, a társulási szabad-
ság elvének megfelelõen, a másikban törvény írja elõ a létrehozását. Figyelembe véve a legszélesebb szak-
mai körök, a tudományos mûhelyek, az önkormányzati érdekszövetségek véleményét és javaslatait, a kormány
úgy döntött, hogy az utóbbi megoldás elfogadását javasolja az Országgyûlésnek. Beterjesztette az erre vo-
natkozó törvényjavaslatokat, amelyek azonban nem kapták meg a szükséges minõsített többséget.

A reformfolyamat azonban nem torpanhatott meg. […] Az önkéntesség elvén alapuló többcélú kistér-
ségi társulások alakítása erõs ösztönzõrendszer mûködtetését igényli. A 2004. évi költségvetési törvény biz-
tosított elõirányzatot erre a célra, melynek összege 7 milliárd forint.”

Bevezetésre került a pénzügyi szférából jól ismert fajlagos- és hatékonysági mutató, mely teljesítéséhez
köt bizonyos támogatási feltételeket. „Ez a módszer nem nyerte el az önkormányzatok tetszését, nagyon
erõszakos, direkt beavatkozásnak tartják és igyekeznek saját többletforrásaik bevonásával finanszírozni az
iskola fenntartását, nem társulnak, így e szabályozás lényegében a kitûzött cél ellen hat. […] Azok az in-
tézmények, amelyek tudják teljesíteni a mutatókat, továbbra is önállóan mûködhetnek. Azok viszont, ame-
lyek a 2004/05-ös tanévben nem tudják az átlaglétszám 50%-át, majd következõ tanévtõl a 75%-át teljesí-
teni, azoknak társulniuk kell más intézményhez a fenti mutatók figyelembevételével, annak érdekében, hogy
a pénzügyi támogatást megõrizhessék, hiszen ezt fogja támogatni a 2005-ös költségvetés is.”

A jelenleg prognosztizált népesedési folyamatok rendkívül komoly probléma elé állítják a települési ön-
kormányzatokat. A csökkenõ gyereklétszám nyomán a kistelepülési iskolák ellehetetlenülnek, gazdaságos-
ságuk és szakmai hatékonyságuk gyengül – a szakos ellátottság nehezen biztosítható. A gyereklétszám ilyetén
változása magával vonja a központi állami támogatás csökkenését, kevesebb csoport indítására van mód,
így a foglalkoztatott pedagógusok száma is csökken. Kezdetben osztályösszevonásokra, majd az iskola be-
zárására is sor kerülhet. Polónyi István Demográfia és oktatás címû munkájában megállapítja, hogy az esetle-
ges iskolabezárás felgyorsítja a település elnéptelenedését. Továbbá felmerül a színvonalromlás, amely ko-
molyan veszélyezteti az esélyegyenlõséget.

És lehet, hogy a sokat dicsért iskolabusz-program sem csak a várt következményekkel jár? „A társulások
mûködését a pályázat iskolabuszok beszerzésével, mûködtetésük támogatásával (sofõr bére) is segítette. Az isko-
labuszok alkalmazásának korábbi gyakorlata viszont hátrányokkal is járt és jár. A csökkenõ utaslétszám miatt
(hiszen a gyerekek az iskolabusszal járnak), különösen a kisforgalmú szárnyvonalakon a Volán a menetrend sze-
rinti járatait a gazdaságtalan üzemeltetés miatt ritkítja, ezzel még hátrányosabb helyzetbe hozza a lakosságot.”

Ne legyünk naivak: a közoktatást is érintõ közigazgatási reformnak a vidéki magyar társadalom jövõjére
nézve beláthatatlan következményei vannak, olyan következmények, melyeknek hatásait rövidtávon nem
képes orvosolni semmiféle gazdasági reformprogram. Munkámban csupán a belátható feladatokat, lehetõ-
ségeket, veszélyeket és kételyeket fogalmaztam meg. Csupán remélni tudom, hogy hosszútávon nem zsák-
utcának, hanem életképes perspektívának bizonyul a kormányzat törekvése.
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apjainkban a hagyományos oktatási formák öt-
vözése az újszerû módszerekkel állandó napi
téma. Az erdei iskola jó kezdeményezésként se-

gíthet az eredményesebb oktatási, nevelési munka meg-
valósításában. A gyerekek tapasztalva tanulva, az él-
mény és a cselekvés segítségével könnyebben elsajátítják
és könnyebben el is raktározzák a természetben megfi-
gyelt „erdei tananyagot”.

Az erdei iskola valójában egy sajátos, a környezet adott-
ságaira építõ nevelés- és tanulásszervezési egység. A szorgalmi
idõben megvalósuló, egybefüggõen többnapos, a szervezõ intéz-
ménytõl eltérõ helyszínû tanulásszervezési mód, amely során a
tanulás a tanulók aktív, cselekvõ, kölcsönösségen alapuló együtt-
mûködésére épül. A tanítás szorosan kapcsolódik a választott
helyszín környezetéhez. Kiemelkedõ nevelési feladata a környe-
zettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése
és a közösségi tevékenységekhez kötõdõ szocializáció.

A tantermekben bemutatott, tantárgyakra szabdalt
rendszerrel szemben az erdei iskolában az ismeretek
egységes képpé állhatnak össze, megvalósulhat a tan-
tárgyak közötti kapcsolódás. Az alábbiakban bemuta-
tott foglalkozásban fellehetõk az irodalom, az ének, a
matematika, a természetismeret, a földrajz és egyéb tan-
tárgyak elemei is. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet
felépíteni egy „tantermet” a szabadban. Erre adhat kez-
dõ ötletet a következõ ’Égre nyíló tanterem’ foglalko-
zás, amelynek keretében, ha nem is több napos, de 1-2
órás erdei óvodai vagy erdei iskolai foglalkozás kerül
bemutatásra, és ahol az erdõ apróbb zugai nyújtják a
tanulás kereteit, színterét.

A foglalkozás megvalósítható a várostól távoli ter-
mészeti környezetben vagy akár a város szívében is,
mondjuk egy parkban, amely fokozott védettséget él-
vez, és amely valamelyest az emberi beavatkozás elõtti
természetes állapotokat õrzi. Egy ilyen kiválasztott te-
rületen az intézményi környezeti nevelésbe is beépít-
hetõ 1-2 órás erdei óvodai vagy iskolai foglalkozás életre
szóló élményt nyújthat az óvodások és az általános is-
kolák alsó tagozatos gyermekei számára. A bemutatásra
kerülõ, tudatformáló erdei óvodai és iskolai program a
természeti környezet megismertetését célozza meg. A
kertünk végében lévõ probléma a legalkalmasabb a
gyermekek környezeti tudatosságának fejlesztéséhez. A

saját hellyel való lelki azonosulás, a hely magáénak val-
lása a közösségi érzés, tudat, a gondoskodás, a védelem
attitûdjét alakíthatja ki. Felébredhet az a felelõsségér-
zet, amely arra ösztönzi a gyermekeket, hogy jobban
vigyázzanak környezetükre. A gyerekekkel való foglal-
kozás során hangsúlyoznunk kell, hogy a környezeti
problémák komplexek, a természetben minden minden-
nel összefügg és kölcsönhatásban áll, ezért is fontos a
személyes (helyi) érintettség. Csak úgy lehet elérni a
globális gondolkodást, ha a lokális problémák szûrõjén
láttatjuk azokat. Csak annak van igazán nevelõ hatása,
ha személyesen érinti a gyermekeket az „itt és most”.
Tudatosítani kell, hogy az ember nem mindenható ura,
hanem része és jó sáfára lehet csak a természetnek.

Az egy-két órás interaktív, zenés, drámapedagógiai
módszerekre épülõ bemutató program tehát az ’Égre
nyíló tanterem’ címet kapta. A foglalkozás során a gyer-
mekek játékos módon ismerkedhetnek meg az adott
erdõrészlet növény- és állatvilágával. A foglalkozás alatt
a gyermekek ügyes kézmûvesek által készített, a köz-
vetlen természeti környezetünk értékeit felvonultató
apró emléktárgyakat kapnak ajándékba (kékfestõ tarisz-
nyákat, ujjbábokat, fazekas medálokat).

A program lépésekben:
1. Zöld katica énekének megtanítása gitárral (a fog-

lalkozás alatt végig a gyermekeket egy kézre köthetõ
plüss katica kalauzolja. Õ mutatja be a terület termé-
szeti értékeit, vele beszélgetnek a gyermekek)

„Elindul a pettyes katicabogárka, megnézi, mi újság a
kerek világban, hívja a gyöngyvirág, hívja a vadrózsa, ide
is, oda is bekukkant egy szóra. Nagybajuszú cincérek sétálni
mennek, tóparti szúnyogok kalapot emelnek, estére elalszik
katicabogárka, éjjeli pillangó hazatalicskázza.”

2. Tarisznyák kiosztása (kis tarisznyák vagy táskák,
zacskók kiosztása, amelyekbe a gyermekek az erdõ kin-
cseit gyûjtik)

3. A katica közli a gyerekekkel, hogy „ez egy elvará-
zsolt erdõ, ahol királyok laknak, koronás királyok, csak el-
bújtak az erdõben. Vajon kik lehetnek õk, és hol vannak?” A
gyermekekkel megbeszéljük, hogy a királyok nem má-
sok, mint a fák, amiknek a koronája valójában a zöld
lombkorona, amely mindegyik esetében más és más.

A környezeti nevelés praktikái és fortélyai II. rész
’Égre nyíló tanterem’

Dr. Botos Barbara

N
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Ekkor elindulunk a kincskeresõ túrára, és egyenként
megismerkedünk a koronás királyokkal. Mindegyiknek
megnézzük a kérgét (akár kéregrajzokat is készíthe-
tünk), összegyûjtjük és a tarisznyába helyezzük a földre
hullott leveleket, terméseket. Minden király mesélhet
valamit magáról. Például a gyertyánfától megtudhat-
juk, hogy nagyon kemény, nem hiába készítenek kap-
tafát a fájából. Messzirõl felismerhetõ csavarodott tör-
zsére pedig az erdészek az ormós kifejezést használják.
A juharfának ezzel szemben puha fája van, könnyû is
faragni, és pl. fakanalakat készítenek belõle. De könnyen
felismerhetõ a propellerszerû ikerlependék termésérõl
is. A platánfa az egyetlen fa, amelynek a törzse nem
kérgesedik. Mindig levedli a tarka kérgét, mint egy kis-
gyermek, amelyik kinövi a ruháját, majd újat növeszt.
A nyírfa kérgét régen papír helyett használták, és a belsõ
oldalára leveleket, feljegyzéseket írtak, szív alakú leve-
lei pedig apró csengõkként zendülnek meg, ha megrá-
zunk egy ágat. Össze lehet hasonlítani a csertölgy boly-
hos makkját a kocsányos vagy a kocsánytalan tölgy
csupasz makkjával, de mesélni lehet arról is, hogy a leg-
szebb és legértékesebb faragott bútorokat tölgyfából
készítik. Ezután kiválasztjuk a legdélcegebb királyt, azaz
a legmagasabb fát, és a magasságmeghatározáshoz a jól
ismert vonalzós mérés, vagy egy kisgyermek magassá-
gának a fára történõ többszörös mérése lehet eszköz
(megbeszéljük a gyermekekkel, hogy az adott kisgyer-
mek messzirõl odamérve hányszor ’férne’ fel a fára, te-
hát a fa hány Péter magas vagy hány Kata magas). Ez-
után megkeressük a legöregebb királyt. A legöregebb
király általában a legvastagabb törzsû fa. Meg lehet
határozni a fák vagy az ágak korát. A fák korának meg-
határozásához megközelítõ eljárás az, hogy általában
annyi éves a fa, ahány cm az átmérõje. Az egyes ágak

korát is könnyen meghatározhatjuk, mivel évenként
növesztenek új hajtásokat, azaz minden faág elágazása
egy-egy újabb évet jelöl. A kisebb gyermekek esetében
a fiatalabb és az öregebb fák, azaz a hercegek és az öreg
királyok átölelésével hasonlíthatjuk össze a különbözõ
korosztályú fákat.

4. Ekkor következik a ’Levelet kaptatok a fáktól’
játék. A katica egyenként nagy borítékokat ad át a gyer-
mekeknek, amelyeken címzettként a gyermekek szere-
pelnek. Minden egyes borítékban egy-egy megismert
koronás király, azaz fa préselt levele és termése találha-
tó. Egyenként kibontjuk a borítékokat, kivesszük a fa-
leveleket és a terméseket, és minden gyermeknek fel
kell mutatnia a tarisznyájából ugyanazt a levelet és ter-
mést. Ekkor kereshetünk a közelben egy olyan fát,
ahonnan a levél érkezett, azaz megkeressük a feladót,
és az egész csapat odamegy. A tarisznyában összegyûj-
tött levelek közötti keresgélés és a levelek beazonosítása
jól szolgálja a rögzítés, azaz az elmélyítés célját. Ezután
megbeszélhetjük, hogy kinek melyik fa vált a kedven-
cévé és miért.

5. Ekkor továbbindulunk a következõ állomásra,
amely lehetõleg Északra legyen, hogy a kisebbekkel a
fák mohás oldala irányában haladva tájékozódjunk. A
nagyobbakkal egyéb iránymeghatározási módszerekrõl
is szót ejthetünk, pl. az óramutatós módszerrõl.

6. A következõ célállomáson mimikri játékot ját-
szunk. Az elvarázsolt erdõben nemcsak koronás kirá-
lyok és hercegek élnek, hanem alattvalók is, csak õket
nem látjuk, mert elbújtak a fák között. Ennek illuszt-
rálására különbözõ színû cérnagombolyagokat rejtünk
el az avarban, és megkerestetjük azokat a gyermekek-
kel. A gyermekek elõször mindig a rikító színû gom-
bolyagokat találják meg, és csak a legvégén bukkan-
nak rá az avarba beolvadó zöld, barna vagy szürke színû
gombolyagokra. Így rejtõzködnek az állatok is, hogy
beolvadnak a környezetükbe. Ez a mimikri jelensége.
Ezzel a játékkal ismertetjük meg a gyermekekkel az
’alattvalók’ rejtõzködési titkait. A játék végén apró, ál-
latokat ábrázoló ujjbábokat osztunk ki a gyermekek
között, lehetõleg 3-4 félét, hogy csapatokat alkothas-
sunk velük.

7. Ekkor továbbmegyünk a nyomkeresõ állomásra.
A gyermekeket a bábok segítségével csapatokra oszt-
juk, majd az elrejtett alattvalók, azaz az állatok képeit
kell megkeresniük az avarban. A legtöbb állatképet
összegyûjtõ csapat megtapsolása után különféle szem-
pontok alapján (gerincesek, nem gerincesek, repülõ,
nem repülõ állatok stb.) csoportosítjuk az állatokat,

Az Ókollégium mellett lakott Petõfi Sándor 1841-1842-ben.
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majd beszélgetünk róluk. Õk is az életközösség fontos
részei. Együtt alkotják a növényekkel az erdõt.

8. A következõ állomáson a harkály titkának a fel-
kutatása következik. A gyermekek kopogtató léc segít-
ségével elsajátítják a harkályok mesterségét. Minden
gyermeket játékosan beíratunk a harkályiskolába. A
kopogtatóléc nem más, mint egy kétrétegû palalemez,
a hátsó lemezben nagy lyukak vannak kivágva, ame-
lyek egy-egy zsíros (odarajzolt) kukacot rejtenek. Az elsõ
lécen történõ kopogtatással kell megtalálni a kukaco-
kat, anélkül, hogy a gyermekek látnák a hátsó lemezt.
A kopogtatásnál mindig a kongó hang jelzi az üreget,
innen tudják a harkályok, hogy ott zsíros kukaczsák-
mány vár rájuk. Ha figyelmes hallgatással rámutatnak,
hogy hol vannak a kukacokat rejtõ üregek, ki is járták
a harkályiskolát. Ezután még megemlíthetjük, hogy
tavasszal, a párzás idején a harkályok nagyon intenzí-
ven kopogtatnak a fák törzsén, de ezt nem élelemszer-
zés céljából teszik, hanem a párjuk odacsalogatásáért.
Ezt hívják dobolásnak.

9. Továbbsétálunk, és a katica mesél arról, hogy az
erdõnek vannak egyéb ajándékai is, pl. a csend, amely
nyugtató hatású mindenkire. Csukott szemmel hango-
kat keresünk, majd hangtérképet készítünk a gyerme-
kekkel egy térjáték keretében. Minden gyermek meg-
személyesít egy-egy hang- vagy zajforrást, és a térbeli
tereptérképen beáll oda, ahonnan hallotta a hangot. A
fák levelének a zörgésébõl pl. megtudhatják, honnan
fúj a szél.

10. Ekkor további kincseket keresünk. Az erdõben
más a hõmérséklet is (a nagyobbakkal hõmérõvel is
megmérhetjük), mivel az erdõ árnyékot ad, a levegõ a
növények párologtatása miatt pedig nedvesebb.

11. Az erdõ táplálékot is ad. Bemutatjuk és meg-
kóstoljuk az erdõ ehetõ kincseit is (galagonya, csipke-
bogyó, húsos som stb.)

12. Az erdõnek sajátos illata is van. Érdemes min-
dent megszagoltatni a gyermekekkel (avart, leveleket,
a fák törzsét, gyümölcsöket stb.), majd beszéljünk ar-
ról, hogy az erdõ megszûri a szennyezett, poros és el-
használt levegõt, továbbá oxigént termel, ezért nagyon
jót tesz a légzõszervi betegeknek és mindenkinek az erdõ
friss levegõjének a belélegzése. Csináljunk itt a gyere-
kekkel légzõgyakorlatokat!

13. Az erdõtalaj tisztító hatásának a bemutatása
következik a következõ állomáson. Vegyünk egy töl-
csért, rakjuk teli földdel, majd elõzetesen egy átlátszó
palackba rakott koszos, homokos, földes vizet öntsünk
át rajta. A tölcsérben lévõ föld átszûri a koszt, és a töl-

csér alján kristálytiszta víz folyik ki, amelyet átlátszó
üvegpohárba gyûjtve bemutathatunk. A kísérletet las-
san kell csinálni, hogy az átzúduló víz miatt ne sárten-
ger ömöljön a pohárba. A tölcsér aljába tett apró vat-
tadarab segítségével ez megakadályozható.

14. Az erdõnek vannak azonban ellenségei is! Van-
nak nem õshonos, azaz nem endemikus, hanem betele-
pített fafajok, amelyek az õshonos fafajtákat kiszorít-
ják. Ilyen az ecetfa vagy az akác. Mutassuk be õket is a
gyermekeknek! De beszélhetünk a selyemkóróról vagy
a muflonról is, amelyek hasonló károkat okozhatnak.
Mindazonáltal a koronás királyokra leselkedõ legna-
gyobb veszély az EMBER!

15. Ekkor a gyermekeknek egy segítségkérõ leve-
let kell megkeresniük. Az egyik fára egy égetett szélû
levél van felakasztva, amelyre a következõ képek és az
S. O. S. morzejel van rárajzolva:

Megbeszéljük a gyermekekkel, hogy mire akarják
felhívni a képek a figyelmet (környezetszennyezés, sze-
metelés, indokolatlan fakivágás stb.), megtanuljuk kö-
zösen az S. O. S. jelzést, majd mivel az erdõ segítséget
kér, a következõ zárójátékkal a segítségére sietünk.

16. A következõ állomáson a gyermekeket az ujj-
bábok segítségével ismét csoportokra osztjuk, majd
mágneses bottal a tönkretett erdõbõl (ami egy nagy
karton- vagy gumilap) át kell menteni madarakat, bo-
garakat a tiszta, ép erdõrészletbe. A mágneses horgász-
bot nem más, mint egy-egy fapálca, amelynek a végén
egy madzagon egy kindertojás mûanyag félgömbjébõl,
valamint egy mágneses lapocskából és gyurmából ké-
szített fej található. Az átmentendõ állatok két azonos,
összeragasztott képbõl állnak, amelyek közé gémkapocs
van beragasztva, így könnyen felemelhetõk a mágneses
horgászbottal. Az összes állatot leggyorsabban átmentõ
csapatot megtapsoljuk, majd egy katicás kerámia- vagy
papírérmét akasztunk mindenkinek a nyakába az erdõ
lakóinak a megmentését megköszönve.

17. Ezután a Zöld katica búcsúzik, elismételjük az
éneket. Összefoglaljuk a látottakat és hallottakat, és
megbeszéljük, hogy mit is jelent az a bölcs mondás,
hogy

az erdő ember nélkül élhet,
de az ember erdő nélkül sosem!

PEDAGÓGIAI MÛHELY
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A protestáns árvanevelés a 19-20. század fordulóján
Géra Eleonóra

A neopietizmus és az első jótékony egyletek

 19. század elején a nagyvárosok kialakulásával
egy idõben jelentkeztek a fejlõdés árnyoldalai. A
városba települt szegények kikerültek a rendi tár-

sadalomra jellemzõ sajátos közösségi védõhálóból (család,
rokonság, szomszédság, földesúr), az egyház támogatásá-
ra sem számíthattak. Helyzetüket súlyosbította, hogy az
újkori társadalom a szegénységet a korábbi évszázadoktól
eltérõen egyéni állapotnak, a morális süllyedés következ-
tében fellépõ szégyenletes dolognak ítélte. A hatóságok
elsõsorban adminisztratív, rendészeti kérdésnek tekintet-
ték a nyomor felszámolását, ezért valódi eredményeket nem
értek el. Így a társadalmi modernizációs folyamatok nyo-
mán fellépõ szociális kihívásokra a válasz csaknem kizáró-
lag egyesületi formában jelentkezett. A korszellem jegyé-
ben a társadalom elsõsorban a munkaképtelenekrõl, vagyis
a gyermekekrõl, aggokról, betegekrõl gondoskodott. A
keresõképes felnõtteket tanfolyamokon, foglalkoztató
mûhelyekben próbálták meg „munkára nevelni”.

A neopietizmus fogalmát sokszínûsége miatt máig
lehetetlen pontosan meghatározni, korszakonként, orszá-
gonként, sõt szerzõnként mást értenek alatta (Johannes
Wallmann). Általánosságban elmondható, hogy az újkori
urbanizáció és kísérõjelenségei hozták létre. Azokon a te-
rületeken (angolszász, német) bontakozott ki elõször, ahol
munkások, városi szegények éltek nagy számban. Célja a
vallási élet individualizálása, bensõségessé tétele. Mivel a
személyes tapasztalaton alapuló egyéni vallásosság kiala-
kítására törekedtek, felülemelkedtek a dogmatikai vitákon,
együttmûködésre ösztönözték az evangélikusokat és a re-
formátusokat. Mindennél fontosabbnak tartották az erköl-
csi nevelést, melyet munkával, hasznos tevékenységek vég-
zésével kötöttek össze. Túlzásba vitt kegyességük, bizonyos
fokú elzárkózásuk miatt azonban számos támadás érte az
irányzat követõit.

A magyar fõváros pár évtizeddel késõbb a nyugat-eu-
rópai városokhoz hasonló utat járt be. Az elsõ két jóté-
kony asszonyegyletet 1817-ben alapította József nádor
második felesége a nyomor orvoslására. Elhunyta után az

evangélikus Mária Dorottya, a harmadik feleség irányítása
alatt, a körülötte csoportosuló protestánsok aktívan részt
vettek a pesti egyesület munkamódszerének kidolgozásá-
ban. A nádorné udvarában többféle kegyes irányzat kép-
viseltette magát, a kisebbségi helyzetbõl fakadó közös ér-
dekek összefogásra ösztönözték õket, ezt erõsítették késõbb
az uniós törekvések és a közös teológiai akadémia alapítása.
1841-ben a fõhercegné kérésére telepedett le Magyaror-
szágon a Skót (Zsidó)Misszió, vasárnapi iskolát nyitottak,
evangélizáltak, segítették a szegényeket.

Országos Protestáns Árvaegylet és Árvaház1

 Pest-Buda protestáns lakossága elõször a felekezete-
ikhez tartozó árvák sorsát igyekezett rendezni, akiket egyik
városi árvaház sem fogadott be, ha mégis felvették õket
más felekezetek, az korábbi vallásuk feladását jelentette.
A nádorné legbensõbb körébe tartozó budai- és a pesti
evangélikus lelkészek kezdeményezésére alakult az Evan-
géliumi Árvaápoló Egylet (késõbb Országos Protestáns
Árvaegylet), melynek alapításában fontos szerepet játszot-
tak a német anyanyelvû reformátusok is. Kezdetben a gyer-
mekek neveltetése a Skót Misszió hatására szigorú pietikus
szellemben, német nyelven folyt. Az árvaháznak ekkor még
nem volt saját iskolája, a növendékek a Skót Misszió isko-
lájába jártak, az értelmi nevelésnél fontosabbnak ítélték a
valláserkölcsi nevelést, a növendékeket cselédnek, iparos-
tanoncnak szánták.

A 19. század második felében a pesti teológián a libe-
rális irányzat került túlsúlyba, a kiegyezés környékén eb-
ben a körben is megfogalmazódott az egyház belsõ meg-
újításának igénye. A liberális teológia követõi a hit és a
tudomány összeegyeztetésétõl várták az áttörést. Legismer-
tebb képviselõik, Ballagi Mór és Hornyánszky Viktor, ba-
ráti körükkel együtt támogatásra érdemesnek ítélték az
Árvaápoló Egyletet, ezért csatlakoztak. A kezdetektõl hely-
telenítették a túlzottan kegyes nevelést, a német nyelvû-
séget, ezért a Skót Misszió befolyásának korlátozására
törekedtek. Az új belépõk, akiknek anyagi helyzete, tár-
sadalmi befolyása a munka kiterjesztésének reményét sej-
tette, néhány év alatt kiszorították a tagok közül a

1 Géra Eleonóra: Az Országos Protestáns Árvaegylet és árvaháza. In: Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar fõváros
reformátusságáról. (továbbiakban: Reformátusok Budapesten) Szerk.: Kósa László. Bp., 2006. Argumentum-ELTE BTK
Mûvelõdéstörténeti Tanszék. II. köt. 917-942. o.
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neopietizmus híveit. 1874-ben br. Kochmeister Frigyest
választották egyleti elnökké, aki igyekezet a társadalom
minél szélesebb rétegeit, fõként a középrétegeket, támoga-
tónak megnyerni. E célból javasolta a védasszonyi tisztség
létesítését, melyet elsõként gr. Teleki Sándorné töltött be.

A korábbi évek kudarcai után az új egyleti elnök
Brocskó Lajos személyében pedagógiai képesítéssel rendel-
kezõ árvaatyát állított az intézmény élére. A volt növendé-
ket belépése elõtt az elnök svájci tanulmányútra küldte.
Brocskó Lajos az itt tapasztaltak alapján vezette be késõbb
(1881), hazánkban egyedülálló módon, a koedukált neve-
lést. Az árvaház végérvényesen magyar lett, elemi iskolát,
vasárnapi iskolát állítottak fel, nagy figyelmet fordítottak
a gyermekek értelmi- és hazafias nevelésre. Skandináv min-
tára beillesztette a tananyagba az úgynevezett szlöjd-okta-
tást: a gyermekek „a munkával munkára nevelni” mottó
jegyében hasznosan tölthették a szabadidejüket és kézügyes-
ségüket is fejleszthették. A fiúk a foglalkozásokon elsajá-
títhatták a gyalu használatát a leányok pedig varrni ta-
nultak.2  Brocskó Lajos a kor árvaházi pedagógiájának
megfelelõen nagy súlyt helyezett a növendékek testi neve-
lésére, az egészség megõrzésére irányuló intézkedései (reg-
geli hideg zuhanyfürdõ, téli egyórás séták szobai ruhában
stb.) megfeleltek a divatos hidegvízkúrák elõírásainak.
1890-tõl kezdve az intézmény nyáron vidékre költözött.

Brocskó Lajos kinevezése után nem sokkal az árvaház
új épületbe (Rózsák tere) költözött és a növendékek lét-
számát száz körülire emelték (kb. a fele református, fele
evangélikus), sõt idõnként a 110-120 fõt is elérte. Az in-
tézménybe elsõsorban a társadalom középrétegeibe tartozó
szülõk (lelkészek, tanárok, tanítók) gyermekeit vették fel,
az elemi iskola elvégzése után az Árvaegylet középiskolai
tanulmányaik alatt is gondoskodott a legtehetségesebb
növendékekrõl. A szegényebb egyháztagok gyermekeit
vidéki protestáns árvaházakban helyezték el (Rozsnyó évi
15 fõ, Torzsa évi 10 fõ, Locsmánd évi 2 fõ), illetve 7-8 gyer-
mek nevelését kisújszállási családokra bízták. Bõ egy évti-
zed után az intézeten kívüli neveltetés gyakorlatával, fõ-
ként a vidéki intézetekben tapasztalt hiányosságok miatt,
felhagytak. Fennmaradását a századforduló környékén
többségében evangélikusok által tett nagy alapítványok
biztosították, így az elsõ világháború kitörésekor már te-
kintélyes ingatlanvagyon felett rendelkeztek. Az árvahá-
zat ötvenkilenc évig irányító Brocskó Lajos után Nikelszky
Zoltánt kérték fel az igazgatói feladatok ellátására.3

Nikelszky igazgatósága alatt (1931-megh. 1936) a leg-
újabb pedagógiai követelményeknek megfelelõen moder-
nizálta az árvaházi nevelést. Reformintézkedései azonban
nem jelentettek szakítást az intézet nevelési rendszerével,
sem szellemiségével, hanem a magas színvonal folytonos-
ságát biztosították. Az 1930-as évek elején bekövetkezõ
gazdasági válságot, illetve a késõbbi nehéz esztendõket
Nikelszky Zoltán takarékossági intézkedései, illetve a ja-
vaslatára létrehozott balatoni nyaraló bérbeadásával vészel-
ték át. Az Országos Protestáns Árvaház egészen az álla-
mosításig megõrizte jó hírét, a kevés, elitképzést vállaló
egyesület közül mindvégig a legnagyobb maradt.

Belmissziós alapítású egyletek
és gyermekvédelmi munkájuk

 A német területen divatos, neopietizmus gondolat-
körébõl táplálkozó, J. H. Wichern nevével jelzett belmisszió
elsõ követõi a német ajkú reformátusok közül kerültek ki
a magyar fõvárosban. Tevékenységük azonban, elsõsorban
a nyelvi korlátok következtében, a magyar ajkú reformá-
tusok elõtt ismeretlen maradt. A belmisszió a század utolsó
két évtizedében Szabó Aladár tevékenysége nyomán bon-
takozott ki szélesebb körben Budapesten újabb lendüle-
tet adva ezzel a protestáns jótékony munkának. Rövid idõ
alatt – fõleg református kezdeményezésre – számos egye-
sület alakult a különbözõ belmissziói munkaágak végzé-
sére. A Skót Misszió Hold utcai termében tartott magyar
nyelvû evangélizáló istentiszteletek hölgytagjainak biblia-
magyarázattal egybekötött varróóráiból nõtt ki a Szilassy-
és a Szabó-házaspár kezdeményezésére a Lorántffy Zsu-
zsanna Egyesület. A nagy múltra visszatekintõ protestáns
szabadelvûek hitvesei, leányai a századfordulóra többségbe
kerültek az egyesületben. Nem túlzás azt mondani, hogy
az új alakulat az Országos Protestáns Árvaegylet nõi test-
véregyesületévé vált, hiszen a vezetõséget nem egy eset-
ben ugyanazok a házaspárok alkották (pl. Szilassy Aladárné
a nõegyesület elnöke, férje az OPÁ alelnöke, Szõts Farkasné
pénztáros, férje az OPÁ pénztárosa). A közjó elõmozdítása
érdekében a protestáns elit hölgytagjainak szinte köteles-
ségévé vált a jótékonyság, a nõi lélekhez illõ anyai-gyá-
molítói tevékenységek családon kívüli gyakorlása. Az
elvárásoknak megfelelõen ugyanabból a református-evan-
gélikus körbõl kerültek ki a rokon célú egyesületek jóté-
kony hölgyei, a tagság késõbb nem egyszer a következõ

2 A szlöjd a pedagógusok tiltakozása miatt nem tudott beilleszkedni az árvaház oktatási rendszerébe, végül az elsõ világháború
éveiben megszûnt.
3 Brocskó Lajos igazgatói mûködése alatt az intézetben nevelkedett gyermekek létszáma meghaladta a kétezer fõt.
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nemzedékre hagyományozódott. Példaként Hegedûs
Sándorné Jókay Jolán, Tisza Kálmánné és Tisza Istvánné
tevékenységét említeném, akik alapító tagként, illetve év-
tizedekig választmányi tagként részt vettek az Országos
Protestáns Árvaegylet, a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület
és a Nagypénteki Református Társaság munkájában, il-
letve fõvédnöki feladatokat láttak el.

A Lorántffy kisebbségbe került kegyes szemléletû ala-
pítói lassanként elszakadtak az úri többségtõl, az áthidal-
hatatlan nézeteltérések lehetetlenné tették a közös mun-
kát, ezért 1903-ban Szabó Aladár vezetésével létrehozták
a Bethániát. Sokan kiléptek a Lorántffy vezetõségébõl, pél-
dájukat fõként a Hold utcai prédikációk hatására megtért,
az úri közép alsó határaihoz közel álló reformátusok és
evangélikusok követték. Az új, kegyesebb egyesület tag-
jai – köztük számos teológiát végzett – nagyobb hang-
súlyt helyeztek az evangélizálásra és a szegények gondo-
zására, de szigorúságuk miatt egyszersmind bizonyos
mértékû elzárkózás jellemezte õket. A német-diakonissza-
ügy válsága a Bethesdában arra indította Szabó Aladárt,
hogy a diakonisszaintézmény elkötelezett, egyébként a re-
formátus egyházon belül különbözõ lelki irányzatokat kép-
viselõ híveit egybegyûjtse, s megalapítsák a Filadelfia Di-
akonissza Szövetséget (1906-tól egylet).

A Lorántffy egylet tagjai az elsõ években hétköznap-
okon úgynevezett munkaórákon hasznos tevékenységre
tanították a IX., a VII. és az V. kerületek szükséglakásai-
ban élõ kétszáznál is több iskolás korból már kinõtt, de
még nem dolgozó gyermeket. Emellett egészen az 1930-
as évekig nagy létszámú vasárnapi iskolákat mûködtettek,
leányköröket szerveztek. Évente 15-20 árvát neveltettek
vidéki nevelõszülõknél, továbbképzésükre cselédképzõ-in-
tézetet hoztak létre (megszûnt 1909-ben).

Nagypénteki Református Társaság4

A 19. század végére egyre nagyobb problémát okozott
az utcán csellengõ kiskorúak elhelyezése, akiket, ha bûnt
nem is követtek el, a hatóság bûnözõként kezelt. 1892-
ben Kiss Áron pedagógus több református hittársával a sze-
gény sorsú, züllés veszélyének kitett gyermekek megmen-
tésére hozta létre a Nagypénteki Református Társaságot.
A tagság a többi belmissziós egyesület tagságát alkotó, szo-
ciálisan érzékeny körbõl szervezõdött, akiknek szerény jö-
vedelme behatárolta anyagi lehetõségeiket. Úgy tûnt, ha
eredménytelenségük miatt nem mondják ki a feloszlatást,

tevékenységi körük a több tucatnyi jótékony egylethez ha-
sonlóan természetbeni adományok és lelki vigasz nyújtá-
sára korlátozódik. Több év sikertelenség után belátták, hogy
anyagi helyzetük megváltoztatására csak akkor lehet re-
mény, ha a társadalom egy köztiszteletben álló tagját kérik
fel a közremûködésre. Választásuk Jókai Mór unokahúg-
ára, Hegedûs Sándornéra esett, aki a politikai-születési arisz-
tokrácia hölgyeibõl nõi választmányt szervezett. A hölgyek
lelkes munkájának köszönhetõen az egyesületi tagság rö-
vid idõ alatt a többszörösére nõtt. A Társaságban gyorsan
többségbe kerültek a filantróp-szabadkõmûves érzelmûek,
bár a protestáns dominancia megmaradt, más vallású em-
berbarátok is képviseltették magukat (pl. br. Hirsch Mór,
gr. Almásy Dénesné). Az egyesület nevében a református
megjelöléssel magyarságukat, hazafias érzelmeiket akarták
kifejezni. A kegyes alapítók a jó ügy érdekében átenged-
ték az irányítást az új belépõknek, s a háttérbe húzódtak,
vagy kiléptek. 1899-ben rendezõként részt vettek a buda-
pesti Nemzetközi Gyermekvédelmi Kongresszuson, ahol
az egyik legfontosabb téma a szüleik alkalmatlansága vagy
szegénysége miatt züllés veszélyének kitett gyermekek ol-
talmazásának módszertana volt, melynek megvalósítását
kimondottan egyesületi feladatnak tartották. Mindenki
egyetértett abban, hogy az elítélt gyermekeket a veszélyez-
tetettekkel vegyíteni nem szabad, nevelésükre a javítóin-
tézetek nem alkalmasak. Szigorított intézet helyett speciá-
lis védõ-nevelõ intézményekben, azaz szeretetotthonokban
lehet eredményt elérni, gondos valláserkölcsi neveléssel és
állandó foglalkoztatással. A saját intézet felépítése a gyer-
mekvédelem irányába elkötelezett Széll-kormány5  (keres-
kedelmi minisztere Hegedûs Sándor) hatalomra kerülésé-
vel vett nagy lendületet, az állami támogatással létrehozott
budaörsi intézet 1900-ban nyitotta meg kapuit. Az ott-
honba a gyermekvédelmi törvényekbõl egyelõre kimaradt,
veszélyeztetett iskolaköteles gyermekeket vették fel. A fel-
vételi rangsort rászorultság szerint, és nem vallási alapon
állapították meg, de a gyermekek többsége református volt.
A növendékeket kertésznek, iparostanoncnak, illetve ház-
tartási alkalmazottnak képezték ki. Az elsõ huszonöt év-
ben 309 árva vagy félárva gyermeket neveltek a budaörsi
intézetben, közülük 189 fõt saját költségen.

A tagság elöregedése, az érdeklõdõ fiatalok hiánya,
illetve az elsõ világháború után talán a szabadkõmûves-
séggel szemben tanúsított ellenszenv hatására támogatói
körük egy szûkebb fõvárosi értelmiségi csoportra kor-
látozódott. Az 1930-as évektõl kezdve bevezetett  szigorú
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4 Géra Eleonóra: Nagypénteki Református Társaság. In: Reformátusok Budapesten. II. köt. 1049-1076. o.
 5 A Széll-kormány nevéhez fûzõdik az elsõ magyarországi gyermekvédelmi törvény kiadása és az állami gyermekmenhelyek felállítása.



27

takarékossági intézkedések, valamint az árvaházi személy-
zet minimalizálása hatással volt a nevelés színvonalára.

A Filadelfia és a Lorántffy árvaházai 6

A Filadelfia és a Lorántffy kisebb, családiasabb jellegû
árvaházait vidéken állította fel, intézményeikben egy ki-
vételével7  kizárólag nevelõmunkát folytattak, a gyerme-
kek a helyi iskolákat látogatták. A Filadelfia pestújhelyi
árvaházában 20 gyermeket, gödöllõi otthonában évente
25-30 leányt nevelt három testvér. Raviczky Mária testvér
kezdeményezésére a Szolnok-Doboka megyei Szentmátén
internátust hoztak létre a szórványban élõ, elrománoso-
dás veszélyének kitett erdélyi református leányok nevelé-
sére. 1943-ban 53, a következõ évben pedig 70 szegény
leányt vettek pártfogásba, akik a házkörüli munkák alap-
jait az intézmény gazdaságában sajátíthatták el. Az inter-
nátust 1944 õszén a háborús események miatt hagyták el
a testvérek. A Filadelfia 1943-ban nyitotta meg kõszegi
árvaházát, ahol a Szombathelyi Gyermekmenhelyrõl be-
utalt 30-35 református, jól tanuló leányt neveltek a test-
vérek. 1943-ban vette át a Filadelfia a Jó Pásztor noszvaji
szeretetotthonának vezetését. Az intézetben a faji törvé-
nyek által megkülönböztetett, üldözött gyermekek talál-
tak menedékre. A Filadelfia diakonisszái a második világ-
háború után a legrászorultabbak, vagyis a menhelyre került,
hiánybetegségekben szenvedõ (fõként angolkóros) csecse-
mõk nevelésére hozták létre új otthonukat. Az intézményt
1947-ben Ceglédre költöztették, ahová ideiglenesen nehéz
helyzetbe került szülõk gyermekeit is befogadták.

A Lorántffy testvérei az új családra legkevésbé számít-
ható tizenkét év feletti leányokat helyezett el sajósenyei
intézetében. Az árvák nevelését az egyesület fõvárosi kór-
házának juttatott hálapénzekbõl finanszírozták.

Az Országos Református Szeretetszövetség árvaházai8

A belmisszió eszméit Magyarországon, a hivatalos egy-
háztól többé-kevésbé függetlenül, a gyakran egyházkriti-
kai beállítottságú egyesületek honosították meg. Az egy-
házi vezetõk nem egyszer ellenséges érzülettel viszonyultak
hozzájuk, s a gyülekezetek egységének megbontásával, a
szektásodás elõkészítésével vádolták õket. A 20. század elsõ
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két évtizedében azonban a hivatalos egyház viszonya a
belmisszióhoz lassanként megváltozott. Ebben nagy sze-
repe volt Tisza István miniszterelnöknek (Dunántúli Egy-
házkerület fõgondnoka), aki feltételezésem szerint a
Lorántffy Zsuzsanna Egyletben szerzett tapasztalatai alap-
ján a belmissziót alkalmasnak ítélte a felgyülemlett társa-
dalmi feszültségek enyhítésére.  A Dunamelléki Egyház-
kerületben hosszas elõkészületek után, végül Ravasz László
püspöksége alatt (1922) állították fel a missziói bizottsá-
got a belmissziói tevékenységek nyilvántartására és össze-
fogására. A bizottság a püspök programjának megfelelõ-
en összekötõ szerepet játszott a belmissziós társadalmi
egyesületek és a hivatalos egyház között, elõbbieket az
egyetemes egyházi célokkal megegyezõ irányba terelte,
késõbbi egyháziasításukat készítette elõ. Hamarosan kö-
vette a példát az Egyetemes Konvent, mely az egyházke-
rületeket, egyházmegyéket és az egyházközségeket is
missziói bizottság felállítására kötelezte. Az 1930-as évek
elején minõségi változást jelentett a missziói szabályren-
delet, majd a törvény, melyek a missziói feladatokat az egy-
ház törvényesen szabályozott munkái közé iktatta.

Kiss Ferenc teológiai tanár ebben a légkörben kezdett
hozzá 1931-ben az egyháziasítás gyakorlati megvalósítá-
sához, s a központilag irányított egyházi szeretetmunka
alapelveinek kidolgozásához. Az Országos Református Sze-
retetszövetségre (ORSZ) mint gyûjtõegyesületre hárult a
kisebb-nagyobb egyháztársadalmi egyesületek összefogása,
a központi irányítás és az ellenõrzés megvalósítása, a gyûj-
tési mechanizmus modernizálása és kiterjesztése, majd idõ-
vel a jól mûködõ intézményhálózat átadása a feladathoz
„felnõtt” egyháznak.

Az idõs professzor a társadalmi igényeket felmérve új
árvaház-típust honosított meg hazánkban. A szegény sor-
ból származó árva gyermekeket nem szakította ki meg-
szokott környezetükbõl, továbbra is szülõhelyük közössé-
gének tagjai maradhattak, felcseperedve nem bolyongtak
egyedül az ismeretlen világban. A szomszédokkal, a roko-
nokkal sem szakadt meg a kapcsolatuk a nagy távolság
miatt. Kiss a nevelõszülõkhöz kiadásnál megfelelõbbnek
ítélte az intézeti nevelést, bár leszögezte, hogy a saját csa-
lád pótolhatatlan. Legtöbbet a saját családnál segélyezés
nyújtja a gyermekeknek, de ez nem mindig megoldható.9

A Szeretetszövetség évente 120-160 gyermeket segélye-

6 Géra Eleonóra: A Bethesda Kórház és a Filadelfia-diakonisszák. In: Reformátusok Budapesten. II. köt. 943-996. o., Géra Eleonóra:
A Lorántffy Zsuzsanna Egylet és intézményei. In: Reformátusok Budapesten. II. köt. 1015-1048. o.

7 A pestújhelyi Széchenyi-telepen a gyermekotthon mellett elemi iskolát is mûködtettek 1912-ig.
8 Géra Eleonóra: Országos Református Szeretetszövetség. Protestáns Szemle LXVI. (XIII. új) évf. 2004/2. sz. 93-111. o.
9 Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára (MREZSLT.) 47. Kiss Ferenc iratai. 5. d. Kiss Ferenc: Ellenvélemény Janik

Kálmán dr. „Az állami gyermekvédelem kiújult és új problémai” címû cikkére.
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zett otthon. A nevelõszülõkkel szemben sok fenntartása
volt, mert ezek többsége – mint az állami gyermekmen-
helyek esetében – a legszegényebb néprétegekbõl került
ki, az árvákat csak biztos megélhetési forrásnak, ingyen-
munkaerõnek tekintették. Nem törõdtek a gyermekek
testi és lelki fejlõdésével, sem az oktatásukkal.10  A kisebb
árvaházak azonban a gyermekek individuális igényeit is
figyelembe vették a nevelõmunka során.

A Szeretetszövetség a helybéli magánszemélyek vagy
közösségek által rendelkezésükre bocsátott házakban ren-
dezte be kis árvaházait. Az épülethez konyhakert, gyümöl-
csös és kisebb gazdaság tartozott, esetleg még néhány hold
szántóföld. Ha a helybéliek nem adományoztak a gyer-
mekeknek földet, akkor a közelben a Szövetség bérelt szá-
mukra. A gazdaság a gyermekek ellátását segítette, vala-
mint lehetõvé tette a mezõgazdasági munkák elsajátítását.
A földterület nagysága, a háztáji gazdaság éppen akkora
volt, hogy azt egy vagy két felnõtt a gyermekek segítsé-
gével fenntarthassa. Sertést, baromfit neveltek, a Szeretet-
szövetség szaporaságuk és igénytelenségük miatt különö-
sen a házinyúl- és a galambtenyésztést ajánlotta.11

A nagyobb gyermekek a helybéli gazdáknál is vállalhat-
tak munkát bérükkel segítve az árvaházat. A rendszeres
ház körüli munkán kívül idénymunkákat végeztek: eper-
falevelet szedtek, kalászt, tõzeget, rongyot gyûjtöttek, ku-
koricát törtek. A hosszú téli estéket hasznos tevékenysé-
gekkel töltötték ki, például kukoricacsuhéból lábtörlõket
készítettek. Az árvák, fõleg a második világháború alatt,
gyakran járták be a falvakat kis zsákokba gabonát, a Haj-
dúságban káposztát, a Nyírségben burgonyát kértek, rig-
musmondással pénzt kerestek.12

Az árvaházi épületeket egyszerûen, a falusi igényeknek
megfelelõen rendezték be. A házak egyszerûségét sokszor
kifogásolták az állami hatóságok, mert a törvény az inté-
zetekben külön ebédlõt, fajansz mosdót és faluhelyen is víz-
vezetéket írt elõ. Kiss Ferenc e túlzott követelményekkel
nem értett egyet, sõt hangot adott rosszallásának. „Nem
bûn-e a gyermek ellen, hogy azt, akirõl elõre tudjuk, hogy a küszö-
bön fog ebédelni, vályúból mosdani, puszta szalmán hálni, kettõ-
tizenkettõ évig úrfinak és kisasszonynak neveljük.”13  Attól tar-
tott, hogy az ilyen mesterséges jólétben nevelkedett
gyermekek késõbb nem tudnak visszailleszkedni az egy-
szerûbb paraszti környezetbe, ezért majd céltalanul bolyon-
gó csavargókká lesznek. Legkisebb intézményeiket paraszt-

házakban rendezték be, a gyermeklétszám tíz fõ körül moz-
gott. A gyermekek egy hálószobában aludtak, egy másik
helyiségben rendezték be a tanulószobát. Az intézmény ve-
zetõje – esetenként az ingatlan adományozója – gondos-
kodott az árvákról, illetve a háztartást vezette. A nagyobb
árvaházaikban huszonöt-harminc gyermeket gondozott egy
vagy két nevelõ. A gyermekek vallásos nevelését a gyüle-
kezet lelkésze irányította és felügyelte. A lelkész fontos sze-
repet játszott az árvaház fenntartásában, mert õ szervezte
a gyûjtéseket. Az õ támogatása nélkül a kis árvaházak nem
létezhettek, így elõfordult, hogy ellentét támadt közte és a
Szeretetszövetség között, ezért az árvaházat meg kellett
szüntetni. A Szeretetszövetség a gyermekeket iskolába já-
ratta, tanulmányi elõmenetelüket szigorúan felügyelte.

Elsõ árvaházukat Hejõpapiban rendezték be tizenkét
fiú számára egy ajándékba kapott parasztházban, öt év
múlva a településen négy árvaházban hatvanhét gyermek
nevelkedett. Magánszemélyek adományozta házakban lé-
tesült a három földesi (42 fõ), a kiskunhalasi (22 fõ), a haj-
dúböszörményi (12 fõ), a kunhegyesi (15 fõ), a püspök-
ladányi (24 fõ) és az erdõbényei (30 fõ) árvaházak.
Kisújszálláson egy régebbi alapítvány árvaházát vette át a
Szeretetszövetség. Hódmezõvásárhelyen a református gyü-
lekezet adta át üresen álló iskolatelepét árvaházi célokra.
Árvaházaik közt a legnagyobb az ötven árvát befogadó sik-
lósi volt. A baranyai telepítési akció fontossága miatt ki-
vételt tettek, mert nem adományozott épületben létesí-
tettek árvaházat. 1934-ben megvásárolták a Felsõbaranyai
Egyházmegyétõl az egyházmegyei polgári iskola interná-
tusának épületét. Az árvaház 1935 õszén nyitotta meg
kapuit az ötven, fõleg alföldi születésû fiúgyermek elõtt.
Remélték, hogy a gyermekeknek sikerül késõbb ezen a
vidéken letelepedniük és olyan családot alapítaniuk, ahol
a gyermeket Isten áldásának tekintik. Sajnos a megyei
hatóságok az épületet egészségügyi szempontból nem
minõsítették megfelelõnek. Többször felszólították a Sze-
retetszövetséget a bezárására, vagy legalább a létszámcsök-
kentésre. Hosszadalmas vita után 1942-ben fejezte be
mûködését az intézmény.

Az 1940-es évek elején a Szeretetszövetség huszonkét
községben huszonhét árvaházat mûködtetett, ezekben az
intézetekben a nevelt gyermekek száma ötszázötven kö-
rüli volt. 1940-ben a balatonkenesei árvaház volt az utolsó,
amelyet a Szeretetszövetség alapított.

FÉNYLÕ SZÁZADOK

10 MREZSLT. 47. 5. d. Kiss Ferenc: Ellenvélemény Janik Kálmán dr. „Az állami gyermekvédelem kiújult és új problémái” címû cikkére.
11 MREZSLT. 47. 5. d.  Hogyan élünk meg? 1941. X. 29.
12 Uo.
13 MREZSLT. 47. 5. d. Ellenvélemény Janik Kálmán dr. „Az állami gyermekvédelem kiújult és új problémái” címû cikkére.
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Tanulható-e a bizalom?
Kamarás István

mennyiben õsbizalommal születünk és emellett
E. H. Erikson meggyõzõen érvel, akkor hajlamo-
sak vagyunk azt gondolni, hogy a bizalmat vagy

csak elveszíteni, vagy csupán visszafogni és megvédeni (a
bizalmunkkal visszaélõkkel szemben) lehet, tanulni nem,
legfeljebb csak a vele kapcsolatos bánásmódot. Hogy mi-
lyen könnyen veszíthetõ el az õsbizalom java része vagy
akár egésze, arról számos tapasztalatunk lehet, saját bõ-
rünkön is. Úgy tûnik, jogosan érezzük úgy, hogy a szüle-
tésünkkor kapott, és szüleink és más minket támogatók
által nekünk megõrizni segített bizalommal való bánás ta-
nulása egyben a bizalmatlanság tanulása is.

A csecsemõ életében egy magasabb lépcsõt jelent,
amikor félni kezd az idegenektõl, ez pedig azt jelenti,
hogy már egy komoly lépést  tett elõre: már jobban
érzi (tudja) magának a legközelebbi övéit, mint azelõtt.
Ami a szülõk által kedvesnek (vagy legalább is nem
ellenségesnek tartott idegeneket) illeti, szüleik arra biz-
tatják kicsi gyermeküket, hogy engedjék be õket biza-
lommal bélelt világukba. Késõbb már éppen arra szo-
cializálják õket, hogy ne álljanak szóba idegenekkel,
vagyis hogy szelektálják, ne terjesszék ki mindenkire, s
egyenlõ mértékben bizalmukat. A kiben mennyire bíz-
hatunk kérdése immár kilépés az õsbizalom meleg ott-
honából a bizalom-bizalmatlanság nyitott, kockázattal
és paradoxonokkal teli dimenziójába.

Elsõsorban azt kell megtanulni a bizalommal való
bánásmód tanulásának keretében, hogy egyfelõl min-
denkinek meg kell adni a bizalmat, másfelõl vissza kell
fogni, vissza kell venni a bizalmat, amennyiben erre a
másikkal való kommunikáció és a másik megismeré-
sének keretében jelzések késztetnek, figyelmeztetnek
minket. Általában megbízhatok a másik emberben, de
konkrétan már csak mint tanítóban, szerelõben, kala-
uzban, ügyintézõben. Ügyeket bízhatok a másikra, ha
abban kompetensnek és megbízhatónak tûnik, maga-
mat (egészemben) nem. A bizalommal való élés tanu-
lásának fontos témái a gyanakvás, az óvatosság, a jo-
gos önvédelem, a kritikusság-kritikátlanság. Igen nehéz
megfelelõképpen mûködtetni másokkal szemben egy-
felõl az ártatlanság vélelmét, másfelõl a bizalmunkba
férkõzõ szélhámosok, csalók, képmutatók kiszûrését és
leleplezését. Az emberismeret és az emberszeretet együt-
tes alkalmazása a bizalom felõl nézve egyáltalán nem
problémamentes.

A bizalommal való élést tanuló gyerek és fiatal (és
sok esetben a felnõtt) könnyen hihet azoknak, akik sze-
rint senkiben sem bízhatunk, csupán önmagunkba.
(Egyesek szerint - és õk mis eléggé meggyõzõ érvekkel
szolgálnak - önmagunkban sem, ugyanis a minket jól
ismerõk meggyõzõ bizonytokkal szolgálnak arra, hogy
megbízhatatlanok vagyunk. Saját magunktól is jutha-
tunk erre a következtetésre. Úgy tûnik, hogy a megfe-
lelõ önismeret, önérzet és önbizalom, valamint a má-
sok iránti bizalom - ha nem is fedik át egymást teljes
mértékben - eléggé szorosan összefüggnek. A bizalom-
mal élés tudásába egyaránt beletartozik az kikezdett,
megtépázott vagy elveszített bizalom okozta sebek gyó-
gyítása, valamint a megmaradt õsbizalom és a szociali-
zációnk során megszerzett és kiépített (új)bizalom kar-
bantartása, nevelése és növelése.

Kamasz- és ifjúkorra már tudni azt is kellene a
bizalommal való élés tekintetétben, hogy mindenféle
szeretetnek így a gyermeki és szülõi, a baráti és feleba-
ráti szeretetnek, valamint a szerelmesek szeretetének is

A pápai Ókollégium folyosóján (ma Leányinternátus)

A
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„Csodát virágzik a jelen”
Sipos Kund Kötönyné

 nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Isko-
la elsõk között vállalta fel a református intézmény-
rendszeren belül, hogy találkozót, illetve tanulmá-

nyi versenyt szervezzen. Elsõdleges cél, a testvéri kapcsolat
ápolása, az összetartás, a keresztyén magyarságtudat megerõ-

egyik legfontosabb eleme a feltétel nélküliség, amelynek
archetípusa az Isten és az anya irántunk való szeretete. Ez
pedig azt jelenti, hogy mindenfajta szeretet több-kevesebb
mértékben megelõlegezett bizalom alapján álló kockázat,
ellenszolgáltatásra nem számító ajándék, tehát pazarló,
hogy nem a gazdaságos, nem a szimmetrikus adok-ka-
pok, nem a fifty-fifty üzemmódban mûködik. Az is igaz,
hogy a szeretet megerõsíti bennünk a velük született õs-
bizalom maradékát, sõt hozzáadott értékként mûködve
növelheti is bizalmunkat. A viszonzatlan szeretet igen fáj-
dalmas és bizalom-pusztító lehet. Szeretetünk viszonzásá-
nak követelése (és annak behajtása és az egyenleg állandó
ellenõrzése) rövidtávon ugyan jó közérzetet és örömöt okoz-
hat, ám hosszabb távon se nem bizalom-megõrzõ, se nem
bizalom-erõsítõ.

A bizalom nem csak a
másokkal való ilyen-olyan
kapcsolódás, hanem tulaj-
donképpen mindenfajta
emberi tevékenység, sõt
magának az élet tovább-
vitelének feltétele. Még a
rutinná vált tevékenység-
hez is elengedhetetlen. Bi-
zalomra van szükség min-
den új nap elkezdéséhez,
minden sokszor ismételt
mûvelet legújabb megis-
métléséhez, de még sok-
kal inkább szükség van
bizalomra minden fajta
felfedezõ, alkotó tevé-
kenységhez. Pannenberg
és Nyíri jogosan hangoz-
tatják, hogy mindenáron
biztonságra törekvés ki-
szorítja, felemészti a bi-

zalmat. Nagyon sokan úgy vélik, hogy mindehhez
elegendõ csupán vagy elsõsorban önmagunkban
bízni. Mások az érett személyiség feltételének és
egyik fontos jellemzõjének tartják azt, hogy el tud-
juk magunkat helyezni a Rendben, hogy bízunk ab-
ban, mert hisszük és tudjuk, hogy minden rendben
van, vagyis mindez benne van a Rendben, hogy min-
den rendbe jön, minden elrendezõdik, hogy a Rend
relativizálja és felülírja a kisebb-nagyobb rendetlen-
ségeket.  A Rend az, amely megtartja (szükség ese-
tén visszaadja) a bizalmat. Ebbõl a Rendbõl jövünk,
és efelé tartunk, ehhez képest érzünk rendetlenséget
és rendezetlenséget. Ez a káosszal szembeni kozmosz,
a kronosszal szembeni kairosz, ez a bizalom forrása,
éltetõje, végsõ célja.

A Pápai Református Kollégium fõépülete (1895) az iskola 3. pápai székhelye

sítése, az egészséges versenyszellem megélése. A találkozó két-
napos azért, hogy a különbözõ megmérettetések mellett kö-
zös programokon, beszélgetéseken ismerkedhessenek reformá-
tus iskolába járó gyermekeink. A célt, a lényeget, Túrmezei
Erzsébet Csodát virágzik a jelen címû verse adta és ihlette.

A
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Öröm és büszkeség

Az elsõ évek tapasztalatai azt mutatták, hogy nagyobb
jelentõsséggel bír a rendezvény, ha kétévente találkozunk.
Hat kategóriában, három korcsoportban hirdetjük meg a
versenyt körültekintõ versenykiírással és programmal.

A versenynek mindig vannak különleges tehetségei,
felfedezettjei, mind versben, mind prózában, népdalének-
lésben, néptáncban, rajzban, és magyar nyelvi tudásban.
Az idén megható összecsengéssel, magyar lelkünk teljes
bizakodásával hallgattuk a rimaszombati Martinovics Já-
nos ’ízes’ elõadásában Tompa Mihály versét: „Neked két
hazát adott végzeted; Nekünk csak egy-volt! az is elve-
szett! Repülj, repülj! és délen valahol A bujdosókkal ha
találkozol: Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!” (A gólyához)

A nyitó istentiszteleten Sipos Kund Kötöny esperes úr
igehirdetésében kiemelte a keresztyén élet és a magyar-
ságtudat erõsítését, az összetartozás, a kapcsolattartás fon-
tosságát és ápolását, valamint az egészséges versenyszel-
lem megélését, mely gondos gazdálkodás az Istentõl kapott
tálentumokkal.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr nagy szeretettel kö-
szöntötte a résztvevõket. A találkozás kapcsán Istennek
adott hálát azért, hogy az együttlét öröme megõriz ben-
nünket a csüggedéstõl.

A versenyeket a város szaktekintélyei, fõiskolai, közép-
iskolai tanárok, mûvésztanárok, népzenészek, néptánco-
sok, illetve a Móricz Zsigmond Színház mûvésze zsûrizte
és értékelte.

Vacsora után színes gálamûsorral szórakoztattuk a ven-
dégeket, amíg a szállásadók és a vendégek egymásra ta-
láltak. A fogadó családoknál szeretetteljes és baráti kap-
csolatok szövõdtek iskolánk tanulói és a szállóvendégek
között.

TALENTUM

A feledhetetlen sepsiszentgyörgyi népdalénekes

A szombati napon folytatódtak a versenyek. Azok a di-
ákok és kísérõik, akiknek korábban befejezõdött a megmé-
rettetés, látogatást tettek a Nyíregyházi Fõiskola botanikus
kertjébe. A korán jött tavasz miatt az egyébként is csodála-
tos látnivalók maradandó élményt jelentettek a látogatók-
nak. Ezúton is köszönet a lehetõségért és kalandozásért!

Az elkészült rajzokból a kiállítást az eredményhirde-
tés elõtt mindenki megtekinthette. A gyõztesek értékes
könyvjutalomban részesültek. Korcsoportonként és kate-
góriánként az elsõ három helyezettet értékelte a zsûri, de
sok különdíjat is kiosztottunk. Ajándékot kaptak a leg-
eredményesebben szereplõ iskolák, a legnépesebb delegá-
cióval érkezõk. A 2007-es találkozón emblémás nemzeti
színû karkötõvel, nyakbavalókkal, személyre szóló emlék-
lapokkal és fényképekkel kedveskedtünk. A résztvevõ is-
kolák mindegyike több órás összeállított videofelvételt kap
a Nyíregyházán töltött napokról. Mindemellett az össze-
hangolt szervezõmunka és az õszinte vendégszeretet teszi
idõrõl-idõre emlékezetessé az együttlétet.

Következõ számaink tartalmából:

Pedagógiai mûhely
Egyházi ének konferencia
100 éves a nemzetközi cserkészmozgalom
Szenvedélyeink
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